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III.1. Contextul elaborării strategiei   
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III.1.1. Context teritorial 
 

Județul Hunedoara face parte din Regiunea de 

Dezvoltare Vest alături de județele Arad, Caraș-

Severin și Timiș. Judeţul este situat ȋn partea de 

vest a ţării şi cea de est a regiunii, fiind așezat 

pe cursul mijlociu al râului Mureș, traversat în 

același timp de râurile Strei, Râul Mare, Crișul 

Alb, și Jiu. Acesta se află în vecinătatea Munților 

Apuseni (N), Orăștiei și Șureanu (S-E), Retezat-

Godeanu, Vâlcan și Parâng (S) și Poiana Ruscă 

(S-V). Tot pe teritoriul acestuia se află şi 

depresiunile Hațegului și Zarandului. 

 

Structura administrativă a județului este formată 

din 7 municipii, 7 orașe și 55 de comune. 

Reședința județului este Deva, care este 

conectată cu partea de vest a României  și 

anume cu Arad prin 185 km de drum european, 

cu Timișoara prin 152 km de drum European și 

cu Oradea prin 216 km de drum European și 

național. O altă conexiune importantă este cea  

cu partea de sud a țării și capitala prin 395 km 

de drum european. 

 

Din punct de vedere al accesibilităţii, județul 

Hunedoara se racordează direct la reţeaua de 

coridoare de transport pan – europene (TEN-T), 

rețeaua de pe teritoriul acestuia făcând parte din 

reţeaua principală, a cărei intervenții și proiecte 

sunt considerate prioritare de către Planul de 

Amenajare a Teritoriului Național și de către 

Strategia de Dezvoltare teritorială a României.  

În ceea ce priveşte populaţia, Regiunea Vest a 

înregistrat la recensământul din 2011 cea mai 

mica populație dintre regiunile țării, de fapt 

singura sub două milione de locuitori. În acest 

context, populația județului Hunedoara de 

418,565 locuitori este pe locul 21 la nivel 

naţional și a treia la nivel regional, după judeţele 

Timiş (683,540 locuitori) şi Arad (430,628 

locuitori). 

 

La nivel naţional, județul Hunedoara se 

evidenţiază prin amplasarea geografică 

favorabilă care ȋi conferă diverse avantaje din 

punct de vedere economic, turistic, şi peisagistic. 

Pe teritoriul județului Hunedoara se află 

două parcuri naționale, 41 de rezervatii si 

monumente ale naturii, 21 de situri de 

importanta comuntară ca parte a rețelei 

ecologice europene NATURA 2000 în 

Romania.  Acest potențial turistic constituie una 

dintre cele mai importante resurse care să 

încurajeze dezvoltarea economică. 

 

În acelaşi timp, depresiunea intramontană Valea 

Jiului este un punct de reper național în ceea ce 

privește bogățiile subsolului, cele 6 orașe situate 

aici având o lungă tradiție în minerit datorită 

exploatării huilei. În ultimii ani arealul văii a 

devenit o zonă de tensiuni economice și sociale, 

minele începând să se închidă treptat, acest 

fenomen având loc pe fondul lipsei unei strategii 

de regenerare economico – socială. 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
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Figură 1 – Încadrarea în teritoriu a judeţului Hunedoara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: prelucrare consultant 
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III.2. Profil socio - demografic 
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III.2.1. Caracteristici demografice şi 
repartiţia populaţiei 
 

În cadrul acestui capitol, se va urmări 

conturarea unei imagini clare asupra capitalului 

social al judeţului Hunedoara, o atenţie 

deosebită fiind acordată evoluţiei populaţiei, 

potenţialului demografic şi resurselor umane. 

Pentru elaborarea analizelor ce vizează profilul 

socio – demografic al judeţulului vor fi utilizate 

atât datele de la Recensămintele Populaţiei şi 

Locuinţelor din anii 1992, 2002 sau 2011, cât şi 

date statistice aparţinând bazei de date INS 

TEMPO pentru a urmări tendinţele de evoluţie în 

ultimii ani. Aceste informaţii vor fi utilizate pentru 

determinarea structurii şi evoluţiei populaţiei, 

mişcării naturale şi a celei migratorii, structurii şi 

dinamicii forţei de muncă, precum şi a nivelului 

de trai şi a nivelului de sărăcie. 

 

III.2.1.1. Distribuţia şi evoluţia 
populaţiei 

 

III.2.1.1.1. Distribuţia populaţiei 

 

Făcând o comparație la nivelul Regiunii Vest 

între județele aparținătore ale acesteia, se 

observă faptul că judeţul Hunedoara se afla pe 

locul 3 în clasament în ceea ce priveşte numărul 

locuitorilor la Recensamântul Populaţiei şi 

Locuinţelor din 2011 (418,565 locuitori, 

reprezentând 22.9% din totalul populaţiei 

Regiunii Vest), după judeţul Timiș și la o 

diferență foarte mică față de județul Arad. De 

asemenea, se poate observa faptul că județul 

Hunedoara are cel mai mare procentaj al 

populației urbane din cadrul regiunii. Mai mult, la 

nivelul anului 2015, nivelul de urbanizare de 

77.9 % clasează acest judeţ pe primul loc în 

România din punct de vedere al numărului de 

locuitori în mediul urban. 

 

Tabel 1. Distribuţia populaţiei la nivelul Regiunii Vest în anul 2011 pe judeţe şi medii 

INDICATORI Judeţul Arad Judeţul Timiş Judeţul 

Hunedoara 

Judeţul Caraş – 

Severin 

Populaţia stabilă 430629 683540 418565 295579 

Procent din total 

Regiunea Vest 

23.6 % 37.4 % 22.9 % 16.2 % 

Populaţie în 

mediul rural 

192029 261191 104647 135031 

Procent din total 

judeţ 

44.6 % 38.2 % 25 % 45.7 % 

Populaţie în 

mediul urban 

238600 422349 313918 160548 

Procent din total 

judeţ 

55.4 % 61.8 % 75 % 54.3 % 

Sursa: RPL 2011 
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Judeţul Hunedoara Judeţul Caraș - Severin

 Figură 2 - Distribuţia populaţiei la nivelul Regiunii Vest în 

anul 2011 

 Figură 3 - Distribuţia populaţiei pe medii, la nivelul judeţului 

Hunedoara în anul 2011

Sursa: RPL 2011 

 

Sursa: RPL 2011 

 

Structura județului este compusa din 14 

municipii și orașe, dintre care trei cu o populaţie 

sub 10,000 de locuitori (oraşele Aninoasa, 

Geoagiu şi Uricani). De asemenea, în cadrul 

structurii comunelor, se observă faptul că peste 

50% dintre acestea sunt încadrate în categoria 

sub 2,000 de locuitori (13 având chiar sub 1,000 

de locuitori),  o singură comună depășind 4,000 

de locuitori (comuna Pui). Aceste valori scăzute 

în oraşele cu o populaţie sub 10,000 de locuitori 

şi comunele ce au sub 2.000 de locuitori pot 

ridica probleme în ceea ce priveşte capacitatea 

administrativă a autorităţilor publice locale şi 

sustenabilitatea financiară. 

 

 

 

 

Figură 4 - Repartiţia locuitorilor judeţului Hunedoara pe unităţi administrative teritoriale în anul 2015 

 

Grupe de 

municipii, oraşe 

şi commune 

duoă numărul 

locuitorilor 

Numărul municipiilor, oraşelor sau 

comunelor 

Numărul locuitorilor 

Date absolute % din total Date absolute % din total 

Municipii şi 

oraşe 

14 100 369204 100 

Sub 10.000 3 21.4 20433 5.5 

10.000 – 19.999 4 28.6 54575 14.8 

20.000 şi peste 7 50 294196 79.7 

Comune 55 100 104683 100 

Sub 2.000 32 58.2 37356 35.7 

2.000 – 3.999 22 40 63014 60.2 

4.000 – 5.999 1 1.8 4313 4.1 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 
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Figură 5 - Populaţia rezidentă la RPL 2011 în cadrul judeţului Hunedoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: prelucrare consultant pe baza datelor de la RPL 2011 
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Figură 6 - Densitatea populaţiei la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: prelucrare consultant pe baza datelor de la RPL 2011 
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III.2.1.1.2. Densitatea populaţiei 

 

Masa demografică redusă se manifestă şi printr 

– o densitate redusă a populaţiei la nivelul 

unităţilor administrativ teritoriale înregistrată la 

nivelul Recensământului Populaţiei şi 

Locuinţelor din 2011. Din totalul de 69 de 

municipii, oraşe şi comune, 6 dintre acestea au 

o densitate mai mare de 2.51 loc. / ha. 

(municipiul Deva – 12.28, municipiul Hunedoara 

– 7.94, municipiul Orăştie – 5.77 , municipiul 

Lupeni – 3.79, municipiul Vulcan – 3.46 şi oraşul 

Simeria – 2.84). Dintre celelalte unităţi 

administrativ teritoriale doar două municipii mai 

depăşesc pragul de 2 loc. / ha., în timp ce 57 de 

unităţi înregistrează valori subunitare. 

Municipiile cu densitatea mai ridicată a 

locuitorilor sunt concentrate în marea lor 

majoritate în partea centrală a judeţului, în 

vecinatatea municipiului – reşedinţă de judeţ 

Deva, numai două dintre ele, Lupeni şi Vulcan 

fiind situate în extremitatea sudică. 

 

III.2.1.1.3. Evoluţia populaţiei 

 

Tendinţa demografică la nivelul judeţului 

Hunedoara indică o continuă scădere în 

perioada 1992 – 2011, conform datelor de la 

Recensăminte, fiind înregistrată o descreştere 

de 23.61 %. Aceasta este cea mai accentuată 

scădere de la nivelul întregii regiuni, dintre 

celelalte judeţe doar judeţul Caraş – Severin 

mai atingând un procent de – 21.46%. Această 

tendinţă în evoluţia demografică indică o slabă 

atractivitate  a judeţului, putând avea un impact 

negativ atât asupra activităţilor economice, cât 

şi asupra forţei de muncă. 

 

La nivelul judeţului Hunedoara, în perioada 

1992 – 2011 tendinţa de descreştere a 

populaţiei s – a desfăşurat relativ uniform, 

neexistând diferenţe între mediul urban unde s-

a înregistrat o scădere de 23.61% şi mediul 

rural cu un procent de – 23.63%. Cu toate 

acestea, între Recensămintele dintre anii 2002 

şi 2011 se poate observa o accentuare a 

procesului de sub – urbanizare prin sporirea 

numărului de locuitori în comunele din centru 

judeţului, din imediata vecinătatea a municipiilor 

şi oraşelor (este vorba despre comunele Veţel, 

Hărău, Bacia, Şoimuş, Rapoltu Mare, Turdaş, 

Mărtineşti, Pestişu Mic, Brănişca, Teliucu 

Inferior, General Berthelot, Toteşti şi Sântămăria 

- Orlea), la care se adaugă comuna Băniţa din 

sudul judeţului. În acelaşi timp, cea mai 

accentuată tendinţă de reducere a numărului de 

locuitori de înregistrează în acelaşi interval de 

timp în comunele din nordul şi vestul judeţului şi 

anume în Bulzeştii de Sus, Blăjeni, Vorţa, Balşa, 

Cerbăl, Bunila şi Lunca Cernii de Jos. 

 

 

Tabel 2 - Evoluţia populaţiei la nivelul Reviunii Vest în perioada 1992 - 2011 

 Populaţie 1992 Populaţie 2002 Populaţie 2011 Evoluţie 

Regiunea Vest 2111947 1958648 1828313 -13.43% 

Judeţul Arad 487617 461791 430629 -11.69 % 

Judeţul Caraş – 

Severin 

376347 333219 295579 -21.46 % 

Judeţul 

Hunedoara 

547950 485712 418565 -23.61% 

Judeţul Timiş 700033 677926 683540 -2.36% 

Sursa: RPL 2011 
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Figură 7 - Evoluţia populaţiei la nivelul Judeţului 

Hunedoara în perioada 1992 – 2011 

 
 

Sursa: RPL 2011 

 

Mai mult, în intervalul 2007 – 2015, la nivelul 

judeţului Hunedoara s-a înregistrat o scădere a 

numărului de locuitori de 6.22 % în mediul urban 

şi de 3.87 % în mediul rural. Făcând o 

comparaţie cu Regiunea Vest, se observă că 

mediul urban a cunoscut o scădere mai puţin 

accentuată de doar 3.43 %, în timp ce în mediul 

rural se constată o creştere a populaţiei de 2.40 

%. 

Figură 8 - Evoluţia populaţiei pe medii între anii 2007 – 

2015, la nivelul Judeţului Hunedoara şi al Regiunii Vest 

 

Sursa: baza de date INS TEMPO 
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Figură 9 - Dinamica populaţiei la nivelul Judeţului Hundoara între anii 2002 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: RPL 2002 şi 2011 

 

 



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

22 

 

III.2.1.2. Structura populaţiei 
 

III.2.1.2.1. Structura populaţiei pe sexe şi 

grupe de vârstă 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă indică 

ponderi mai scăzute ale populaţiei sub 34 de ani 

la nivel judeţean, faţă de nivelul regional, însă 

înregistrează procente mai mari în ceea ce 

priveşte locuitorii peste 35 ani, fapt ce atrage 

atenţia asupra unei populaţii îmbătrânite, cu un 

procent al populaţiei vârstnice cu potenţial de 

creştere din cauza numărului mare de persoane 

mature. Mai mult, masa demografică din mediul 

rural este caracterizată şi de un procent ridicat 

al populaţiei cu vârsta peste 65 de ani (23.06 

%), procent ce depăşeşte ponderea copiilor şi 

tinerilor sub 24 de ani, care este de doar 

22.73%. În plus, numărul locuitorilor cu vârste 

cuprinse între 25 şi 34 de ani este cel mai 

scăzut în mediul rural, categorie care şi la nivel 

judeţean înregistrează valori sub media 

regională. 

Figură 10 - Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă în 

Judeţul Hunedoara, în anul 2011 

 
Sursa: RPL 2011 

 

 

 

 

Tabel 3 - Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă în anul 2011 

Structura populaţiei 

pe grupe de vârstă 

(%) 

Copii (0 – 

14 ani) 

Tineri (15 – 

24 ani) 

Persoane 

mature 1 

(25 – 34 ani) 

Persoane 

mature 2 

(35 – 65 ani) 

Vârstnici 

(65 ani şi 

peste) 

Regiunea Vest 14.50 12.90 14.08 43.12 15.40 

Judeţul Hunedoara 14.24 10.96 12.26 45.03 16.30 

Mediul urban al 

Judeţului 

Hunedoara 

14.79 11.24 12.63 43.49 14.85 

Mediul rural al 

Judeţului 

Hunedoara 

12.60 10.13 11.70 43.04 23.06 

Sursa: RPL 2011
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În ceea ce priveşte structura populaţiei pe sexe, 

această se manifestă sub forma unui raport 

echilibrat, cu 51.27% persoane de sex feminin şi 

48.73 % persoane de sex masculin. Acest 

echilibru se remarcă la toate grupele de vârstă, 

mai puţin la populaţia vârstnică, peste 65 de ani, 

unde predomină persoanele de sex feminin. 

 

Figură 11 - Distribuţia populaţiei pe sexe în Judeţul 

Hunedoara, în anul 2011 

 
Sursa: RPL 2011 

 

Piramida vârstelor în formă de urnă, având baza 

îngustată din cauza natalităţii scăzute si vârful 

rotunjit din cauza creşterii ponderii populaţiei 

vârstnice, indică o tedinţă de regres demografic, 

tendinţă specifică populaţiei din ţările dezvoltate. 

Această piramidă la nivelul judeţului Hunedoara 

în anul 2011 exprimă vulnerabilitatea 

demografică a judeţului din cauza îmbătrânirii 

populaţiei. Mai mult, se remarcă faptul că grupa 

de vârstă 40 – 44 de ani înregistrează cea mai 

mare pondere, aceasta fiind urmată de grupa de 

vârstă de 45 – 49 ani care prezintă un nivel 

scăzut atât faţă de grupa inferioară, cât şi faţă 

de cea superioară. 

 

Făcând o comparaţie între piramida vârstelor în 

anul 2011 în judeţul Hunedoara şi cea din 

Regiunea Vest se observă faptul că ambele 

urmăresc aceeaşi tendinţă de evoluţie, 

regăsindu – se aceleaşi fenomene în ceea ce 

priveşte grupele de vârstă de 40 – 44 ani şi de 

45 – 49 ani. Cu toate acestea, la nivel regional 

se remarcă o tendinţă de stagnare a ratei 

natalităţii şi chiar o uşoara creştere în ultimii 4 

ani, precum şi o valoare ridicată a grupei de 

vârstă 20 – 24 de ani, ce depăşeşte atât nivelul 

inferior, cât şi cel superior. Acest fapt poate 

indica o creştere a atractivităţii unor aşezări din 

Regiunea Vest în special pentru populaţia 

tânără. 

 

Figură 12 - Piramida vârstelor în judeţul Hunedoara, în 

anul 2011 

 
Sursa: RPL 2011 
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Figură 13 - Piramida vârstelor în Regiunea Vest, în anul 

2011 

 
Sursa: RPL 2011 

În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei judeţului 

Hunedoara pe grupe mari de vârstă, se constată 

faptul că: 

 Între ani 1992 şi 2015 se remarcă o 

continuă scădere atât a ponderii copiilor 

de la 21.7% la doar 12.8 %, cât şi a 

tinerilor de la 17.4 % la 11 % 

 Populaţia matură între 25 – 34 ani a 

cunoscut cea mai ridicată pondere în 

anul 2002, de 18.1 %, însă apoi a 

înregistrat o continuă scădere, ajungând 

în anul 2015 la un procent de 14.3 % 

 Populaţia matură între 35 – 64 ani are 

ponderea cea mai mare în fiecare an 

analizat, aceasta fiind în continuă 

creştere de la un procent de 38.3 % în 

anul 1992 la 45.8 % în anul 2015 

 Între anii 1992 şi 2015 populaţia 

vârstnică, peste 65 de ani, a înregistrat 

o continuă creştere de la 9.3 % la 16.1 

% 

 

 

 

 

 

 

Figură 14 - Ponderea grupelor de vârstă în Judeţul 

Hunedoara, în anii 1992, 2002 şi 2011 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO
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Figură 15 - Mărimea demografică a localităţilor şi structura demografică pe grupe de vârstă în Judeţul Hunedoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: RPL 2011 
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III.2.1.2.2. Principalii indicatori demografici 

 

În ceea ce priveşte principalii indicatori 

demografici, judeţul Hunedoara prezintă valori 

favorabile în raport cu cele înregistrate la nivel 

regional şi naţional doar în 3 situaţii şi anume în 

ceea ce priveşte indicele de senioritate, raportul 

de dependenţă demografică şi raportul de 

dependenţă al populaţiei tinere, toate 

înregistrând cea mai scăzută valoare.  

 

Valorile nefavorabile ale celorlalţi indicatori 

reflectă cele mai îngrijorătoare vulnerabilităţi ale 

judeţului atât în ceea ce priveşte tendinţa acută 

de îmbătrânire a populaţiei, cât şi deficitul de 

forţă de muncă de aproximativ 50 % în următorii 

10 – 15 ani indicat de rata scăzută de înlocuire 

a forţei de muncă. Acest lucru înseamnă că 

fiecare 1000 de locuitori stabili ce vor ieşi din 

câmpul muncii vor fi înlocuiţi de numai 539.7 

persoane. Cea mai îngrijorătoare situaţie este 

înregistrată în comunele Blăjeni, Bătrâna şi 

Bunila unde rata de înlocuire a forţei de muncă 

este sub 303 ‰, în timp ce valorile cele mai 

ridicate, între 750.1 – 834.7 ‰ se regăsesc în 

comunele Lăpugiu de Jos, Dobra, Turdaş şi 

Beriu . 

 

 

Tabel 4 - Principalii indicatori demografici la nivel judeţean, regional şi naţional în anul 2015 

Indicator Judeţul Hunedoara Regiunea Vest România 

Gradul de îmbătrânire al 

populaţiei (‰) 

1260 1124 1030 

Proporţia persoanelor 

sub 15 ani din populaţie 

(%)  

12.8 13.7 14.9 

Proporţia persoanelor 

peste 65 de ani din 

populaţie (%) 

16.1 15.4 15.3 

Indicele de senioritate 

(%) 

20.5 22.5 24.3 

Raportul de dependenţă 

demografică (‰) 

406.7 409.9 433 

Raportul de dependenţă 

a populaţiei tinere (‰) 

171.9 192.9 213.3 

Raportul de dependenţă 

a populaţiei vârstnice 

(‰) 

226.8 217 219.7 

Rata de înlocuire a forţei 

de muncă (‰) 

539.7 578.8 639.8 

Sursa: prelucrare consultant a datelor din baza de date INS TEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

27 

 

 

 

Figură 16 - Îmbătrânirea populaţiei şi înlocuirea forţei de muncă 

 

 
Sursa: prelucrare consultant a datelor din baza de date INS TEMPO 
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III.2.1.2.3. Structura etnică  

 

Structura etnică a populaţiei reflectă o majoritate 

de 87,94 % a românilor, o pondere de 6,03 % a 

populaţiei pentru care această informaţie este 

nedisponibilă şi un procent de 6,03 % dintre 

locuitori care aparţin altor etnii. Dintre aceştia, 

cea mai mare majoritate o reprezintă populaţia 

de etnie maghiară (3,8 %) şi locuitorii de etnie 

rromă (1,8 %). Mai mult, se poate remarca 

faptul că această populaţie formată din 

minorităţile etnice aparţine, în mare parte, 

mediul urban (90.3 %), doar 9.7 % fiind stabiliţi 

în mediul rural. 

 

Figură 17 - Structura populaţiei pe etnii 

Sursa: RPL 2011 

III.2.1.3. Mişcarea naturală a 
populaţiei 
 

În ceea ce priveşte mişcarea naturală a 

populaţiei, în anul 2014 judeţul Hunedoara a 

înregistrat valori sub media regională şi 

naţională în ceea ce priveşte rata natalităţii şi 

rata mortalităţii infantile, iar valorile crescute în 

ceea ce priveşte rata mortalităţii au condus la o 

rată a sporului natural (-5.2 la nivel judeţean)  

sub valoarea din Regiunea Vest (-3.3) şi din 

România (-2.6). Această valoare scăzută este 

cauzată atât de rata sporului natural negativă 

din mediul urban, dar mai ales de valoarea 

înregistrată în mediul rural ce ajunge până la – 

8.8. 

 

 

 

Tabel 5 - Principalii indicatori demografici privind miscarea naturală a populaţiei în anul 2014 

Indicatori România Regiunea 

Vest 

Judeţul 

Hunedoara 

Mediul 

urban 

Mediul rural 

Născuţi vii 195612 16514 3353 2627 726 

Rata natalităţii 8.8 8.2 7.1 7.1 6.9 

Decedaţi 254791 23291 5835 4180 1655 

Rata mortalităţii 11.4 11.5 12.3 11.3 15.7 

Decedaţi sub 1 

an 

1634 129 25 20 5 

Rata mortalităţii 

infantile 

8.4 7.8 7.5 7.6 6.9 

Rata sporului 

natural 

- 2.6 - 3.3 - 5.2 - 4.2 - 8.8 

Sursa: baza de date INS TEMPO 
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III.2.1.3.1. Rata natalităţii 

 

Natalitatea este reprezentată de frecvența 

nașterilor de copii vii în cadrul unei populații, 

exprimată prin numărul de nașteri dintr-un an 

raportate la 1000 de locuitori din totalul efectiv al 

populaţiei. Evoluţia ratei natalităţii în intervalul 

2007 – 2014 a cunoscut o tendinţă descendentă 

atât la nivel naţional şi regional, cât şi la nivel 

judeţean, însă au existat fluctuaţii reprezentate 

de perioade de creştere în majoritatea cazurilor, 

precum anul 2009 sau perioada 2012 – 2013. 

Cu privire la judeţul Huneodara, acesta a 

înregistrat valori ale ratei natalităţii sub nivelul 

naţional şi al Regiunii Vest şi o scădere cu 

11.25 % între anii 2007 şi 2014, fiind, de 

asemenea şi cea mai accentuată. La nivelul 

mediilor de rezidenţă, mediul urban a înregistrat 

valori ale ratei natalităţii uşor mai ridicate decăt 

cele judeţene, în timp ce în mediul rural acestea 

au fost mult mai scăzute, singurele momente în 

care se remarcă un echilibru fiind în anii 2012 şi 

2014. 

 

Figură 18 - Evoluţia ratei natalităţii în perioada 2007 - 2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

III.2.1.3.2. Rata mortalităţii 

 

Rata mortalităţii, adică numărul brut de decedaţi 

la mia de locuitori, înregistrează valori 

asemănătoare la nivel naţional, regional şi 

judeţean, în fiecare caz manifestându – se în 

perioada 2007 – 2014 o uşoară tendinţă de 

creştere, cea mai accentuată fiind şi de această 

dată în judeţul Hunedoara, de 10.81 %, spre 

deosebire de evoluţia la nivel naţional care este 

de 1.79 % şi cea de doar 0.88 % la nivelul 

Regiunii Vest. Cu toate aceste, din punct de 

vedere al mediilor de rezidenţă, aici se întâlnesc 

diferenţe semnificative. Deşi în mediul urban s-

au înregistrat în fiecare an valorile cele mai 

scăzute, în mediul rural rata mortalităţii a fost 

întotdeauna mult mai ridicată, atingând chiar 

valori de 17.20 în anul 2008, sau 16.90 în anul 

2013. 

 

Figură 19 - Evoluţia ratei mortalităţii în perioada 2007 – 

2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

III.2.1.3.3. Rata mortalităţii infantile 

 

Rata mortalităţii infantile, care măsoară 

decesurile copiilor sub un an raportate la mia de 

născuţi vii, a înregistrat o evoluţie 

îmbucurătoare în perioada 2007 – 2014, având 

o tendinţă de scădere de peste 30%, cea mai 

accentuată fiind în judeţul Hunedoara de - 38.97 

%. Această evoluţie la nivel judeţean, deşi a 

urmărit acceaşi tendinţă ca cea din mediul 

urban, a fost influenţată şi de valorile mult mai 
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scăzute din mediul rural. Pe acest parcurs, 

trebuie evidenţiat anul 2013, întrucât în acest an 

rata mortalităţii infantile a cunoscut o creştere 

accentuată în mediul urban (33.33 %) şi, în 

acelaşi timp, o scădere semnificativă în mediul 

rural (-18.18 %). 

 

Figură 20 - Evoluţia ratei mortalităţii infantile în perioada 

2007 – 2014 

 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

III.2.1.3.4. Rata sporului natural 

 

Rata sporului natural este un indicator care 

măsoară diferenţa între rata natalităţii şi rata 

mortalităţii unei populaţii, indicând, de fapt, 

evoluţia naturală a unei populaţii şi cum se 

regenerează aceasta. Cu excepţia valorii ratei 

sporului natural la nivelul judeţului şi al mediului 

urban înregistrată în anul 1992, toate celelalte 

valori le acestui indicator din perioada 1992 – 

2014 au fost negative. Mai mult, comparând 

judeţul Hunedoara cu Regiunea Vest, se 

observă că la nivel judeţean rata sporului 

natural a fost în continuă scădere, stagnând 

doar în perioada 2011 – 2014, în timp ce la nivel 

regional după o scădere accentuată între anii 

1992 şi 2002, a urmat o tendinţă de 

îmbunătăţire a valorii raportului, rămânând însă 

în continuare negativă. La nivelul judeţului, este 

de remarcat evoluţia acestui indicator în mediul 

rural, care deşi în intervalul 2002 – 2014 a fost 

în creştere, a atins cele mai scăzute valori. Mai 

mult, în ceea ce priveşte mediul urban, rata 

sporului natural a fost în continuă scădere din 

1992 până în 2014, de la 3.5 ajungând la – 4.2. 

 

Figură 21 - Evoluţia ratei sporului natural la nivel judeţean 

şi regional în perioada 1992 – 2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

Figură 22 - Evoluţia ratei sporului natural pe medii de 

rezidenţă ale judeţului Hunedoara, în perioada 1992 – 

2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO
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III.2.1.4. Mişcarea migratorie a populaţiei 
 

Tabel 6 - Principalii indicatori privind mişcarea migratorie a populaţiei în anul 2014 

Indicator România Regiunea 

Vest 

Judeţul 

Hunedoara 

Mediul 

urban 

Mediul rural 

Stabiliri de 

reşedinţă 

190731 16837 3597 2659 938 

Plecări cu 

reşedinţa 

190731 14640 4855 3716 1139 

Soldul 

schimbărilor de 

reşedinţă 

0 2197 -1258 -1057 -201 

Stabiliri cu 

domiciliul 

371677 35094 5988 4026 1962 

Plecări cu 

domiciliul 

371677 32829 7522 5892 1630 

Soldul schimărilor 

de domiciliu 

0 2265 -1534 -1866 332 

Emigranţi definitivi 11251 1468 290 257 33 

Imigranţi definitivi 36644 574 71 62 9 

Emigranţi 

temporari 

172871 15914 3535 2672 863 

Imigranţi temporari 136035 12643 2700 2098 602 

Soldul migraţiei 

internaţionale 

-11443 -4165 -1054 -769 -285 

Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

Declinul demografic este puternic influenţat şi 

de mişcarea migratorie, care ia în considerare 

atât stabilirile şi plecările cu domiciliul sau 

reşedinţa, cât şi numărul de emigranţi sau 

imigranţi. În anul 2014 mişcarea migratorie din 

judeţul Hunedoara a fost marcată de valori 

negative în ceea ce priveşte soldul schimbărilor 

atât de reşedinţă, cât şi de domiciliu. Acest lucru 

se manifestă în contextul în care la nivel 

regional s – au înregistrat doar valori pozitive, 

ceea ce accentuează lipsa de atractivitate a 

judeţului. De altfel, dintre judeţele componente 

ale Regiunii Vest, Caraş – Severin şi Hunedoara 

sunt cele care cunosc aceste valori negative ale 

indicatorilor, în timp ce Arad şi Timiş dau 

dovadă de o atractivitate crescută prin valorile 

pozitive pe care le înregistrează. 

 

Cu privire la judeţul Hunedoara, se remarcă 

tendinţa de migraţie către mediul rural, aici 

întâlnindu – se cele mai multe valori pozitive în 

perioada 2007 – 2014, mai ales în ceea ce 

priveşte soldul schimbărilor de domiciliu. Cu 

toate acestea, se observă o tendinţă de creştere 

şi în evoluţia mişcării migratorii din mediul 

urban, chiar dacă această cunoaşte în 

continuare doar valori negative. 
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Figură 23 - Evoluţia soldului schimbărilor de reşedinţă în 

judeţul Hunedoara, în perioada 2007 - 2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

Figură 24 - Evoluţia soldului schimbărilor de domiciliu în 

judeţul Hunedoara, în perioada 2007 – 2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

În ceea ce priveşte soldul migraţiei 

internaţionale, acesta înregistrează valori 

negative atât la nivel naţional şi regional, cât şi 

judeţean, fiind remarcate diferenţe semnificative 

între numărul imigranţilor şi cel al emigranţilor. 

Între anii 2007 şi 2014 acest indicator a 

cunoscut numeroase fluctuaţii atât în mediul 

urban, cât şi în cel rural, însă tendinţa generală 

a fost una de descreştere, la nivelul judeţului 

înregistrându – se o diferenţă de  - 40.38 %. 

 

Figură 25 - Evoluţia soldului migraţiei internaţionale 

definitive în judeţul Hunedoara, în perioada 2007 – 2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

Concluzii 
 

Cu o populație stabilă de 418.565 persoane la 

RPL 2011, Județul Hunedoara se remarcă la 

nivel național  prin scăderea demografică 

semnificativă între recensămintele din 2002 și 

2011, înscriindu-se între cele 10 județe ce au 

înregistrat o scădere a populației de peste 12%. 

Tendința demografică descendentă a continuat 

și după 2011, raportările Direcției Județene de 

Statistică Hunedoara arătând o scădere 

continuă a populației în ultimii 5 ani.  

 

Județul Hunedoara se clasează pe primul loc la 

nivel național din punct de vedere al procentului 

populaţiei stabile care locuieşte în mediul urban, 

respectiv 75% la RPL 2011 și 77,9% populație 

rezidentă în mediul urban în 2015 .   
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O problemă specifică a județului Hunedoara 

constă în masa demografică redusă a 

localităților, atât a celor urbane cât și a celor 

rurale. Rețeaua de localități cuprinde 14 

municipii și orașe, dintre care trei orașe cu o 

populație sub 10.000 de locuitori : Aninoasa, 

Geoagiu și Uricani. Dintre cele 55 de localități 

rurale din județ, peste jumătate înregistrau  mai 

puțin de 2.000 de locuitori, (13 dintre acestea 

înregistrând sub 1.000 de locuitori). Majoritatea 

comunelor mici și foarte mici se grupează în 

Vestul și Nordul județului – de exemplu 

comunele Bătrâna, Cerbal și Bunila, fiecare cu o 

populație sub 500 locuitori.   

 

În cazul localităților din mediul urban, mărimea 

demografică redusă ridică problema capacității 

acestora de a tracta economia județeană și de a 

crea o rețea policentrică suficient de puternică 

pentru a sprijini dezvoltarea teritoriului. În cazul 

orașelor foarte mici (sub 10.000 de locuitori) și a 

comunelor cu mai puțin de 2.000 de locuitori, 

mărimea demografică redusă se reflectă în 

bugete locale restrânse și o capacitate 

administrativă redusă a autorităților publice 

locale, respectiv în sustenabitate financiară 

fragilă și resurse insuficiente pentru a investi în 

proiecte de dezvoltare.   

Piramida vârstelor indică o populație 

îmbătrânită, respectiv o pondere redusă a 

tinerilor și o pondere ridicată a adulților și 

vârstnicilor, judeţul Hunedoara clasându-se pe 

ultimul loc în regiune din punct de vedere al 

numărului populaţiei din grupa de vârstă 0-14 

ani. Aceasta este consecința unei natalități 

scăzute, cu o maturizare și o îmbătrânire 

evidentă a populației, ce contribuie la 

vulnerabilitatea demografică  a județului. 

 

Cea mai accentuată tendință de îmbătrânire se 

remarcă în mediul rural, cu precădere în partea 

de vest și de nord a județului, corespunzând în 

mare parte comunelor sub 1.000 de locuitori, 

care înregistrează și cea mai semnificativă 

scădere a numărului populației (de ex. Bătrâna, 

Cerbal, Bunila, Bulzeștii de Sus etc.). 

 

Declinul demografic al județului este susținut  de 

mișcarea naturală și mișcarea migratorie a 

populației, respectiv de un spor natural negativ, 

sub nivelul regional și național (-5,7) și de un 

sold migrator negativ, atât în cazul migrației 

interne (către Timiș și Arad1), cât și în cazul 

celei externe. 

                                                   
1  Dumitru Sandu (Coord.), Consiliul Consultativ pentru 

Regionalizare (CONREG), Disparităţi și fluxuri în 

fundamentarea social – economică a regionalizării 

administrative a României, București, aprilie 2013 
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III.2.2. Educaţie şi formare 
profesională continuă 
 

III.2.2.1. Infrastructura de educaţie 
 

 

Infrastructura de educaţie din judeţul Hunedoara 

include unităţi de învăţământ pentru toate 

nivelurile de educaţie: preşcolar, primar, 

gimnazial, liceal, postliceal şi universitar. 

Conform datelor furnizare de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Junedoara, în anul şcolar 2015 

– 2016 reţeaua unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din judeţ cuprindea 283 de 

unităţi, respectiv: 1 creşa, 49 de grădiniţe, 133 

de şcoli primare, 66 de şcoli gimnaziale, 7 licee 

tehnologice, 4 licee teoretice, 1 liceu de artă, 8 

colegii tehnice, 2 colegii economice, 10 colegii 

naţionale, 1 şcoală postliceală şi 1 seminar 

teologic.  

 

Această infrastructură de educaţie este 

completată de o serie de instituţii conexe 

precum: Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara, 3 Cluburi 

ale Copiilor şi Elevilor în Hunedoara, Petroşani 

şi Petrila, Centrul de Pedagogie Curativă 

Simeria, Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională, Palatul Copiilor Deva şi 

3 Cluburi Sportive Şcolare în Deva, Hunedoara 

şi Petroşani. 

 

În ceea ce priveşte învăţământul superior, 

singurele unităţi de acest tip sunt reprezentate 

de Universitatea Politehnică din Timişoara - 

Facultatea de Inginerie Hunedoara care deţine 

următoarele profile: Inginerie electrică – 

Electromecaniă, Ştiinţe aplicate – Informatică 

industrială, Ingineria autovehiculelor – 

Autovehicule rutiere, Ingineria materialelor – 

Ingineria elaborării materialelor metalice, 

Ingineria materialelor – Ingineria procesării 

materialelor, Inginerie şi management – 

Inginerie economică în domeniul mecanic, 

Inginerie şi management – Ingineria economică 

în industria chimică şi de materiale şi de 

Universitatea din Petroşani cu următoarele 

Facultăţi: Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de 

Mine, precum şi Facultatea de Inginerie 

Mecanică şi Electrică. Pentru anul universitar 

2015 – 2016 au fost disponibile 134 de locuri 

pentru Ciclul I – Licenţă şi 49 de locuri pentru 

Ciclul II – Master la Facultatea de Inginerie 

Hunedoara şi 1210 locuri pentru Ciclul I – 

Licenţă şi 610 locuri pentru Ciclul II – Master la 

Universitatea din Petroşani.  

 

III.2.2.2. Populaţia şcolară şi 
capacitatea infrastructurii de 
educaţie 
 

III.2.2.2.1. Evoluţia populaţiei şcolare 

 

Populația școlară din judeţul Hunedoara 

reprezintă 20,7% (69,078 elevi) din totalul 

Regiunii Vest  (333,516 elevi), judeţul 

Hunedoara ocupând locul 3 în clasamentul 

populației școlare după judeţul Timiş şi județul 

Arad. Evoluția populație școlare din judeţul 

Hunedoara este una negativă , înregistrând o 

scădere de 17.5% în perioada 2007 - 2014. 

Singurul nivel ce a cunoscut o creştere mai 

accentuată în ultimii ani este învățământul 

postliceal și de maiştri, însă începănd cu anul 
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2012 şi învăţământul primar şi cel profesional au 

cunoscut o tendinţă ascendentă. Scăderea 

generală a numărului copiilor, elevilor și 

studenților  corespunde tendinței județene de 

scădere a populației și de îmbătrânire 

demografică descrisă anterior. Această tendinţă 

se va resimţi şi pe piaţa muncii, după cum indică 

şi valoarea scăzută a ratei de înlocuire a forţei 

de muncă. 

 

Figură 26 - Evoluţia populaţiei şcolare pe niveluri de 

educaţie în judeţul Hunedoara, în perioada 2007 - 2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

Mai mult, ţinând cont de faptul că la nivelul 

anului 2014, învăţământul liceal concentra a 

doua cea mai numeroasă populaţie şcolară 

(24.76 %), atrage atenţia asupra presiunii din 

următorii ani în ceea ce priveşte învăţământul 

postliceal şi universitar de a satisface viitoarele 

cerinţe. Acest lucru va presupune o distribuţie 

echilibrată a locurilor disponibile, precum şi 

corelarea ofertei educaţionale atât din 

învăţământul liceal, cât şi din cel postliceal şi 

universitar cu oferta locurilor de muncă pentru a 

asigura oportunităţile optime de formare. 

 

Figură 27 - Elevi inscrişi în sistemul de învăţământ, în 

judeţul Hunedoara, în anul 2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

III.2.2.2.2. Abandonul şcolar 

 

În ceea ce priveşte rata abandonului şcolar, se 

remarcă faptul că valorile judeţene sunt 

inferioare celor regionale la fiecare nivel de 

învăţământ. Mai mult, cea mai mare rată a 

abandonului şcolar se înregistrează în 

învăţământul postliceal şi de maiştri, fiind 

urmată la aproximativ 4 procente de 

învăţământul liceal şi profesional. 
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Figură 28 - Rata abandonului şcolar în anul 2013 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

III.2.2.2.3. Numărul mediu de elevi raportat la 

sălile de clasă şi la personalul didactic 

 

Valorile numărului mediu de elevi / sală de clasă 

(25.99) şi al numărului mediu de elevi / cadru 

didactic (15.60) în raport cu valorile regionale şi 

naţionale indică, de asemenea, o populaţie 

şcolară scăzută şi un personal didactic în cele 

mai multe cazuri mai redus decât media 

naţională si a Regiunii Vest. Este din nou vizibilă 

ponderea mai ridicată a elevilor din 

învăţământul liceal (comparativ cu media 

regională), însă numărul mediu de elevi / sală 

de clasă se încadrează în limitele impuse de 

Legea Educaţiei Naţionale.  

 

În ceea ce priveşte numărul mediu de copii / 

elevi per cadru didactic în anul 2014, se 

remarcă valorile uşor mai ridicate decât mediile 

regionale şi naţionale, cel mai accentuat grad de 

suprasolicitare fiind înregistrat în cadrul 

învăţământului postliceal şi de maiştri (143.00 

faţă de media naţională de 56.57 şi cea 

regională de 81.31), în timp ce valoarea cea mai 

scăzută este în cazul învăţământului 

profesional, unde se regăsesc doar 34.68 elevi 

per cadru didactic, comparativ cu media regiunii 

de 126.58 şi cea naţională de 202.34. În plus, la 

nivelul mediilor de rezidenţă, se observă 

diferenţe semnificative între mediul urban şi 

mediul rural, cele mai ridicate fiind înregistrate la 

nivelul învăţământului primar şi gimnazial, liceal 

şi profesional.

 

 

Tabel 7 - Numărul mediu de elevi / sală de clasă în anul 2014 

Număr mediu de elevi / sală de clasă 

 Judeţul 

Hunedoara 

Regiunea Vest România Legea Educaţiei 

Naţionale 

Învătământ 

primar 

19.25 
 

20.75 
 

23.64 
 

În medie 20, nu 

mai puțin de 12 și 

nu mai mult de 25 

Învătământ 

gimnazial 

În medie 25, nu 

mai puțin de 12 și 

nu mai mult de 30 

Învătământ liceal 

18.39 15.59 19.15 

În medie 25, nu 

mai puțin de 15 și 

nu mai mult de 30 

Învăţământ 

universitar 
49.78 50.25 52.88 

 

Sursa: prelucrare consultant a datelor din baza de date INS TEMPO 
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Tabel 8 - Numărul mediu de copii / elevi per cadru didactic în anul 2014 

Numărul mediu de copii / elevi per cadru didactic 

 Mediul urban Mediul rural Judeţul 

Hunedoara 

Regiunea 

Vest 

România 

Învăţământ 

preşcolar 

16.55 15.66 16.36 15.47 15.94 

Învăţământ 

primar 

18.13 13.33 16.95 17.56 18.91 

Învăţămât 

gimnazial 

14.36 7.93 12.58 10.81 10.75 

Învăţămât 

liceal 

12.95 9.99 12.79 12.52 13.00 

Învăţământ 

profesional 

36.29 19.67 34.68 126.58 202.34 

Învăţământ 

postliceal şi 

de maiştri 

141.06  143.00 81.31 56.57 

Învătământ 

superior - 

licenţă 

13.11  13.11 12.83 14.81 

Sursa: prelucrare consultant a datelor din baza de date INS TEMPO 

 

 

III.2.2.2.4. Evoluţia aparatului didactic 

 

Cu privire la evoluţia aparatului didactic în 

judeţul Hunedoara în perioada 2007 – 2014, se 

remarcă tendinţa de scădere continuă a 

personalului didactic în acest interval. Cu toate 

acestea, ţinând cont că populaţia şcolară a 

cunoscut o descreştere de 17.5 %, evoluţia 

negativă de 18% a personalului didactic este 

justificată. Mai mult, începând cu anul 2013 se 

poate observa o tendinţă ascendentă în ceea ce 

priveşte personalul didactic din învăţământul 

liceal, profesional şi postliceal şi de maiştri, 

tendinţă corelată cu sporirea populaţiei şcolare 

în aceste niveluri de învăţământ. 

Figură 29 - Evoluţia aparatului didactic în judeţul 

Hunedoara, în perioada 2007 - 2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 
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III.2.2.3. Calitatea procesului 
educaţional 
 

Calitatea procesului educațional poate fi 

evaluată în funcție de rezultatele elevilor la 

examenele naționale și la concursurile școlare, 

de procentul și media studenților admiși în 

instituțiile de învățământ superior și de rata 

angajării persoanelor tinere în câmpul muncii.  

 

III.2.2.3.1. Rata de promovabilitate la 

Bacalaureat 

 

În ceea ce priveşte promovabilitatea la 

Bacalaureat, în anul 2015 judeţul Hunedoara s-

a clasat la jumătatea clasamentului naţional, 

fiind pe locul 20, cu o promovabilitate de 69.8 % 

după sesiunea din iunie – iulie, peste media 

naţională de 67.9 %. Este de remarcat şi faptul 

că procentul elevilor ce au promovat examenul 

de Bacalaureat la nivel judeţean a înregistrat o 

tendinţă ascendentă în ultimii 2 ani, 

promovabilitatea înregistrată în anul 2014 fiind 

de 57 %. (Sursa: Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice, Raport Bacalaureat 2015 – 

10 iulie 2015). Mai mult, la nivelul Regiunii Vest, 

judeţul Hunedoara a fost cel care a înregistrat 

cel mai mare procent de creştere îl ultimii 2 ani. 

 

Figură 30 - Evoluţia ratei de promovabilitate la 

Bacalaureat între anii 2014 – 2015, la nivelul Regiunii Vest 

 
Sursa: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Raport 

Bacalaureat 2015 – 10 iulie 2015 

 

III.2.2.3.2. Rata de promovabilitate la 

Evaluarea Naţională 

 

Aceeaşi tendinţă de creştere a ratei de 

promovabilitate se înregistrează şi la nivelul 

Evaluării Naţionale, unde între anii 2014 – 2015 

procentul mediilor mai mari de 5 a crescut de la 

65.8 % la 79.3 %. Deşi în anul 2015 acesta a 

fost procentul cel mai ridicat de la nivelul 

Regiunii Vest, între anii 2014 şi 2015 judeţele 

Caraş – Severin şi Timiş au înregistrat o 

creştere uşor mai accentuată de 21.60 % şi 

20.89 %, faţă de evoluţia de 20.52 % a judeţului 

Hunedoara. 

 

Figură 31 - Evoluţia ratei de promovabilitate la Evaluarea 

Naţională între anii 2014 – 2015, la nivelul Regiunii Vest 

. 

Sursa: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

 

III.2.2.3.3. Număr mediu PC – uri / 1000 elevi 

 

Calitatea procesului educațional este influențată 

și de nivelul de dotare al instituțiilor de 

învățământ și de facilitățile oferite de acestea. 

Un indicator în acest sens este numărul de PC-

uri la 1000 de elevi. Numărul mediu de PC-uri la 

1000 de elevi în instituțiile de învățământ din 

județul Hunedoara era în 2014 de 96.7, indicând 

o dotare și un acces al elevilor la tehnologia 

informației în cadrul școlii inferior nivelului 

regional (100.5 %) . 
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Tabel 9 - Numărul mediu PC – uri  / 1000 elevi în anul 2014 

Număr mediu PC – uri / 1000 Elevi 

 Judeţul 

Hunedoara 

Regiunea 

Vest 

Învăţământ 

primar şi 

gimnazial 

89 75.4 

Învăţământ 

liceal 

148.4 161.5 

Învăţământ 

postliceal 

17.3 20.4 

Învăţământ 

universitar 

251 189.6 

Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

III.2.2.4. Oferta educaţională şi 
adaptarea la cerinţele pieţei muncii 

 

III.2.2.4.1. Oferta educaţională în 

învăţământul liceal 

 

Cu referire la oferta educaţională pentru 

învăţământul liceal, se remarcă faptul că tipurile 

de profiluri cu cel mai mare număr de locuri sunt 

cel real (1176 locuri) şi cel uman (560 locuri), 

urmate de profilurile tehnic şi servicii, ambele cu 

câte 532 de locuri disponibile.  

 

Din oferta educaţională liceală pentru anul 

şcolar 2015 – 2016 a judeţului Hunedoara, se 

constată un număr total de 2996 de locuri 

disponibile, din care 2589 au fost ocupate, adică 

86.4 %. Singurele locuri ocupate în totalitate 

sunt în cadrul specializărilor de comerţ, filologie 

şi producţie media. În ceea ce priveşte mediile 

de admitere, cel mai bine clasat este Colegiul 

Naţional „Decebal” Deva, unde pentru 

specializarea Ştiinţe ale Naturii ultima medie de 

admitere a fost 9.58. Printre unităţile de 

învăţământ care au avut specializări cu ultima 

medie de admitere peste 9.00 se mai numără 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani şi 

Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” Haţeg. 

 

Figură 32 - Oferta educaţională pentru învăţământul 

liceal, în judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2015 – 

2016 

 
Sursa: prelucrare consultant pe baza datelor furnizate de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 

www.admitere.edu.ro

 

Tabel 10 - Distribuţia locurilor în funcţie de profil şi specializări liceale în judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2015 – 2016 

Profil Specializare Număr locuri Număr locuri ocupate 

Real Matematică – 

Informatică 

630 588 

Ştiinţe ale naturii 546 524 

Tehnic Electromecanică şi 

automatizări 

84 65 

Electric 84 51 

Mecanică 196 88 

Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

28 4 

Electromecanică 84 23 

Producţie media 28 28 

Real
40,00%

Tehnic
18,10%

Uman
19,05%

Servicii
18,10%

Resurse naturale 
si mediu

4,76%

Real
Tehnic
Uman
Servicii
Resurse naturale si mediu
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Chimie industrială 28 2 

Uman Filologie 420 420 

Ştiinţe sociale 140 140 

Servicii Economic 168 149 

Comerţ 56 56 

Turism şi alimentaţie 308 304 

Estetică şi igiena 

corpului omenesc 

56 34 

Resurse naturale şi 

mediu 

Industria alimentară 28 27 

Protecţia mediului 56 52 

Agricultură 28 14 

Silvicultură 28 20 

Sursa: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, www.admitere.edu.ro 

III.2.2.4.2. Ponderile previzionate ale cererii 

de formare profesională 

 

Tabel 11 - Ponderile previzionate ale cererii de formare profesională pentru 2013 – 2020 în Regiunea Vest şi Judeţul Hunedoara 

Domeniul de educaţie şi 

formare profesională 

Ponderi previzionate ale 

cererii de formare 

profesională pentru 2013 – 

2020 (%) în Regiunea Vest 

Ponderi previzionate ale 

cererii de formare 

profesională pentru 2013 – 

2020 (%) în Judeţul 

Hunedoara 

Agricultură 1.9 2 

Silvicultură 0.0 2 

Protecţia mediului 26.2 3 

Industria Alimentară 1.6 2 

Comerţ 9 5 

Economic 8.1 8 

Turism şi alimentaţie 1.4 15 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 

0.0 3 

Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 

5.1 8 

Mecanică 21.3 23 

Electric 4.4 7 

Electromecanică 0.9 6 

Electronică automatizări 1.1 8 

Chimie industrială 1.1 2 

Materiale de construcţii 1.7 0 

Fabricarea produselor din lemn 2.5 3 

Sursa: Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ Hunedoara pentru perioada 2013 – 2020 
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Analizând structura proiecţiei cererii potenţiale 

pe domenii de pregătire pentru perioada 2013 – 

2020 la nivelul judeţul Hunedoara şi al Regiunii 

Vest rezultă că primele cinci domenii pentru 

care se previzionează o cerere ridicată la nivel 

regional sunt Protecţia mediului, Mecanică, 

Comerţ, Economic şi Construcţii, Instalaţii şi 

lucrări publice, în timp ce la nivel judeţean sunt 

Mecanică, Turism şi alimentaţie, Economic, 

Constructii, instalaţii şi lucrări publice, precum şi 

Electronică automatizări. 

 

În acest sens, Planul Local de Acțiune pentru 

Învățământ Hunedoara pentru perioada 2013 – 

2020 formulează o serie de recomandări 

valabile pentru revitalizarea învățământului 

profesional și tehnic din judeţ  și pentru 

consolidarea rolului acestuia de centru 

educațional regional. Opțiunile de continuare a 

studiilor la nivel postliceal sau universitar în 

judeţul Hunedoara  sunt relativ diversificate.  

Astfel, se propun urmatoarele recomandări 

pentru stabilirea unui nou plan de şcolarizare:  

 

• Creşterea ponderii domeniului 

electronică şi automatizări, ţinând cont de 

tendinţa de creştere a tehnologizării, precum şi 

de  solicitărle  de calificări din acest domeniu în 

cadrul serviciilor. 

• Necesitatea unei mai bune calificări în 

cadrul domeniului  Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice. 

• Este necesară o creştere a ofertei de 

formare în domeniul industriei textile şi 

pielăriei. 

• Se propune o scădere a ponderii PLAI 

în cadrul domeniului Comerţ  deoarece se 

solicită o pondere mai mare la domeniul Turism. 

• Se propune modificarea ţintei în cadrul 

domeniului Estetica și igiena corpului 

omenesc, întrucât se observa o creştere a 

cererii solicitări pentru acest domeniu atât din 

partea agenţilor economici cât şi din partea 

elevilor. 

 

Mai mult, conform ofertei educaţionale şi a 

proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de 

pregătire se remarcă faptul că tendința 

populației tinere este să se direcționeze spre 

alte profiluri economice decât profilul industrial 

al județului. Dezvolarea servicilor turistice și de 

mediu reprezintă un potenţial de dezvoltare al 

județului, iar dezvoltarea servicilor educaționale 

ce susțin aceste paliere va rezulta în obținerea 

de personal calificat . Palierul agriculturii, deși 

este susţinut în PLAI 2013-2020, nu prezintă un 

interes foarte mare, o problemă fiind slaba 

promovare a acestul domeniu economic, în 

creștere în ultimii ani. 

 

 

III.2.2.5. Formare profesională 
continuă  
 

Învăţământul pentru formare profesională 

continuă se adresează cu precădere 

persoanelor adulte, angajate sau aflate în 

căutarea unui loc de muncă. 

 

Unul dintre aceste proiecte este Observatorul 

pe Piaţa Muncii, promovat de către AJOFM 

Hunedoara, proiect adoptat prin Programul 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 

,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, 

Domeniul major de intervenţie 4.1 „ Întărirea 

capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de 

ocupare”. Acest proiect a fost lansat în 

septembrie 2015, urmând să funcţioneze pe o 

perioadă de 3 ani de zile. Acest proiect are ca 

scop Informare, consiliere și orientare 

profesională; Managementul pieței muncii; 

Formare profesională continuă; dar și nivelul 

superior al conducerii SPO(Serviciului Public de 

Ocupare). 

 

Un al proiect este cel de calificare profesională 

“O nouă şansă în carieră”, aplicat prin 

obţinerea fondurilor europene din Fondul Social 

European prin POSDRU 2007 – 2011, numărul 

total de beneficiari fiind de 865 de persoane, 

dintre care peste 70% au fost hunedoreni. 

Proiectul "O noua carieră, o nouă şansă" şi-a 

propus dezvoltarea resurselor umane şi 

creşterea ocupării forţei de muncă în mediul 

rural prin valorificarea mobilităţii ocupaţionale şi 

geografice a forţei de muncă pentru mai multe 

persoane din mediul rural. Proiectul a fost 

implementat, pe o perioadă de 20 de luni, în 
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şase judeţe din ţară, respectiv Hunedoara, 

Caraş-Severin, Arad, Timiş, Alba şi Sibiu. Cei 

mai mulţi dintre beneficiari, un număr de 667 de 

persoane, au fost hunedoreni. Aceştia, dar şi 

restul persoanele selectate din celelalte judeţe, 

au urmat cursuri pentru obţinerea unei calificări 

în meserii precum pavator, lucrător izolaţii, 

lucrător hotelier, lucrător în comerţ, manichiurist 

- pedichiurist, lucrător instalator pentru 

construcţii, dar şi calificări precum manager 

resurse umane sau competenţe antreprenoriale.  

 

În judeţul Hunedoara, există un număr de 30 de 

furnizori  de formare profesională, acreditaţi în 

diferite specializări ce oferă posibilitatea de a 

organiza cursuri de formare pentru adulţi. 

 

Principalele oferte de programe de formare ale 

furnizorilor înregistraţi în judeţul Hunedoara 

(Deva şi Petroşani, Brad, Haţeg, Hunedoara, 

Orăştie) sunt : Bucătari, Lucrător comerţ, 

Inspector resurse umane, Montator pereţi şi 

tavane din gips carton, Manichiurist pedichiurist, 

Comunicare în limba engleză, Operator 

confecţioner industrial, Ospătar, Confecţioner 

tâmplărie din aluminiu şi mase plastice. Toate 

aceste curusuri de calificare au impus 

terminarea studiilor de învăţământ primar pentru 

a putea participa. 

 

Concluzii 
 

Populația școlară din județul Hunedoara a 

cunoscut o tendință descendentă generală între 

anii  2007 și 2014, tendință ce se manifestă la 

fiecare nivel de educație, mai puţin cel postliceal 

şi de maiştri. Scăderea generală a numărului 

copiilor, elevilor și studenților corespunde 

tendinței județene de scădere a populației și de 

îmbătrânire demografică descrisă anterior. 

 

Cea mai dramatică scădere se înregistrează la 

nivelul numărului studenților, de la 6.972 în anul 

universitar 2007-2008 la 3.410 în anul 

universitar 2014-2015. Învãțãmântul superior din 

județul Hunedoara pregãtește specialiști în 

urmãtoarele domenii: inginerie, științe 

economice, juridice și sociale, prin intermediul 

Universității din Petroșani şi a Facultății de 

Inginerie din Hunedora (filiala Universității 

Tehnice din Timișoara). Universitatea din 

Petroșani are o lungă tradiție, funcționând în 

Valea Jiului începând cu anul universitar 1957 – 

1958. 

 

Tendința descendentă se manifestă și în ceea 

ce privește numărul elevilor înscriși în 

învățământul liceal, unde la nivelul anului școlar 

2015-2016 au rămas 407 de locuri neocupate. 

Analiza ofertei educaționale, cererii și a 

proiecției cererii potențiale pe domenii de 

pregătire la nivel liceal în județul Hunedoara 

indică interesul crescut al elevilor față de 

specializările din domeniul comerțului, mecanică, 

turism și alimentație și economic. Astfel, 

populația tânără tinde să se orienteze către 

domenii cu deschidere mai largă comparativ cu 

profilul puternic industrial al județului. La polul 

opus, domeniul agriculturii, deși susținut în PLAI 

2013-2020, nu suscită interesul tinerilor.
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III.2.3. Resurse umane şi formarea 
forţei de muncă 
 

Forţa de muncă este unul dintre cele mai 

importante resurse ale judeţului Hunedoara, 

care contribuie în mod direct la dezvoltarea 

economică a zonei şi la creşterea calităţii vieţii 

pentru toţi, cu atât mai mult cu cât judeţul, la fel 

ca întreaga ţară, trebuie să contracareze 

efectele negative ale îmbătrânirii populaţiei. O 

modalitate folosită pentru a analiza forţa de 

muncă este de a recurge la a cerceta populaţia 

activă dintr-un anumit teritoriu, adică oferta 

potențială de forţă de muncă, care include atât 

populaţia ocupată, cât şi şomerii înregistraţi. 

Populaţia ocupată cuprinde persoanele care au 

o ocupaţie generatoare de venit în baza unui 

contract de muncă sau independent, iar şomerii 

înregistraţi sunt acele persoane apte de muncă, 

dar care nu sunt încadrate pe piaţa muncii, fiind 

înregistrate la agenţiile teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă. 

 

III.2.3.1. Populaţia activă şi inactivă 
 

La nivelul Regiunii Vest, deşi judeţul Hunedoara 

ocupă al treilea loc ca număr de locuitori, 

populaţia sa activă de 190,496 persoane la 

Recensământul din 2011 reprezenta 23.56 % 

din totalul populaţiei active a regiunii (808,483 

persoane), clasându – se pe locul al doilea după 

judeţul Timiş (38.42 %) şi înaintea judeţul Arad 

(23.44 %). 

 

Figură 33 - Distribuţia populaţiei active la nivelul Regiunii 

Vest în anul 2011 

 
Sursa: RPL 2011 

 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 

2011, din cei 418,565 locuitori stabili ai judeţului 

Hunedoara, 190,496 reprezenta populaţia 

activă, adică un procent de 45.5 %. Dintre 

aceştia, 91.1% erau înregistraţi ca fiind 

populaţie ocupată şi 8.9 % ca fiind şomeri. 

Distribuţia populaţiei active în teritoriul judeţean 

indică o concentrare a acesteia în mediul urban 

(71.5 %), acest lucru fiind în legătura şi cu 

gradul ridicat de urbanizare al judeţului, cele mai 

dense unităţi administrativ teritoriale din punct 

de vedere al populaţiei active fiind municipiile 

Deva, Hunedoara şi Petroşani (peste 10,001 de 

persoane), urmate de municipiile Orăştie, Brad, 

Vulcan şi Lupeni, precum şi de oraşele Simeria 

şi Petrila (între 5,001 şi 10,000 de persoane). 

Singura comună care se înscrie în cea de – a 

doua categorie este Vaţa de Jos din nordul 

judeţului Hunedoara, celelalte unităţi 
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administrativ teritoriale având mai puţin de 

5,000 de persoane active. 

 

Cu toate acestea, în mediul rural ponderea 

populaţiei ocupate din cea activă este mai 

ridicată decât media judeţeană, atingând un 

procent de 94.3 %. În acelaşi timp însă, nivelul 

de pregătire al populaţiei active din mediul rural 

este în cea mai mare parte reprezentat de 

populaţia care a absolvit o unitate de 

învăţământ liceală, uneori chiar gimnazială, cele 

mai multe persoane cu studii superioare fiind 

localizate în mediul urban. 

 

Spre deosebire de populaţia activă, populaţia 

inactivă cuprinde persoanele care nu au lucrat 

nici cel puţin o oră şi nici nu sunt înregistrate ca 

şomeri în perioada de referinţă – elevi sau 

studenţi, pensionari, persoane casnice, 

persoane întreţinute. Raportul dintre persoanele 

active şi cele inactive în interiorul judeţului 

Hunedoara este de aproximativ unu la unu, 

45.51% din populaţie fiind activă iar restul de 

54.49% fiind inactivă. Dintre persoanele 

inactive, cel mai ridicat procent este reprezentat 

de pensionari (46 %), fapt corelat şi cu populaţia 

îmbătrănită a judeţului. 

 

Figură 34 - Procentul de populaţie activă şi inactivă din 

totalul populaţiei stabile în judeţul Hunedoara, în anul 

2011 

 
Sursa: RPL 2011 

 

 

Tabel 12 - Populaţia activă şi inactivă în judeţul Hunedoara, în anul 2011 

 Populaţie activă Populaţie 

inactivă Totală Ocupată Şomeri 

Judeţul 

Hunedoara 

190496 173577 16919 228069 

Mediul urban 136202 122379 13823 177716 

Mediul rural 54294 51198 3096 50353 

Sursa: RPL 2011 
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Figură 35 - Populaţia activă după nivelul de educaţie în judeţul Hunedoara 

 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică 2011 
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III.2.3.2. Populaţia ocupată 
 

Din punct de vedere al resurselor de muncă, în 

Regiunea Vest, în anul 2007, conform INS, 

existau 1,253,900 persoane apte de muncă, 

număr care a cunoscut o descreştere de 6.15 

%, ajungând în anul 2014 la 1,176,800 

persoane. Aceeaşi tendinţă de scădere a fost 

înregistrată şi la nivelul judeţului Hunedoara, 

unde faţă de anul 2007 cand existau 307,700 

persoane apte de muncă, după o descreştere 

mai accentuată de 16.67 %, în 2014 s-au 

înregistrat doar 256,400 persoane. 

 

Rata de ocupare a populaţiei apte de muncă în 

Regiunea Vest a scăzut cu 12.84 % în intervalul 

2007 – 2014, de la 69.3 % la 60.4 %. Această 

tendinţă nu s – a manifestat însă şi la nivelul 

judeţului Hunedoara, unde în acelaşi interval 

rata de ocupare a resurselor de muncă a 

crescut cu 6.48 %, de la 64.8 % în 2007 la 69 % 

în anul 2014. 

 

Figură 36 - Populaţia ocupată pe activităţi ale economiei naţionale (secţiuni CAEN) în Regiunea Vest, în anii 2008 şi 2014 (mii 

persoane) 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO  
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Figură 37 - Populaţia ocupată pe activităţi ale economiei naţionale (secţiuni CAEN) în Judeţul Hunedoara, în anii 2008 şi 2014 (mii 

persoane) 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 
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scăderea celor ocupaţi în domeniul agriculturii, 

silviculturii şi pescuitului. 

 

Cu toate că la nivel național populația ocupată 

în domeniul industriei a scăzut considerabil 

odată cu închiderea unui număr mare de 

platforme industriale, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Vest şi a judeţului Hunedoara, 

industria prelucrătoare încă înregistrează valori 

semnificative. 

 

III.2.3.3. Şomeri 
 

În ceea ce priveşte numărul şomerilor, la nivelul 

Regiunii Vest, se remarcă faptul că judeţul 

Hunedoara a înregistrat cea mai mare creştere, 

de 23.59 %, de la 10,087 în anul 2007, la 

12,467 în anul 2014. O evoluţie asemănătoare s 

– a petrecut în judeţul Arad în aceeaşi perioadă, 

în timp ce judeţul Caraş – Severin a cunoscut 

cea mai accentuată scădere, de 41.5 %.  

 

Figură 38 - Evoluţia numărului de şomeri la nivelul 

Regiunii Vest în perioada 2007 – 2014 

Sursa: baza de date INS TEMPO 

Cu privire la repartiţia şomerilor pe grupe de 

vârstă, cea mai numeroasă categorie este de 

fiecare dată cea cu vârsta cuprinsă între 35 şi 

64 ani, însă se remarcă şi o pondere ridicată a 

persoanelor tinere, mai ales în mediul urban al 

judeţului Hunedoara unde aceasta atinge un 

procent de 29.2 % din totalul şomerilor. De 

asemenea, se observă că cea mai mare 

majoritate a şomerilor din această categorie 

sunt în căutarea primului loc de muncă, fapt ce 

accentuează vulnerabilitatea judeţului în 

asigurarea unei oferte de învăţământ corelată 

cu oferta locurilor de muncă. 

 

La nivel teritorial, în perioada 2010 – 2015 

judeţul a cunoscut o scădere generală a 

numărului şomerilor, tendinţa cea mai 

accentuată fiind înregistrată în comunele Cerbal 

(-75 %), Lăpugiu de Jos, Rapoltu Mare, 

Brănişca, Cârjiţi, Blăjeni, Pestişu Mic şi Lelese 

(mai mult de – 60 %). La polul opus, printre 

unităţile administrativ teritoriale care au 

cunoscut o creştere a numărului şomerilor se 

află oraşul Geoagiu (109.57%) şi comunele 

Veţel (61.96 %), Lunca Cernii de Jos (56.52 %), 

Balşa (31.43 %) şi Băniţa (28.57%), o creştere a 

numărului de locuitori având şi comunele 

Densuş, Râu de Mori, Sarmisegetusa şi Turdaş. 

 

În ceea ce priveşte evoluţia ratei şomajului la 

nivelul Regiunii Vest în intervalul 2007 - 2014, 

se remarcă faptul că judeţul Hunedoara a avut 

în cele mai multe cazuri cea mai mare rată a 

şomajului, înregistrând, de asemenea, şi cea 

mai ridicată creştere de la 4.8 % în anul 2007 la 

6.6 % în 2014. 

 

Evoluţia ratei şomajului la nivelul Regiunii Vest, în 

perioada 2007 – 2014 
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Tabel 13 - Tipologii de şomeri pe categorii de vârstă în anul 2011 

 15 – 24 ani 25 – 34 ani 35 – 64 ani 65 ani şi peste 

În 

căutarea 

unui alt 

loc de 

muncă 

În 

căutarea 

primului 

loc de 

muncă 

În 

căutarea 

unui alt 

loc de 

muncă 

În 

căutarea 

primului 

loc de 

muncă 

În 

căutarea 

unui alt 

loc de 

muncă 

În 

căutarea 

primului 

loc de 

muncă 

În 

căutarea 

unui alt 

loc de 

muncă 

În 

căutarea 

primului 

loc de 

muncă 

Regiunea 

Vest 

18198 4195 15926 12577 27048 23157 162 159 

22.1 % 28.1 % 49.5 % 0.3 % 

Judeţul 

Hunedoara 

1009 3852 3076 1181 6438 1347 12 0 

28.7 % 25.2 % 46 % 0.1 % 

Mediul 

urban 

846 3193 2554 953 5161 1103 12 0 

29.2 % 25.4 % 45.3 % 0.1 % 

Mediul 

rural 

163 659 522 228 1277 244 0 0 

26.6 % 24.2 % 50.2 % 0 % 

 

Sursa: RPL 2011 

 

Concluzii 
 

Tendința de scădere a populației a avut 

consecințe inevitabile asupra forței de muncă 

din județul Hunedoara, astfel că în anul 2014 

nivelul resurselor de muncă din județ a scăzut 

cu peste 16% față de nivelul din anul 2007. În 

același interval de timp populația activă civilă  a 

înregistrat o scădere de peste 9%, iar populația 

activă civilă ocupată 2  s-a micșorat cu 8,25% 

(declinul populației active civile din județ apare 

și mai pregnant dacă este raportat la anul 1992, 

primul an pentru care acest indicator este 

disponibil, față de care nivelul de scădere este 

de 32%). 

 

Scăderea populaţiei şi declinul forţei de muncă 

disponibile sunt tendinţe cu şanse de agravare 

în viitor în condiţiile în care rata medie a 

natalității înregistrată în județul Hunedora (7.1) 

în anul 2014 este oricum mai mică decât cea 

înregistrată la nivel naţional (8.8) şi  regional 

(8.4), iar emigrarea definitivă sau temporară au 

devenit fenomene constitutive pentru peisajul 

social al județului. 

 

                                                   
2 indicator care cuprinde toate persoanele cu o ocupaţie 

aducătoare de venit exercitată pe baza unui contract sau pe 

cont propriu 

În ceea ce privește formarea forței de muncă, 

clasificarea populației active civile în funcție de 

nivelul de educație al ultimei instituții de 

învățământ absolvite indică un procent ridicat 

(35%) al persoanelor care au absolvit liceul, 

categorie urmată de persoanele cu studii 

superioare (21%), gimnaziale (18%) și 

profesionale și de ucenici (17%). Valorile sunt 

relativ similare cu cele înregistrate la nivel 

național, procentul populației active fără nicio 

școală absolvită fiind însă cu 1% mai scăzut în 

Hunedoara, iar cel al absolenților de liceu cu  

5% mai mare.  

 

Ponderea mare a populației active absolventă 

de studii liceale (în detrimentul studiilor tehnice 

sau universitare) ridică problema necesității 

unor programe postliceale de formare care să 

pregătească absolvenții de liceu pentru piața 

muncii.  

 

Analiza la nivel teritorial evidențiază 

concentrarea populației active absolventă de 

studii universitare, postliceale și tehnice în cele 

două zone urbane principale ale județului: (1) 

Hunedoara – Deva – Simeria – Călan și în 

localitățile rurale înconjurătoare, și (2) Valea 

Jiului: Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcani, 

Lupeni, Uricani. Se observă și diferențierea 

dintre partea de vest și de nord (comunele 

Bulzeștii de Sus, Bunila, Leleșe, Cerbal, 

Bătrâna,  Toplița, Lunca Cernii de Jos etc.), cu 
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resurse scăzute de forță de muncă și nivelul 

ultimei unități de învățământ absolvite 

preponderent primar sau gimnazial, față de 

restul județului, unde ponderea cea mai ridicată 

o înregistrează învățământul liceal.  

 

O consecință a dinamicii economice negative a 

județului Hunedoara o reprezintă utilizarea 

suboptimatală a forței de muncă disponibile și 

menținerea în mod constant a ratei șomajului 

deasupra mediei naționale (în anul 2014 acest 

indicator a înregistrat o valoare de 6.6 % în 

judeţul Hunedoara şi de 5.4 % la nivel naţional).  

În județul Hunedoara șomajul s-a dovedit a fi o 

realitate economică și socială persistentă, care 

a definit profilul economic al judeţului inclusiv în 

perioadele de creştere economică accentuată 

dinaintea crizei. Pe teritoriul județului există 

”nuclee”  de concentrare a șomajului, situate în 

special în zone miniere sau în comune situate la 

distanțe mari de principalele căi de comunicații 

și de locațiile de concentrare a investițiilor 

recente (de ex. comunele Vorța, Crișcior, 

Certeju de Sus, Vața de Jos). 

 

Din totalul de 11,339 şomeri înregistrați în 

județul Hunedoara în decembrie 2015 3  , în 

Valea Jiului se află aproximativ o treime (1,523  

şomeri în zona Petroşani, 678 în Lupeni, 653 în 

Vulcan şi 914 în Petrila). 

 

Un risc important din punct de vedere al ocupării 

forței de muncă îl reprezintă disponibilizările 

preconizate ca urmare a închiderii Complexului 

Energetic Hunedoara, al doilea angajator din 

județ în anul 2014 (6,672 angajați).

                                                   
3 AJOFM Hunedoara 
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III.2.4. Sănătate 
 

III.2.4.1. Infrastructura sistemului 
sanitar 

 

Printre facilităţile publice de sănătate din Judeţul 

Hunedoara se numără 12 spitale de categoriile 

III, IV şi V, cele de categoria III, de competenţă 

medie ce deservesc raza judeţului, fiind Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Deva, Spitalul Municipal 

„Dr. A. Simionescu” Hunedoara şi Spitalul de 

Urgenţă Petroşani (Sursa: Ministerul Sănătăţii – 

Clasificarea spitalelor). Pe lângă acestea, din 

sistemul sanitar public mai fac parte 12 

dispensare medicale, 118 cabinete medicale de 

familie, 51 de laboratoare medicale şi alte unităţi 

precum cabinete medicale de specialitate, 

cabinete stomatologice sau farmacii. Există, de 

asemenea, şi o serie de unităţi sanitare care 

aparţin predominant mediului privat precum: 

cabinetele medicale de familie, cabinetele 

stomatologice, cabinetele medicale de medicină 

generală, societatea stomatologică civilă 

medicală, cabinetele medicale de specialitate, 

farmaciile, punctele şi depozitele farmaceutice şi 

laboratoarele de tehnică dentara. 

 

În ceea ce priveşte distribuţia unităţilor sanitare 

pe forme de proprietate, este de remarcat faptul 

că la nivelul judeţului Hunedoara predomină 

uniţăţile aflate în proprietate privată, aceste fiind 

şi cele care în intervalul 2007 – 2014 au 

înregistrat o creştere de 4.09 % a numărului de 

unităţi, spre deosebire de unităţile publice care 

în aceeaşi perioadă au cunoscut o tendinţă de 

scădere cu 19.78 %. De asemenea, la nivel 

teritorial, cea mai mare parte a unităţilor sanitare 

este concentrată în mediul urban (91.1 %), 

unităţile administrativ teritoriale din mediul rural 

fiind mai slab deservite, acest lucru petrecând – 

se pe fondul numărului redus de locuitori din 

cadrul comunelor. 

 

 

Figură 39 - Structura unităţilor sanitare din judeţul 

Hunedoara în anul 2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 
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Figură 40 - Distribuţia unităţilor sanitare din judeţul 

Hunedoara pe forme de proprietate în anul 2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

 

III.2.4.2. Personalul medico – sanitar  
 

Structura cadrelor medicale la nivelul judeţului 

Hunedoara, comparativ cu Regiunea Vest, 

relevă valori judeţene inferioare celor regionale 

în ceea ce priveşte numărul de medici la 10,000 

de locuitori (cu excepţia personalului sanitar 

mediu), valori care însă sunt apropiate de 

mediile naţionale, singurele categorii la care 

diferenţele sunt semnificative fiind în legătură cu 

medicii stomatologi (media naţională = 6.7), 

farmaciştii (media naţională = 7.7) şi personalul 

sanitar auxiliar (media naţională = 27.2). 

 

În plus, deşi la nivel regional, în perioada 2007 – 

2014, în afara de personalul sanitar mediu, 

toate categoriile de personal sanitar au 

cunoscut o tendinţă de creştere a numărului de 

persoane, la nivelul judeţului Hunedoara, cu 

excepţia medicilor, toate celelalte categorii au 

înregistrat o scădere, cea mai accentuată 

descreştere fiind în rândul medicilor de familie (- 

34.4%). Această tendinţă de scădere a 

numărului de cadre medicale este mai acută în 

mediul urban, unde s – au înregistrat scăderi 

mai mari chiar şi de 50 % în cazul medicilor de 

familie şi a medicilor stomatologi. În mediul 

rural, pe lângă tendinţa de scădere mai redusă, 

se remarcă evoluţia numărului medicilor cu un 

procent de 125 % în acelaşi interval de timp. 

 

Figură 41 - Număr medici la 10.000 de locuitori 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

Tabel 14 - Evoluţia personalui medico – sanitar în perioada 2007 – 2014  

 Medici (%) Medici de 

familie (%) 

Stomatologi 

(%) 

Farmacisti 

(%) 

Personal 

Sanitar Mediu 

(%) 

Regiunea 

Vest 

23.97 0.15 9.06 10.5 -1.9 

Judeţul 

Hunedoara 

9.09 -34.4 -9.89 -13.85 -19.5 

Mediul urban 9.03 -61.08 -58.22 -29.63 -21.97 

Mediul rural 125 -21.88 -14.29 0 -17.7 

Sursa: baza de date INS TEMPO 
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Concluzii 
 

Sistemul sanitar la nivelul judeţului Hunedoara 

este marcat de o tendinţă de scădere a 

numărului de unităţi sanitare publice, 

concomitent cu o descreştere a numărului de 

cadre medicale. În contextul actual de scădere a 

numărului de locuitori, această tendinţă nu a 

avut efecte îngrijorătoare, numărul medicilor la 

10,000 de locuitori înregistrând valori 

asemănătoare valorilor naţionale. 

 

Conform Raportului Ministerului Sănătăţii privind 

propunerea de elaborare a unei strategii ţintă 

pentru un program de stat focalizat pe 

îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate 

de bază, în zonele slab deservite, la nivelul 

judeţului Hunedoara reţeaua de îngrijiri la 

domiciliu este slab dezvoltată în mediul rural, iar 

dotarea serviciilor sanitare în cadrul unor 

cabinete medicale este necorespunzătoare. Mai 

mult, judeţul Hunedoara se încadrează în 

categoria judeţelor cele mai defavorizate din 

punct de vedere al distanţei maxime până la cel 

mai apropiat cabinet medical, 44 de comune 

fiind situate la mai mult de 8 km, iar 2 la peste 

11 km. Accesul cel mai dificil la serviciile 

medicale se manifestă în comunele din zona de 

nord – vest a judeţului, mai ales în Sălaşu de 

Sus, Sarmisegetusa, Cârjiţi, Burjuc, Ilia, 

Gurasada, Bătrâna, Dobra, Luncoiu de Jos, 

Şoimuş, Lăpugiu de Jos, Topliţa, Densuş. 

 

În acest context, este de maximă importanţă 

finalizarea lucărilor ample de extindere şi 

modernizare care se execută la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Deva, ce se preconizează 

a se încheia la sfârşitul lunii martie. 
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III.2.5. Asistenţă socială 
 

Asistenţa socială cuprinde ansamblul de 

instituţii, programe, măsuri, activităţi 

profesionalizate şi servicii specializate de 

protejare a persoanelor, grupurilor, comunităţilor 

cu probleme speciale, aflate temporar în 

dificultate, care, datorită unor motive de natură 

economică, socio-culturală, biologică sau 

psihologică, nu au, prin mijloace şi eforturi 

proprii, posibilitatea de a conduce un mod de 

viaţă decent. 

 

Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi 

Promovarea Drepturilor Copilului şi Adultului în 

Dificultate 2014 – 2020 indentifică următoarele 

categorii vulnerabile: copii şi tinerii din familii 

aflate în sărăcie, copii cu părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate, copii separaţi de familie, 

copii şi tineri care trăiesc pe străzi şi persoanele 

fără adăpost, rromii, persoanele cu dizabilităţi, 

boli cronice sau incurabile, victime ale violenţei, 

precum şi vârstnicii singuri. 

 

III.2.5.1. Categorii de beneficiari 
 

III.2.5.1.1. Copii, tineri, familii 

 

Serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara pentru 

această categorie vizează: 

 

a. Serviciile de prevenire a separării 

copilului de familie – cuprind Centrul de 

prevenire şi intervenţie împotriva 

abuzului şi neglijenţei Orăştie şi 

Serviciile de recuperare pentru copii şi 

adulţi cu handicap Deva, Centrul de 

recuperare pentru copii cu dizabilităţi 

Hunedoara fiind închis din cauza 

bugetului limitat şi a lipsei de personal 

avizat. 

 

Tabel 15 - Evoluţia numărului de copii ce beneficiază de 

servicii de prevenire a separării copilului de familie în 

judeţul Hunedoara, în perioada 2011 - 2013 

 2011 2012 2013 

Centru de zi 20 20 0 

Centre de 

recuperare 

65 78 86 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea 

Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 

 

Se remarcă tendinţa de creştere a numărului de 

copii din centrele de recuperare, în timp ce în 

centrele de zi în anul 2013 nu a fost înregistrat 

niciun copil. 

 

b. Protecţia de tip familial – din acest tip de 

servicii fac parte plasamentul la rude 

sau alte familii, plasamentul la asistent 

maternal profesionist şi adopţia. 

 

Tabel 16 - Evoluţia serviciilor de tip familial în judeţul 

Hunedoara în perioada 2011 - 2013 

 2011 2012 2013 

Plasamente la 

rude 

569 552 547 

Plasamente la 

alte familii 

97 97 104 

Plasamente la 

AMP 

299 291 282 

Tutele 67 64 77 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea 

Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 
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În intervalul 2011 – 2013 se remarcă o uşoară 

scădere a numărului de copii aflaţi în 

plasamente la rude sau la AMP, însă cu o 

creştere a numărului de plasamente la alte 

familii şi a tutelelor 

 

c. Servicii de tip rezidenţial 

 

Tabel 17 - Evoluţia plasamentlui în serviciile rezidenţiale în 

judeţul Hunedoara, în perioada 2011 - 2014 

 2011 2012 2013 2014 

Centre de 

plasament 

182 173 145 126 

Case 

familiale 

31 33 28 5 

Apartamente 35 17 16 11 

Centre 

maternale 

1 4 13 29 

Centru de 

primire în 

regim de 

urgenţă 

5 5 7 6 

Total 254 232 209 177 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea 

Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 şi 

Raportul de activitate pe anul 2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 

 

Plasamentul în sistemul rezidenţial a înregistrat 

în anul 2014 o uşoară scădere, la sfârşitul 

anului aflându – se 177 de de copii în astfel de 

centre faţă de 254 în anul 2011, scădere 

datorată integrărilor socio – profesionale, 

familiale şi intervenţiei eficiente a specialiştilor. 

În plus, ponderea ce mai mare din totalul 

copiilor / tinerilor din aceste centre o reprezintă 

categoriile de vârstă cuprinse 7 – 13 ani şi 14 – 

peste 18 ani. 

 

 

d. Servicii pentru copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate 

 

Tabel 18 - Evoluţia numărului de copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate în judeţul Hunedoara, în 

perioada 2011 - 2014 

 Copii ai căror 

părinţi sunt 

plecaţi la 

muncă în 

Număr de 

copii pentru 

care s – a dat 

măsură de 

străinătate protecţie 

2011 2526 94 

2012 2266 80 

2013 2453 125 

2014 2488 142 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea 

Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 şi 

Raportul de activitate pe anul 2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 

 

Se constată faptul că plecarea părinţilor în 

străinătate duce la degradarea vieţii copiilor, 

impunându-se din ce în ce mai mult luarea unei 

măsuri de protecţie specială pentru aceşti copii 

lăsaţi singuri. 

 

e. Servicii pentru copii abuzaţi, neglijaţi, 

exploataţi sau aflaţi în conflict cu legea – 

pentru aceşti copii D.G.A.S.P.C. oferă 

următoarele tipuri de servicii: Birou 

intervenţie în regim de urgenţă, 

Compartiment intervenţie în situaţii de 

abuz, neglijare, trafic, migraţie şi 

repatrieri, Echipă mobilă de intervenţie 

rapidă în caz de abuz, neglijare, 

exploatare a copilului, precum şi 

Serviciul evaluare complexă a copilului 

 

Tabel 19 - Evoluţia numărului de copii care au săvârşit 

fapte penale şi nu răspund penal în judeţul Hunedoara, în 

perioada 2011 - 2014 

Tipul faptei Număr 

cazuri 

2011 

Numar 

cazuri 

2012 

Număr 

cazuri 

2013 

Număr 

cazuri 

2014 

Furt 48 59 39 8 

Tentativă 

furt 
0 0 0 0 

Complicitate 

furt 
1 2 1 0 

Lovire 0 3 0 0 

Distrugere 7 3 4 2 

Tâlhărie 2 4 1 0 

Perversiuni 

sexuale 
0 0 1 1 

Viol 1 3 0 0 

Total 59 74 46 11 

 Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea 

Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 şi 

Raportul de activitate pe anul 2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
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Tabel 20 - Evoluţia numărului de copii cu handicap în 

judeţul Hunedoara, în perioada 2011 - 2014 

 2011 2012 2013 2014 

Grad grav 596 571 621 615 

Grad 

accentuat 

324 357 342 356 

Grad 

mediu 

509 490 464 440 

Grad uşor 28 20 16 26 

Total 1457 1438 1443 1437 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea 

Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 şi 

Raportul de activitate pe anul 2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 

 

Atât în ceea ce priveşte numărul copiilor ce au 

săvârşit fapte penale, cât a a celor cu handicap, 

în intervalul 2011 – 2014 se remarcă o tendinţă 

de scădere a acestora, rămânând însă cele mai 

numeroase cazurile de furt şi copii cu grad grav 

de handicap. 

 

III.2.5.1.2. Persoane cu dizabilităţi şi vârstnici 

 

Serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara pentru 

această categorie vizeaza: 

 

a. Protecţia în servicii de tip rezidenţial 

b. În serviciile rezidenţiale pentru persoane 

adulte, la sfârşitul anului 2014 se aflau 

un număr total de 442 persoane adulte 

(în scădere faţă de anul 2011 cu 11.7 % 

şi ocupând 86.5 % din capacitatea 

totală) dintre care 426 persoane adulte 

cu handicap şi 16 persoane vârstnice. 

Tuturor acestor persoane li se asigură 

servicii de cazare, masă, tratament şi 

recuperare medicală, activităţi de 

petrecere a timpului liber, de socializare 

şi de consiliere. 

 

 

Tabel 21 - Evoluţia număruluide beneficiari ai serviciilor de tip rezidenţial în judeţul Hunedoara, în perioada 2011 - 2014 

Locaitatea Tip centru Capacitate 

2014 

Număr total de beneficiari 

2011 2012 2013 2014 

Brad CIA 38 30 34 31 32 

Brănişca CIA 70 64 56 53 51 

Geoagiu CIA 50 33 47 44 44 

Petrila CIA – 

pavilionul I 

50 40 41 41 40 

CIA – 

pavilionul II 

4 4 3 3 

Păclişa CIA 1 65 65 61 65 65 

Păclişa CIA 2  65 63 57 55 57 

Păclişa CIA 3 70 69 66 67 67 

Bretea Strei CIA 32 16 25 26 26 

Simeria CPO 30 31 29 27 30 

Orăştie LP 21 20 19 14 13 

Pui CPV 20 55 55 55 14 

Total  511 501 494 494 442 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 şi Raportul de 

activitate pe anul 2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
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c. Alte servicii pentru persoane adulte – 

Servicii evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicat, Biroul 

evidenţă prestaţii sociale 

 

Tabel 22 - Evoluţia numărului de certificate de încadrare în 

grad de handicap emise de Serviciul de Evaluare 

Complexă persoane adulte în judeţul Hunedoara, în 

perioada 2011 - 2014 

 2011 2012 2013 2014 

Gradul 

grav 

2125 2008 2071 2512 

Gradul 

accentuat 

4525 3594 2791 2395 

Gradul 

mediu 

1003 734 624 647 

Gradul 

uşor 

54 37 65 62 

Persoane 

care nu s-

au 

încadrat în 

grad de 

handicap 

623 539 839 1030 

Total 8330 6912 6390 6646 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea 

Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 şi 

Raportul de activitate pe anul 2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 

 

Deşi numărului cazurilor de încadrare în grad de 

handicap avusese o tendinţă de scădere în 

perioada 2011 – 2013, după apariţia ordinului 

538 / 2014, prin care au fost completate criteriile 

de încadrare în grad de handicap, numărul de 

cazuri noi a înregistrat o creştere faţă de anii 

precedenţi. 

 

Pe lângă serviciile oferite de D.G.A.S.P.C., mai 

există şi cele aflate în subordinea Consiilor 

Locale, precum şi cele asigurate de furnizori de 

servicii privaţi. Toate acestea sunt detaliate în 

cadrul Anexelor. 

 

 

 

 

III.2.5.2. Priorităţi şi obiective 
 

În cadrul Strategiei Judeţeane pentru Protecţia 

şi Promovarea Drepturilor Copilului şi Adultului 

în Dificultate 2014 – 2020 au fost identificate o 

serie de priorităţi în ceea ce priveşte 

dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială în 

perioada următoare, pe baza cărora au fost 

formulate necesităţile şi obiectivele şi rezultatele 

aşteptate. Aceste priorităţi sunt: 

 

A. Copii: 

 

 Diversificarea serviciilor sociale pentru 

copil şi adult în funcţie de nevoile 

comunităţilor locale şi a cazuisticii; 

 Continuarea descentralizării serviciilor 

de protecţie a copilului, transferul 

serviciilor de interes local către 

Autorităţile Publice Locale; 

 Responsabilizarea comunităţilor locale 

pentru prevenirea separării copilului de 

părinţi şi susţinerea familiei – sprijin 

metodologic pentru pentru dezvoltarea 

și/sau diversificarea serviciilor de 

prevenire; 

 Intervenţia multisectorială şi 

parteneriatul dintre instituţiile publice şi 

organizaţiile neguvernamentale în 

vederea respectării interesului superior 

al copilului în toate domeniile; 

 Promovarea drepturilor copilului cu 

dizabilităţi la educaţie, recuperare, 

reabilitare şi integrare; specializarea şi 

profesionalizarea serviciilor pentru copii 

şi tineri, grupuri vulnerabile care 

necesită o atenţie specială; 

 Combaterea relelor tratamente în cadrul 

familiei (violenţa, abuzul, neglijarea); 

 Facilitarea accesului la toate formele de 

educaţie în condiţii nediscriminatorii – 

prevenirea abandonului şcolar; 

 Continuarea activităţilor de prevenire a 

abandonului copilului în unităţi sanitare 

şi a instituţionalizării copilului; 
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 Sprijinirea tinerilor beneficiari ai măsurii 

de protecţie şi a celor care părăsesc 

sistemul de protecţie; 

 Prevenirea şi combaterea acţiunilor şi 

comportamentelor deviante ale copiilor; 

 Reintegrarea şcolară şi familială a 

copiilor care au săvârşit o faptă penală; 

 Protecţia şi reintegrarea socială a 

copiilor victime ale traficului de 

persoane; 

 Prevenirea şi combaterea consumului 

de tutun, alcool şi droguri în rândul 

copiilor şi tinerilor; 

 Specializarea personalului – în scopul 

creşterii calităţii serviciilor prestate; 

 Atragerea de fonduri interne şi externe 

prin proiecte pentru diversificarea şi 

profesionalizarea continuă a serviciilor 

sociale; 

 Încurajarea voluntariatului. 

 

B. Adulţi 

 

 Continuarea reformei în domeniul 

protecţiei persoanelor adulte aflate în 

dificultate – modernizarea serviciilor 

aflate în subordinea D.G.A.S.P.C; 

 Lobby pentru implementarea legislaţiei 

privitoare la accesibilitatea mediului fizic 

şi informatic pentru a permite 

persoanelor cu handicap accesul 

neîngrădit la viaţa socială; 

 Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, 

cu societatea civilă şi alte componente 

prioritare, cum ar fi: şcoala, biserică, 

agenţi economici, unităţi sanitare, poliţie 

etc., în vederea reintegrării socio-

profesionale a persoanelor cu handicap; 

 Dezvoltarea parteneriatelor pentru 

organizarea unor servicii de mediere în 

vederea angajării în muncă a 

persoanelor cu handicap, consilierea 

beneficiarului şi a familiei acestuia, 

menţinerea relaţiei cu angajatorul, 

coordonarea şi modelarea traseului 

profesional în funcţie de posibilităţile 

fizice, psihice, sociale, relaţionale pe 

care beneficiarul le dezvoltă; 

 Sensibilizarea opiniei publice cu privire 

la drepturile persoanelor aflate în nevoi 

în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi 

percepţiei comunităţii; 

 Oferirea de sprijin metodologic SPAS-

urilor sau ONG-urilor pentru dezvoltarea 

şi/sau diversificarea serviciilor de 

prevenire; 

 Specializarea personalului – în scopul 

creşterii calităţii serviciilor prestate; 

 Atragerea de fonduri interne şi externe 

prin proiecte pentru diversificarea şi 

profesionalizarea continuă a serviciilor 

sociale. 

 

Pentru îndeplinirea acestor priorităţi au fost 

stabilite o serie de obiective: 

 

 Îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor 

la servicii de calitate; 

 Respectarea drepturilor şi promovarea 

incluziunii sociale a copiilor aflaţi în 

situaţii vulnerabile; 

 Prevenirea şi combaterea oricăror forme 

de violenţă 

 Încurajarea participării copiilor la luarea 

deciziilor care îi privesc. 

 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea 

Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 
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III.2.6. Nivelul de trai şi zonele 
defavorizate 
 

III.2.6.1. Indicele dezvoltării umane 
locale 
 

 

Indicele dezvoltării umane locale, conform 

Studiului Băncii Mondiale ȋn cadrul furnizării de 

contribuţii pentru elaborarea unui proiect de 

strategie naţională şi a unui plan de acţiuni 

privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 

(2014 - 2020), măsoară capitalul total al 

unităţilor administrative rurale şi urbane din 

România, prin examinarea a patru criterii:  

 

 capitalul uman,  

 capitalul de sănătate,  

 capitalul vital şi  

 capitalul material. 

 

Analiza valorilor acestui indice (cu datele la 

nivelul anului 2011 – Recensământul populației 

și locuințelor) relevă la nivelul judeţului 

Hunedoara o preponderenţă a unităţilor 

administrativ teritoriale inferior şi mediu 

dezvoltate, indicele cel mai scăzut (sub 50 %) 

fiind localizat în unităţile din nordul şi vestul 

judeţului, în comunele Bulzeştii de Sus, Buceş, 

Balşa, Martineşti, Cârjiţi, Brănişca, Vorţa, Zam, 

Burjuc, Bătrâna, Cerbăl, Lelese, Bunila, Lunca 

Cernii de Jos, Topliţa şi General Gerthelot. La 

polul opus se află municipiul Deva cu un indice 

ce depăşeşte 90 %, fiind urmat de municipiile 

Hunedoara, Petroşani şi Orăştie şi oraşele 

Simeria, Călan şi Haţeg, cu un indice situat între 

75.1 % şi 90 %. 
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Figură 42  -  Indicele Dezvoltării Umane Locale (IDUL) la nivelul judeţului Hunedoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: prelucrare consultant pe baza lucrării Oraşe competitive. Remodelarea geografiei economice a României 
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III.2.6.2. Mediul urban 
 

Aproape toate studiile în domeniu din România, 

indiferent de metoda de cercetare, indică trei 

criterii principale pentru definirea și analiza 

diferitelor tipuri de zone urbane marginalizate, și 

anume: capitalul uman (de obicei, educația, 

starea de sănătate, mărimea și structura 

gospodăriei), ocuparea și condițiile de locuire. 

Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, utilizează 

termenii de zone urbane ”dezavantajate” și 

”marginalizate”. Zonele urbane ”dezavantajate” 

sunt, prin definiție, zone din interiorul orașelor și 

municipiilor care nu ating un standard 

corespunzător pe unul sau două din criteriile 

menționate anterior. Zonele urbane 

”marginalizate” sunt definite ca zone din 

interiorul orașelor și municipiilor care nu satisfac 

un standard corespunzător pe niciunul din cele 

trei criterii, adică au deficit de capital uman, au 

un nivel scăzut de ocupare formală și oferă 

condiții improprii de locuire.  

 

La nivel naţional, judeţul Hunedoara face parte 

din categoria cu cea mai mare pondere a 

populaţiei ce locuieşte în zone urbane 

marginalizate, cu un procent cuprins între 5.8 % 

şi 8.8 %, fiind de asemenea, şi sigurul judeţ 

încadrat în această categoria din cadrul Regiunii 

Vest. 

 

În ceea ce priveşte situaţia zonelor 

marginalizate / dezavantajate din cadrul 

centrelor urbane aparţinătoare judeţului 

Hunedoara, Atlasul zonelor urbane 

marginalizate din România  relevă faptul că doar 

municipiile Brad, Deva, Hunedoara şi Orăştie, 

precum şi oraşul Simeria au o populaţie urbană 

ce locuieşte în zone nedezavantajate în 

proporţie de peste 70 %. Mai mult, dintre zonele 

dezavantajate, cele care concentrează cea mai 

multă populaţie sunt cele care vizează capitalul 

uman, în timp ce în cazul zonelor marginalizate 

se evidenţiază negativ oraşul Aninoasa cu 47.16 

% din populaţie locuind în aceste zone şi doar 

8.56 % dintre locuitori trăind în zone 

nedezavantaje. O situaţie îngrijorătoare se mai 

înregistrează şi în oraşele Uricani şi Petrila şi în 

municipiile Lupeni şi Vulcani unde populaţia din 

zonele nedezavantajate este sub 50%, la 

acestea mai adăugându – se oraşul Geoagiu cu 

peste 13 % din locuitori ce trăiesc în zone 

marginalizate. 

 

Cu privire la tipologiile de zone marginalizate 

declarate de către autorităţile publice locale, se 

remarcă faptul că municipiile Petroşani şi 

Vulcani concentrează cea mai mare populaţie în 

aceste zone, de 7,826, respectiv 8,070 de 

locuitori, la acestea adăugându – se municipiul 

Deva şi oraşul Petrila care au declarate peste 

10 zone marginalizate. 

 

Figură 43 - Ponderea populaţiei ce locuieşte în zonele 

urbane marginalizate ale judeţului Hunedoara

 

 

Sursa: Atlasul zonelor urbane marginalizate din România
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Tabel 23 - Ponderea populaţiei din centrele urbane ale judeţului Hunedoara în zonele marginalizate / dezavantajate 

Centre urbane Populaţia 

stabilă 

% populaţie în 

zone 

nedezavantajate 

% populaţie 

în zone 

dezavantaje 

pe locuire 

% populaţie 

în zone 

dezavantaje 

pe ocupare 

% populaţie 

în zone 

dezavantaje 

pe capital 

uman 

% populaţie 

în zone 

marginalizate 

Muncipiul Brad 14,495 73.52 3.40 3.97 16.36 1.52 

Municipiul Deva 61,123 88.83 1.81 1.32 4.14 1.85 

Municipiul 

Hunedoara 

60,525 71.83 0.47 2.87 17.78 5.74 

Municipiul 

Lupeni 

23,390 39.92 2.64 23.02 17.43 16.06 

Municipiul 

Orăştie 

18,227 78.43 2.62 0.00 12.11 6.82 

Municipiul 

Petroşani 

37,160 61.70 0.00 7.89 23.35 5.13 

Municipiul 

Vulcan 

24,160 45.21 3.05 10.88 21.51 19.16 

Oraşul 

Aninoasa 

4,360 8.56 2.71 35.28 6.31 47.16 

Oraşul Călan 11,279 50.39 0.00 24.87 22.95 1.16 

Oraşul Geoagiu 5,294 56.29 0.00 2.72 26.31 13.35 

Oraşul Haţeg 9,685 67.80 1.17 9.80 17.41 3.83 

Oraşul Petrila 22,692 27.75 0.86 31.53 36.94 2.65 

Oraşul Simeria 12,556 71.71 6.00 4.09 15.25 2.95 

Oraşul Uricani 8,972 6.38 1.48 21.73 55.17 15.15 

Sursa: Atlasul zonelor urbane marginalizate din România 
 

Tabel 24 - Tipologii de zone marginalizate în judeţul Hunedoara 

Centre 

urbane 

Zone tip 

mahala cu 

locuinţe 

individuale 

Zone tip 

mahala cu 

adăposturi 

improvizate 

Zone tip 

ghetouri 

locuinţe 

colective 

Zone cu 

locuinţe 

sociale 

modernizate 

Zone tip 

ghetou în 

foste 

colonii de 

muncitori 

Populaţie 

totală în 

zonele 

defavorizate 

Municipiul 

Brad 

    1 104 

Municipiul 

Deva 

4 2 7 1  2409 

Municipiul 

Lupeni 

1  2  4 2970 

Municipiul 

Orăştie 

1 1 2  2 844 

Municipiul 

Petroşani 

1 2 2  3 7826 

Municipiul 

Vulcan 

1  1  1 8070 

Oraşul 

Călan 

1  2   420 
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Oraşul 

Petrila 

  4 2 7 1905 

Oraşul 

Simeria 

  1  1 275 

Sursa: Atlasul zonelor urbane marginalizate din România 

 

 

III.2.6.3. Mediul rural 
 

 

Din punct de vedere al localităţilor rurale, 

acestea se suprapun uneori peste zone 

marginalizate din punct de vedere social sau 

defavorizate de condiţii naturale specifice. Din 

prima categorie, The Atlas of Rural Marginalized 

Areas and of Local Human Development in 

Romania a identificat pe teritoriul judeţului 

Hunedoara 7 sate marginalizate în care sub 20 

% din populaţie este de etnie rromă şi niciun sat 

marginalizat în care această minoritate să 

depăşească 20 %. Din acest punct de vedere, 

reprezintă un real potenţial ponderea ridicată a 

localităţilor rurale fără comunităţi marginalizate. 

 

Pentru a doua categorie, caracterizarea zonelor 

defavorizate are ca sursă datele furnizate de 

către Institutul Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi 

Protecţia Mediului (ICPA). Declararea zonelor 

defavorizate agricol a ţinut cont de 

Regulamentul (CE) 1257 / 1999, în baza căruia 

s – au delimitat 3 tipuri de zone defavorizate: 

Zona Montană Defavorizată (ZMD), Zona 

Semnificativ Defavorizată (ZSD) şi Zona 

Defavorizată de Condiţii Naturale Specifice 

(ZDS). Judeţul Hunedoara este încadrat în lista 

unităţilor administrativ teritoriale ce fac parte din 

zona montană defavorizată, conţinând un număr 

de 45 de unităţi administrativ teritoriale în 

această zonă. 

 

Figură 44 – Localităţi rurale marginalizate din punct de vedere social  

 

Sursa: The Atlas of Rural Marginalized Areas and of Local Human Development in Romania 
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Figură 45 -  Zona Montană Defavorizată 

 

Sursa: Orientări strategice naţionale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014 - 2020)

 

Concluzii 
 

În ceea ce priveşte nivelul de trai din judeţul 

Hunedoara, se remarcă în primul rând 

discrepanţele majore între cele două concentrări 

urbane componente. Dacă în cazul zonei Deva 

– Hunedoara – Simeria – Călan, centrele 

urbane sunt caracterizate de un Indice de 

Dezvoltare Umana Locală crescut (peste 

75.1%), o pondere de peste 70 % a populaţiei 

ce trăieşte în zone nedefavorizate şi un număr 

redus al locuitorilor declaraţi de către autorităţile 

publice locale ca făcând parte din zonele 

defavorizate, în ceea ce priveşte concentrarea 

urbană Valea Jiului, aceşti indicatori au valori 

mult mai nefavorabile.  Dintre centrele urbane 

din această zonă (Petroşani, Petrila, Aninoasa, 

Vulcan, Lupeni, Uricani) municipiul Petroşani 

este singurul care înregistrează un indice al 

dezvoltării umane locale peste 75.1 %, fiind de 

asemenea şi singurul care are peste 50 % din 

populaţie în zone nedefavorizate. 

 

Zona urbană Valea Jiului, puternic afectată de 

declinul activităţilor miniere, este marcată de 

ponderea ridicată a locuitorilor în zone 

marginalizate, în municipiile Vulcan şi Lupeni, 

precum şi în oraşele Petrila, Aninoasa şi Uricani 

aceasta depăşind 50 % din totalul populaţiei 

stabile. 

 

Mediul rural , pe lângă  masa demografică 

redusă se mai confruntă  şi cu problemele  

cauzate de suprapunerea unui număr de 45 de 

unităţi administrativ teritoriale peste zona 

montană defavorizată, pentru care prin PNDR 

Măsura 211 se doreşte  asigurarea unei utilizări 

continue a terenurilor agricole
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III.3.  Profilul şi dinamica economică 
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III.3.1. Activitatea economică din 
judeţul Hunedoara 
 

Planificarea unor intervenții pentru susținerea 

dezvoltării sociale și economice în județul 

Hunedoara în perioada 2016-2020 presupune în 

mod necesar înțelegerea tendințelor istorice 

înregistrate în dinamica economică a acestui 

județ și evaluarea corectă a nivelului de 

dezvoltare actual, precum și identificarea 

provocărilor majore și a acelor factori de 

importanță critică care ar trebui abordați prioritar 

în intervalul de timp pentru care se elaborează 

acest plan de dezvoltare. 

 

În consecință, secțiunea dedicată problematicii 

economice din Planul de Dezvoltare al Județului 

Hunedoara va oferi o imagine sintetică despre 

evoluția mediului economic din acest județ, care 

va fi construită plecând de la principalii indicatori 

economico-financiari măsurați la nivel județean 

și/sau al unităților administrativ teritoriale, dar și 

din cei ce au putut fi identificați și calculați 

plecând de la situațiile financiare anuale depuse 

de firmele active în județul Hunedoara în 

perioada 2010-2014. Pentru a avea o 

perspectivă nuanțată asupra dinamicii 

economice din județul Hunedoara, situațiile și 

evoluțiile la nivel județean vor fi raportate și 

comparate cu indicatorii și evoluțiile înregistrate 

la nivel național, regional sau, dacă este cazul, 

la nivelul Uniunii Europene. Perioada de timp 

care va face obiectul analizei va fi cu 

preponderență intervalul de șapte ani cuprins 

între 2008-2014, dar pentru o identificare și 

descriere corectă a tendințelor istorice vor fi 

luate în considerare cifre și indicatori existenți 

pentru ani anteriori acestui interval. 

 

Populaţia 

 

Înainte de discuta indicatorii economici propriu-

ziși  (PIB, investiții, cifră de afaceri, etc.) se 

cuvine a lua în considerare dinamica celui mai 

important ”factor de producție”: oamenii, cei 

care realizează în mod organizat în cadrul 

agenților economici localizați pe teritoriul cuprins 

în limitele unor unități administrativ teritoriale (în 

cazul nostru ”UAT Județul Hunedoara”) 

activitățile de producție de bunuri și de prestări 

de servicii  prin care comunitățile umane de pe 

respectivul teritoriu ajung să beneficieze de un 

”nivel de dezvoltare”. 

 

Primul element ce trebuie avut în vedere pentru 

înțelegerea dinamicii economice înregistrate în 

județul Hunedoara, dar și pentru planificarea 

unor intervenții menite să contribuie la 

”creșterea nivelului de dezvoltare” este tendința 

istorică  de scădere a populației rezidente în 

acest județ și implicit, a forței de muncă de 

muncă disponibile în acest județ. Situația din 

județul Hunedoara reflectă dinamica existentă la 

nivel național după anul 1990, doar că 

tendințele negative înregistrate la nivel județean 

tind să fie mai accentuate decât trendul general 

la nivel național. Trebuie remarcat însă că în 

cazul județului Hunedoara evoluțiile constatate 

după 1990 (și care s-au continuat și în intervalul 

2008-2015) sunt strâns corelate cu profilul și 

dinamica economică a acestui județ fruntaș în 

industrializarea socialistă de dinainte de 1989, 

care, după ce a cunoscut rate de creștere a 

populației (în special a celei din mediul urban) 

superioare mediilor la nivel național pe fondul 

dezvoltării extensive a industriei grele, a suferit 

după 1990 în mod inevitabil de pe urma 

reculului și restructurării acestei ramuri a 

economiei românești. Astfel, dacă, conform 
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datelor furnizate de recensămintele populației 

României, în intervalul de 44 de ani cuprins între 

25 ianuarie 1948 și 7 ianuarie 1992 populația 

județului Hunedoara a crescut cu aproape 179 

% (de la 306,955 la 547,950 locuitori), în cei 

aprope de 20 de ani cuprinși între 2 ianuarie 

1992 și 20 octombrie 2011 se poate constata că 

populația a cunoscut o scădere cu peste 23 %. 

Conform Institutului Național de Statistică 

populația rezidentă în județul Hunedoara la data 

de 1 ianuarie 2015 era de 403.354 persoane, 

ceea ce reprezenta aproximativ 2,03 % din 

populația rezidentă la nivel național. Numărul 

persoanelor care trăiesc actualmente în județul 

Hunedoara a scăzut sub nivelul celui înregistrat 

în anul 1966 (peste 474 mii de persoane, care 

reprezentau în jur de 2,48 % din populația 

României din acel an).  

 

Tendința de scădere a populației a avut 

consecințe inevitabile asupra forței de muncă 

din județul Hunedoara (vezi Tabel 25 mai jos), 

astfel că în anul 2014 nivelul resurselor de 

muncă în județ a scăzut cu mai mult de 16 % 

față de nivelul din anul 2008. În același interval 

de timp populația activă civilă  a înregistrat o 

scădere de peste 8%, iar populația activă civilă 

ocupată (indicator care cuprinde toate 

persoanele cu o ocupație aducătoare de venit 

exercitată pe baza unui contract sau pe cont 

propriu) s-a micșorat cu 8,25 % (declinul 

populației active civile din județ apare și mai 

pregnant dacă este raportat la anul 1992, primul 

an pentru care acest indicator este disponibil, 

față de care nivelul de scădere este de 32%). 

 

Tendinţa istorică de declin a populaţiei şi, în 

mod special, scăderea forţei de muncă 

disponibile în judeţul Hunedoara reprezintă 

fenomene majore, de importanţă capitală pentru 

dinamica economică şi socială la nivel judeţean. 

Aceste tendinţe majore trebuie să fie luate în 

considerate în planificarea intervenţiilor viitoare 

prin care se doreşte încurajarea unor evoluţii în 

direcţia creşterii bunăstării şi a gradului de 

dezvoltare socială şi economică a comunităţilor 

din acest judeţ. Scăderea populaţiei şi declinul 

forţei de muncă disponibile sunt tendiţe cu 

şanse de agravare în viitor în condiţiile în care 

rata medie a natalității înregistrată în județul 

Hunedora (7,27) în perioada 2008-2014 este 

oricum mai mică decât cea înregistrată la nivel 

naţional (9,2) şi  regional (8,4) iar emigrarea 

definitivă sau temporară au devenit fenomene 

constitutive pentru peisajul social al acestui 

județ. 

 

Tabel 25 - Evoluţia principalilor indicatori privind forţa de muncă din judeţul Hunedoara în perioada anilor 2008-2014 

Indicator Unitate 
de 
măsură 

Anul 
2008 

Anul 
2011 

Anul 
2014 

Diferență 
procentuală 
2014 față 
de 2008 

Evoluția 
indicatorului 
la nivel 
național 

Evoluția 
indicatorului 
la nivel 
regional 

Resurse de 
muncă 

Mii 
persoane 

305,8 307,4 256,4 -16,15% -8,36% -5,98% 

Populația 
activă civilă 

Mii 
persoane 

276,6 206,6 187,3 -8,33%            -
2,63% 

           -
2,63% 

Populația 
ocupată 
activă civilă 

Mii 
persoane 

192,8  176,1 176,9 -8,25 %           -3,60%           -2,23% 

Rata de 
activitate a 
resurselor 
de muncă 

Procente 67,60% 60,90% 73,90% 6,30% 4,10% 2,50% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, FOM 101A , FOM 102A, FOM 115A, FOM 103D. 
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III.3.1.1. Evoluţia şi dinamica 
Produsului Intern Brut 
 

Dinamica economică a perioadei 2008-2014 a 

fost marcată de efectele crizei financiare globale 

începute în decembrie 2007. Pentru România 

anul 2008 a fost anul în care s-a atins rata cea 

mai mare de creştere a PIB (8,5 %) în ciclul de 

dezvoltare iniţiat după anul 2000, după care a 

urmat de cădere abruptă a PIB în 2009 (-7,1%) 

şi continuarea a creşterii negative în 2010 (-

0,8%). Din anul 2011  a reînceput un nou episod 

de creştere a PIB, cu valori moderate faţă de 

cele înregistrate în ciclul economic anterior: 

1,1% în 2011, 0,6% în 2012, 3,4 % în 2013 şi 

2,8 % în 2014.  

 

Tendinţele existente la  nivel naţional au 

influenţat în mod evident dinamica evoluţiei PIB 

realizat în judeţul Hunedoara, unde se poate 

constata însă că impactul crizei a fost mai 

profund decât la nivel naţional sau regional.   

 

Conform Comisiei Naţionale de Prognoză, 

tendinţa de creştere a PIB înregistrată în ultimii 

ani se va menţine şi în perioada următoare. 

Ponderea PIB al judeţului Hunedoara în PIB din 

România va rămâne relativ constantă, în jur de 

2,04 %, după ce în contextul crizei ponderea 

PIB judeţean în PIB naţional a cunoscut valorile 

cele mai scăzute în anii 2010 (1,77 % din PIB 

naţional) şi 2013 (1,61 %). Faţă de nivelul 

primilor ani pentru care Insitutul Naţional de 

Statistică furnizează informaţii privind PIB la 

nivel judeţean, se poate constata o anumită 

scădere a ponderii PIB al judeţului Hunedoara 

în PIB naţional (astfel, cifrele relevante sunt o 

pondere de 2,29 % din PIB naţional în 1995, 

respectiv 2,35% în 1996 şi 2,20 % în 1997). 

 

O perspectivă mai nuanţată şi mai edificatoare 

totodată în privinţa tendinţelor istorice ale 

evoluţiei PIB în judeţul Hunedoara sunt puse în 

contextul mai larg al evoluţiilor înregistrate la 

nivel european. Edificatoare în această privinţă 

sunt datele furnizate de EUROSTAT – Serviciul 

Statistic al Uniunii Europene. 

 

Informațiile Eurostat permit conturarea unei 

imagini detaliate despre evoluția PIB în județul 

Hunedoara și despre poziția relativă pe care 

județul Hunedoara o ocupă din punct de vedere 

al dezvoltării economice atât în Regiunea Vest, 

cât și față de valorile medii pe care PIB pe 

locuitor le înregistrează în România și în 

Uniunea Europeană. 

 

Astfel, în ceea ce privește evoluția PIB exprimat 

în euro la prețuri curente, pentru intervalul 2000-

2011 se poate constanta o creștere a PIB de la 

862 milioane euro în anul 2000 la 2,246 

milioane euro în anul 2011

Tabel 26 - Evoluţia PIB în România, Regiunea Vest şi în judeţele Regiunii Vest în perioada 2008-2012 

PIB in 
milioane lei 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

ROMÂNIA 524,388.7 510,522.8 533,881.1 565,097.2 596,681.5 

Regiunea 
VEST 

52,056 50,612.3 53,722.7 55,917.2 59,143.7 

Arad 11,188.1 10,990.7 11,674.3 12,462.8 12,958.8 

Caraș-Severin 6,148.9 6,462.1 6,679.1 6,472.1 7,005.3 

Hunedoara 9,862.7 9,539.2 9,446.4 9,593.4 12,311 

Timiș 24,856.3 23,620.3 25,922.9 27,388.9 26,868.6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, CON103I – PIB pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și judeţe 

 

Tabel 27 - Estimări și prognoze privind PIB în anii 2013-2018 

PIB in 
milioane lei 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

ROMÂNIA 674,259 666,637 704,542 746,618 795,279 848,681 
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Regiunea 
VEST 

64,312.6 66,417.7 70,446.8 74,645.4 79,526.7 84,868.5 

Arad 14,493.4 14,743.1 1,566.7 16,608 17,689.9 18,876.2 

Caraș-Severin 7,453.9 7,892.4 8,372.1 8,857.1 9,416.3 10,029.2 

Hunedoara 10,832.5 13,660.9 14,369.5 15,237.8 16,233.5 17,332.5 

Timiș 31,532.8 30,121.3 32,038.5 33,942.5 36,187.0 38,630.7 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 

 

Tabel 28 - Evoluţia PIB exprimat în milioane euro la preţuri curente în perioada 2000-2011 în EU28, în România și în Regiunea 

Vest (judeţele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) 

Nivel de 
analiză/an 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU – 28 9.243.601 9.628.739 9.983.703 10.151.453 10.658.018 11.128.703 11.764.658 

Romania 40.651 45.357 48.615 52.576 61.064 79.802 97.751 

Vest 3.818 4.350 4.680 5.191 6.056 7.802 9.879 

Arad 936 1.053 1.108 1.195 1.460 1.817 2.329 

Caras-
Severin 

527 601 633 726 825 1.008 1.241 

Hunedoara 862 981 1.075 1.136 1.318 1.643 1.996 

Timis 1.493 1.715 1.864 2.134 2.454 3.334 4.314 

 

Nivel de 
analiză/an 

2007 2008 2009 2010 2011 

EU – 28 12.473.649 12.548.546 11.815.748 12.337.029 12.711.918 

Romania 124.728 139.765 118.196 124.328 131.478 

Vest 12.364 13.678 11.598 12.590 13.042 

Arad 2.784 3.007 2.539 2.747 2.922 

Caras-Severin 1.578 1.663 1.511 1.582 1.527 

Hunedoara 2.644 2.632 2.198 2.229 2.246 

Timis 5.358 6.376 5.350 6.031 6.346 

Sursă: Eurostat - nama_r_e3gdp  

 

Din aceste date se poate vedea că, în valori 

exprimate în prețuri curente, PIB în județul 

Hunedoara a cunoscut un trend ascendent, 

marcat însă de o perioadă de regresie după 

declanșarea crizei economice din anul 2008. 

Nivelul maxim al PIB în perioada 2000-2011 a 

fost atins în anul 2007. 

Un indicator mai nuanțat în privința nivelului de 

dezvoltare economică îl reprezintă ”Produsul 

Intern Brut pe locuitor”. Datele Eurostat oferă 

următoare imagine despre evoluluția acestui 

indicator în perioada 2000-2011. 
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Tabel 29 - PIB în euro pe locuitor în EU28, în România și în Regiunea Vest (judeţele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) în 

perioada 2000-2011 

Nivel de 
analiză/an 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU – 28 19.000 19.700 20.400 20.600 21.600 22.400 23.600 

Romania 1.800 2.000 2.200 2.400 2.800 3.700 4.500 

Vest 1.900 2.100 2.400 2.700 3.100 4.000 5.100 

Arad 2.000 2.200 2.400 2.600 3.200 4.000 5.100 

Caras-Severin 1.500 1.700 1.900 2.200 2.500 3.000 3.800 

Hunedoara 1.600 1.900 2.200 2.300 2.700 3.400 4.200 

Timis 2.200 2.500 2.800 3.200 3.700 5.100 6.500 

 

Nivel de 
analiză/an 

2007 2008 2009 2010 2011 

EU – 28 24.900 25.000 23.400 24.400 25.100 

Romania 5.800 6.500 5.500 5.800 6.200 

Vest 6.400 7.100 6.000 6.600 6.800 

Arad 6.100 6.600 5.600 6.000 6.400 

Caras-Severin 4.800 5.100 4.700 4.900 4.800 

Hunedoara 5.600 5.600 4.700 4.800 4.900 

Timis 8.000 9.500 7.900 8.900 9.300 

Sursă: Eurostat - nama_r_e3gdp  

 

Din datele Eurostat se poate constanta o 

îmbunătățire semnificativă a raportului  

indicatorului PIB/pe locuitor în județul 

Hunedoara față de valoarea medie a acestui 

indicator la nivelul UE-28 între anul 2000 (când 

PIB pe locuitor în județul Hunedoara reprezenta 

8,42 % din PIB/locuitor ca valoare medie 

înregistrată în țările care vor face parte din 

Uniunea Europeană cu 28 de State Membre) și 

anul 2011, când PIB pe locuitor în județul 

Hunedoara reprezenta aproximativ 22,5 % din 

valoarea medie atinsă de acest indicator în 

Uniunea Europeană. 

Un indicator mai complex privind nivelul de 

dezvoltare economică îl reprezintă paritatea 

standard a  puterii de cumpărare. Acest 

indicator măsoară capacitatea de cumpărare a 

unui coș similar de bunuri și servicii pe care o 

au cetățenii situați în diverse arealuri economice 

și care pot utiliza în tranzacțiile curente monede 

diferite.  

 

Prin utilizarea parității standard a puterii de 

cumpărare, EUROSTAT a calculat următoarele 

valori privind evoluția PIB pe cap de locuitor: 
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Tabel 30- PIB pe cap de locuitor la paritatea standard a  puterii de cumpărare în EU28, în România și în Regiunea Vest (judeţele 

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) în perioada 2000-2011 

Nivel de 
analiză/an 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU – 28 19.000 19.700 20.400 20.600 21.600 22.400 23.600 

Romania 5.000 5.500 6.000 6.500 7.400 7.800 9.100 

Vest 5.100 5.800 6.400 7.100 8.200 8.600 10.200 

Arad 5.400 6.000 6.500 6.900 8.300 8.400 10.200 

Caras-Severin 4.100 4.600 5.100 5.800 6.500 6.500 7.500 

Hunedoara 4.500 5.100 5.900 6.200 7.100 7.300 8.400 

Timis 5.900 6.800 7.600 8.600 9.700 10.800 13.000 

 

Nivel de 
analiză/an 

2007 2008 2009 2010 2011 

EU – 28 24.900 25.000 23.400 24.400 25.100 

Romania 10.400 11.700 11.100 11.700 12.200 

Vest 11.500 12.800 12.100 13.300 13.500 

Arad 10.900 11.800 11.200 12.200 12.700 

Caras-Severin 8.600 9.200 9.400 10.000 9.500 

Hunedoara 10.000 10.100 9.500 9.700 9.700 

Timis 14.400 17.000 15.900 17.900 18.400 

Sursă: Eurostat - nama_r_e3gdp  

 

Utilizarea parității standard a puterii de 

cumpărare oferă o altă imagine privind evoluția 

nivelului dezvoltării economice în județul 

Hunedoara. Astfel, dacă în general putem 

constanta o creștere a puterii de cumpărare în 

județul Hunedoara în perioada analizată (având 

de-a face cu o dublare practică a capacității de 

a achiziționa coșul standard de bunuri și servicii 

analizat prin acest indicator), iar față de media 

europeană se poate remarca o îmbunătățire de 

la o valoare de 23,68 % în anul 2000 la 38,65 % 

în 2011, putem constanta un declin relativ al 

valorii acestui indicator în județul Hunedoara 

față de valorile înregistrate de paritatea 

standard a puterii de cumpărare în Regiunea 

Vest și pe plan național. În timp ce în anul 2000, 

puterea standard a puterii de cumpărare 

reprezenta 90 % din cea la nivel național și 

88,24% din cea la  nivel regional, în anul 2011 

valoarea aceluiași indicator în județul 

Hunedoara nu reprezenta decât 79,51% și 

71,85% din valorile înregistrate de acest 

indicator la nivel național, respectiv, regional. Cu 

alte cuvinte, chiar dacă o creștere semnificativă 

a nivelului de trai (exprimată în capacitatea de a 

achiziționa bunuri și servicii) se poate constanta 

în județul Hunedoara, această creștere a rămas 

în urmă față de rata de creștere a acestui 

indicator la nivel național și, mai ales, la nivel 

regional. 

 

Evoluția diferită a PIB măsurat la standardul 

parității de cumpărare în județele Regiunii Vest 

și decalajul tot mai mare înregistrat între rata de 

creștere a PIB în județul Timiș și, în particular, 

ratele similare din județele Hunedoara și Caraș-

Severin are efecte asupra condițiilor de 

accesare a finanțărilor nerambursabile din 

bugetul Uniunii Europene de către firmele din 

județul Hunedoara. Astfel, în condițiile în care 

Orientările Comunitare privind ajutoarele de stat 

regionale pentru perioada 2014-2020 au stabilit 

că, în regiunile NUTS2 cu un PIB pe cap de 

locuitor mai mare de 45 % din PIB mediu în UE 

măsurat la standardul parității de cumpărare, 

întreprinderile mari vor beneficia de o intensitate 

a ajutorului de stat pentru investiții inițiale de 

maximum 35 % (cu o majorare de 10 % pentru 

întreprinderi mijlocii și 20 % pentru întreprinderi 

mici), firmele din județul Hunedoara care vor 
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dori să acceseze finanțări nerambursabile vor 

trebui să utilizeze rate de co-finanțare mai 

ridicate decât cele ce vor fi utilizate în 

majoritatea celorlalte județe ale țării (cu excepția 

județelor din Regiunea Vest și a Regiunii 

București-Ilfov). După cum se poate vedea și în 

graficul de mai jos, creșterea spectaculoasă 

înregistrată de PIB-ul județului Timiș (de la 58% 

din media UE în 2007 la 74 % în 2011) și cea 

mai moderată din județul Arad (de la 44% la 

51 %) au contrabalansat evoluțiile modeste din 

județele Caraș-Severin (de la 35% la 38%) și 

din județul Hunedoara (unde, în termenii 

standardului puterii de cumpărare, se 

înregistrează un regres față de media UE, de la 

40% în 2007 la 39% în 2011) și au avut ca efect 

statistic depășirea de către PIB al Regiunii Vest 

a pragului de 45 % din PIB mediu UE (astfel, 

PIB Regiunea Vest a crescut de la 46 % în 2007 

la 54 % din media PIB în UE-27 în 2011). 

 

Figură 46 - Evoluţia PIB în judeţele Regiunii Vest, 

exprimat ca procent din PIB mediu UE la standardul 

puterii de cumpărare pe cap de locuitor  (100%) 

 
Sursă: Eurostat: nama_r_e3gdp 

 

Trebuie menționat însă faptul că evoluția 

județului Hunedoara în perioada 2000-2011 

(perioadă pentru care sunt disponibile date 

EUROSTAT privind PIB la standardul parității de 

cumpărare) se încadrează în tendința generală 

înregistrată în majoritatea județelor României. În 

general, județul Hunedoara și-a menținut poziția 

în ierarhia PIB pe cap de locuitor din țara 

noastră, situându-se pe poziții cuprinse în 

intervalul 15-20 din acest clasament al județelor 

din România. Ceea ce s-a schimbat în această 

perioadă în România au fost ratele superioare 

de creștere a PIB pe locuitor înregistrate de 

câteva județe ”performante” precum Timiș, Cluj, 

Constanța, Brașov și Sibiu, la care se adaugă, 

în mod evident, regiunea capitalei București-

Ilfov (cu valori mai mult decât duble  față de 

media națională a PIB).  În cazul concret al 

Regiunii Vest, județul Timiș a avut o creștere 

spectaculoasă (de la 119% în 2000 la 151%  în 

2011 din media națională ) iar județul Arad a 

continuat să înregistreze valori superioare 

mediei naționale (108 % în anul 2000, respectiv 

104 % în anul 2011), în timp ce județul 

Hunedoara a cunoscut o scădere semnificativă 

față de media națională (de la 92% la 80 % din 

media PIB pe locuitor în anii 2000, respectiv 

2011), situația similară cu cea din județul Caraș 

Severin (unde PIB pe locuitor măsurat la 

paritatea puterii de cumpărare a scăzut față de 

media națională din România de la 85 % în anul 

2000 la 78 % în anul 2011).  

 

Situarea județului Hunedoara în proximitatea 

unor județe caracterizate de creșteri / valori 

superioare PIB față de media națională (Timiș, 

Arad, Alba, Sibiu) poate fi un potențial avantaj, 

în condițiile în care dinamismul economic 

înregistrat pe axa Timișoara-Arad-Sibiu-Brașov 

ar putea să se răsfrângă asupra revigorării 

economiei județului Hunedoara. Din punct de 

vedere al planificării intervențiilor publice în 

vederea susținerii dezvoltării județului 

Hunedoara, se impune atât analizarea factorilor 

care au contribuit la generarea dinamicii 

economice diferite înregistrate în acest areal, 

cât și identificarea acelor domenii și aspecte 

critice pentru dinamica dezvoltării socio-

economice care ar trebui abordate prioritar 

pentru a asigura conectarea județului 

Hunedoara la fluxurile economice responsabile 

pentru generarea creștereii economice și pentru 

îmbunănățirea PIB pe locuitor în județele cu 

performanță economică superioară situate în 

Regiunea Vest și în Regiunea Centru
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III.3.2. Structura şi dinamica 
economiei 
 

Analiza datelor Eurostat privind PIB la nivel 

județean și național a permis obținerea unei 

imagini de ansamblu despre nivelul de 

dezvoltare economică al județului Hunedoara și 

despre dinamica dezvoltării economice din 

acest județ în raport cu evoluțiile înregistrate la 

nivel regional, național, cât și la scara Uniunii 

Europene. 

 

După conturarea acestei imagini de ansamblu, 

se impune detalierea profilului economic al 

județului Hunedoara și analizarea dinamicii 

structurii economiei acestui județ. Pentru 

planificarea unor intervenţii viitoare va fi 

important să se înţeleagă cine sunt actorii care 

au generat valoarea economică inclusă în PIB 

județean, repartizarea agenților economici pe 

diversele domenii de activitate ale economiei 

naționale, evoluția investițiilor și rolul cercetării 

și dezvoltării în economia județului, distribuirea 

teritorială a agenților generatori de valoare 

economică, modul în care structura economică 

actuală din județ utilizează forța de muncă și, ca 

o consecință, situația câștigurilor salariale și a 

șomajului în județul Hunedoara. Analizarea 

acestor dimensiuni ale mediului economic din 

judeţul Hunedoara va permite identificarea 

principalelor provocări la adresa dezvoltării 

economice şi sociale din judeţ şi va facilita 

identificarea celor mai relevante domenii de 

intervenţie prioritare ce pot fi abordate prin 

proiecte realizate la nivel judeţean. 

 

Dinamica PIB la nivel judeţean poate fi explicată 

şi înţeleasă mai nuanţat prin analizarea ponderii 

şi dinamicii ramurilor economice individuale 

existente în judeţul respectiv şi apoi prin 

extinderea analizei până la nivelul la care este 

posibilă identificarea actorilor generatori de 

valoare economică din judeţul respectiv, precum 

şi determinarea distribuirii şi agregării la nivel 

teritorial a acestor actori economici. 

 

III.3.2.1. Analiza cifrei de afaceri 
 

Un indicator util pentru a realiza o astfel de 

analiză este cifra de afaceri anuală raportată de 

agenţii economici, întrucât acest indicator 

permite urmărirea dinamicii economice atât la 

nivelul unităţii primare de generare a  valorii 

economice (agentul economic /compania), cât şi  

la diversele niveluri de agregare superioară 

(sectorial, regional, naţional) care pot face 

obiectul unor intervenţii / politici publice, dar şi în 

ceea ce priveşte concentrarea teritorială a 

activităţilor economice. Astfel, punctul de 

plecare pentru a explica dinamica şi structura 

PIB în judeţul Hunedoara şi pentru a identifica 

provocările şi constrângerile actuale va fi 

analiza evoluţiei cifrei de afaceri raportate de 

unităţile economice active în acest judeţ.  

 

În ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri a 

întreprinderilor active din județ, prin modificarea 

metodologiei utilizată de Institutul Național de 

Statistică ca urmare a cerințelor regulamentului 

privind statistica structurală în întreprinderi, 

activitățile unităților locale din agricultură, 

vânătoare și servicii anexe sunt excluse 

începând cu anul 2013 în prezentarea acestui 

indicator. În consecință, analiza evoluției cifrei 

de afaceri se va realiza separat pentru industrie, 

construcții, comerț și alte servicii, urmând ca 
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pentru agricultură și silvicultură să se prezinte 

indicatorii relevanți pentru descrierea dinamicii 

economice din aceste sectoare.

Figură 47 - Evoluţia cifrei de afaceri la nivel de secţiune CAEN rev.2 (industrie, construcţii, comerţ, alte servicii) în generearea 

cifrei de afaceri înregistrate de unităţile locale din judeţul Hunedoara în perioada 2008-2013 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

Prin analiza comparativă a diverselor 

componente ale dinamicii economice la nivel 

județean, se poate observa că cifra de afaceri a 

industriei prelucrătoare în totalul cifrei de afaceri 

generate de unitățile economice active în 

industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii în 

anul 2014 a crescut cu peste 29 % față de 

nivelul din 2008. În acest interval de timp 

ponderea cifrei de afaceri a industriei 

prelucrătoare în cifra de afaceri totală generată 

în industrie, construcții, comerț și alte servicii a 

crescut de la 25,79 % în 2008 la 34,68 % în 

2014. Această evoluție e convergenă cu 

evoluţia similară înregistrată la nivel regional 

(unde se poate observa o creştere a acestui 

indicator de la 30,75% în 2008 la 44,75% în 

2008) şi reprezintă o diferenţiere faţă de 

creşterea mult mai modestă, de doar trei 

procente, înregistrată la nivel naţional. 

Importanţa crescută a industriei prelucrătoare 

sugerează conturarea unei tendinţe (mai 

modeste în cazul judeţului Hunedoara dar 

absolut evidente la nivel regional) de re-

industrializare. Se poate observa, că dincolo de 

impactul restructurărilor economice din ultimele 

decenii, judeţul Hunedoara rămâne un judeţ cu 

un profil industrial evident, determinat de 

ponderea importantă pe care actorii economici 

din industrie o au în generarea cifrei de afaceri 

şi a numărului de locuri de muncă din acest 

judeţ.  

 

Această tendinţă e cu atât mai favorabilă cu cât 

din datele statistice se vede clar scăderea 

importanţei industriei extractive în ponderea 

cifrei de afaceri totale realizate la nivel judeţean 

şi naţional. Astfel, dacă în anul 2008 cifra de 

afaceri realizată de industria extractivă 

reprezenta aproape 4 % din cifra totală realizată 

în industrie, construcţii, comerţ şi industrie în 

75

26

3

406

105

227

823

5231

1234

403

1243

3588

551

92

38

6

438

167

208

553

4917

1094

257

814

4652

138

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

S ALTE ACTIVITATI DE SERVICII

Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

P INVATAMANT

L. TRANZACTII IMOBILIARE, INCHIRIERI SI ACTIVITATI DE
SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR

J INFORMATII SI COMUNICATII

I HOTELURI SI RESTAURANTE

H TRANSPORT SI DEPOZITARE

G COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA
AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

F CONSTRUCTII

E DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA
DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE

D PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI
TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

C INDUSTRIA PRELUCRATOARE

B INDUSTRIA EXTRACTIVA

2014 2008



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

75 

 

judeţul Hunedoara la nivelul anului 2014 

această pondere a ajuns să fie în jur de 1,03 %. 

Descreşterea rolului industriei extractivă este 

pus în evidenţă şi de scăderea numărului 

angajaţilor din această industrie.  

Figură 48 - Ponderea activităţilor economice la nivel de secţiune CAEN rev.2 în generearea cifrei de afaceri totale înregistrate 

de unităţile locale din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii din judeţul Hunedoara în  anii 2008 şi 2014 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, INT104D – Cifra de afaceri din unităţile locale, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel 

de secţiune CAEN rev.2. 

 

În acest context trebuie menţionat faptul că, deşi 

cifra de afaceri a industriei extractive în judeţul 

Hunedoara a scăzut considerabil în ultimii ani, 

în ceea ce priveşte sub-secțiunea „CAEN 05 – 

Extragerea cărbunelui inferior și superior”, 

unitățile locale productive din județul Hunedoara 

ocupă un loc predominant la nivel național, cifra 

de afaceri a acestor unități având în anul 2014 o 

pondere de peste 69% din totalul cifrei de 

afaceri realizate la nivel naţional de unităţile 

economice cu activitate în acest domeniu. Alte 

sectoare din cadrul industriei prelucrătoare în 

care unităţile din județul Hunedoara ocupă o 

pondere semnificativă la nivel naţional (mai mult 

de 3 % din totalul cifrei de afaceri agregate la 

nivel naţional) sunt: industria construcțiilor 

metalice și a produselor din metal  (7,5 % din 

cifra de afaceri la nivel național), fabricarea altor 

mijloace de transport (4,09%), fabricarea 

echipamentelor electrice (3,7%) și industria 

metalurgică (3,56%).  

 

Dată fiind această tendinţă de creştere a 

ponderii industriei prelucrătoare la nivel 

judeţean (tendinţă care face parte dintr-un trend 

mai general în Regiunea Vest) problema care 

se pune pentru toţi factorii interesaţi este dacă şi 

în ce fel acest trend poate fi susţinut şi încurajat 

pentru ca, în final, unităţile industriale din judeţ 

să poată genera un număr mai mare de locuri 

de muncă şi să dezvolte activităţi cu valoare 

adăugată mai mare, care să permită acordarea 

unor câştiguri salariale cu un nivel mediu mai 

ridicat decât cel practicat în acest moment în 

judeţul Hunedoara. Rămâne de văzut care ar fi 

instrumentele cele mai potrivite pentru realităţile 

curente şi resursele existente în judeţul 

Hunedoara: crearea de noi spaţii industriale, 

proiecte de pregătire a forţei de muncă, 

încurajarea unor evoluţii în direcţia specializării 

inteligente prin parteneriate între întreprinderi, 

autorităţi publice şi universităţi/cente de 

dezvoltare prin care să se obţină un rol mai 

mare pentru componenta de cercetare-

dezvoltare generatoare de valore adăugată 
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superioară în procesele de prelucrare industrială 

realizate în judeţ, etc. 

 

În ceea ce priveşte ponderea celor mai mari 

generatori de cifre de afaceri din judeţul 

Hunedoara nu se pot observa schimbări 

semnificative în ultimii trei ani financiari. 

Numărul firmelor care realizează cifre de afaceri 

cu o valoare de peste 10 milioane euro (criteriu 

folosit pentru clasificare firmelor ca „întreprinderi 

mijlocii”) a fost îndeplinit de 25 de agenţi 

economici din judeţul Hunedoara, în timp ce 

numărul firmelor care au avut cifre de afaceri cu 

valori de peste 50 de milioane de euro a rămas 

identic (5 firme, care ar putea fi considerate 

firme mari după criteriul cifrei de afaceri). 

 

 

 

Tabel 31 - Repartiţia numărului de firme în funcţie de cifra de afaceri la nivelul judeţului Hunedoara 

Nr. de firme din 
judeţul Hunedoara 
care au înregistrat 
valori ale cifrei de 
afaceri: 

An 2012 An 2013 An 2014 

Peste 50 milioane 
euro echivalent 

5 5 5 

Între  10.000.000 şi 
49.999.99 euro 
echivalent 

25 
 

25 25 

Între 2.000.000 şi 
9.999.999 euro 
echivalent 

100 107 121 

Sursa: Baza de Date – Lista Firme

  

 

Tabel 32 - Primele zece firme cu cele mai mari cifre de afaceri în anul 2014 în judeţul Hunedoara 

Nr. 
crt. 

Denumire Cifra de afaceri Localitate CAEN 

1 Sews Romania 963.675.631,00 lei Deva CAEN 2593 - 
fabricarea articolelor 
din fire metalice; 
fabricarea de lanţuri şi 
arcuri 

2 COMPLEXUL 
ENERGETIC 
HUNEDOARA SA 

670.923.843,00 lei Petrosani CAEN 3511 - producția 
de energie electrică 

3 ARCELORMITTAL 
HUNEDOARA SA 

581.613.253,00 lei Deva CAEN 2410 - producţia 
de metale feroase sub 
forme primare şi de 
feroaliaje 

4 Philips Orastie SRL 501.194.892,00 lei Orastie CAEN 2751 - 
fabricarea de aparate 
electrocasnice 

5 Farmaceutica 
Remedia 

246.842.700,00 lei Deva CAEN 4646- comerț cu 
ridicata al produselor 
farmaceutice 



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

77 

 

6 EUROSPORT DHS 
SA 

205.904.873,00 lei Deva CAEN 3092 - 
fabricarea de biciclete 
și vehicule pentru 
invalizi 

7 AUTOCOM AMICII 
GLC SRL 

127.644.389,00 lei Lupeni CAEN 1392 - 
fabricarea de articole 
confecționate din textile 

8 ASSA ABLOY 
ENTRANCE 
SYSTEMS 
PRODUCTION 
ROMANIA SRL 

125.440.946,00 lei Pestisu Mare CAEN 2511- fabricarea 
de construcții metalice 
și părți componente ale 
structurilor metalice 

9 T & O Prodcom 124.809.429,00 lei Hunedoara CAEN 4639 - comerț cu 
ridicata nespecializat 
de produse alimentare, 
băuturi și tutun 

10 ITALROM 
LEATHER SRL 

109.582.918,00 lei Mintia CAEN 3109 - 
fabricarea de mobilă 
n.c.a. 

Sursa: Baza de Date – Lista Firme 

 

Volumul cel mai mare al cifrei de afaceri în 

ultimii trei ani financiari a fost înregistrat în 

domeniile CAEN 2593 - Fabricarea articolelor 

din fire metalice/ fabricarea de lanțuri și arcuri, 

CAEN  3511 – Producţia energiei electrice, 

CAEN 4120 – Lucrări de construcţii a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale, CAEN 2410 – 

Producţia de metale feroase sub forme primare 

şi de feroaliaje şi CAEN 2751 – Fabricarea de 

aparate elctrocasnice.  

 

În ultimii trei ani financiari cifra de afaceri 

generată de firmele cu sediul social în mediul 

urban (în care trăieşte în jur de 78% din 

populaţia judeţului) a reprezentat peste 85 % din 

cifra de afaceri totală realizată în judeţul 

Hunedoara. Firmele localizate în Municipiul 

Deva au generat peste 35 % din cifra de afaceri 

totală raportată la nivel județean, urmate de cele 

situate în Hunedoara (13,44%) şi Orăştie. Pe 

locul patru se situează localitatea Mintia, în care 

se află sediul unor firme care au generat în jur 

de 3,6 % din cifra de afaceri raportată la nivel 

judeţean. Alte localităţi din mediul rural în care 

s-au înregistrat valori relativ ridicate ale cifrelor 

de afaceri realizate de firmele din aceste 

localităţi sunt Şoimuş (0,73%), Visca (0,48%), 

Chimindia (0,46%) şi Crişcior (0,39%). Cifrele 

de afaceri raportate de firmele din mediul rural 

sunt foarte mici, având în cele mai multe 

localităţi valori totale medii situate în jurul valorii 

0,1 % din cifra totală la nivel judeţean. 

III.3.2.2. Evoluţia profitabilităţii 
 

În ceea ce privește evoluția profitabilității în 

ultimii 3 ani financiari în județul Hunedoara, din 

datele disponibile (vezi Tabel 33, mai jos) se 

poate observa o tendință pozitivă, exprimată 

atât în creșterea numărului de firme care au 

înregistrat profit, cât și în numărul mai mare de 

firme care au înregistrat un profit anual mai 

mare de echivalentul a 50.000 euro. Numărul 

firmelor cu profituri anuale foarte ridicate 

(echivalentul a peste 500.000 euro) a rămas 

relativ constant în ultimii trei ani. În cadrul 

acestei categorii  de agenți economici din 

județul Hunedoara, firmele cu capital străin au o 

poziție centrală, atât în ceea ce privește 

numărul firmelor cu capital străin (în jur de 

jumătate), cât și în ceea ce privește volumul de 

profit generat. Topul celor mai profitabile firme 

din județul Hunedoara e dominat de firme cu 

capital străin, precum SEWS Romania (cu un 

profit total de peste 66 milioane euro în anii 

2012, 2013, 2014), Sarmismob (cu un profit de 

peste 42 milioane euro) și Philips Orăștie (cu 

peste 40 milioane euro). Printre cele mai 

profitabile companii cu capital românesc din 
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județul Hunedoara se numără Laboratoarele 

Fares Bio Vital din Orăștie, Adaconi SRL din 

Hațeg, Tehnofor din Hodol, Drupo SRL din 

Călan și Transconstruct Import Export din Visca. 

 

Tabel 33 - Numărul de firme localizate în judeţul Hunedoara care au înregistrat profit în ultimii trei ani financiari (2012, 2013 și 

2014), în funcţie de mărimea profitului realizat 

Nr. firme care 
au înregistrat 
profit 

An 2012 An 2013 An 2014 

Peste 1 milion 
euro 

14 13 13 

Între  999.999 şi 
500.000 euro 

12 10 15 

Între 100.000 şi  
499.999 euro 

117 106 126 

Între 50.000 și 
99.999 euro 

124 121 151 

Între 1 și 49999  
euro 

2336 2697 3138 

Sursa: Baza de date – Lista firme. 

 

Tabel 34 - Primele zece companii localizate în judeţul Hunedoara din punct de vedere al mărimii profitului realizat în anul 2014 

Nr 
crt 

Nume firma Profit total 
raportat în 2014 

Localitate Domeniu de activitate 

1 SEWS Romania        
23.073.269,00 lei  

Deva CAEN 2593 -  Fabricarea articolelor din 
fire metalice; fabricarea de lanțuri și 
arcuri 

2 Accelormittal 
Hunedoara 

         
19.300.045,00 lei  

Hunedoara CAEN 2410 – Producția de metale 
feroase sub forme primare și de 
feroaliaje 

3 Philips Orăștie          
17.102.851,00 lei  

Orăștie CAEN 2751 - Fabricarea de aparate 
electrocasnice 

4 SARMISMOB SA          
14.636.975,00 lei  

Deva  CAEN 3299 - Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a. 

5 Besser Romania          
14.060.204,00 lei  

Orăștie CAEN 2229 - Fabricarea altor produse 
din material plastic. 

6 Laboratoarele 
Fares Bio Vital 

         
11.278.950,00 lei  

Orăștie CAEN 1083 -  Prelucrarea ceaiului si 
cafelei. 

7 Terpena SRL          
10.408.920,00 lei  

Orăștie CAEN 2053 - Fabricarea uleiurilor 
esențiale 

8 Transconstruct 
Import Export 
SRL 

           
9.845.545,00 lei  

Visca 
(comuna 
Vorţa) 

 CAEN 4120 - Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

9 Adaconi SRL            
7.091.955,00 lei  

Haţeg CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul 
cu produse diverse 

10 Drupo SRL            
6.272.592,00 lei  

Călan  CAEN 4211 - Lucrări de construcții a 
drumurilor și autostrăzilor 

Sursa: Baza de Date – Lista Firme 
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Cele mai multe dintre firmele care au înregistrat 

profituri mari fac parte din ramura industriei 

prelucrătoare. La nivel de domeniu de activitate 

economic, sectorul în care s-au înregistrat 

valorile cele mai ridicate ale profitului au fost 

CAEN 2593 - Fabricarea articolelor din fire 

metalice/ fabricarea de lanțuri și arcuri. Printre 

firmele care au înregistrat profituri anuale mari 

se regăsesc însă și firme din domeniul 

producției de energie electrică, din sectorul 

construcțiilor  (Transconstruct Import Export), 

din comerț (Adaconi SRL) și din industria 

alimentară (Laboratoarele Fares Orăștie). 

 

Dacă se iau în considerare toate firmele active 

în județul Hunedoara în anii 2012, 2013 și 2014 

volumul cel mai mare de profit a fost înregistrat 

de firmele cu activitate pe codul CAEN 4120 

(Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale), urmat de cele cu activitate pe 

codul CAEN 2593 -  Fabricarea articolelor din 

fire metalice/ fabricarea de lanțuri și arcuri și de 

cele cu domeniul principal de activitate pe cod 

CAEN 3299 – Fabricarea altor produse 

manufacturiere n.c.a.  

 

Distribuția teritorială a firmelor care au generat 

profit în județul Hunedoara în ultimii trei ani 

financiari (2014, 2013 și 2012) este 

caracterizată de concentrarea acestor firme în 

principalele centre urbane ale județului: Deva, 

Hunedoara, Orăștie, Petroșani și Brad (vezi 

Figura 49 mai jos). Firmele localizate în mediul 

urban au generat aproape 85 % din profitul total 

raporatat în judeţul Hunedoara în perioada 

2012-2015, în timp ce cele localizate în mediul 

rural (unde trăieşte mai bine de 22 % din 

populaţia judeţului) au generat puţin peste 15 % 

din volumul profitului realizat. Cea mai slabă 

performanţă în mediul urban se înregistrează în 

oraşul Aninoasa, unde profitul total generat în 

această perioadă se situează sub nivelul celui 

realizat în localităţi rurale precum Vaţa de Jos, 

Ilia, Beriu sau Pui. Printre localităţile rurale în 

care se înregistrează ponderi relativ mari ale 

profitului generat de firme cu sediul social în 

aceste localităţi în profitul total raportat la nivel 

județean se numără Mintia (2,8 %), Hondol 

(1,76%), Visca (1,05 %) şi Şoimuş (0,77%). În 

schimb, ponderea profitului total anual raportat 

de firmele localizate în peste 110 de localităţi 

rurale nu se ridică nici măcar la un procent de 

0,01% din profitul total anual raportat la nivel 

judeţean. 

 

Figură 49 - Localităţi din judeţul Hunedora în care s-au 

înregistrate cele mai mari valori ale profitului total 

raportat în ultimii trei ani financiari (2014, 2013, 2012) 

 
Sursa: Prelucrare consuktant pe baza informaţiilor din Baza 

de Date – Lista Firme. 

 

III.3.2.3. Dinamica investiţiilor şi 
rolul capitalului străin 
 

Dinamica economică a ultimilor ani este  în 

strânsă legătură cu volumul investiţiilor realizate 

în unităţile economice active în judeţul 

Hunedoara. Datele furnizate de Institutul 

Naţional de Statistică şi de Oficiul Naţional 

pentru Registrul Comerţului permit urmărirea 

evoluţiilor investiţiilor realizate în judeţul 

Hunedoara (inclusiv a investiţiilor străine) în 

perioada 2008-2014. 
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Figură 50 - Investiţii brute în bunuri corporale din unităţile economice locale situate în judeţul Hunedoara 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, INT105D Investiţii brute în bunuri corporale din unităţile locale, pe activităţi ale economiei 

naţionale la nivel de secţiune de CAEN Rev.2. Cifrele pentru anul 2014 sunt nedefinitive. 

 

Pentru perioada 2008-2014 totalul investiţiilor 

brute realizate în industrie, construcţii, comerţ şi 

alte servicii în judeţul Hunedoara reprezintă în 

jur de 1,19% din totalul acestor investiţii 

realizate la nivel naţional şi aproximativ 15,68 % 

la nivel regional. Față se situația existentă la 

nivel național (unde investițiile în industria 

prelucrătoare au avut o pondere de aproximativ 

21,45 % din totalul investițiilor), în județul 

Hunedoara se poate constata că acest indicator 

are o valoare mai mare (26,33 %), în 

consonanță cu tendința generală din Regiunea 

Vest de creștere a  importanței industriei 

prelucrătoare (la nivel regional investițiile în 

industria prelucrătoare ocupă 35,11 % din totalul 

investițiilor). O particularitate a investiţiilor 

realizate în judeţul Hunedoara în perioada 2007-

2014 o reprezintă ponderea substanţial mai 

ridicată a investiţiilor în domeniul producţiei şi 

furnizării de energie electrică şi termică, gaze, 

apă caldă şi aer condiţionat (20,04 %), fapt care 

corespunde rolului important pe care acest 

domeniu îl are în economia judeţului.  

 

 

 

 

III.3.2.3.1. Investiţii străine  

Din punct de vedere al atractivității pentru 

investiții, județul Hunedoara este un județ cu 

performanță moderată la scară națională, situat 

într-o regiune de dezvoltare (Regiunea Vest) 

care în mod tradițional s-a dovedit a fi a doua 

sau a treia țintă predilectă pentru investiții 

străine, după Regiunea București-Ilfov.  În ultimii 

cinci ani, poziția județului Hunedoara în 

clasamentele regionale și naționale a rămas 

relativ constantă, atât din punct de vedere al 

numărului de societăți cu  participare străină la 

capitalul social înscrise în județul Hunedoara, 

cât și în ceea ce privește valoarea capitalului 

social înscris. Menținerea unei poziții constante 

în domeniul atragerii de investiții străine este 

similară, până la un punct, tendițelor înregistrate 

în evoluția PIB/județ, în condițiile în care în 

clasamentul național al județelor din punct de 

vedere al creșterii PIB și al PIB/pe locuitor 

județul Hunedoara a păstrat o poziție relativ 

constantă în ultimii ani. Conform datelor Oficiului 

Național al Registrului Comerțului, între 31 

decembrie 2009 și 31 octombrie 2014, numărul 

total al noilor firme cu participare străină la 

capitalul social înscrise în județul Hunedoara a 

crescut de la 1749 la 2188.
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Tabel 35 - Evoluţia numărului societăţilor cu participare străină înscrise în România, în Regiunea Vest și în judeţul Hunedoara 

în perioada 2009-2014 

Evoluția numărului 
societăților comerciale 
cu participare străină 

în perioada 31 
decembrie 2009 - 31 

decembrie 2014  

Număr societăţi 
înscrise din 1991 

Valoarea capitalului social subscris 

Total exprimat în 
monedă naţională (mii 

Lei) 

Total exprimat în 
echivalent valută 

EURO 

2014 2009 2014 2009 2014 2009 

Romania 198.635 166.728 146.726.815 78.730.296 41.569.585 25.236.251 

Regiunea Vest 24.017 18.665 8.880.723 6.317.649 2.338.248 1.788.465 

Hunedoara 2188 1.749 876.278 504.846 211.413 150.670 
Sursă: ONRC. 

 

Ponderea investițiilor străine din județul 

Hunedora la scară regională și națională a 

rămas relativ constantă în această perioadă. 

Astfel, în jur 1 % din numărul de firmele cu 

capital străin nou înființate în România și 

aproximativ 0,60 % din valoarea capitalului 

social subscris la nivel național aparține firmelor 

înscrise în județul Hunedoara. Pe plan regional, 

se constată o ușoară îmbunătățire a ponderii 

valorii capitalului străin subscris de noile firme 

înscrise în județul Hunedoara (de la aprox. 8% 

în 2009 la peste 9 % în 2014), în timp procentul 

noilor firme cu capital străin rămânând relativ 

constant (aprox. 9 % din noile firme cu capital 

străin înființate în acest interval de timp în 

Regiunea Vest).  

 

Pentru perioada 2010-2015 se poate constata o 

tendință pozitivă în evoluția investițiilor străine 

realizate în județul Hunedoara. Numărul firmelor 

cu participare străină la capitalul social înscrise 

în acest județ exprimă o tendință crescătoare, 

dincolo de variațiile care pot fi constantate de la 

an la an: 71 de noi societăți înscrise în 2010, 65 

în  2011, 104 în 2012, 109 în 2013, 71 în 2014 

iar în 2015, până în data de 31 octombrie un 

număr de 58 de noi firme cu capital străin au 

fost înscrise în județul Hunedoara. Tendința 

pozitivă este mai pregnantă în ceea ce privește 

valoarea capitalului social subscris (vezi Figura 

51 mai jos) 

 

 

Chiar dacă datele furnizate de ONRC nu permit 

detalierea la nivel județean a structurii pe 

domenii de activitate a capitalului social subscris 

în aceste noi societăți, din analiza situațiilor 

financiare depuse de firmele active în județul 

Hunedoara se pot trage anumite concluzii 

privind ponderea și rolul pe care firmele cu 

capital străin îl au în structura economiei acestui 

județ.  

 

Figură 51 - Valoarea capitalului social subscris (echivalent 

în euro) în firmele noi cu capital străin înscrise în judeţul 

Hunedoara în perioada 01.01.2010 – 31.10.2015 

 
Sursa: ONRC 

 
În urma analizei datelor financiare ale firmelor 
active în județul Hunedoara, a rezultat că în anul 
2014 firmele cu  capital străin au cea mai mare 
pondere în următoarele domenii CAEN: a) 
CAEN 2593 Fabricarea articolelor din fire 
metalice, lanţuri şi arcuri, b) CAEN 2410 - 
Producţia de metale feroase sub forme primare 
şi de feroaliaje, c) CAEN 2751 - Fabricarea de 
aparate electrocasnice, d) CAEN 4646 - Comerţ 
cu ridicata al produselor farmaceutice, e) CAEN 
3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule 
pentru invalizi, f) CAEN 1392 - Fabricarea de 
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articole confecţionate din textile, g) CAEN 2511 
- Fabricarea de construcţii metalice, h) CAEN 
3109 - Fabricarea de mobile, i) CAEN 3299 - 
Fabricarea altor produse manufacturiere, j) 
CAEN 2361 - Fabricarea produselor din beton 
pentru construcţii. 
 
Conform cu informațiile extrase din baza de 

date cu firmele active în anul 2014 (Lista Firme) 

cifra de afaceri totală a firmelor active cu capital 

străin în județul Hunedoara a fost de 

4.093.281.781 lei, ceea ce reprezintă aproape 

40 % din cifra totală de afaceri raportată de 

firmele active în acest județ în anul 2014 

( 10.380.615.058 lei ). În ceea ce privește 

numărul total de salariați, ponderea angajaților 

din societățile cu capital străin este de 

aproximativ 30 % din totalul salariaților raportați 

de firmele active în județul Hundeoara în 2014 

(20,059 salariați dintr-un total județean de 

68,604). 

 

Importanța capitalului străin în economia 

județului Hunedoara este evidențiată și de 

poziția dominantă pe care firmele cu capital 

străin o au în clasamentul celor mai mari 

angajatori. Astfel, șase din primii zece angajatori 

(SEWS Romania, Autocom Amicii, Philips 

Orăștie, Macon SRL, Accelormittal Hunedoara, 

Italrom Leather) sunt firme cu capital străin 

majoritar. 

 

Tabel 36 - Primii zece angajatori din judeţul Hunedoara în 

2014 

Nr 
crt. 

Nume companie Nr. angajaţi în 
anul 2014 

1 Sews Romania 7571 

2 Complexul 6672 

Energetic 
Hunedoara 

3 Inchideri Mine 
Valea Jiului 

1856 

4 Autocom Amicii 1168 

5 Apa Prod 1000 

6 Philips Orastie 978 

7 Macon SRL 625 

8 Accelormittal 
Hunedoara SA 

573 

9 REVA SA 534 

10 Italrom Leather 532 
Sursa: Baza de Date Lista Firme 

 

În condițiile în care șomajul continuă să fie un 

fenomen marcant în economia județului 

Hunedoara, creșterea atractivității pentru 

investiții a județulului este deosebit de 

importantă pentru gestionarea cu  succes a 

acestui fenomen și pentru promovarea 

dezvoltării pe plan local. Ceea ce trebuie 

remarcat în acest context este faptul că, în 

ciuda rolului important pe care investițiile străine 

îl au în ceea ce privește generarea de valoare 

adăugată și de locuri de muncă în județul 

Hunedoara, dinamismul acestui județ în privința 

atragerii de noi investiții străine este unul 

moderat în comparație cu situația înregistrată în 

județele aflate în proximitatea sa geografică. 

Astfel, după cum se poate vedea în Tabelul 37,  

în perioada 2009-2014 majoritatea județelor 

situate în proximiatea geografică a județului 

Hunedoara au înregistrat îmbunătățiri 

semnificative în ceea ce privește volumul 

investițiilor străine atrase în acest interval de 

timp.  

 

 

Tabel 37 - Evoluţii în clasamentul investiţiilor străine la nivel judeţean în perioada 2009-2014 

Judeţ Ierarhia în Ierarhia în 

funcţie de: funcţie de: 

        

Nr. 
societăților 

Capitalul 
social 

echivalent în 
valută 

Nr. 
societăților 

Capitalul 
social 

echivalent în 
valută 

2009 2009 2014 2014 

ALBA 19 26 19 17   ↑ 

ARAD 7 14 7 12   ↑ 



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

83 

 

BIHOR 4 12 4 4    ↑ 

CARAS-SEVERIN 21 21 22 25  ↓ 

HUNEDOARA 18 22 18 23  ↓ 

SIBIU 9 16 9 16  ≈ 

TIMIS 2 5 2 3   ↑ 
Sursa: ONRC. 

 
Dinamismul investițiilor în județele din 

proximitatea județului Hunedoara, în special cel 

al județelor situate pe același coridor de 

transport european (Arad și Alba) dovedește că 

geografia economică a acestui areal prezintă un 

interes sporit pentru investitori. Ținând seama 

de acest fapt și de experiențele pozitive 

înregistrate în alte județe din partea de Vest a 

țării, în viitor județul Hunedoara ar putea să-și 

dezvolte un pachet integrat de intervenții prin 

care să se realizeze creșterea sistematică a 

atractivității pentru investiții a județului. 

 

III. 3.2.4. Cercetare şi dezvoltare 
 

Pe lângă dinamica investițiilor, un alt aspect 

important care trebuie avut în vedere în 

analizarea profilului economic al unui județ îl 

reprezintă cheltuielile cu activitățile de cercetare 

și dezvoltare. Acest aspect este cu atât mai 

important cu cât creșterea cheltuielilor cu 

activitățile de cercetare și dezvoltare până la 

nivelul de 2 % din PIB reprezintă o țintă 

strategică pentru România în contextul încheierii 

Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană 

și a asumării obiectivelor și țintelor strategice 

definite la nivel unional de către Strategia 

Europa 2020.  

 

În tabelul de mai jos se poate urmări dinamica 

cheltuielilor cu activitățile de cercetare-

dezvoltare în Regiunea Vest. În ultimul an 

pentru care există date disponibile (2013), 

cheltuielile cu activitățile de cercetare-dezvoltare 

în județul Hunedoara reprezintă aproximativ 

15,7 % din cheltuielile de acest tip în Regiunea 

Vest și 1,05% din cele la nivel național. În ceea 

ce privește procentul din PIB, pentru anul 2012 

(ultimul an pentru care indicatorul PIB este 

calculat la nivel de județ), cheltuielile cu 

activitățile de cercetare dezvoltare în județul 

Hunedoara reprezintă aproximativ 0,16 %, o 

valoare situată mult sub ținta de 2 % asumată la 

nivel național. Faptul că la nivel regional județul 

Hunedoara are tendința de a ocupa locul 

secund (după județul Timiș) în ceea ce privește 

cheltuielile cu activitățile de cercetare-dezvoltare 

constituie un punct forte și un potențial avantaj 

al acestui județ, care ar putea fi exploatat și 

capitalizat prin viitoare proiecte de dezvoltare 

implementate în acest județ. 

 

Tabel 38 - Cheltuieli totale cu activitatea de cercetare-dezvoltare 

Cheltuieli 
totale din 

activitatea de 
cercetare-
dezvoltare 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Mii lei 
RON 

Mii lei 
RON 

Mii lei 
RON 

Mii lei 
RON 

Mii lei 
RON 

Mii lei 
RON 

ROMÂNIA 2980674 2356907 2413467 2786830 2872728 2464779 

Regiunea 
VEST 

153300 89026 115808 125813 156029 164476 

Arad 7915 5503 8861 12917 19168 14302 

Caras Severin 7548 1651 1275 916 717 471 

Hunedoara 28234 10503 13922 14243 19325 25804 

Timis 109603 71369 91750 97737 116819 123899 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, CDP104B - Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare si judete - preturi curente  
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Dat fiind rolul atribuit cercetării-dezvoltării-

inovării în  cadrul Agendei Europa 2020 şi, în 

mod particular, accentul pus pe paradigma 

„specializării inteligente” în politicile şi 

programele europene din ultimii ani, o posibilă 

temă de concentrare pentru proiectele viitoare 

ce vor încerca să exploateze punctul tare / 

avantajul relativ dat de nivelul mai ridicat al 

cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltare şi de 

existenţa unei universităţi cu o tradiţie tehnică 

remarcabilă în judeţ ar putea fi tocmai această 

problematică a specializării inteligente. În acest 

sens, ar putea fi avute în vedere accesarea 

facilităţilor furnizate de Platforma S3 (Smart 

Specialization Strategy) a Comisiei Europene, 

precum şi diversele programe de cooperare 

teritorială europeană prin care se promovează 

asumarea acestei abordări de către factorii 

interesaţi de la nivelul NUTS2 şi NUTS3 în 

Statele Membre ale Uniunii Europene. 

 

III.3.2.5. Evoluţia sferei 
antreprenoriale şi demografia 
întreprinderilor 
 

Dinamica antreprenorială a unei economii este 

reflectată în evoluția numărului de agenți 

economici și în schimbările înregistrate în ceea 

ce priveşte locul ocupat de diversele tipuri de 

agenţi economici în structura respectivei 

economii.  Datele furnizate de Institutul Național 

de Statistică permit urmărirea evoluției 

numărului de firme active în județul Hunedoara. 

În figura de mai jos se poate observa evoluția 

acestui indicator pentru perioada 2008-2013. 

 

Figură 52 - Numărul întreprinderilor active în judeţul Hunedoara, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune 

CAEN Rev.2 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statiscă, INT101O Numarul intreprinderilor active pe activitati ale economiei nationale la nivel de 

sectiune CAEN Rev.2, clase de marime dupa numarul de salariati, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

236

88

176

33

312

853

172

135

248

626

654

4336

1040

93

15

1216

36

252

169

78

170

42

259

705

178

154

197

618

652

3140

775

96

19

921

32

297

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

S Alte activitati de servicii

R Activitati de spectacole, culturale si recreative

Q Sanatate si asistenta sociala

P Invatamant

N Activitati de servicii administrative si activitati de…

M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice

L Tranzactii imobiliare

K Intermedieri financiare si asigurari

J Informatii si comunicatii

I Hoteluri si restaurant

H Transport si depozitare

G Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea…

F Constructii

E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor,…

D Productia si furnizarea de energie electrica si termica,…

C Industria prelucratoare

B Industria extractive

A Agricultura, silvicultura si pescuit

2013 2008



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

85 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013 2014 2015
(pana

la
31.10)

Intreprinderi inregistrate

Intreprinderi radiate

7394

914
16727

Microîntreprinderi (0-9 angajaţi)

Intreprinderi mici (10-49 angajaţi)

Intreprinderi mijlocii (50-549 angajaţi)

Intreprinderi mari (peste 250 angajaţi) 

Tendința generală care poate fi constatată în 

această perioadă este de scădere a numărului 

agenților economici pentru cele mai multe dintre 

sectoarele de activități. Printre sectoarele care 

în anul 2013 au înregistrat scăderi semnificative 

în privința numărului întreprinderilor față de anul 

2008 se regăsesc sectoarele industriei 

extractive (cu mai bine de 11 %), industriei 

prelucrătoare (24%), construcțiile (25 %) și 

comerțul (27%). Creșteri procentuale 

semnificative ale numărului de întreprinderi s-au 

înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit 

(117%), în sectorul producerii și distribuirii de 

energiei electrică, termică și gaz (126%) și în 

sectorul intermedierilor financiare (114%). 

 

În judeţul Hunedoara structura și ponderea 

diverselor categorii de întreprinderi este similară 

celei înregistrate la nivel național și regional: 

aproximativ 87 % (7394 întreprinderi) sunt 

microîntreprinderi cu până în 9 angajați, 914 

sunt întreprinderi mici, având între 10 și 50 de 

angajați (10,75 %),  aproape 2 % (167)  sunt 

întreprinderi mijlocii, având între 50 și 249 

angajați, iar în jur de 0,30%  sunt întreprinderi 

mari, cu peste 250 de angajați.  

 

Figură 53 - Numărul de intreprinderi active în economia 

judeţului Hunedoara în anul 2013 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, INT1010 - Numărul 

întreprinderilor active pe activităţi ale economiei naţionale la 

nivel de secţiune CAEN Rev. 2, clase de mărime după 

numărul de angajaţi 

Conform datelor de la Oficiul Național al 

Registrului Comerțului în perioada 1 ianuarie 

2010 – 31 octombrie 2014, în județul Hunedoara 

au fost înregistrate un număr de 6196 noi 

societăți cu răspundere limitată, 5147 persoane 

fizice autorizate, 2690 întreprinderi individuale, 

112 întreprinderi familiale și 30 de noi societăți 

pe acțiuni. Raportat la numărul de radieri 

înregistrate în această perioadă, se poate 

constata o dinamică pozitivă, în sensul în care, 

dincolo de variațiile de la an la an, numărul 

întreprinderilor nou create a fost în mod 

constant mai mare decât al celor radiate.   În 

acest interval de timp se poate constata, de 

asemenea, o schimbare a preferințelor noilor 

întreprinzători din județul Hunedoara exprimantă 

în faptul că societățile cu răspundere limitată au 

ajuns să se situeze, începând cu anul 2013, pe 

primul loc în ceea ce privește tipologia noilor 

agenți economici înregistrați în județul 

Hunedoara (vezi Figura 54 mai jos): 

 

 

 

Figură 54 - Dinamica antreprenorială din judeţul 

Hunedoara: întreprinderi înregistrate versus întreprinderi 

radiate / evoluţia înmatriculării de noi persoane fizice și 

juridice în perioada 2010-2015 

 

 

Sursa: ONRC 
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Sursa: ONRC 

III.3.2.5.1. Consultarea mediului de afaceri 

 

În scopul identificării principalelor nevoi şi 

beneficii ale mediului de afaceri hunedorean, au 

fost transmise cu ajutorul Camerei de Comerţ şi 

Industrie Hunedoara o serie de chestionare 

către agenţii economici din judeţ. Răspunsurile 

la aceste chestionare au fost agregate, fiind 

subliniate principalele concluzii.  

 

A. Tipul de respondenți 

 

Respondenţii la acest chestionar sunt agenţi 

economici cu activitate în domenii dintre cele 

mai diverse, aceste domenii variind între 

Agricultură, silvicultură, pescuit; Producţie 

confecţii metalice; Construcţii; Intermediere, 

transport, depozitare; Industria lemnului şi 

hârtiei; Servicii comunitare de utilităţi publice 

apă – canal; Industria constructoare de maşini, 

utiliaje, echipamente şi a mijloacelor de 

transport; Industria chimică / petrochimică; 

Activităţi de comerţ şi servicii; Servicii private de 

sănătate şi asistenţă socială / Servicii private de 

educaţie şi formare; Reprezentanţă auto vânzări 

– service; Industria alimentară; Alte activităţi 

conexe transporturilor (servicii vamale, logistică, 

manipulare portuară), Tipografie, comerţ, 

papetărie, birotică; Cercetare – dezvoltare, 

consultanţă, servicii de marketing, publicitate, 

management; Fabricarea altor produse din 

metal; Terapii complementare, precum şi alte 

domenii. 

 

Aceste firme au sediul atât în mediul urban, cât 

şi în mediul rural, în localităţi precum Deva, 

Hunedoara, Petroşani, Haţeg, Orăştie, Beriu, 

Şoimuş, Vediu şi Crăciuneşti, 34.5 % dintre ele 

având între 0 – 9 angajaţi, 31 % între 10 – 49 

angajaţi, 27.6 % între 50 – 249 angajaţi şi doar 

6.9 % dintre ele peste 250 de angajaţi.  

 

B. Perspectivele asupra evoluției economice 

 

Agenții economici manifestă un optimism 

moderat în privința dinamicii economice viitoare. 

Astfel, peste 50 % dintre respondenți se 

așteaptă în următorii ani la o creștere a 

volumului de producție de mărfuri / cifrei de 

afaceri (dintre care în jur de 15 % estimează o 

creștere a cifrei de afaceri cu peste 20 %). Doar 

un singur agent economic (cu activitate în 

domeniul Intermediere, transport, depozitare) 

estimează o scădere cu mai mult de 20 % a 

cifrei de afaceri, iar doi agenți economici se 

așteaptă la o scădere cu până la 20 % a cifrei 

de afaceri. Un sfert din respondenți se așteaptă 

ca volumul producției / cifrei de afaceri să 

rămână la fel. În ceea ce privește numărul de 

angajați, aproape 50 % se așteaptă ca acesta 

să rămână la fel, iar peste 40 % estimeză că 

numărul de angajați va crește în anii următori.  

 

C. Opinia asupra forţei de muncă din judeţul 

Hunedoara 

 

În ceea ce priveşte aprecierile asupra forţei de 

muncă din judeţul Hunedoara, părerile sunt 

împărţite, astfel încât cu privire la nivelul de 

pregătire / competenţă al forţei de muncă locală 

un număr egal de respondenţi sunt mulţumiţi şi 

nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi în această 

privinţă, în timp ce în legătură cu potrivirea 

tipului de calificări disponibile pe piaţa forţei de 

muncă locală cu necesităţile companiilor şi cu 

bazinul de selecţie (numărul de candidaţi) la 

care companiile au acces, opinia generală este 

una de nemulţumire. Singurul palier în care 

companiile sunt majoritar mulţumite este cel 

referitor la retenţia angajaţilor, însă de fiecare 
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dată un procent semnificativ s – a declarat 

neutru în aceste privinţe. 

 

 

 

 

D. Colaborarea cu autoritățile publice locale 

 

Ponderea răspunsurilor privind gradul de 

satisfacție în colaborarea cu autoritățile locale: 

a. Primăria/consiliul local:  

(foarte satisfăcut) 1       2       3       4    5 (deloc 

satisfăcut)  

  33%   15 %  19%   4%  29% 

 

 

b. Consiliul Județean:  

(foarte satisfăcut) 1       2       3       4    5 (deloc 

satisfăcut)  

  23%   12 %  23%   11%  31% 

 

 

Se poate observa că există o tendință de 

concentrare către extreme, ponderea celor care 

se declară fie foarte satisfăcuți, fie deloc 

satisfăcuți de colaborarea cu primăriile / 

consiliile locale tinzând să fie relativ egală. În 

schimb, în cazul relației cu Consiliul Județean, 

cei care sunt deloc satisfăcuți de colaborarea cu 

această autoritate publică ocupă ponderea cea 

mai mare din totalul respondenților.  

 

E. Cele mai importante provocări cu care se 

confruntă companiile în locațiile actuale în 

care își desfășoară activitatea 

 

Cele mai serioase provocări cu care se 

confruntă companiile din județul Hunedoara 

sunt: a) lipsa forței de muncă bine calificate și b) 

lipsa facilităților fiscale adecvate. Peste 50 % 

din firme au raportat că se confruntă cu aceste 

probleme în locațiile în care își desfășoară 

activitatea în acest moment. Alte probleme 

recurente sunt: posibilitățile reduse de 

promovare a produselor și serviciilor, accesul 

dificil la finanțare, lipsa unor spații adecvate 

pentru promovarea, posibilitățile limitate de 

acces în localitate. 

În ciuda acestor probleme, majoritatea firmelor 

consideră locaţia lor în aceste localităţi ale 

judeţului Hunedoara ca fiind una esenţială în 

bunul mers şi profitanilitatea companiei, doar 3 

întreprinderi fiind deloc sau puţin satisfăcute, 

considerând chiar să se mute în alt judeţ. 

 

 

F. Principalele beneficii pe care le deţin 

companiile prin situarea în judeţul 

Hunedoara 

Printre beneficiile identificate de companiile cu 

sediul în judeţul Hunedoara se remarcă costul 

forţei de muncă din localitate şi din împrejurimi, 

accesul la forţa de muncă din localitate şi din 

împrejurimi, disponibilitatea terenurilor / spaţiilor 

pentru desfăşurarea activităţii, proximitatea faţă 

de furnizori şi accesul către pieţ / zone 

învecinate. Pe lângă acestea, mai sunt 

apreciate infrastructura IT, acoperirea 

broadband adecvată, costul factorilor de 

producţie (teren, materie primă) în afară de forţa 

de muncă, apropierea faţă de piaţa de 

desfacere, proximitatea faţă de universiţăţi / 

centre de cercetare, accesul către legături de 

transport şi costul terenurilor. 

 

G. Măsuri prin care autoritățile publice locale 

ar putea susține companiile active în județ / 

atrage investitori și domeniile prioritare în 

vederea creșterii competitivității mediului de 

afaceri local 

 

Printre măsurile sugerate de respondenți 

autorităților publice locale pentru susținerea 

mediului de afaceri din județ, două se detașează 

ca fiind considerate prioritare: 1) acordarea de 

facilități fiscale și 2) susținerea formării forței de 

muncă, pentru ca firmele să poată găsi în 

județul Hunedoara personal cu calificările cerute 

de piață. Alte măsuri propuse de agenții 

economici sunt: reducerea birocrației 

(”introducerea ghișeului unic”), transparență 

deplină și depolitizarea administrației, 

construirea de structuri de suport pentru afaceri 

(cu luarea în considerare a bunelor practici și a 

exemplelor de succes din județe din proximitate 

precum Sibiu, Bihor, Timiș, Cluj).  

 

H. Domenii economice care ar putea fi 

motoare de dezvoltare pentru județ: 
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Domeniile economice identificate de către 

respondenți ca fiind potențiale motoare de 

dezvoltare în județul Hunedoara sunt (în ordine 

descrescătoare): 1) Hoteluri, restaurante-turism, 

2) Agricultura, silvicultura / Producția de energie 

/ Activitățile de recreere, artistice și culturale, 3) 

Serviciile private pentru sănătate, 4) IT & C / 

Construcțiile și 5) Industria textilă. 

 

I. Direcţii de acţiune pentru creşterea 

competitivităţii mediului de afaceri la nivel 

local 

Printre direcţiile de acţiune identificate de 

companiile care au răspuns la acest chestionar 

se numără: 

 Atragerea în zonă a investitorilor străini. 

 Formarea forței de muncă pe domeniile 

solicitate,asigurarea specializării 

personalului existent prin cursuri serios 

susținute și gratuite, precum şi 

sprijinirea firmelor în dotarea cu utilaje. 

 Asigurarea unei piețe libere și 

combaterea corupției și traficului de 

influență 

 Îmbunătăţirea Calitatăţii produselor/ 

serviciilor, asigurarea unor prețuri 

atractive şi a productivitatăţii muncii, 

atragerea fondurilor europene 

nerambursabile. 

 Stimularea tineretului 

 Îmbunătăţirea gradului de transparenţă 

a autorităţilor şi a întreprinderilor publice, 

reducerea nivelului de birocraţie al 

administraţiei publice, reducerea poverii 

fiscalităţii şi a parafiscalităţii asupra 

companiilor 

 promovarea atracțiilor 

turistice,înființarea de societăți care 

prestează servicii medicale private(în 

special case de bătrâni,dar și clinici ale 

unor specialiști cu 

notorietate),susținerea producătorilor de 

produse ecologice și tradiționale(la sate) 

 Susținerea firmelor start-up și a 

întreprinderilor mici în primii ani de 

activitate prin facilități fiscale,acces la 

finanțări,promovare; realizare 

infrastructură adecvată (acces,utilități 

etc ) 

 

III.3.2.6. Dinamica economică şi 
oamenii 
 

 

Dinamica investițiilor și a cifrei de afaceri  

înregistrate de către actorii economici din județul 

Hunedoara s-a reflectat în mod natural în 

dinamica ocupării forței de muncă disponibilă în 

acest județ. Cifrele prezentate în Figura 39 de 

mai jos oferă o imagine sintetică despre evoluția 

numărului angajaților în județul Hunedoara în 

perioada 2008-2013 în industrie, construcții, 

comerț și servicii. În cele mai multe din 

sectoarele prezentate se poate constanta o 

scădere, uneori substanțială, a numărului de 

persoane angajate în intervalul 2008-2013. 

Reducerile de personal au afectat în special 

sectorul industriei extractive (36,47 % mai 

puține persoane angajate în 2013 față de 2008), 

în construcții (39,10 %),  în transport și 

depozitare (36,07 %) și în comerț (28,6%). 

Creșteri de personal în această perioadă se pot 

observa în sănătate și asistență socială, 

învățământ, hoteluri și restaurante, informații și 

comunicații, precum și în sectorul distribuției 

apei și gestionării deșeurilor 
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Tabel 39 - Evoluţia personalului din unităţile locale situate în judeţul Hunedoara pe activităţi ale economiei naţionale la nivel 

de secţiune CAEN Rev.2 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, INT102D – Personalul din unităţile locale, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de 

secţiune CAEN Rev.2. 

 

În acest context se impune menționat faptul că 

în între anii 2008 și 2014 populația activă civilă 

din județul Hunedoara a cunoscut o scădere de 

la 192,8 mii de persoane (înregistrate în anul 

2008) la 176,5 mii de persoane în anul 2014. 

Resursele de muncă din județul Hunedoara 

(definite ca fiind acea categorie de populație 

care dispune de ansamblul capacităților fizice și 

intelectuale care îi permit să desfășoare o 

activitate utilă în una din activitățile economiei 

naționale) au scăzut de la 305,8 mii persoane în 

2008 la 256,4 mii persoane în anul 2014. 

 

Realitățile economice și tendințele evidențiate în 

urma analizei  (scăderea investițiilor, reducerea 

numărului companiilor active în diverse sectoare 

de activitate, cheltuieli reduse cu cercetarea 

dezvoltarea, etc.)  au consecințe importante 

asupra nivelului de dezvoltare economică și a 

calității vieții cetățenilor din județul Hunedoara.  

 

Una din cele mai importante consecințe este că 

nivelul salarial mediu din acest județ are valori 

situate în mod constant sub media națională și 

regională (vezi Figura 55 mai jos). În general, 

salariul mediu din județul Hunedoara tinde să fie 

cu aproape 18 % mai mic decât salariul mediu 

la nivel național. Discrepanțele cele mai mari se 

înregistrează în sectoarele care, în general, 

înregistrează valori mari ale câștigurilor salariale, 

precum în sectorul informații și comunicații 

(45 % mai puțin decât media națională) sau în 

domeniul intermedierilor financiare (40 % din 

media națională). Diferențele cele mai mici se 

pot constanta în învățământ (98 % din media 

națională), sănătate (93%) și producția și 

furnizarea de energie (92%).   
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Figură 55 - Câștigul salarial mediu lunar în judeţul 

Hunedoara, în Regiunea Vest și la nivel naţional 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, FOM 106E – Castigul 

salarial nominal mediu lunar pe activitati ale economiei 

nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2 

 

O altă consecință a dinamicii economice 

înregistrate în județul Hunedoara o reprezintă 

subutilizarea forței de muncă disponibile și 

menținerea unei rate a șomajului situate în mod 

constant deasupra mediei naționale și regionale 

(vezi Figura 56 ).  În județul Hunedoara șomajul 

s-a dovedit a fi o realitate economică și socială 

persistentă, care a rămas definitorie pentru 

profilul economic al judeţului inclusiv în 

perioadele de creştere economică accentuată 

de dinaintea crizei economice. Pe teritoriul 

județului există adevărate ”nuclee”  de 

concentrare a șomajului, situate în special în 

zone miniere sau în comune situate la distanțe 

mari de principalele căi de comunicații și de 

locațiile de concentrare a investițiilor recente în 

economia județului (de ex. comunele Vorța, 

Crișcior, Certeju de Sus, Vața de Jos). 

 

Figură 56 - Evoluţia șomajului în judeţul Hunedoara, în 

Regiunea Vest și la nivel naţional în perioada 1991-2015 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Cercetarea statistică 

privind numărul șomerilor înregistraţi și rata șomajului 

înregistrat. 

Şomajul şi nivelul scăzut al salariilor pot fi 

consideraţi drept factori determinanţi pentru 

decizia de a emigra definitiv din ţară pe care în 

ultimii ani au luat-o un număr tot mai mare din 

locuitorii judeţului Hunedoara. Din datele 

furnizate de Institul Naţional de Statistică se 

observă că în ultimii ani a avut loc o revenire a 

fenomenului emigrării definitive. Astfel, după 

scăderea notabilă înregistrată în prima parte a 

deceniului trecut față de nivelul record al 

emigrării atins în 1997, în ultimii  ani se poate 

observa o tendință evidentă de creștere 

constantă a numărului emigranților definitivi din 

județul Hunedoara.  
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Figură 57 - Emigranţi definitivi din judeţul Huneoara în 

perioada 1994-2012 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, POP309E – Emigranţi 

definitivi pe judeţe şi localităţi 

 

Majoritatea emigranţilor au plecat din localităţile 

urbane cu profil (mono) industrial, în care 

unităţile industriale locale au cunoscut 

restructurări fundamentale iar şomajul se ridică 

la cote semnificativ mai ridicate decât media 

naţională (localităţile urbane din Valea Jiului şi 

Municipiul Hunedoara). În anul 2013 peste 60 % 

din numărul emigranţilor definitivi din judeţul 

Hunedoara au provenit din aceste localităţi. 

 

III.3.2.7. Agricultura şi silvicultura 
 

Agricultura și silvicultura au ocupat în mod 

tradițional un loc relativ mai redus în structura 

economică a județului Hunedoara, un județ 

caracterizat de o rată mare de urbanizare și 

industrializare. Dincolo de poziția avută în 

structura economică a județului, agricultura, 

silvicultura și serviciile conexe sunt totuși ramuri 

importante mai ales prin faptul că un important 

segment din populația activă civilă a județului 

este ocupată în aces domeniu (39800 mii de 

persoane în 2014). Ponderea populației civile 

ocupate în agricultură, silvicultură și servicii 

conexe în totalul populației civile ocupate din 

județul Hunedoara în anul 2014 a fost de 22,5 %, 

ceea ce reprezintă o valoare apropiată de 

valorile pe care acest indicator le are la nivel 

regional (23,1 %) și național  (27,52 %). Față de 

valorile înregistrate în anul 2008, în cazul 

județului Hunedoara se poate observa o 

creștere cu aproape un procent a populației 

active civile ocupate în agricultură, în timp ce la 

nivel național valorile au rămas relativ constante, 

înregistrându-se o anumită scădere (-0,20 % la 

nivel național și -0,41% la nivel regional). Dacă 

ponderea ridicată a populației ocupate în 

agricultură și servicii e datorată în mare măsură 

faptului că în general, în România un număr 

relativ mare de persoane derivă din agricultură 

având venituri fie sub formă de salarii, fie în 

natură (deseori din agricultura de subzistență 

atât de prezentă în mediul rural românesc), în 

cazul concret al județului Hunedoara se poate 

trage concluzia că agricultura și silvicultura 

continuă să funcționeze ca un fel de soluție de 

ultimă instanță (”employer of the last resort”) 

pentru unele din persoanele rămase fără loc de 

muncă în urma proceselor de restructure 

industrială din județ. 

 

Evaluarea ponderii financiare a agriculturii, 

silviculturii și pisciculturii în structura economică 

a județului nu este favorizată de schimbarea 

metodologiei Institutului Național de Statistică, 

care, în conformitate cu prevederile 

regulamentului privind statistica structurală în 

întreprinderi a eliminat în anul 2012,”agricultura, 

silvilicultura și serviciile anexe” din categoria 

activităților economice pentru care se 

calculează cifra de afaceri la nivel de secțiune 

CAEN Rev.2. În acest moment, indicatorul 

sintetic care permite urmărirea dinamicii 

economice din agricultură este ”valoarea 

producției agricole”.  Acest indicator oferă 

expresia valorică a volumului tuturor produselor 

agricole vegetale și animale obținute într-un an 

calendaristic, a cheltuielilor cu înființarea și 

întreținerea plantațiilor de pomi și vii până la 

intrarea lor pe rod și a serviciilor agricole 

executate de unități specializate și a activităților 

secundare neagricole neseparabile. 

 

În ultimii trei ani valoarea producţie agricole din 

judeţ a avut următoarele valori:  1.183.022 mii 

lei în anul 2014, 1.167.209 mii lei în anul 2013 şi 

994.764 lei în anul 2012. În același interval de 

timp cifra de afaceri totală realizată în unitățile 

locale active în industrie, construcții, comerț și 
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alte servicii a fost de: 13415 milioane lei în anul 

2014, 13085 milioane lei în 2013 și 14344 

milioane lei în anul 2015.  

 
Valoarea producție agricole din județul 

Hunedoara pentru intervalul 2010-2014 s-a 

ridicat la o medie de 1,56 % din valoarea 

producției naționale și, respectiv, 13,81 % din 

valoarea producției regionale, înregistrând o 

creştere uşoară a valorii absolute. 

 

Proprietatea privată joacă un rol covârşitor în 

agricultura judeţului Hunedoara, în medie mai 

mult de 97 % din valorile menţionate mai sus 

fiind generate prin activitatea agenţilor 

economici privaţi.   

 

Suprafața fondului funciar în județul Hunedoara 

este de 706267 hectare, dintre care în jur de 

51,76 % este ocupată de păduri și vegetație 

forestieră (vezi Figura 58).  Ponderea mare a 

suprafețelor împădurite clasează județul 

Hunedoara pe locul trei în clasamentul județelor 

românești cu suprafețe întinse de pădure (după 

Suceava și Caraș Severin). Ca o consecință 

firească, în generarea cifrei de afaceri pe județ 

silvicultura și exploatarea forestieră ocupă un 

loc superior mediei naționale, în timp ce 

agricultura și serviciile conexe au o medie 

inferioară (astfel, plecând de la rezultatele 

financiare raportate de firmele active în 

economia românească în anul 2014, cifra de 

afaceri a agenților economici din agricultură a 

reprezentat 1,96 % iar a celor din silvicultură și 

exploatare forestieră a fost de 1,76 % din cifra 

de afaceri totală pe județ, în timp ce pe plan 

național în agricultură s-a generat 2,89 % și în 

silvicultură 0,46 % din cifra de afaceri totală 

pentru din anul 2014).  

 

Figură 58 - Suprafaţa fondului funciar, după modul de 

folosinţă, în anul 2014 în judeţul Hunedoara 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Agra101A – Suprafata 

fondului funciar dupa modul de folosinţă, pe forme de 

proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și judeţe. 

 

Cea mai mare parte a fondului funciar din 

județul Hunedoara se află în proprietate privată 

(fondul funciar agricol fiind deținut de proprietari 

privați în proporție de peste 98 %). Ponderea 

ridicată a proprietății private stă în strânsă 

legătură cu consecințele aplicării Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 și a Legii nr. 1/2000 pentru 

restituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole și celor forestiere. Conform 

adresei nr. 28/L 544 din 28.12.2015 în județul 

Hunedoara la nivelul UAT din județ au fost 

eliberate peste 6000 de titluri de proprietate prin 

care au fost puse în posesie 25690 de hectare 

de teren agricol și 69962 de hectare de teren 

forestier. În opt UAT suprafața terenurilor 

agricole puse în posesie  prin titlurile eliberate  

depășește mai mult de 1000 de hectare: Râu de 

Mori (2046 ha), Beriu (2001 ha), Sălașu de Sus 

(1993 ha), Sarmizegetusa (1804 ha), Romos 

(1534 ha), Bunila (1424), Certeju de Sus (1189 

ha) și Pui (1140 ha).  S-au pus în posesie 

terenuri forestiere cu suprafețe mai mari de 

1000 hectare în următoarele UAT: Uricani 

(10646 ha), Râu de Mori (10600 ha), Petrila 

(6651 ha), Vața de Jos (3829 ha), Petroșani 
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(3423 ha), Baru (3143 ha), Sarmizegetusa 

(2605 ha), Vulcan (1969 ha), Lunca Cernii de 

Jos (1647 ha), Vorța (1620 ha), Buceș (1565 

ha), Dobra (1524 ha), Vețel (1301 ha) și Balșa 

(1263 ha).  La 4.12.2015 la nivelul județului 

Hunedoara numărul cererilor în curs de validare 

(în justiție, cu documentații incomplete, etc.) era 

de 22 pentru 4011 hectare de teren forestier și 

nicio cerere pentru terenuri agricole. 

 

Tabel 40 - Suprafaţa fondului funciar în judeţul Hunedoara 

în anul 2014, pe forma de proprietate și pe modul de 

folosinţă 

Modul de 
folosinta a 
fondului 
funciar 

Suprafata 
totală (ha) 

În 
proprietate 
privată (ha) 

Ponderea 
proprietății 

private 

Total 706267 477814 67,65% 

Agricola 281235 276775 98,4% 

Arabila 78956 78070 98,88% 

Pasuni 118349 115248 99,44% 

Finete 82868 82405 99,44% 

Vii si 
pepiniere 
viticole 

4 4 100% 

Livezi si 
pepiniere 
pomicole 

1058 1048 99,05% 

Terenuri 
neagricole 

total 

425032 201039 47,30% 

Paduri si alta 
vegetatie 
forestiera 

365592 159249 43,56% 

Ocupata cu 
ape, balti 

5795 669 11,54% 

Ocupata cu 
constructii 

16549 13382 80,86% 

Cai de 
comunicatii si 

cai ferate 

9457 1673 17,69% 

Terenuri 
degradate si 
neproductive 

27639 26066 94,31% 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Agra101A – Suprafata 

fondului funciar dupa modul de folosinţă, pe forme de 

proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și judeţe 

 

Efectivele de animale au înregistrat o tendință 

istorică descendentă în ultimele decenii. Astfel, 

față de nivelul din 1990 se pot observa scăderi 

ale numărului de animale, uneori foarte 

pronunțate. O excepție notabilă o constituie 

creșterea numărului familiilor de albine, numărul 

acestora fiind în 2014 mai mare cu 166% față 

de cel existent în 1990.  Pe de altă parte, în 

cazul unor anumitor categorii de animale (păsări, 

caprine, ovine) se poate constata că o tendință 

de refacere a efectivelor, după înregistrarea 

unor valori joase în anii ‚90 sau în prima decadă  

de după anul 2000. 

 

Tabel 41 - Evoluţia efectivelor de animale din judeţul Hunedoara, în perioada 1990 - 2014 

Evoluția 
numărului 
efectivelor 
de animale 
din județul 
Hunedoara  

Anul 
1990 

Anul 
1995 

Anul 
2000 

Anul 
2005 

Anul 
2010 

Anul 
2014 

UM: Numar 

Numar Numar Numar Numar Numar Numar 

Bovine 116100 79070 67314 55932 40660 42382 

Vaci, 
bivolite si 

juninci 

: 44001 39769 36877 31291 30763 

Juninci : 4113 2407 2030 2131 2925 

Vaci si 
bivolite 

: 39888 37362 34847 29160 27838 

Porcine 181000 82828 58710 78000 65233 54241 

Scroafe de 
prasila 

15100 5505 3462 3789 3334 3858 

Scrofite 
pentru 

reproductie 

: : 1442 41 415 835 

Ovine 222700 179380 137966 120970 163614 181793 

Oi si 135300 132257 101699 107449 139440 150935 
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mioare 

Caprine 16549 10494 7220 4758 11558 16438 

Capre : : : 4016 9789 13301 

Cabaline 11600 12322 12099 8246 7884 5764 

Cabaline 
de munca 

: : : 6793 7870 5205 

Pasari 2707900 1377504 1393998 2075432 1432950 1636500 

Pasari 
ouatoare 

adulte 

: 588594 632338 1268374 838463 775532 

Familii de 
albine 

25600 15895 15114 19873 40903 42578 

Iepuri : : : 13715 4501 6832 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Agra201A – Efectivele de animale, pe categorii de animale, forme de proprietate, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare și judeţe 

 

Producția pomicolă în județul Hunedoara se 

situează pe un trend de creștere, evoluție care 

contrastează cu tedința înregistrată la nivel 

național și regional, unde se poate constata o 

scădere a producției pomicole față de nivelul din 

anii 1990 sau 2000. Astfel, dacă la nivel național 

producția de fructe din anul 2014 reprezintă în 

jur de 89 % din cea atinsă în 1990, în județul 

Hunedoara producția pomicolă din anul 2014 

este cu 170 % mai mare decât în 1990. La 

majoritatea speciilor pomicole se pot constanta 

creșteri ale producției,  cele mai însemnate fiind 

la caise și zarzăre (425 %), cireșe și vișine 

(355 %),  piersici (285%) și la nuci (234%).   

 

III.3.2.8. Analiza comparativă a vieţii 
economice din mediul urban şi rural 
 

O particularitate aparte a județului Hunedoara o 

constituie rata de urbanizare foarte ridicată. 

Conform datelor defintive furnizate de Institutul 

Național de Statistică, la 1 iulie 2014 ponderea 

populație domiciliate în mediul urban (370454 

persoane) în populația totală a județului 

Hunedoara (475542 persoane) era de aproape 

78 %, cifră care situează județul Hunedoara pe 

primul loc în țară, după regiunea capitalei, 

București-Ilfov, care are un statut aparte 

(următoarele trei județe cu pondere mare a 

populației urbane fiind Brașov – cu  73,7 %, 

Constanţa – cu 69,9 % şi Sibiu – cu 67,73%). 

Populaţia urbană este concentrată în două  

areale geografice cu profiluri socio-economice 

distincte: zona centrală (Deva-Hunedoara-

Simeria) şi zona Văii Jiului (Petroşani-Vulcan-

Lupeni-Petrila-Uricani-Aninoasa), fiecare din 

aceste concentrări urbane însumând în jur de 

30 % din populaţia judeţului, iar împreună 

concentrând peste 60 % din populaţia urbană.În 

anul 2014, firmele active în judeţul Hunedoara 

au raportat o cifră de afaceri de 10.380.615.049 

lei. În acelaşi an firmele active cu sediul social 

în localităţile situate în mediul rural au înregistrat 

o cifră totală de afaceri de 1.492.657.804 lei 

(14,38 % din cifra de afaceri totală realizată în 

judeţul Hunedoara).  

 

Tabel 42 - Localităţile din mediul rural din judeţul 

Hunedoara în care firmele active în 2014 au înregistratat 

cele mai mari valori ale cifrei de afaceri 

Nr. 
crt. 

UAT din mediul 
rural 

Cifra de afaceri 
raportată de firmele 
active în UAT 

1 MINTIA 370.109.229,00 lei 

2 SOIMUS 94.404.500,00 lei 

3 VORTA 65.321.029,00 lei 

4 PESTISU MIC 52.043.637,00 lei 

5 CRISCIOR 46.007.758,00 lei 

6 ILIA 39.487.086,00 lei 

7 BERIU 39.285.326,00 lei 

8 HARAU 38.333.415,00 lei 

9 BRETEA ROMANA 35.021.582,00 lei 

10 TELIUCU 

INFERIOR 

34.502.656,00 lei 

Sursa: baza de date listafime 

Se poate observa că majoritatea localităţilor 

rurale în care îşi au sediul social firme capabile 

să genereze cifre de afaceri mari se află 
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localizate, de fapt, în proximitatea unor localităţi 

urbane din aglomeraţia centrală a judeţului. Un 

caz aparte îl reprezintă comuna Vorţa, în care 

cifra de afaceri totală  (65.321.029 lei) raportată 

în anul 2014 de companiile cu sediul social în 

această comună a depășit cifra de afaceri totală 

raportată de firmele active în unități 

administrativ-teritoriale din mediul urban precum 

Aninoasa (25.572.853  lei), Geoagiu 

( 61.738.457 lei) sau Uricani (43.966.184 lei).      

 

Pe de altă parte, în 19 sate  (Almaş Sălişte, 

Bercu, Blăjeni, Burjuc, Cârjiţi, Ciulpăz, 

Dupăpiatră, Folt, Leauţ, Luncşoara, Mihăieşti, 

Plopi, Răduleşti, Reea, Turmaş, Uibăreşti, Uric, 

Vâlceluţa şi Voia) nu a existat în 2014 nicio 

firmă activă. În alte peste 30 de localităţi rurale, 

cifrele de afaceri totale raportate de firmele cu 

sediul în aceste localităţi au valori care nu se 

ridică peste pragul de 1000 euro echivalent în 

lei lunar.  

 

În tabelul de mai jos se pot vedea codurile 

CAEN principale ale firmelor cu sediul în mediul 

rural care au raportat valori mari ale cifrei de 

afaceri.  

 

Tabel 43 - Codurile de activitate CAEN în care au fost raportate în anul 2014 valori mari ale cifrei de afaceri de către firme active 

cu sediul social în localităţi din mediul rural 

  COD 
CAEN 

Descriere Cifra de afaceri 
totală raportată în 
2014 

1 CAEN 
2511 

Fabricarea de construcții 
metalice și părți coponente ale 
structurilor metalice 

      149.157.542 lei  

2 CAEN 
0147 

Creșterea păsărilor       147.112.012 lei  

3 CAEN 
3109 

Fabricarea de mobilă n.c.a       119.869.132 lei  

4 CAEN 
4120 

Lucrări de construcții a clădirilor 
rezidențiale și nerezidențiale 

      112.604.507 lei  

5 CAEN 
4941 

Transporturi rutiere de mărfuri         93.384.368 lei  

6 CAEN 
4711 

Comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare 

        61.699.480 lei  

7 CAEN 
3299 

Fabricarea altor produse 
manufacturiere 

        56.389.513 lei  

8 CAEN 
1610 

Tăierea și rindeluirea lemnului         53.680.889 lei  

9 CAEN 
4632 

Comerț cu ridicata al cărnii și 
produselor din carne 

        50.911.367 lei  

10 CAEN 
2363 

Fabricarea betonului         47.741.223 lei  

Sursa: Baza de date – Lista Firme. 
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La o analiză a firmelor care generează aceste 

cifre de afaceri mari, se poate observa că avem 

de-a face, în general, cu firme, multe deţinute 

de investitori străini, care sunt localizate în 

aglomerarea centrală din judeţul Hunedoara, în 

proximitatea centrelor urbane Deva, Hunedoara, 

Simeria şi Haţeg. Excepţia o reprezintă firmele 

cu activitate preponderentă în domeniul 

comercial, care sunt distribuite pe toată 

suprafaţa judeţului. 

 

În ceea privește capacitatea firmelor  active de a 

genera locuri de muncă, din cele 68604 locuri 

de muncă raportate de firmele active în județul 

Hunedoara, 57782 (82,23 %) au fost generate 

de firme având sediul social în localități din 

mediul urban, în timp ce firmele din mediul rural 

au raportat un număr total de 8343 angajați. 

Localitățile rurale în care s-a înregistrat un 

număr mai mare de angajați (peste 200) sunt 

Mintia (1302), Șoimuș (530), Crișcior (314), 

Certeju de Sus (207) şi Peștișu Mic (199). Se 

poate observa, din nou, tendința de concentrate 

a celor mai mari angajatori din mediul rural în 

aglomerarea economică din centrul județului 

Hunedoara. 

 

III.3.2.9. Dinamica importurilor şi 
exporturilor 
 

Datele furnizate de Institutul Național de 

Statistică permit urmărirea activității de export și 

import la nivel județean începând cu anul 2011. 

În perioada 2011-2014 se poate observa un 

trend crescător atât în ceea ce privește valoarea 

totală a exportului realizat de agenți economici 

din județul Hunedoara, cât și o anumită 

îmbunătățire a ponderii volumului exportului 

realizat în acest județ în totalul valorii exportului 

realizat la  nivel național. Astfel, valoarea totală  

a exportului realizat de județul Hunedoara a fost 

de 515.574.000 euro în 2011, 557.677.000 euro  

în 2012, 659.259.000 în 2013 și 696.371.000 

euro în 2014 (cifrele pentru acest an sunt 

semidefinitive). Ponderea exportului realizat în 

județul Hunedoara în totalul exporturilor din 

România a crescut în această perioadă de la 

1,14% în 2011 la 1,33 % în 2014. 

Categoriile de bunuri exportate în care 

ponderea exportului realizat în județul 

Hunedoara depășeste valoarea de 5 % din 

valoarea exportului realizat la nivel național 

sunt: 1)  obiecte de acoperit capul (19,51 %), 2) 

zinc și articole din zinc (10,21 %), 3) obiecte din 

piele (7,97%), 4) legume, plante , rădăcini și 

tuberculi (6,54%), 5) alte articole textile (5,99%), 

6)  piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse 

din acestea (5,65%) și 7) articole din 

îmbrăcămite și tricotaje (5,27%). 

 

Categoriile de bunuri cu cea mai mare pondere 

în structura exporturilor realizate în judeţul 

Hunedoara în perioada 2011-2014 sunt:  

1) ”Mașini, aparate și echipamente electrice; 

aparate de înregistrat sau de reprodus imaginile”  

(reprezentând 43,95 % din valoarea totală a 

exporturilor în această perioadă), 2) ”Textile și 

articole din textile” (12,59%), 3) ”Metale comune 

și articole din acestea” (7,09%), 4) ”Mijloace și 

materiale de transport” (7,07%), 5) ”Mărfuri și 

produse diverse”(6,88%) și 6)  ”Încălțăminte, 

pălării, umbrele și categorii similare” (6,11 %). 

 

Structura exporturilor realizate de actorii 

economici din județul Hunedoara este 

comparabilă până la un punct cu structura 

prevalentă la nivel național: aceleași categorii 

de bunuri tind să se regăsească în topul 

primelor zece tipuri de bunuri exportate din 

România. Ponderea diverselor tipuri de bunuri 

este diferită în totalul exporturilor realizate la 

nivel județean și, respectiv, național: astfel, în 

timp mai bine de 40 % din valorea exporturilor 

realizate în județul Hunedoara revin categoriei 

de bunuri  ”Mașini, aparate și echipamente 

electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus 

imaginile”,  la nivel național această categorie 

de bunuri, chiar dacă ocupă primul loc, are o 

pondere mai redusă (25,88 %). O imagine de 

ansamblu despre ponderea diverselor grupuri 

de bunuri exportate în valoarea totală a 

exporturilor realizate la nivel național și în 

județul Hunedoara se poate obține din Figura 59 

de mai jos:  
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Figură 59 - Ponderea valorii diverselor categorii de bunuri 

exportate în valoarea totală a bunurilor exportate în 

perioada 2011-2014 

 
Sursa: baza de date INS TEMPO  

 

Trebuie menționat faptul că, spre deosebire de 

situația existentă la nivel național, unde soldul 

balanței schimburilor comerciale are în mod 

constant valori negative, la scara județului 

Hunedoara valoarea bunurilor exportate tinde să 

fie mai mare decât cea a importurilor. Astfel, în 

intervalul 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2014 

valoarea totală a bunurilor exportate din județul 

Hunedoara (2,428,881,000 euro) a depășit cu 

356,513,000 euro valoarea totală a bunurilor 

importate (2,072,368,000 euro). 

 

Structura importurilor din județul Hunedoara 

prezintă unele diferențe față de structura 

existentă la nivel național, chiar dacă atât în 

județ cât și la nivelul economiei naționale 

ponderea cea mai mare în importuri o are 

aceeași categorie: ”Mașini, aparate și 

echipamente electrice; aparate de înregistrat 

sau de reprodus imaginile”, care e responsabilă 

din peste o treime din importurile din Hunedoara 

iar la nivel național ponderea acestei categorii 

fiind de aproximativ 27 % din totalul importurilor. 

Pe de altă parte, în timp ce la  nivel național o 

pondere mai mare de 5 % din volumul 

importurilor o ocupă ”produsele minerale” 

(11,41 %), metalele comune 

(10,80%), ”produsele chimice” 

(10,22%), ”mijloacele de transport” 

(7,88%), ”materialele plastice, cauciucul și 

articolele din acestea” (7,24 %) și, 

respectiv, ”textilele și articolele textile” (6,53%), 

în structura importurilor din județul Hunedoara 

un loc important este ocupat de ”textile și 

articole textile” (13,9%), ”materiale plastice, 

cauciuc și articole din acestea” (10,78%) , ”piei 

crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din 

acestea” (6,12%),  ”mijloace și materiale de 

transport” (6,01%) și, respectiv, ”produse 

chimice” (5,45%). Se poate observa o corelare 

strânsă între categoriile de produse importate și 

cele exportate.  

 

Datele prezente sugereză faptul că o gamă 

largă de produse sunt importate pentru a fi 

supuse unui proces de prelucrare în unitățile 

economic din județ, urmând ca mai apoi să ia 

calea exportului. Problema fundamentală este 

cea a valorii adăugate prin procesul de 

prelucrare: dacă prin procesul de prelucrarea se 

adaugă valoare semnificativă bunurilor care 

sunt mai apoi exportate sau dacă, dimpotrivă, e 

vorba doar de operaţiuni simple de asamblare şi 

montare (cum ar fi cele executate în 

sistemul ”lohn”) realizate de angajați cu un nivel 

redus de calificare și, care, în consecință, au un 

nivel salarial redus.  

 

În acest context, factorii interesați de creșterea 

valorii adăugate în produsele exportate (condiție 

esențială pentru a ridica nivelul salarial al 

angajaților companiilor exportatoare) sunt 

confruntați cu provocarea de a identifica 

instrumentele și intervențiile prin care s-ar putea 

încuraja și susține o astfel de transformare în 

lanţurile de creare a valorii economice. Nu 

există, evident, soluții simple și rețete de succes 

automate pentru această provocare. O abordare 

relevantă care ar putea fi luată în considerare 

este cea a ”strategiilor de specializare 

inteligentă”, promovată intens prin diverse 

platforme și programe ale Uniunii Europene. 

Plecând de la ceea ce s-a realizat la nivel 

regional (în special prin colaborarea dintre ADR 

Vest și Banca Mondială) și, eventual, prin 

accesarea unor resurse europene relevante ar 
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putea fi realizată o analiză a potențialului de 

specializare inteligentă la nivel județean cu 

referire la elemente relevante precum dinamica 

sectoarelor cu pondere mare în export, 

resursele de cercetare-dezvoltare disponibile și 

resursele naturale din județ.  

 

III.3.2.10. Structuri de suport pentru 
afaceri 
 

În evidența Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice județul Hunedoara 

figurează cu un singur parc industrial, construit 

și gestionat în coformitate cu prevederile Legii 

nr.186 / 2013 privind constituirea și funcționarea 

parcurilor industriale: Parcul Industrial 

Hunedoara. În județele situate în proximitatea 

județului Hunedoara numărul parcurilor 

industrial se prezintă astfel: Alba – 2, Arad – 1, 

Bihor – 3, Caraș-Severin – 0, Gorj – 1, Sibiu -1, 

Timiș -1.  

 

Parcul Industrial Hunedoara este situat la 

intrarea în Municipiul Hunedoara, cu acces 

direct din drumul naţional Deva-Hunedoara. 

Parcul are o suprafaţă de 19,3 ha şi este dotat 

cu toată infrastructura de utilităţi necesară 

(energie electrică, gaz, apă potabilă, canalizare, 

comunicaţii, cale ferată).   Dezvoltat ca o 

iniţiativă venită să contrabalanseze efectele 

restructurării industriale în Hunedoara, Parcul 

Industrial Hunedoara s-a dovedit a fi o inițiativă 

de succes, loturi oferite spre concesionare fiind 

ocupate în totalitate de către diverse investiții 

private. 

 

Adresă web: http://www.regiuneavest.ro/locatii-

investitori/zone-industriale-publice/page/id/70/  

 

O altă structură de suport pentru afaceri 

construită înființată recent în județul Hunedoara 

este Parcul de Afaceri Simeria. Localizat în 

oraşul Simeria, în proximitatea DN7, pe 

coridorul de transport european IV, acest parc 

pentru afaceri a fost realizat prin accesarea 

finanțărilor nerambursabile acordate prin 

Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat între 

UAT Judeţ Hunedoara şi UAT Oraşul Simeria. 

Proiectul a fost finalizat în anul 2015. Suprafaţa 

totală amenajă în parc este de 11340 metri 

pătraţi. În cadrul parcului de afaceri este 

organizat şi un Centru Expoziţional Regional. 

 

 

Concluzii şi recomandări 
 

Pentru a înțelege provocările care stau în calea 

dezvoltării economice și sociale din județul 

Hunedoara este necesar ca, în continuarea 

trecerii în revistă a principalilor indicatori privind 

dinamică economică și socială din acest județ, 

să fie luat în considerare pe scurt și contextul 

social și istoric care a făcut posibilă apariția 

acestor provocări.  

 

Astfel, un prim aspect care trebuie avut în 

vedere este faptul că, dincolo de condițiile 

specifice existente în mediul economic 

românesc, transformările prin care a trecut și 

trece economia județului Hunedoara pot fi 

raportate la fenomene și evoluții economice și 

istorice asociate cu așa numita ”a doua revoluție 

industrială”, fenomen care, în țările din centrul și 

răsăritul Europei, a luat o formă specifică, 

marcată de politica de industrializare forțată 

dusă de partidele comuniste aflate la putere în 

această parte a lumii înainte de 1989. Tiparul de 

dezvoltare industrială și de dezvoltare teritorială 

pe care îl putem observa încă în județul 

Hunedoara are numeroase paralele istorice (și 

nu numai în fostele țări socialiste):  așezări 

urbane crescute în jurul unor bazine carbonifere 

și centre industriale dezvoltate în proximitatea 

unor zăcămite minerale care au putut fi puse în 

valoare și exploatate pentru a furniza materia 

primă necesară în vederea dezvoltării industriei 

grele (metalurgie, construcții de mașini) ca pilon 

central al politicii de industrializare încurajată și 

susținută de stat. Acest tipar de dezvoltare 

economică explică  profilul județului Hunedoara 

în perioada de dinainte de 1990 ( și menținut o 

perioadă de vreme și mai târziu) ca cel mai 

urbanizat și industrializat județ în România, în 

care se găseau localizate ramuri economice 

(industria metalurgică, construcții de mașini și 

minerit) și mari unități de producție bazate pe 
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tehnologia celei de – a doua revoluții industriale, 

cu eventualele dezvoltări ulterioare. 

 

 Peste tot în lume structurile economice bazate 

pe acest model de dezvoltare industrială au 

intrat în criză odată cu creșterea exponențială a 

prețului la energie după primul ”șoc al petrolului” 

și cu transformările tehnologice și financiare 

care au avut loc în deceniile opt și nouă ale 

secolului trecut. Declinul profitabilității industriei 

miniere și crizele din metalurgie și din alte 

sectoare industriale au generat probleme 

economice și sociale majore în regiunile 

dominate în mod tradițional de aceste sectoare 

și a impus căutarea unor noi soluții pentru a 

restructura și a revigora activitatea economică 

din aceste regiuni. Soluțiile și strategiile puse în 

practică cu success variabil în diverse regiuni 

puternic industrializate în trecut au fost foarte 

diferite de la un context la altul. O provocare 

similară (declinul industriilor tradiționale și 

nevoia de a pune structurile economice 

regionale pe noi baze, competive și capabile de 

a genera valoare adăugată) a primit răspunsuri 

dintre cele mai diverse în regiunile cu profil 

industrial accentuat din Europa. Printre 

exemplele clasice de strategii de succes în ceea 

ce priveşte revitalizarea economică a zonelor 

afectate de declin industriale ar putea fi 

menţionate cele din bazinul Ruhr din Germania 

(tranziția de la extracţia cărbunelui către 

industria auto ca principal pilon al economiei 

regiunii), din Yorkshire în Marea Britanie 

(crearea de structuri de suport pentru 

afaceri/parcuri industriale şi diversificarea şi 

internaţionalizarea economiei locale într-un fost 

bazin carbonifer) sau din Bilbao în Ţara Bascilor 

– Spania (unde, după declinul industriei locale 

bazate pe metalurgie şi construcţii navale, 

turismul a devenit o componentă majoră a 

economiei locale în urma unui proces inteligent 

de reconstrucţie a identităţii urbane a acestui 

oraş  prin punerea în funcţiune şi în valoare a 

unor obiective turistice majore precum Muzeul 

Guggenheim pentru Artă Modernă şi 

Contemporană).   

 

În cazul României și, mai concret, al județului 

Hunedoara problema restructurării industriale 

(refuzată de regimul de dinainte de 1989, care a 

preferat să reducă la minimum consumul 

populației în loc de a redimensiona capacitățile 

industriale) s-a pus brusc și într-un context 

economic și politic foarte complicat, marcat de 

turbulențele specifice ale procesului de tranziție 

economică și politică, de pierdere a piețelor 

externe și de concurență tot mai acerbă pe piața 

internă liberalizată. Realitățile economice și 

sociale curente din județul Hunedoara sunt 

rezultatul modului în care a fost gestionat acest 

proces de restructurare industrială. Persistența 

problemelor sociale și economice (caracterul 

încă preponderent mono-industrial al mediului 

economic din anumite localități, șomajul ridicat, 

nivelul salarial scăzut) din județ dovedește faptul 

că marea provocare a restructurării economice 

încă nu a fost depășită, în ciuda celor mai bine 

de 25 de ani scurși de la sfârșitul economiei 

planificate în România. 

 

Întrebările fundamentale, l-a care încă nu s-a 

reușit furnizarea unui răspuns satisfăcător (și a 

unor soluții adecvate), rămân deschise: care va 

fi profilul economic al județului Hunedoara după 

epoca industriei miniere și a metalurgiei? Care 

sunt ramurile economice în care se vor genera 

un număr suficient de mare de locuri de muncă 

pentru a contrabalansa numărul mare de locuri 

de muncă pierdute prin declinul industriilor 

tradiționale din acest județ? Se poate face ceva 

pentru a crește valoarea economică adăugată în 

activitățile desfășurate de agenții economici din 

județ, în așa fel încât să se îmbunătățească 

competivitatea economică a acestora și, în final, 

să se ajungă la un nivel salarial mai ridicat, cu 

toate consecințele de rigoare pentru 

îmbunătățirea bunăstării și a nivelului de trai din 

județ?  Dacă da, atunci de către cine? Ce pot 

face și ce nu pot face autoritățile publice de la 

nivel judeţean pentru a sprijini îmbunătățirea 

performanțelor agenților economici locali în 

ceea ce privește generarea de valoare 

economică adăugată? Care sunt resursele și 

instrumentele care ar putea fi utilizate pentru a 

crește performanța din sectorul public și din cel 

privat în județul Hunedoara? Care ar fi 

prioritățile fundamentale pentru perioada imediat 

următoare?Aceste întrebări fundamentale vor 

continua să rămână relevante pentru toți factorii 

interesați de dezvoltarea județului Hunedoara 
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atâta vreme cât structura economică a acestui 

județ rămâne marcată de consecințele pe 

termen lung ale procesului de industrializare 

forțată din trecut și ale politicilor de restructurare 

industrială implementate în România post-

comunistă.  

 

După cum s-a putut vedea in analiza anterioară,  

dinamica economică recentă a județului a fost 

influențată de evoluțiile macroeconomice 

înregistrate la nivel național și internațional. În 

consonanță cu evoluția generală a economiei 

naționale, după stabilizarea economică din cea 

de a doua parte a anilor 90 (când în județul 

Hunedoara s-au înregistrat rate record ale 

șomajului de peste 20 %), economia județului a 

cunoscut un reviriment, care s-a materializat în 

creșteri ale produsului inten brut pe cap de 

locuitor și într-o tendință istorică de convergență 

către media europeană.  

 

Criza economică declanșată în anul 2008 a 

stopat această tendință, generând scăderi ale 

PIB județean și provocând revenirea șomajului 

ca fenomen economic și social de lungă durată 

în comunitățile din județul Hunedoara. În 

perioada post-criză s-au accentuat diferențele 

între dinamica economică din județul Hunedoara 

și cea înregistrată în județe învecinate precum 

Timiș, Arad și Alba, unde se poate constata o 

creștere a PIB județean și o scădere a ratei 

șomajului, cel puțin în arealele situate în 

proximitatea unor localități în care sunt prezenți 

angajatori mari, în special companii 

multinaționale.  

 

Dată fiind această situație, se poate estima că 

următorii pot fi anii unei bifurcații evolutive în 

dinamica economică a județului Hunedoara.  

Astfel, traiectoria economică viitoare a județului 

poate fi cea a accentuării divergențelor față de 

evoluțiile înregistrate în județele performante 

situate în proximitate (cum ar fi Timiș, Arad, 

Sibiu, Alba în zona centrală) și a continuării 

regresului economic pe fondul declinului / 

închiderii unor mari infrastructuri industriale și 

angajatori importanți în economia județului, 

precum Centrala Termoelectrică Deva sau 

minele încă operaționale din Valea Jiului. Există 

fără îndoială un risc real, ca pe fondul impactului 

pe termen lung a procesului de dez-

industrializare în județele Hunedoara și Caraș-

Severin și în lipsa unor investiții majore în 

arealele caracterizate de persistența unui șomaj 

structural pe termen lung, aceste două județe să 

evolueze de o manieră tot mai divergentă față 

de dinamica pozitivă înregistrată în celelalte 

două județe ale Regiunii Vest, Arad și, în special, 

Timiș. În contrast cu dinamismul economic al 

județelor Timiș, Arad, Alba și Sibiu, județele 

Hunedoara și Caraș-Severin ar putea să 

înregistreze o rămânere în urmă tot mai 

accentuată, având ca rezultat o stagnare pe 

termen lung și conturarea unui areal supra-

regional al declinului post-industrial în județele 

Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj și Mehedinți. În 

lipsa unor intervenții strategice de succes, 

capabile să asigure reversul tendințelor de 

stagnare și de decuplare față de centrele de 

creștere din Regiunea Vest, acest scenariu de 

evoluție socio-economică are șanse de 

actualizare în județul Hunedoara. 

 

Disfuncțiile economice majore cu care s-ar 

confrunta în viitor județul Hunedoara ar putea fi: 

 

  Agravarea declinului sectoarelor 

industriale tradiționale care au 

determinat în mod decisiv profilul 

economic al județului Hunedoara 

(industria extractivă, sectorul energetic, 

industria metalurgică), cu efectele 

negative economice și sociale de 

rigoare  

 Accentuarea fenomenului de dualism 

economic, divergența tot mai mare între 

dinamica economică înregistrată în 

aglomerarea urbană centrală a județului 

și celelalte micro-regiuni economice (în 

mod particular, centrele urbane din 

Valea Jiului) și creșterea disparităților 

socio-economice din interiorul județului, 

precum și față de nivelul de dezvoltare 

atins în alte părți ale Regiunii Vest  

 Creșterea diferenței între nivelul salarial 

mediu înregistrat în județul Hunedoara și 

nivelurile salariale relevante din județe 

învecinate precum Timiș și Arad, pe 
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fondul diminuării ponderii sectoarelor 

industriale tradiționale (în care, în mod 

tradițional, s-au înregistrat salarii ridicate 

în județul Hunedoara) în economia 

județului și a unui mediu de afaceri 

vulnerabil, caracterizat de un volum mic 

al investițiilor în sectoarele care ar putea 

compensa declinul industriilor 

tradiționale 

 Permanentizarea unei tendițe de 

stagnare / regres în economia județului 

și creșterea ponderii sectoarelor 

caracterizate de valoare economică 

locală mică în contextul integrării 

strânse în lanțurile economice 

internaționale 

 Rămânerea în urmă și mai pronunțată 

față de județe din proximitate precum 

Arad, Timiș, Alba sau Bihor în atragerea 

investițiilor străine 

 Scăderea generală a investițiiilor în 

județul Hunedoara, inclusiv a celor din 

surse nerambursabile 

 Menținerea unor rate mari ale șomajului, 

superioare mediei regionale și naționale 

 Emigrarea unui număr tot mai mare de 

cetățeni ai județului 

Alternativ, o altă traiectorie posibilă pentru 

județul Hunedoara ar fi aceea în care tendințele 

regresive conturate în evoluțiile socio-

economice recente ar putea fi stopate și 

inversate prin intervenții publice concentrate 

asupra unor puncte de importanță critică pentru 

revigorarea economiei județului. Județul 

Hunedoara ar putea deveni un județ în care 

ratele de creștere economică, volumul 

investițiilor și produsul intern brut județean la 

paritatea puterii de cumpărarea ar evolua pozitiv 

într-un ritm cel puțin comparabil cu evoluția 

indicatorilor similari din județele mai dezvoltate 

ale Regiunii Vest (Timiș și Arad). O astfel de 

dinamică viitoare ar fi sinergică cu viziunea și cu 

obiectivul strategic asumat la nivel regional, 

conform căruia Regiunea Vest ar trebui să 

atingă un nivel al PIB pe cap de locuitor și al 

calității generale a vieții similare cu regiunile 

puternice, non-capitale din Europa Centrală 

până în 2020. 

 

Printre factorii de diferenţiere între judeţul 

Hunedoara şi judeţele din proximitate cu o 

dinamică economică superioară, analiza 

economică precedentă au evidenţiat: rate de 

investiţii mai reduse, investiţii străine mai puţine, 

evoluţia modestă a cheltuielilor cu cercetarea şi 

dezvoltarea, numărul mai mare de şomeri. Toţi 

aceşti factori ar trebui să facă în mod necesar 

obiectul unor intervenţii în perioada 2015-2020. 

Întrucât resursele care ar putea fi mobilizate în 

favoarea unor intervenţii pentru dezvoltare sunt 

limitate (inclusiv resursa timp, în condiţiile în 

care până în 2020 au mai rămas practic 4 ani) 

se impune concentrarea acestor intervenţii 

asupra acelor domenii care pot avea o 

dimensiune strategică prin rezultatele şi 

eventualul efect de „spill-over” şi de antrenare în 

domenii secundare. 

 

În  acest sens, intervențiile ar putea fi 

concentrate asupra următoarelor aspecte de 

importanţă strategică pentru revigorarea 

dinamismului economiei judeţului Hunedoara: 

 

 Creșterea atractivității pentru investiții a 

județului Hunedoara și realizarea unor 

investiții majore, inclusiv prin utilizarea 

unor resurse de finanțări nerambursabile 

precum cele puse la dispoziție prin 

Schema de Ajutor de Stat pe baza H.G. 

807 / 2014 pentru sprijinirea investițiilor 

cu impact major în economie 

 Punerea în valoare a avantajelor 

comparative pe care le prezintă județul 

Hunedoara, precum amplasamentul 

geografic pe un mare coridor de 

transport european, rețeaua extinsă de 

așezări urbane și periurbane, resursele 

naturale  variate, forța de muncă 

calificată 

 Inițierea unor demersuri de familiarizare 

în rândul factorilor interesați cu 

abordarea ”strategiei de specializare 

inteligentă” promovată prin diverse 
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platforme și programe ale Uniunii 

Europene și explorarea șanselor de  a 

dezvolta o astfel de strategie de 

specializare inteligentă care să valorifice 

potențialele avantaje comparative 

existente în mediul economic din județul 

Hunedoara  

 Consolidarea capacității instituționale de 

a genera și implementa cu succes 

programe și proiecte de dezvoltare cu 

un grad sporit de complexitate, precum 

și de a coordona inițiativele de 

dezvoltare la nivel județean cu 

prioritățile strategice și cu intervențiile 

promovate la nivel regional și național 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III.4. Infrastructura tehnică şi de utilitate 

publică 
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III.4.1. Infrastructura de transport 
 

III.4.1.1. Conectivitate externă 
 

Conectivitatea județului Hunedoara la nivel 

european este asigurată preponderent de 

culoarul TEN-T Rin-Dunăre. Acest culoar 

străbate județul de la est la vest stabilind 

legătura cu județele învecinate: Arad, Timişoara, 

Alba dar şi cu centre economice majore cum ar 

fi Sibiu, Braşov, Ploieşti, capitala Bucureşti şi 

Constanța. La granița României cu Ungaria, 

coridorul Rin-Dunăre se uneşte cu culoarul 

Orient-East Med (legătura cu sud-ul României) 

astfel încât ulterior să străbată oraşe de 

importanță europeană cum ar fi Budapesta, 

Bratislava şi Praga unde cele două culoare se 

ramifică. Astfel culoarul Orient East – Med 

reprezintă legătura prioritară între România şi 

nordul Germaniei (Hamburg), iar culoarul Rin-

Dunăre stabileşte conexiunea cu partea de 

centru-sud a Germaniei (Frankfurt, Nurenberg şi 

Stuttgart) şi oraşul Strasbourg din Franța. 

Rețeaua TEN-T la care este racordat şi județul 

Hunedoara  reprezintă  scheletul de bază din 

punct de vedere al infrastructurii de transport la 

nivelul Uniunii Europene.  Gradul ridicat de 

conectivitate asigurat de prezența coridorului 

TEN-T pe teritoriul județului Hunedoare este 

încă un aspect ipotetic cât timp autostrada A1 

nu este finalizată iar  lucrările de modernizare a 

magistralei  200 nu sunt încheiate. 

 

 

 

Figură 60 - Reţeaua TEN-T, coridoarele de pe teritoriul României (Rin Dunăre-ablastru şi Orient East Med-maro) 

Sursa: www.ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map; ultima consultare: 20.01.2016
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Rețeaua TEN-T secundară (comprehensive) 

este reprezentată prin DN 66 care leagă 

Municipiul Deva de oraşul Hațeg şi Municipiul 

Petroşani urmând să treacă limita județului către 

Târgu Jiu. În prezent prioritatea cea mai mare în 

ceea ce priveşte infrastructura de transport la 

nivelul U.E. este finalizarea rețelei TEN-T Core 

(coridoarele pan-europene) până în 2030 

urmând ca rețeaua TEN-T Comprehensive 

(inclusiv DN 66) să fie finalizată până în 205045. 

  

Figură 61 - Reţeaua TEN-T Core şi Comprehensive 

 
Sursa: 

www.ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-

portal/map; ultima consultare: 20.01.2016 

 

Conectivitatea pe cale aeriană este asigurată de 

aeroporturile amplasate în județele învecinate 

cum ar fi Timişoara, Sibiu şi Arad (temporar 

inactiv). Cel mai apropiat aeroport este cel de la 

Sibiu accesibil într-un interval de 90 de minute. 

Prin intermediul acestui aeroport este asigurată 

legătura cu destinații din Austria, Germania, 

                                                   
4 Obiectivul reţelei TEN-T secundare (Comprehensive) este 

majoritatea aşezărilor din U.E să poată accesa aceste culoare 

de transport în maxim 30 de minute. 
5 Desigur fiecare stat poate decide să finalizeze înainte de 

orizontul 2050 legături din reţeaua TEN-T secundară 

(Comprehensive). 

Anglia cu intenția de a include şi curse căte 

Italia (Milano şi Roma) sau Spania (Madrid şi 

Barcelona). 

 

Aeroportul Timişoara aflat la 120 min de 

municipiul Deva asigură legătura cu Franța 

(Paris), Germania (Dormund, Munchen, 

Frankfurt şi Memmingen), Belgia (Bruxelles), 

Italia (Milano, Roma, Bolognam etc.), Anglia 

(Londra) şi Spania (Barcelona, Madrid şi 

Valencia). De asemenea aeroportul Timişoara 

oferă şi curse interne către Bucureşti. 

 

În concluzie, datorită amplasării de-a lungul 

coridorului TEN-T Rin Dunăre, județul 

Hunedoara beneficiază de o accesibilitate 

ipotetică ridicată. Acest lucru este datorat 

faptului că infrastructura de transport care 

formează acest coridor nu este finalizată pe 

teritoriul României.  

 

III.4.1.2. Infrastructura rutieră 
 

Județul Hunedoara este deservit de 8 drumuri 

naționale şi de o autostradă (A1) funcțională 

doar până la municipiul Deva. Cele patru loturi 

ale autostrăzii A1 care asigură legătura între 

Deva şi Lugoj urmează a fi finalizate în intervalul 

2016-2018 6 . Odată cu finalizarea A1 județul 

Hunedoara (mai ales sistemul urban Deva-

Hunedoara-Simeria-Călan) va putea beneficia 

de o conectivitate către țările europene din vest. 

În momentul de faţă autostrada A1 (segmentul 

finalizat) deţine 3 ieşiri care asigură racordarea 

la aşezările urbane dezvoltate în lungul ei: o 

ieşire înainte de municipiul Orăştie, o ieşire 

înainte de municipiul Simeria şi o ieşire după 

Deva. 

 

Următoarele drumuri naționale asigură legătura 

între centrele urbane din interiorul județului 

Hunedoara şi cele din județele învecinate. 

 DN 66A Petroşani-Vulcan-Lupeni-
Uricani; stare: bună.  După ieşirea din 
satul Câmpul lui Neag drumul nu mai 
este asfaltat, şi preia forma unui drum 
forestier7. 

                                                   
6 Cele patru loturi sunt finalizate în proporţie de 40%. 
7 Segment aflat pe teritoriul Parcului Naţional Retezat. 
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 DN 7A Petroşani-Petrila-Obârşia 
Lotrului-Voineasa; stare: degradat. 

 DN 66 Simeria-Călan-Hațeg-Petroşani-
Târgu Jiu; stare: bună. Pe segmentul 
Petroşani-Târgu Jiu (Defileul Jiului) 
drumul se află în proces de modernizare. 

 DN 68 Hațeg-Oțelu Roşu-Caransebeş; 
stare: bună cu un segment recent 
modernizat. 

 DN 7 Deva-Simeria-Orăştie-Sebeş; 
stare: bună. 

 DN 76 Deva-Brad-Beiuş-Oradea; stare: 
degradat, aflat în proces de modernizare. 

 DN 74 Brad-Abrud-Zlatna-Alba Iulia; 
stare: degradat. 

 DN 68A Ilia-Făget-Lugoj; stare: parțial 
degradat. 

Astfel, privind starea, configurarea şi modul de 

amplasare al drumurilor naționale şi al 

autostrăzii se conturează două axe majore: 

 

 axa est-vest care asigură legătura între 
centrele urbane Deva-Simeria şi Orăştie 
prin DN 7 şi A1; 

 axa nord-sud care asigură legătura între 
centrele urbane Brad-Deva-Călan 
(adiacent Hunedoara)-Haţeg şi 
Petroşani prin DN 76 şi DN 66. 

Cele două axe majore de infrastructură rutieră 

deservesc peste 200,000 de locuitori, mai mult 

de 50% din totalul locuitorilor din judeţ. O a treia 

axă cu potenţial este reprezentată de DN 66A şi 

DN7A care asigură legătura între aşezările 

dezvoltate în lungul Văii Jiului (120,000 locuitori, 

peste 28% din totalul locuitorilor din judeţ). Deşi 

acest drum are un rol important la nivelul 

legăturilor teritoriale, capetele sale la ieşirile din 

judeţ sunt fie degradate, fie sunt reprezentate 

de un drum pietruit. Starea precară a DN 7A 

privează judeţul de o bună legătură cu zona 

turistică Transalpina şi DN 7 (Valea Oltului). Pe 

direcţia vest, după ieşirea din satul Câmpul lui 

Neag, DN7 se transformă într-un drum pietruit 

care străbate Parcul Național Retezat. 

Modernizarea acestui drum ar asigura legătura 

zonei turistice Valea Jiului cu Băile Herculane, 

Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, oraşul 

Orşova şi în final Dunărea. Astfel, acest drum 

poate conecta două zone turistice de interes 

naţional facilitând totodată accesul sistemului 

urban Valea Jiului la Dunăre. Deși această 

potențială investiție pare promițătoare trebuie 

luat în considerare faptul că DN 66A 

traversează Parcul Național Retezat. În planul 

de management al Parcului Național Retezat, 

modernizarea DN 66A este considerată o 

amenințare pentru flora și fauna din zonă 8 . 

Astfel este nevoie de analize specifice pentru a 

înţelege mai bine impactul asupra mediului pe 

care această modernizare o va avea şi 

evaluarea oportunităţii intervenţiei. 

 

În completarea reţelei de drumuri naţionale vin 

76 de drumuri judeţene. Drumurile judeţene 

care deservesc cel mai mare număr de 

populaţie sunt: DJ687 (mai ales ramificaţiile 

DJ687E şi DJ687A) şi DJ 107A. Ambele drumuri 

sunt dezvoltate în paralel cu drumuri naţionale. 

Totuși DJ 107A are un rol foarte important dat 

fiind faptul că leagă aşezările pe partea nordică 

a râului Mureş (direcţia est-vest), separate de 

sistemul urban Deva-Hunedoara-Călan-Simeria 

prin autostrada A1 şi râul Mureş.  

 

Accesibilitatea zonelor nedeservite de reţeaua 

de drumuri naţionale este asigurată de drumuri 

judeţene. Astfel putem identifica patru subzone 

dependente de reţeaua de drumuri judeţene: 

 

 nord-estul judeţului:Geoagiu, Balsa, 
Certeju de Sus, Băiţa şi Bucureşci 

 nord-vestul judeţului: Vorţa 

 sud-vestul judeţului: Bătrâna, Cerbal, 
Lelese, Ghelari, Teliucu Inferior, Topliţa, 
Bunila, Rachitova şi Lunca Cernii de Jos 

 sud-estul judeţului: Beriu, Orăştioara de 
Sus şi Boşorod (importantă zonă 
turistică; cetăţile dacice – 
Sarmizegetusa Regia din parcul naţional 
Grădiştea). 

În ceea ce privește încărcarea rețelei de drumuri, 

cele mai mari valori le putem întâlni pe DN7 cu 

aproximativ 120,000 vehicule/zi și DN 66 cu 

aproximativ 60,000 vehicule/zi 9 . La nivelul 

drumurilor județene cele mai mari încărcări le 

găsim pe DJ 687, segmentul Simeria-

Hunedoara-Călan şi DJ 761B, segmentul 

                                                   
8 Plan Management PNRRB 2012-2021, pag 37 şi 52. 
9 Cf. Masterplanul General de Transport, iulie 2015, pag. 45. 
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Hărău-Certeju de Sus, cu încărcări de 

aproximativ 3.500 vehicule/zi10.  

 

Starea drumurilor naționale este în cea mai 

mare parte bună, excepţie făcând doar DN 74, 

DN 66A şi DN 7A. Astfel după finalizarea 

procesului de modernizare a DN 76 (Deva-Brad) 

şi DN 66 (Petroşani-Târgu Jiu) şi axa de 

transport rutier nord-sud va putea funcţiona în 

condiţii optime, judeţul atingând o pondere de 

aproximativ 75% a drumurilor naţionale aflate 

într-o stare bună. 

 

La nivelul drumurilor judeţene deşi au fost 

făcute investiţii în anii precedenți, există în 

continuare zone greu accesibile datorită stării 

precare a drumurilor. Aproape 50% din totalul 

drumurilor judeţene are nevoie de reabilitare 

sau modernizare pentru a asigura condiţii de 

deplasare decente. 

 

Majoritatea drumurilor judeţene care au nevoie 

de modernizare se grupează în partea vestică 

(Ţinutul Pădurenilor), partea estică (Parcul 

Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina) şi în 

extremitatea sudică a judeţului (Munţii Vîlcan). 

Aceste zone montane prezintă o varietate amplă 

de obiective turistice alături de un peisaj cultural 

deosebit iar creșterea accesibilităţii ar avea o 

contribuţie decisivă asupra economiei locale. 

De asemenea, o importantă axă de transport 

degradată este formată din DJ706A şi DJ 107A. 

Cele două drumuri județene unesc aşezările 

dezvoltate în lungul părţii de nord a  Mureşului.  

Deşi aceste aşezări se află în apropierea unui 

drum naţional şi a unei autostrăzi, ele nu pot 

beneficia de acestea în lipsa unor treceri peste 

râu sau a nodurilor de descărcare a autostrăzii. 

În conseciinţă, autostrada A1, DN7 şi râul Mureş 

se transformă în bariere care îngreunează 

legăturile nord-sud între aşezările dezvoltate în 

lungul lor. Din acest motiv, cele două drumuri 

DJ107A şi DJ706A reprezintă elemente de 

infrastructură rutieră importante pentru 

creşterea accesibilităţii şi ameliorarea climatului 

economic în comunele: Rapoltu Mare, Hărău, 

                                                   
10 Cf. Ghid de investiţii pentru Drumuri Judeţene (2015) 

elaborat de Banca Mondială 

Şoimuş, Branişca, Ilia, Gurasada, Burjuc sau 

oraşul Geoagiu11.  

 

Modernizarea celor două drumuri judeţene ar 

putea întări potenţialul turistic al râului Mureş. 

 

Fiind vorba un număr destul de amplu de 
drumuri judeţene care au nevoie de 
modernizare este recomandat ca acest proces 
să fie cuplat cu realizarea infrastructurii tehnico 
edilitare (canalizare, cabluri pentru 
telecomunicaţii etc.). Astfel, vor fi eliminate 
costuri suplimentare pentru instalarea ulterioară 
a acestor reţele şi mai ales intervenţii care pot 
deteriora drumurile abia modernizate. 

 

                                                   
11 Principala destinaţie turistică la nivelul judeţului. 
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Figură 62 - Drumuri judeţene care necesită modernizare 

Sursa: prelucrare consultant 
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Figură 63 - Reţeaua naţională de căi ferate 

Sursa: http://www.interferente.ro/ 

 

III.4.1.3. Infrastructura ferată 
 

La nivelul infrastructurii de cale ferată, judeţul 

Hunedoara este deservit de magistrala 200, 

parte a culoarului TEN-T Rin Dunăre. Magistrala 

200 asigură legătura între punctul de trecere a 

frontierei Curtici şi municipiile Arad, Deva, Sibiu 

şi Braşov. Magistrala 200 este în proces de 

modernizare ca parte a proiectului: 

„Modernizarea Coridorului IV paneuropean 12 

feroviar pentru viteza de 160 km/h” . Segmentul 

Deva-Lipova este încă în proces de licitare iar 

segmentul Simeria-Vintu de Jos (Sebeş) este 

finalizat în proporție de 33%13. 

 

Linia secundară 202 pornește din magistrala 

200 în principalul nod feroviar al judeţului, gara 

Simeria şi face legătura cu partea sudică a 

judeţului (Valea Jiului).  Linia 202 se continuă 

până în judeţul Gorj unde face legătura cu 

municipiul Târgu Jiu.  

                                                   
12 Coridorul Paneuropean IV este astăzi denumit coridorul 

Rin-Dunăre. 
13  Cf. Situaţia privind stadiul de execuţie a contractelor 

încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică, 

18/02/2016. CFR 

Legătura între municipiile Deva şi Brad, linia 209, 

reprezintă un proiect început în anul 1939, dar 

nefinalizat până în prezent. După ce în 2000 

Ministerul Transportului a vândut 39 de km de 

cale ferată din acest segment, relaţia feroviară 

între cele două municipii este compromisă. Au 

mai rămas câteva fragmente reduse din fosta 

linie ferată, cum ar fi viaductul peste DN 76 din 

comuna Lincoiu de Jos. În acest context 

nefavorabil, nici gara din Brad, monument istoric, 

nu mai este funcţională iar linia 317 care asigura 

legătura municipiului cu Ineu nu mai este 

utilizată. 

 

O altă linie cu potenţial deosebit este linia 207 

care racordează municipiul Hunedoara la 

reţeaua majoră prin nodul feroviar Simeria. 

Această linie a fost utilizată de către compania 

privată de transport feroviar (Regiotrans) care a 

renunţat la acest segment în anul 2015. În 

momentul de față, CFR evaluează posibilitățile 

pentru relansarea transportului ferat pe această 

legătură. Relansarea liniei 207 ar încuraja 

navetismul între principalele centre economice 

ale judeţului (Hunedoara şi Deva). 

Municipiul Hunedoara mai deține încă o linie 

ferată cu un potențial turistic deosebit care trece 
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prin spatele Castelului Corvinilor şi ajunge până 

în comuna Ghelari. 

Figură 64 - Ponderea populaţiei din total, angajată în 

municipiul Deva. 

 
Sursa: INS 

În concluzie, la nivelul căii ferate doar o parte 

destul de redusă a județului este deservită. 

Magistrala 200, traversată zilnic de 22 de trenuri 

reprezintă principala conexiune feroviară pe 

când  linia secundară 202 este traversată doar 

de 7 trenuri pe zi. Există totuşi o serie de linii 

secundare abandonate cu un potenţial de 

revitalizare sau completare racordând astfel şi 

municipiul Brad (zona de nord) alături de 

Hunedoara la reţeaua majoră de căi ferate. 

 

III.4.1.4. Transportul în comun rutier 
 

Transportul în comun rutier este asigurat prin 

concesiunea de către consiliul judeţean a unor 

trasee prestabilite. Astfel conform hotărârii 

nr.219/2015 a CJ Hunedoara, există 106 trasee 

de transport în comun care deservesc 

aproximativ 70% din totalul populaţiei. Așezările 

nedeservite de transportul în comun sunt 

amplasate preponderent în zone montane cum 

ar fi Munţii Poiana Ruscă sau Munţii Șureanu. 

Aşezările din aceste zone montane sunt 

subdimensionate din punct de vedere al 

numărului de locuitori motiv pentru care este 

foarte dificilă asigurarea serviciilor de transport 

în comun astfel încât acestea să fie rentabile 

pentru operatori. Fiind vorba de zone cu 

obiective turistice variate şi un peisaj natural şi 

cultural deosebit, există şi o cerere potenţială 

pentru transport în comun din partea turiştilor.  

Pornind de la o cerere scăzută a acestor zone 

se poate testa asigurarea unor servicii de 

transport în comun la comandă, cu vehicule de 

capacitate redusă asigurate de Consiliul 

Județean. În acest fel, persoanele care nu deţin 

un autovehicul personal din zonele izolate pot 

avea acces la serviciile şi dotările de mediul 

urban. Deşi deţine o rază bună de deservire, 

transportul în comun la nivel judeţean nu 

reuşeşte încă să fie suficient de atractiv din 

următoarele motive: 

 nu există acces facil la informaţii privind 
orarul şi rutele transportului în comun 

 există foarte puţine staţii amenajate, 
motiv pentru care utilizatorii nu sunt 
protejaţi împotriva intemperiilor în 
perioada în care aşteaptă transportul în 
comun. 

 flote învechite ale operatorilor  

 lipsa unui sistem integrat de tarifare, 
aspect care obligă călătorul să 
plătească la fiecare schimb de linie 

 lipsa unor staţii de transfer 14  care să 
faciliteze legătura între transportul în 
comun judeţean şi cel la nivelul oraşelor. 

 Starea precară a unor drumuri judeţene 
pe care circulă transportul în comun. 

Densitatea scăzută a populaţiei (sub 30 
locuitori / ha 15 ) face dificilă funcţionarea 
eficientă a transportului în comun. Totuşi 
modul de conformare a reţelei de localităţi 
este favorabil pentru constituirea a două 
sisteme urbane care pot coagula un bazin 
de populaţie suficient pentru un transport în 
comun eficient. Din acest motiv pentru o 
bună funcţionare a transportului în comun  

                                                   
14 Exceptând municipiul Deva care deţine o autogară pentru 

transportul în comun judeţean în vecinătatea gării CF. 
15 Indicator de rentabilitate a transportului în comun 
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Figură 65 - Trasee de transport în comun judeţean 

Sursa: Hotărârea nr.219/2015  CJ Hunedoara 
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judeţean va fi esenţială întărirea legăturilor între 

centrele urbane. Un prim exemplu în acest sens 

este proiectul Greenline adoptat prin HCJ 

86/2015. Proiectul prevede dezvoltarea unei linii 

de transport în comun cu autobuze electrice 

care să deservească aşezările din Valea Jiului.  

 

În concluzie, deşi reţeaua de transport în comun 

deserveşte cea mai mare parte a aşezărilor din 

judeţ este nevoie de măsuri care să amelioreze 

calitatea acestor deplasări. În acest context, un 

aspect important este credibilitatea legată de 

transportul în comun. Un prim pas important în 

acest sens este accesul facil la informații 

esențiale pentru călător. O hartă online cu rutele 

de transport în comun împreună cu orarul după 

care se criculă pe acestea asigură o creştere a 

atractivității transportului în comun cu costuri 

foarte reduse16. 

 

III.4.1.5. Transportul aerian 
 

În prezent judeţul Hunedoara nu deţin un 

aeroport funcţional. Totuşi prin intermediul A1, 

locuitorii judeţului au acces facil la aeroportul 

internaţional Sibiu (90min) sau folosind DN68A 

aceştia pot ajunge în 120 de minute la 

aeroportul internaţional Timişoara. În localitatea 

Săuleşti se află un aerodrom care poate fi folosit 

ca punct de aterizare şi decolare în caz de 

nevoie. În lipsa facilităţilor pentru a susţine un 

trafic aerian chiar şi redus, aerodromul este 

folosit preponderent pentru planorism.  

 

III.4.1.6. Transport naval 
 

Potenţialul de transport naval se rezumă la 

culoarul râului Mureş care traversează judeţul 

pe direcţia est-vest asigurând legătura cu 

judeţele învecinate Arad şi Alba. Mureşul 

traversează graniţa ţării către Ungaria (vest) şi 

se ajunge până în judeţul Mureş în est. Deşi în 

trecut Mureşul reprezenta o cale navigabilă de 

importanţă strategică, în prezent râul nu poate fi 

folosit în acest scop. Există însă o serie de 

                                                   
16 Acest lucru este deosebit de util pentru turişti care fiind din 

afara zonei nu deţin informaţii deja cunoscute de locuitori în 

ceea ce priveşte traseele de transport în comun. 

iniţiative care au în vedere transformarea 

Mureşului într-un traseu navigabil. Deşi 

potenţialul există, o astfel de intervenţie trebuie 

realizată în parteneriat cu judeţele învecinate, 

chiar şi cu Ungaria pentru a putea un impact 

semnificativ din punct de vedere economic. 

Primi paşi în acest sens au fost stabiliţi de către 

municipiul Arad care în 2013 a aprobat un 

studiu de fezabilitate pentru transformarea 

Mureşului într-un culoar navigabil 

(HCL240/2013).    

 
III.4.1.7. Zone cu probleme de 
accesibilitate 
 

Zonele cu probleme de accesibilitate sunt 

amplasate preponderent în estul, vestul și în 

extremitatea sudică a județului. Problemele de 

accesibilitate sunt generate de relieful dificil 

(zone montane), densitatea scăzută şi o stare 

precară a drumurilor. De asemenea, aceste 

zone se află în afara izocronei de accesibilitate 

de 30 de minute a orașelor (acces la servicii de 

interes orășenesc). O parte din așezările 

cuprinse în aceste zone nu au nici acces la 

transportul în comun (autobuz sau tren).  

 

Zonele cu probleme de accesibilitate pot fi 

descrise ca atare: 

 

Zona de vest este compusa din 8 comune 

(Bătrâna, Bunila, Cerbal, Dobra, Ghelari, Lelese, 

Teliucu Inferior şi Veţel) care înglobează 11,857 

locuitori. Aceste comune, parte din Ţinutul 

Pădurenilor sunt insuficient deservite de drumuri 

judeţene sau naţionale, iar calitatea celor 

existente este precară. De asemenea, relieful 

montan nu permite legături directe între aşezări, 

motiv pentru care drumurile judeţene sau 

comunale sunt nevoite să ocolească destul de 

mult. Deşi zona este deservită în cea mai mare 

parte de transportul în comun, calitatea precară 

a infrastructurii îngreunează parcursul 

autobuzelor.  

 

Drumuri care necesită reabilitare: DJ 687F, 

DJ687E, DJ 708D. 
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Zone de est a județului, reprezentată prin 

Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina 

are de asemenea, probleme de accesibilitate 

din pricina unor drumuri judeţene aflate într-o 

stare precară. Zona este formată din comunele: 

Romos, Beriu, Orăştioara de Sus şi Boşorod17 şi 

cuprinde aproximativ 9800 de locuitori. Această 

zona cu un potenţial turistic deosebit (cetăţile 

dacice – Sarmizegetusa Regia) este foarte greu 

accesibilă pentru turişti. Zona este slab 

deservită de transportul în comun, iar extinderea 

reţelei este dificilă din cauza cererii reduse. 

Problemele de accesibilitate îngreunează 

condiţiile de locuire a populaţiei care se dezvoltă 

într-un mediu restrictiv  şi limitează procesul de 

valorificare a resurselor turistice şi  astfel 

dezvoltarea economică a zonei.  

 

Drumuri care necesită reabilitare: DJ705F, 

DJ705G şi DJ705A. Zona are nevoie şi de 

extinderea sistemului de transport chiar dacă în 

primă instanţă sunt fezabile doar curse cu o 

frecvenţă scăzută sau chiar la comandă. 

 

Zona de nord-est nu este deservită de 

suficiente drumuri judeţene, iar cele existente 

sunt degradate. Această zonă care include 

comunele Balsa, Bucureşci, Buceş şi 

înglobează o populaţie de aproximativ 4385 

locuitori Această zonă se află în vecinătatea 

nordică a oraşului Geoagiu, principala destinaţie 

turistică a judeţului. O mai bună conexiune a 

acestor aşezări cu oraşul Geoagiu şi municipiul 

Brad ar reprezenta un impuls semnificativ 

pentru economia locală.  

 

Totodată, cele trei zone cu probleme de 

accesibilitate (est, vest şi nord-est) însumează 

cele mai multe comune cu o dimensiune foarte 

redusă a populaţiei (sub 1000 locuitori) care 

prezintă şi un declin din punct de vedere 

demografic. Comunele sub pragul de 2000 de 

locuitori sunt mult mai greu de administrat din 

punct de vedere al serviciilor publice, motiv 

pentru care aceste aşezări sunt foarte 

vulnerabile şi au o nevoie ridicată de o 

                                                   
17 Zona include şi câteva sate izolate care aparţin comunelor 

Pui, Baru şi Baniţa. 

infrastructură adecvată pentru a evita 

depopularea totală. 

 

În partea sudică a județului apar probleme 

preponderent la drumurile care asigură legătura 

între aşezările dezvoltate în lungul Văii Jiului şi 

zonele montane adiacente. Astfel, modernizarea 

drumurilor: 664, 664A sau 672C ar facilita 

accesul la importante resurse turistice, inclusiv 

la domeniile schiabile Straja şi Vulcan 
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Figură 66 - Izocrone de accesibilitate (30min) la dotări şi servicii în mediul urban

Sursa: prelucrare consultant 
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Concluzii 
 

Judeţul Hunedoara se dezvoltă preponderent în 

lungul a trei axe de transport, din care cea mai 

pregnantă este reprezentată de coridorul TEN-T 

Rin Dunăre. În lungul a două din cele trei axe se 

dezvoltă două concentrări urbane care 

aglomerează mai mult de jumătate din populaţia 

judeţului. Aceste sisteme joacă un rol esenţial în 

potenţialul economic, industrial al judeţului motiv 

pentru care relaţiile dintre ele trebuie optimizate 

prin investiţii în transportul în comun sau 

infrastructura pentru biciclete, dar şi pentru 

traficul rutier18. Sistemul urban Deva-Huneoara-

Călan-Simeria este favorizat datorită amplasării 

în vecinătatea directă a autostrăzii A1 (termen 

de finalizare a legăturii cu Arad:2017-2018). 

Sistemul urban Valea Jiului, puternic afectat de 

declinul activităţilor miniere se bazează pe o 

singură legătură puternică cu teritoriul învecinat, 

DN 66. Legătura cu judeţul Gorj prin Defileul 

Jiului este în proces e modernizare, iar 

conexiunea cu zona montană din est prin DN7A 

este degradată.  

 

În afara celor două axe majore de transport 

există o serie de aşezări de mici dimensiuni 

(sub 2000 de locuitori) izolate în zone montane 

care cumulează o varietate ridicată de obiective 

de interes turistic deosebit de valoroase (ex. 

cetăţile dacice).  

 

În concluzie, pentru creșterea conectivității va fi 

nevoie pe de-o parte de ameliorarea legăturilor 

între centrele urbane existente dar şi de o mai 

bună racordare a aşezărilor rurale izolate din 

zonele montane.  

 

Priorităţi 
 

 Întărirea accesibilităţii în lungul părţii de 

nord a râului Mureş (Dj 107A, DJ 706A, 

DJ 705 şi Dj 761) 

 

 Întărirea accesibilităţii  şi corelarea 

intervenţiilor legate de mobilitate în 

                                                   
18 Modernizare DJ 687 şi DJ 708E (Hunedoara-Călan). 

sistemul urban Deva-Hunedoara-Călan-

Simeria 

 Racordarea zonelor izolate din Munţii 

Şureanu, Munţii Poiana Ruscă şi o parte 

din Munții Metaliferi la reţeaua de 

transport prin modernizarea drumurilor 

de acces şi dezvoltarea unui sistem de 

transport în comun la comandă. 

 

 Întărirea legăturilor cu elementele de 

cadru natural valoros în Valea Jiului 

pentru a creşte atractivitatea turistică a 

zonei (ex. DJ 672C, DJ 664) 

 

 Ameliorarea calităţii transportului în 

comun prin realizarea de noi staţii 

amenajate în conformitate cu identitatea 

locului, acces facil la informaţii legate de 

orar, rute şi achiziţionarea de material 

rulant (ex. Green Line Valea Jiului). 

 

 Realizarea unor trasee de cicloturism 

care să pună în valoarea obiectivele 

turistice (ex. Valea Mureşului) 
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III.4.2. Reţele edilitare 
 

III.4.2.1. Sistemul de alimentare cu 
apă 
 

Conform Master Planului privind Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, 

judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu 

al râului Mureş, care adună apele din partea 

centrală a judeţului, apele din partea de nord 

fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele 

din partea de sud de bazinul Jiului: 

 Crișul Alb curge prin depresiunea Brad, 
după un scurt sector superior montan, 
intrând de aici în sectorul său inferior 
piemontan și de câmpie. Cu un bazin de 
peste 1000 kmp și un debit mediu 
Q=13,9 mc/s, până la ieșirea din județ 
are cca. 74 km. 

 Mureșul are un bazin hidrografic de 
6.591 kmp în cuprinsul județului și un 
debit cuprins între 93 mc/s la intrarea în 
județ și 142 mc/s în restul județului și 
are cca. 109 km lungime. Râul Mureș 
are 14 afluenți principali, însumând la 
nivelul bazinului hidrografic Mureș un 
total de 591 km. 

 Jiul se formează prin unirea a doi 
afluenți principali:Jiul de Vest și Jiul de 
Est, drenând Depresiunea Petroșani. 
Râul se caracterizează prin ape mari de 
primăvară de lungă durată,având până 
la localitatea Târgu-Jiu un regim tipic de 
munte. Se unește cu Jiul de Est care 
izvorăște din versantul sudic al munților 
Șurianu la altitudini în jur de 1500 m, 
după ce inițial străbate pe o lungime de 
51 km pe direcția vest-est depresiunea 
Petroșani, culegând apele din versantul 
sudic al Retezatului Mic și din versantul 
nordic al munților Vâlcan. 

În județul Hunedoara există 4 staţii de tratare a 

apei, 18 stații de pompare, 15 staţii de clorinare 

şi 35 de rezervoare care deservesc 43 de unități 

administrativ teritoriale și câteva sate din 

apropierea acestora.  Sistemele de alimentare 

cu apă sunt constituite astfel încât să 

deservească întreg perimetrul construit al 

judeţului, însă rata de racordare a populaţiei la 

acestea diferă. În majoritatea localităţilor 

numărul persoanelor neracordate nu depăşeşte 

500, excepţie făcând Orăştie unde se pot 

număra până la 1000 de astfel de cazuri. 

 

Conform Raportului anual pentru 2015 al 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, 

cerinţa de apă pentru cele 4 staţii de tratare, 

este asigurată din următoarele surse: 

- pentru SZA Orlea - Deva din surse de 

suprafaţă (lacul de acumulare al Hidrocentralei 

Haţeg); 

- pentru SZA Hobiţa –Hunedoara din sursa de 

suprafaţă (Râul Barbat, în dreptul localităţii 

Hobiţa, Lacul Cinciş) şi sursa subterană (5 

foraje în incinta STAP Sanpetru, municipiul 

Hunedoara); 

- pentru SZA Brad – Crişcior din sursa de 

suprafaţă (râul Crisul Alb); 

- pentru SZA Geoagiu din sursa subterană 

Folorat. 

 

În județul Hunedoara există 3 operatori principali 

care se ocupă de captarea/ tratarea/ distribuția 

apei potabile și de colectarea/ epurarea apelor 

uzate: 

 SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani  

 S.C. Apa Prod S.A. Deva 

 SC Activitatea Goscom Orăştie 
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Tabel 44 - Situaţia reţelelor de alimentare cu apă, la nivelul judeţului Hunedoara, în anul 2013 

Nr. 
crt. 

Staţie de 
pompare 

apă 

Localităţi 
deservite 

Reţele alimentare cu apă  potabilă 

Lungime 
reţea, 
km 

Volum 
apă 

distribuită
, 

mii mc 

Populaţie 
racordată 

nr. loc. 

Sursa de apă 

1. Sântămăria 
Orlea 

Deva 
(Sântuhalm) 

107,451 
3,21 

3372,761 57880 
471 

Lacul 
Hidrocentrala 

Haţeg-Râul Mare Cristur 7,16 36,124 1033 

Haţeg  25,758 340,054 7957 

Nalat, Silvaş 4,787 3,625 231 

comune: 
Sântămărie Orlea 

9,391 29,057 662 

Călan 22,40 293,232 7836 

Bretea Română 47,145 61,994 2909 

Sate 35,855 78,777 2616 

Simeria  42,30319 424,264 10089 

Simeria Veche, 
Bârcea, 
Sântandrei,Săuleşti, 
Uroi 

27,55820 80,159 1679 

comuna Băcia 18,967 98,807 1348 

2. Sânpetru Hunedoara 
(Hăşdat, Peştiş) 

186,37 2443,297 48727 Râul Bărbat 

3. Teliuc Cinciş, Teliuc 14207 67,192 1385 Râul Bărbat 

4. Pui Pui 12,318 27,554 1003 Râul Bărbat 

5. Certej Certej 16,124 40,953 1080 Lac Făerag 

6. Crişcior Brad 24,080 445,369 11415 Drenuri Brad 

Ţărăţel 1,92 15,331 714 

Com. Crişcior 3,075 65,380 1695 

7. Folorat-
Geoagiu 

Geoagiu 35,86 161,671 2369 
 

Puţuri Folorat 

8. Izvor Baniu-
Roşcani 

Dobra 30,41 57,318 2511 Izvor Baniu 

Ilia 13,85 58,743 1930 

Gurasada 18,846 15,973 624 

9. Hondol Hondol 6,567 6,096 357 Izvor Hondol 

10. Bocşa Bocşa 4,879 4,902 61 Izvor Bocşa 

11. Densus Densuş 20,356 21,872 464 Dren Densuş 

12. Sălaş Sălaş 12,227 15,421 1165 Pârâul Sălaş 

13. Valea de 
Peşti 

Uricani 54,9 10053 64684 Lacul de 
acumulare Valea 

de Peşti 
Lupeni 100,46 

Vulcan 84,94 

Aninoasa 39,64 

14. Braia Lupeni  748  Pâraul Braia 

                                                   
19 Valoare actualizată cf. Adresei Nr.6312/1/03.06.2016 transmisă Consiliului Judeţean Hunedoara de Primăria orașului Simeria 
20 Idem 
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15. Zănoaga Petroşani 177,53 1398 36158 Pâraul Polatişte+ 
Izvorul 

16. Jieţ Petrila 
Petroşani 

96,88 2159 21806 Pâraul Jieţ 

17. 
 

Dealul Mic Orăştie 68,4 796,500 17899 Suprafaţă, 
captare prin Baraj 

Sibişel+Râuşor 
Turdaş 7 20,800 474 

Pricaz 4,9 20,400 758 

 Râpaş 4,4 1,500 51 

Spini 6 4,8 222 

18. 
 

Sibişelul 
Nou 

Beriu 9 14,900 640 Suprafaţă, 
captare prin Baraj 

Sibişel+Râuşor 
Căstău 9 25,500 1070 

Orăştioara de Jos 4,5 5,400 212 

Sereca 2,2 3,900 134 

Sibişel 7,9 6,600 643 

Poienile Beriului 2,9 0,800 41 
Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

 

Operatorul S.C. Apa Prod S.A. Deva dispune de 

următoarele sisteme zonale de alimentare cu 

apă: 

 Sistemul zonal (SZ) de alimentare cu 
apă Orlea - Deva include localităţile: 
Deva, Haţeg, Călan, Simeria, 
Sântamarie Orlea, Subcetate, Plopi, 
Ruşi, Bretea Română, Bretea Strei, 
Maceu, Vâlcelele Bune, Vâlcelele Rele, 
Covragiu, Gantaga, Ocolişu Mare, 
Batalar, Bercu, Calanul Mic, Crişeni, 
Streisangiorgiu, Nadastia de Jos, 
Nadastia de Sus, Valea Sângiorgiului, 
Ohaba Strei, Strei Sacel, Simeria Veche, 
Săulesti, Sântandrei, Simeria Veche, 
Uroi, Carpinis, Bacia, Batiz, Strei, 
Petreni, Tampa, Totia, Mintia, Veţel, 
Herepeia, Santuhalm, Cristur şi Barcea 
Mare. Sistemul asigură alimentarea cu 
apă a 103.911 locuitori, reprezentând 
53,3 % din populaţia deservită în aria de 
operare. Pierderile înregistrate au fost 
de 52%. 
 

 Sistemul zonal de alimentare cu apă 
Hobiţa – Hunedoara include localităţile: 
Hunedoara, Teliucu Inferior, Cinciş, Pui, 
Rau Barbat, Hobiţa, Galaţi, Silvaşu de 
Jos, Silvaşu de Sus, Ciopeia, Băileşti şi 
Rusor. Sistemul asigură alimentarea cu 
apă a 61.891 locuitori, reprezentând 
33,7 % din populaţia deservită în aria de 
operare. Pierderile înregistrate au fost 
de 67%. 
 

 

 Sistemul zonal de alimentare cu apă 
Brad – Crişcior include localităţile: Brad, 
Taratel, Valea Bradului si Crişcior. 
Sistemul asigură alimentarea cu apă a 
12.697 locuitori, reprezentând 6,9 % din 
populaţia deservită în aria de operare. 
Pierderile înregistrate au fost de 58%. 
 

 Sistemul zonal de alimentare cu apă 

Baniu -Dobra include localităţile: 

Roscani, Mihăiesti, Lăpuşnic, Stretea, 

Ilia, Braznic, Sacamas, Gurasada, 

Gothatea şi Câmpuri Surduc. Sistemul 

asigură alimentarea cu apă a 4.390 

locuitori, reprezentând 2,4 % din 

populaţia deservită în aria de operare. 

 

 Sistemele locale (SL) de alimentare 
cu apă: Certeju de Sus, Hondol, Bocșa, 
Densuș, Sălașu de Sus, Sălașu de Jos, 
Ohaba de sub Piatră, Mălăiești, Aurel 
Vlaicu și Gelmar. Populația deservită – 
6.844 locuitori, reprezentând 3,7 % din 
populația deservita în aria de operare. 

În prezent, în comuna Zam nu există sistem de 

alimentare cu apă. 

 

Conform Master Planului privind Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, 

principalele deficienţe ale sistemelor de 

alimentare cu apă sunt: 
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 “pierderi de apă cauzate de avariile 
înregistrate la reţelele de transport şi 
distribuţie (52 % - sistemul Deva, 67 % - 
sistemul Hunedoara, 58 % - sistemul 
Brad, 21,9 % - sistemul Geoagiu, cu 
referire la apa prelevată la sursă); 

 conducte vechi şi neprotejate supuse 

fenomenelor de coroziune a apei şi 

solului de pozare; 

Operatorul Activitatea Goscom Orăştie prezintă 

următoarea situaţie: în Orăştie - 419 agenţi 

economici şi 6045 persoane, în Beriu 18 agenţi 

economici şi 508 persoane, în Turdaş 13 agenţi 

economici şi 520 persoane iar în Romos 20 

agenţi economici şi 642 persoane. 

Operatorul SC Apa Serv Valea Jiului SA 

Petroşani furnizează servicii de apă către 

91.356 persoane, 2.926 agenţi economici şi 21  

de asociații. 

 

 consumurile energetice specifice mari; 

 starea avansată de uzură a construcţiilor 
şi echipamentelor existente în 
complexele de înmagazinare – 
pompare; 

 pentru cea mai mare parte a fronturilor 
de captare existente nu sunt asigurate 
zone de protecţie sanitară şi debitele 
necesare; 

 inexistenţa unor surse suplimentare de 
asigurare a necesarului de apă şi lipsa 
facilităţilor de combatere a efectelor de 
poluare accidentală.” 
 

III.4.2.2. Sistemul de canalizare a 
apelor uzate  
 

Situaţia actuală a sistemelor de colectare şi 

epurare a apelor uzate din judeţul Hunedoara 

prezintă 13 staţii de pompare şi 36 de staţii de 

epurare. 

 

Sistemul de canalizare este prezent doar în 

localitățile deservite de cei 3 operatori locali: 

 Operatorul regional licențiat S.C. APA 

PROD S.A. Deva, asigură în prezent 

servicii de alimentare cu apă, canalizare 

şi epurare a apelor uzate pe teritoriul 

următoarelor Unități Administrativ 

Teritoriale din județul Hunedoara: 

municipiul Deva, municipiul Hunedoara, 

municipiul Brad, orașele Simeria, Călan, 

Hațeg și Geoagiu, precum și comunele: 

Dobra, Teliucu Inferior, Ilia, Vețel, 

Gurasada, Bretea Romana, Bacia, 

Santamarie Orlea, Salasu de Sus, Pui, 

Densus, Criscior si Certeju de Sus. 

 Operatorul regional licențiat S.C. Apa 
Serv Valea Jiului S.A. Petroșani asigură 
in prezent servicii de alimentare cu apă, 
canalizare şi epurare a apelor uzate pe 
teritoriul urmatoarelor Unitati 
Administrativ Teritoriale din judetul 
Hunedoara, în zona Valea Jiului: 
Municipiul Petroşani, Municipiul Vulcan, 
Municipiul Lupeni, Oraşul Petrila, Oraşul 
Aninoasa, Oraşul Uricani , beneficiarii 
fiind 80.229 persoane, 2.926 agenţi 
economici și 21 asociații.  

 Societatea ACTIVITATEA GOSCOM 

S.A. asigură în prezent servicii de 

alimentare de apă şi canal în municipiul 

Orăştie , comunele Beriu,  Turdaş şi 

Romos. 

 

Tabel 45 - Sisteme de canalizare în judeţul Hunedoara 

Sisteme de canalizare 

 

Zona urbană 

- nr. Aglomerari  >2000 l.e.:12 

- lungime reţea de canalizare (km): 292,3 

- numar statii de epurare: 12 unit. 

- rata de conectare: 66% 

Zona rurală 

- nr. aglomerari:353 

- rata de conectare: 1% 
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Conform Master Planului privind Extinderea și 

reabilitarea infrastructirii de apă și apă uzată, 

principalele deficienţe ale sistemelor de 

canalizare sunt: 

 existența unui volum mare al exfiltrațiilor 
datorită avariilor și colmatării sistemelor 
de canalizare ce au impact negativ 
asupra factorilor de mediu și asupra 
stării de sănătate a populației; 

 creșterea debitelor de apă uzată epurată 
insuficient sau neepurată datorită 
infiltrațiilor de apă subterană în rețeaua 
de canalizare;  

 existența unor volume mari de apă 
uzată epurată necorespunzător sau 
neepurată datorită eficienței foarte 
scăzute a stațiilor de epurare 
nereabilitate; 

 lipsa la nivel județean a unui sistem 
pentru managementul nămolului rezultat 
din stațiile de epurare. 

În cadrul Proiectului regional finanțat prin POS 

Mediu 2007-2013 au fost realizate lucrările de 

reabilitare, modernizare și extindere necesare 

pentru îndeplinirea cerințelor de conformare la 

Directiva 91/271/EC și NTPA 001/2002 pentru 

stațiile de epurare Deva, Hunedoara și Călan, 

fiind finalizate la începutul anului 2015. 

 

Au fost luate în considerare problemele 

specifice privind alimentarea cu apă și 

canalizare ale acestor aglomerări în funcție de 

importanța economică sau de distanțele dintre 

acestea și aglomerările învecinate, mai mari, și 

propuse spre rezolvare în diferite faze (etape) 

ale programului de investiții. 

 

 

 

Tabel 46 - Rata de racordare a populatiei la nivelul localitatilor urbane care beneficiaza de sisteme centralizate de canalizare 

furnizate de S.C. Apa Prod S.A. 

Sistem Descriere succintă a sistemului Rata de racordare (%) 

Deva - rețea de canalizare: 74,4 km  

- stații de pompare apă uzată: 13 unit.  

- statie de epurare: Quz or max= 334,9 l/s 

93 

Hunedoara - rețea de canalizare: 110 km 

 - stații de pompare apă uzată: 3 unit.  

- stație de epurare: Q uz zi max= 475 l/s 

78,7 

Brad - rețea de canalizare: 22,4 km  

- stație de epurare: Quz zi max= 60 l/s 

61,45 

Simeria - rețea de canalizare: 33,3 km21  

- stații de pompare apă uzată: 3 unit.  

- stație de epurare: Quz zi max= 30,1 l/s 

76 

Călan - rețea de canalizare: 9,9 km  

- stații de pompare apă uzată: 2 unit. - statie de epurare: 

Quz zi 70max = 21,3 l/s 

70 

Haţeg - rețea de canalizare: 30,86 km  

- stații de pompare apă uzată: 5 unit. 

 - stațoe de epurare: Quz zi max= 120 l/s 

85,2 

Geoagiu - rețea de canalizare: 32,6 km 

 - stații de pompare apă uzată: 14 unit. 

 - stație de epurare: Quz zi max= 600 mc/zi. 

32,3 

Sursa: Master Plan privind Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de Apă 2014 

                                                   
21 Valoare actualizată cf. Adresei Nr.6312/1/03.06.2016 transmisă Consiliului Judeţean Hunedoara de Primăria orașului Simeria 
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Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară 

 

În scopul realizării în comun a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, 

în anul 2008 în judeţul Hunedoara s-a constituit 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

(ADI) ”AQUA PREST HUNEDOARA”, care are 

în vedere o mai bună coordonare a sistemelor 

de apă şi canalizare prin intermediul unui 

operator comun unic. Astfel, asociaţia poate 

delega gestiunea serviciului de alimentare cu 

apă şi canalizare prin intermediul unui contract 

pe perioadă determinată  de furnizare servicii și 

administrare a infrastructurii. Asociaţia este 

formată din Consiliul Județean Hunedoara, 3 

Consilii Locale municipale: Brad, Deva, 

Hunedoara, Lupeni, 4 Consilii Locale 

orășenești: Călan, Geoagiu, Hațeg,  Simeria, 

Uricani si 37 Consilii Locale comunale: Baia de 

Criș, Baru, Băcia, Bănița, Beriu, Boșorod, 

Bretea Română, Buceș, Cerbăl, Certeju de Sus, 

Crișcior, Densuș, Dobra, General Berthelot, 

Ghelari, Gurasada, Hărău, Ilia, Lelese, Lunca 

Cernii de Jos, Mărtinești, Orăștioara de Sus, 

Peștișu Mic, Pui, Rapoltu Mare, Rîu de Mori, 

Sarmizegetusa, Sălașu de Sus, Sîntămărie 

Orlea, Șoimuș, Teliucu Inferior, Turdaș, Vața de 

Jos, Vețel și Zam. 

 

Până în momentul de față asociația nu a 

impelmentat niciun proiect. 

 

Situaţia deservirii cu apă şi canalizare  

 

La nivelul județului, situația alimentării cu apă și 

canalizare nu este dramatică, doar 8% din 

totalul populației neavând acces la apă și 12% 

la canalizare. În schimb, datorită existenței 

localităților cu un număr foarte mic de locuitori, 

pot fi identificate 138 de sate unde mai mult de 

50% din populație nu are acces la acest tip de 

dotări: Giurgești, Rusești, Păulești, Dragu-Brad, 

Stanculești, Tomnatic, Grohot, Bulzeștii de Jos, 

Salatruc, Ribicioara, Livada, Potingani, Valea 

Mare de Criș, Căzănești, Almasel, Techereu, 

Poienita, Valea, Oprisești, Valea Poienii, Almaș-

Săliște, Micănești, Ormindea, Hărtăgani, 

Dănulești, Vălișoara, Almașu Mic de Munte, 

Cerbia, Peștera, Godinești, Vorța, Cărmăzănești, 

Tămăsești, Bărăștii Iliei, Dumești, Boiu de Sus, 

Certeju de Jos, Furcșoara, Ardeu, Petrești, Boiu 

de Jos, Bacaia, Salciva, Stoieneasa, Coaja, 

Gialacuta, Roșia, Barbura, Vica, Cabești, Mada, 

Bocsa Mare, Runcșor, Brădățel, Mermezeu-

Văleni, Valea Lungă, Glodghilești, Sulighete, 

Măgura-Toplița, Câmpuri de Sus, Târnava, 

Sacarâmb, Ulieș, Homorod, Rovina, Grind, 

Abucea, Teiu, Cosești, Holdea, Făgețel, 

Rapolțel, Stăncești, Bujoru, Stăncești-Ohaba, 

Pischinti, Caoi, Vaidei, Lăpugiu de Sus, Boia 

Bărzii, Fata Rosie, Merișoru de Munte, 

Rachitaua, Piatra, Turmaș, Cutin, Toția, 

Martinești, Dumbrava, Romosel, Aranieș, 

Bătrâna, Ciulpaz, Tămăsașa, Ulm, Dancu Mic, 

Măgura, Sântamaria de Piatră, Ciungu Mare, 

Runcu Mare, Dancu Mare, Poiana Răchițelii, 

Sohodol, Plop, Alun, Ludeștii de Sus, Dealu Mic, 

Costești-Deal, Meria, Vâlceluța, Fântâna, 

Dabaca, Hașdău, Gura Bordului, Lunca Cernii 

de Sus, Lunca Cernii de Jos, Tarsa, Valea Babii, 

Grădiștea de Munte, Negoiu, Craguis, Boița, 

Luncani, Gotești, Cioclovina, Criva, Fizești, 

Poieni, Federi, Paucinești, Hobița-Grădiște, 

Suseni, Serel, Valea Lupului, Dalja Mare, 

Bulzeștii de Sus, Mihăileni şi Bejan-Târnăvița. În 

ceea ce priveşte mediul urban, situaţia este în 

general foarte bună, valori ceva mai mari ale 

populaţiei care nu beneficiază de dotări tehnico- 

edilitare  fiind înregistrate în oraşul Geoagiu 

unde 15% din populaţie nu este racordată la 

sistemul de apă şi 21% din populaţie nu este 

racordată la sistemul de canalizare. 
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Figură 67 - Sisteme de apă și canalizare în judeţul Hunedoara

Sursa: Ghid de investiţii pentru proiecte de apă și apă uzată, Banca Mondială 
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III.4.2.3. Sistemul de Alimentare cu 
Energie Electrică şi Termoficare 
 

 

Principalul producător, furnizor și distribuitor de 

energie electrică şi termică din Hunedoara este 

Complexul Energetic Hunedoara, prin cele două 

electrocentrale de la Deva/Mintia și Paroșeni 

/Vulcan. Acestea folosesc drept materie primă 

huila provenită din minele Lonea, Livezeni, 

Vulcan, Lupeni, Paroșeni, Uricani și Petrila ca 

urmare a activității de exploatare derulate de 

aceeași companie. 

 

În sistemul termoenergetic național, 

termocentrala de la Mintia a fost construită ca 

şi termocentrală de reglaj ce deservește 

municipiul Deva, iar Termocentrala de la 

Paroşeni, ca termocentrală de repornire a 

sistemului energetic din România și deservește 

orașele Lupeni, Vulcan, Petroșani și Aninoasa, 

deci ele au fost gândite să funcţioneze ca 

puncte strategice ale Sistemului Energetic 

Naţional. Fuziunea lor într-o singură entitate 

economică - Complexul Energetic Hunedoara – 

a făcut ca  judeţul Hunedoara să fie un 

important furnizor pe piaţa regională de 

energie.   

 

Serviciul de Termoficare  din cadrul 

Complexului Energetic Hunedoara alimentează 

cu energie termică primară  52 de puncte 

termice, dintre care 35 aparţin CEH şi sunt 

complet retehnologizate, în timp ce restul de 

puncte sunt deţinute de alţi agenţi economici. 

Sistemul de termoficare funcționează conform 

normelor, însă rețeaua de distribuție, nefiind 

modernizată, cauzează pierderi foarte mari. 

La nivelul judeţului, în anul 2014, aproximativ 

183,500 de gospodării beneficiază de sisteme 

de încălzire, fie pe cărbune, lemn, gaze naturale 

sau cogenerare. Totuşi, preţul din ce în ce mai 

mare al gazului precum şi necesitatea 

modernizării reţelelor de termoficare reprezintă 

motive pentru care asociaţiile de proprietari 

doresc reîntoarcerea la sistemul centralizat de 

încălzire şi solicită Complexului Energetic 

Hunedoara să adopte un proiect de refacere a 

reţelelor de termoficare şi montarea de contoare 

individuale. 

Alimentarea cu energie electrică este 

asigurată de liniile de înaltă tensiune (110 kV și 

220 kV), precum și de liniile de racordare la 

sistemul energetic național, de 400 kV. Rețelele 

de distribuție includ atât linii aeriene cât și linii 

subterane (putere nominală 20 kV, 10 kV, și 

6kV). Rețeaua de distribuție acoperă întreg 

teritoriul județului, atât zonele urbane, cât și 

zonele rurale. Municipiul Deva este conectat la 

două stații de transformare din Mintia, municipiul 

Hunedoara este alimentat de 4 stații de 

transformare (stația Oxigen, statia Hd SPC, 

staţia Oras, statia Laminoare) conectate la staţia 

Hasdat. Rata de racordare la nivel de judeţ este 

de 93,8%, cu 190.248 gospodării conectate în 

zona urbană și 46.485 gospodării conectate în 

zona rurală. 

Zonele critice care au nevoie de investiții includ 

generarea de energie termo-electrică și rețelele 

vechi de distribuție a energiei electrice (care 

determină întreruperile de curent).  

 

O variantă pentru reorganizarea 22  și 

eficientizarea CEH23 constă în:  

 finalizarea investițiilor de mediu la 

termocentrala de la Paroșeni (aprox. 

90% din lucrări sunt finalizate24), astfel 

încât aceasta să poată funcționa cu un 

grup energetic în conformitate cu 

normele de mediu; 

 realizarea investițiilor de mediu 

necesare la termocentrala Mintia pentru 

funcționarea unui grup energetic; 

 realizarea de investiții în subteran pentru 

menținerea în condiții de funcționare 

optime a minelor Vulcan și Livezeni.  

 

                                                   
22 Proces obligatoriu pentru a evita falimentul Complexului 

Energetic 
23  Pe baza Raportului amănunţit asupra cauzelor și 

împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă la 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. și a 

rezultatelor preliminare ale Grupului de lucru Huilă din cadrul 

Comitetul de coordonare pentru activitatea minieră 
24 Cf. Raportului amănunţit asupra cauzelor și împrejurărilor 

care au dus la apariţia stării de insolvenţă la Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara S.A. 



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

 

123 

 

III.4.2.4. Sistemul de  Alimentare cu Gaze Naturale 
 

Rețeaua de distribuție a gazului metan are o 

lungime de 811 km, cu aproximativ 150 km mai 

mult față de anul 2006 şi o întâlnim în 56 de 

localităţi, din care 13 municipii si oraşe, volumul 

total de gaz distribuit in județ fiind de 201 596 

mc în anul 2012, din care pentru uz casnic 

74.086  mc adică aproximativ 40% din consumul 

județului.  

Informațiile pentrul anul 2014, prezente în 

tabelul de mai jos, au fost preluate din baza de 

date INS Tempo şi nu include toate cele 56 de 

localităţi menţionate în alte surse ca PATJ sau 

Master Planul pentru Apă şi Canalizare ca 

beneficiind de astfel de dotări. 

 

 

Tabel 47 - Sistemul de alimentare cu gaze naturale în judeţul Hunedoara 

Localități 

Distribuţia gazelor 

naturale (Mii metri 

cubi) 

Din care pentru 

uz casnic (Mii 

metri cubi) 

Din care pentru 

uz casnic (%) 

Lungimea 

rețelelor de gaze 

Kilometri 

TOTAL 127784 65882 51,56 854,7 

Municipiul Deva 24619 17519 71,16 128,1 

Municipiul Vulcan 4466 3739 83,72 27,5 

Municipiul Hunedoara 48229 17390 36,06 137,9 

Municipiul Lupeni 3460 2591 74,88 27 

Municipiul Orăştie 7882 4818 61,13 69,5 

Municipiul Petroşani 7599 5917 77,87 41,3 

Oraş Aninoasa 267 113 42,32 6,1 

Oraş Călan 3942 2222 56,37 43,6 

Oraş Geoagiu 1661 659 39,67 55,9 

Oraş Haţeg 3152 2262 71,76 34,5 

Oraş Petrila 3325 2572 77,35 30,4 

Oraş Simeria 5387 3609 66,99 64,9 

Oraş Uricani 935 851 91,02 14,6 

Bacia 1511 344 22,77 23,8 

Baru 293 140 47,78 14,9 

Beriu 80 67 83,75 8,6 

Romos 105 73 69,52 14,3 

Sântămăria-Orlea 11 
 

0,00 1,2 

Şoimuş 8913 340 3,81 32 

Teliucu Inferior 124 97 78,23 8,1 

Turdaş 354 243 68,64 18,6 

Veţel 1469 316 21,51 51,9 

Sursa: baza de date INS TEMPO 
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III.4.2.5. Sistemul de telecomunicaţii 
 

Acoperirea rețelelor de telefonie mobilă este 

incompletă în județul Hunedoara, acesta fiind 

unul din cel mai slab deservite zone de pe 

teritoriul țării. Cele mai mari areale neacoperite 

se află în partea de sud, în zona parcurilor 

naturale Retezat și Grădiștea – Cioclovina unde 

niciunul din operatori nu asigură continuitatea 

serviciilor sale. Acest fapt pune probleme în 

utilizarea telefoniei și a internetului în cazuri de 

pericol iminent, aplicațiile de salvamont nefiind 

funcționale în aceste zone. 

 

Alte areale cu deservire slabă sunt situate în 

partea central - vestică a județului, unde 

densitatea locuitorilor este relativ mica și în 

partea de nord. 

 

 

Figură 68 - Acoperirea reţelelor de telefonie mobilă Vodafone, Orange și Telekom în judeţul Hunedoara 

 

 
Sursa: vodafone.ro, orange.ro, telekom.ro 
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III.4.3. Colectarea deşeurilor 
 

Ca urmare a creșterii economice generale, a 

progreselor obținute în toate domeniile vieții 

economice și sociale, omul a ajuns astăzi să 

dispună de mijloace tehnice atât de 

perfecționate încât consumă cantitați imense de 

resurse materiale regenarabile și 

neregenerabile, exploatând tot mai intens 

factorii de mediu și modificând natura într-un 

ritm rapid. 

 

Generarea deșeurilor este indicatorul care 

ilustrează cel mai bine măsura interacțiunii 

dintre activitățile umane și mediu. Generarea 

deșeurilor urmează, de obicei, tendințele de 

consum și de producție. De exemplu, generarea 

deșeurilor menajere (cantitate/locuitor) crește 

odata cu creșterea nivelului de trai. Creşterea 

producției economice, dar și gestionarea 

ineficientă a resurselor, conduc la generarea de 

cantități mari de deșeuri. 

 

Eliminarea deşeurilor poate cauza impact 

asupra sănătăţii și a mediului, inclusiv emisiile în 

aer, apa de suprafață si pânza freatică, în 

funcție de modul în care acestea sunt 

gestionate. Deșeurile reprezintă, de asemenea, 

o pierdere de resurse naturale (cum ar fi 

metalele sau alte materiale reciclabile pe care le 

conțin sau potențialul acestora ca sursă de 

energie). Prin urmare, buna gestionare a 

deşeurilor poate proteja sănătatea publică şi 

calitatea mediului, în același timp susținând 

conservarea resurselor naturale. 

 

Colectarea deșeurilor municipale este realizată 

prin intermediul serviciilor proprii specializate ale 

primăriilor sau ale firmelor de salubritate.  

Conform raportului Agenției de Mediu 

Hunedoara, cantitatea de deșeuri municipale 

colectată în anul 2012 a fost de 107 993 tone.  

 

Gradul de conectare la serviciul de salubrizare 
în perioada 2008-2012 la nivelul județului este 
detaliat în tabelul de mai jos. 

Cele mai mari fluxuri de deșeuri provin din 
construcții sau demolări și totodată din 
activitațile de fabricație. Majoritatea deșeurilor 
municipale din județ se trimit la depozitele de 
deșeuri, deși în județ nu funcționează niciun 
depozit conform pentru deșeuri municipale. 
Totuși, tot mai multe deșeuri municipale sunt 
reciclate sau compostate, mai ales datorită 
procentului mare de deşeuri biodegradabile.  

 

 

Tabel 48 - Gradul de colectare a deşeurilor în judeţul Hunedoara, în perioada 2008 - 2012 

 

           

Gradul de 

conectare % 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mediul urban 81,3 75,94 70,3 89,25 93 

Mediul rural 30,6 53,11 44,93 50,29 62,57 
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Tabel 49 - Deşeuri colectate de municipalităţi în anul 2012 

 

Deşeuri colectate Cantitate 

colectată 

- mii 

tone 

Procent % 

deşeuri menajere 9117

0 

84.42 

deşeuri din servicii 

municipale 

1016

7 

9.42 

deşeuri din 

construcţii/demolări 

6656 6.16 

TOTAL 107993 100% 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 

 

Figură 69 - Compoziţia procentuală pe tip de material  a 

deşeurilor menajere 

 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 

 

 

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activitățile 

de colectare, transport, tratare, valorificare și 

eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea 

acestor operații si monitorizarea depozitelor de 

deşeuri după închiderea lor. 

 

Obiectivul prioritar al gestionării deşeurilor este 

reprezentat de prevenirea şi reducerea 

producerii de deşeuri şi a gradului de 

periculozitate al acestora, care se realizează 

prin: 

 

− dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum 

redus de resurse naturale; 

− dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de 

produse care prin modul de fabricare, utilizare 

sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic 

impact posibil asupra creșterii volumului sau 

periculozității deşeurilor, ori asupra riscului de 

poluare; 

− dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru 

eliminarea finală a substanțelor periculoase din 

deşeurile destinate valorificării; 

− valorificarea materială şi energetică a 

deșeurilor, cu transformarea acestora în materii 

prime secundare, ori utilizarea deșeurilor ca 

sursă de energie. 

 

Impactul deşeurilor asupra mediului depinde în 

mare masură de cantitatea şi caracteristicile 

deşeurilor, precum şi de modul de gestionare a 

acestora. În plus, faţă de impactul direct de la 

gestionarea deşeurilor, generarea deşeurilor, în 

general, este un mod de risipă a resurselor cu 

impact asupra mediului asociat cu extracţia şi 

utilizarea resurselor. 

 

Cantitatea tot mai mare de deşeuri generate 

indică un impact tot mai mare, în timp ce 

progresele înregistrate în direcția reciclării și 

recuperării încearcă să combată acest impact. 

 

Deșeurile municipale 

 
Deşeurile municipale se constituie din: deşeuri 

menajere si asimilabile; deşeuri din servicii 

municipale; deşeuri voluminoase (mobilier, 

DEEE-uri, etc) și deșeuri din construcții si 

demolări. 

 

Deşeurile  municipale generate au fost de 

313570 tone/an în 2012, respectiv 687,4 

kg/loc/an în timp ce deşeurile municipale 

reciclate inclusiv compostate, au fost 10098 

tone/an în 2012, respectiv 22,13 kg/loc/an. 

Astfel, gradul de  reciclare realizat pentru  

deşeurile municipale în anul 2012  a fost de 

3,2%. 

 

Deșeurile menajere și asimilabile se compun 

din: deșeuri menajere de la populație si deșeuri 

menajere și similare de la unități economice, 

unități comerciale, instituții și unități sanitare, în 

timp ce deșeurile din servicii municipale se 

compun din: deșeuri stradale, deșeuri din piețe 

și deşeuri din grădini, parcuri și spații verzi. 
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Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor 

municipale aparține administrațiilor publice 

locale, care, individual sau prin concesionarea 

serviciului de salubrizare către un agent 

economic autorizat, trebuie să asigure 

colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, 

valorificarea şi eliminarea finală a acestor 

deşeuri. 

 

Deşeuri de producţie periculoase 

 

Conform raportului anual pentru 2015 al 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara: 

deșeurile care prezintă una din proprietățile 

periculoase definite în legislația specifică sau 

dețin constituenți care prezintă aceste 

proprietăți sunt deșeuri periculoase. 

 

Generatorii acestor tipuri de deșeuri trebuie să 

le gestioneze respectând un set de reglementări 

specifice, prevăzute prin Hotărârea de Guvern 

nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa 

gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase. 

 

Tabel 50 - Evoluţia cantităţilor de deşeuri de producţie 

generate în perioada 2008- 2012 

 
Activitate 

economică 

2008 2009 2010 2011 2012 

Deşeuri 

periculoase 

generate 

(tone/an) 

4079 781/2

5215 

623 1163

9 

435 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 

 

O scădere a cantităților generate s-a înregistrat 

în anul 2009 și 2010, însă cea mai mare 

cantitate de deșeu periculos dintre toți anii de 

referință a fost generată în anul 2011. Acesta 

este motivul pentru care nu se poate face o 

estimare referitoare la generarea acestor tipuri 

de deșeuri. În sensul gestionării acestora în 

condiții de siguranță, o importanță deosebită 

fiind responsabilizarea generatorilor sau 

deținătorilor deșeurilor toxice. 

 

 

 

 

Deșeurile de producție nepericuloase 

 

Conform raportului anual pentru 2015 al 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, 

deșeurile provenite din diferite ramuri ale 

industriei sunt tot mai diversificate, 

corespunzător deșeurilor generate. În această 

privință, producătorii care activează în domeniul 

industrial trebuie să își asume responsabilitatea 

pentru colectarea și depozitarea  corectă a 

deșeurilor, în fracții periculoase și nepericuloase. 

De asemenea, aceștia urmăresc trasabilitatea 

deșeurilor până la valorificare sau eliminare. 

 

Figură 70 - Evoluţia cantităţilor de deşeuri de producţie 

generate în perioada 2008- 2012 

 

 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 

 

 

Până în prezent nu funcţionează în judeţ niciun 

depozit conform pentru deşeurile municipale. 

Până în anul 2009 inclusiv,  în ceea ce privește 

deşeurile municipale colectate în amestec, s-a 

practicat eliminarea prin depozitare, fără o 

tratare prealabilă. Situația s-a schimbat în anul 

2010, când au fost puse în funcţiune staţiile de 

sortare/transfer în orașele Vulcan, Petroșani și 

Petrila unde sunt colectate selectiv deșeurile din 

ambalaje, în zona Brad unde sunt valorificate 

ambalajele din plastic și  aluminiu, această 

stație având și o fracție  destinată reconstrucției 

ecologice a haldelor de steril și în orașul Hațeg.  
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Prin accesarea fondurilor Phare de către 

autorităţile administraţiei locale au fost realizate 

toate facilităţile de tratare a deşeurilor 

enumerate mai sus. Din anul 2011 a funcţionat 

şi o staţie de sortare a deşeurilor municipale 

colectate în amestec, cu capital privat, în 

Orăştie. Această staţie şi-a întrerupt activitatea 

în 13.05.2013. 

 

 

Tabel 51 - Situaţia depozitelor urbane neconforme, în anul 2012 

Denumirea 

depozitului 

Anul 

închiderii, cf. 

HG nr. 

349/2005 

Situaţia 

funcţionării 

(depozitare 

sistată/in 

funcţiune) 

Alternativa 

pentru 

depozitare 

Nr. aviz închidere / autorizaţie 

de mediu 

Depozit deşeuri 

municipiul Brad 

2004 Depozitare sistată Depozit Deva Aviz de închidere 

nr.27/27.02.2007 

Depozit deşeuri 

municipiul 

Hunedoara 

2006 Depozitare sistată Depozit 

Orăştie 

Aviz de închidere 

nr.6/31.03.2008 

Depozit deşeuri 

oraş Petrila 

2008 Depozitare sistată  Depozit 

Vulcan 

Sistat activitatea la sfarşitul 

anului 2008. Aviz de mediu la 

încetarea activitaţii nr. 

21/18.12.2008 

Depozit deşeuri 

oraş Haţeg 

2008 Depozitare sistată 

la sfârşitul anului 

2008 

Depozit 

Vulcan 

Sistat activitatea la sfarşitul 

anului 2008. Aviz de mediu la 

incetarea activitaţii nr. 

1/14.01.2009 

 

Depozit deşeuri 

oraş Geoagiu 

2009 Depozitare sistată Depozit 

Orăştie 

Aviz de închidere 

nr.25/09.02.2007 

Depozit deşeuri 

oraş Călan 

2009 Depozitare sistată Depozit Deva Aviz de închidere 

nr.35/22.03.2007 

Depozit deşeuri 

oraş Uricani 

2009 Depozitare sistată Depozit 

Vulcan 

Act de reglementare  pentru 

stabilirea obligaţiilor privind 

refacerea calităţii mediului nr. 

8470/01.02.2010 

Depozit deşeuri 

municipiul 

Lupeni 

2009 Depozitare sistată Depozit 

Vulcan 

Act de reglementare  pentru 

stabilirea obligaţiilor privind 

refacerea calităţii mediului nr. 

4444/15.10.2009 

Depozit deşeuri 

Simeria 

(Rapolt) 

2010 Depozitare sistată Depozit 

Orăştie, Deva 

Act de reglementare  pentru 

stabilirea obligaţiilor privind 

refacerea calităţii mediului nr. 

50/37/R/17.12.2010 

Depozit deşeuri 

municipiul 

Orăştie 

2015 În funcţiune Depozit 

neconform 

Autorizaţia de mediu cu program 

de conformare 
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nr. HD-311/30.10.2013 

Depozit deşeuri 

municipiul Deva 

2015 În funcţiune Depozit 

neconform 

Autorizaţie de mediu cu program 

de conformare nr. HD-109 / 

06.04.2009 

Depozit deşeuri 

oraş Aninoasa 

2016 Depozitare sistata 

temporar 

Depozit 

neconform 

Autorizaţie de mediu cu program 

de conformare nr. HD-

604/12.12.2007   

Depozit deşeuri 

municipiul 

Vulcan 

2016 În funcţiune Depozit 

neconform 

Autorizaţie de mediu cu program 

de conformare nr. HD-

39/18.02.2010  

 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 

 

În anul 2013 APM Hunedoara a emis Acordul de 

Mediu nr.2/12.09.2013 pentru 

proiectul ,,SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

HUNEDOARA’’,ca urmare a cererii adresate de 

Consiliul Judeţean Hunedoara. Proiectul are în 

vedere realizarea următoarelor obiective: 

 

1. staţie de sortare, staţie de tratare 

mecano-biologică, depozit de deşeuri 

având capacitatea de 4576800 mc în 

localitatea Bârcea Mare; 

 

2. staţie de sortare deşeuri Petroşani, 

având capacitatea de 15980 to/an şi 

suprafaţa construită de 3000 mp; 

3. staţie de transfer deşeuri Petroşani, 

având capacitatea de 42571to/an şi 

suprafaţă construită de 140000 mp; 

 

4. închidere depozite neconforme: Deva 

(6,74ha), Orăştie (5,0ha), Haţeg (2,0ha), 

Hunedoara (5,28ha), Călan (1,02ha), 

Rapoltu Mare (2,92ha), Petrila (4,0ha), 

Aninoasa (0,8ha), Lupeni (4,53ha). 
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III.5. Mediul şi resursele naturale
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III.5.1. Calitatea factorilor de mediu 
 

III.5.1.1. Calitatea aerului 
 

Dat fiind faptul că atmosfera reprezintă cel mai 

larg şi imprevizibil vector de propagare al 

poluanţilor, ale căror efecte sunt resimţite în 

mod direct şi indirect de către om şi celelalte 

componente ale mediului, se impune ca 

prevenirea poluării atmosferei să constituie o 

problemă de interes public, la nivel local, 

regional şi naţional. Potenţial, poluarea aerului 

este una dintre cele mai grave probleme ale 

societăţii actuale, atât din punct de vedere 

temporal - are efecte atât pe termen scurt şi 

mediu, cât şi pe termen lung, dar şi spaţial – 

mobilitatea şi suprafeţele afectate sunt mari. 

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, se 

vorbeşte despre poluare atmosferică atunci 

când una sau mai multe substanţe sau 

amestecuri de substanţe sunt prezente în 

atmosferă în cantităţi sau pe o perioadă care pot 

fi periculoase pentru oameni, animale, sau 

plante şi contribuie la punerea în pericol sau 

vătămarea activităţii sau bunăstării persoanelor”. 

 

III.5.1.1.1. Emisii de metale grele  

 

Emisiile din judeţ provin din procesele de ardere 

a combustibililor şi din activităţile din industria 

minieră. Ponderea cea mai mare o au procesele 

de combustie în industrie şi în încălzirea la 

populaţie. În timp, aportul din traficul rutier s-a 

diminuat progresiv, prin eliminarea utilizării 

combustibililor aditivaţi cu derivaţi de plumb.  

 

Conform raportului anual pentru 2015 al 

Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara: 

în județul Hunedoara au fost efectuate 

masurători la rețeaua de supraveghere a 

poluării de impact cu privire la: amoniac, 

pulberile în suspensie, PM10 și pulberile 

sedimentabile.   

 

“Monitorizarea calităţii aerului a fost asigurată 

de 5 puncte de control dotate cu pompe de 

aspiraţie pentru aerosoli, 3 puncte pentru 

amoniac, 1 punct pentru PM10 şi 25 puncte 

pentru pulberile sedimentabile, repartizate în 

Deva, Hunedoara, Simeria, Petroşani, Brad, 

Călan, Orăştie, Baru Mare şi Chişcădaga.”25 

 

Potenţialele surse de poluare ale aerului din 

judeţul Hunedoara sunt: unităţile de producere a 

energiei electrice şi termice, unităţile siderurgice 

dar și unităţile de producere a materialelor de 

construcţie. 

 

În tabelul următor este prezentată statistica 
lunară pentru indicatorii de calitate a aerului: 

 

                                                   
25 Raportul annual pentru 2015 al Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Hunedoara 
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Tabel 52 - Calitatea aerului – date lunare pentru indicatorii de calitate 

Indicator UM Act normativ/ 

Valoare limită 

Nr. 

total 

probe 

Nr. probe ce 

dep. 

CMA/VL/ 

praguri 

Minima 

masurată 

(1) 

Maxima 

masurată 

(2) 

 

Conc. 

medie 

NH3 mg/ 

mc 

STAS 12574/87 

0,10 

44 0 0,005 0,011 0,0072 

Pulberi in 

suspensie 

mg/ 

mc 

STAS 12574/87 

0,15 

69 0 0,022 0,108 0,0632 

PM10 g/ 

mc 

Legea 104/2011 

50 

20 0 7,76 25,54 15,354 

Pulberi 

sedimentabile 

g/mp/ 

lună 

STAS 12574/87 

17,0 

25 0 5,01 14,42 

 

7,776 

Conform raportului anual pentru 2015 al 
Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara:  

În județul Hunedoara, prelucrările statistice ale 
concentrațiilor indicatorilor de calitate a aerului 
nu au pus în evidenţă, în general, modificări 
semnificative ale concentraţiilor medii lunare 
comparativ cu luna anterioară, la indicatorii 
monitorizaţi. 

Oxizii de azot și oxizii de sulf au ca principale 

surse potențiale de poluare: arderea 

combustibililor, procesele industriale și traficul 

rutier, iar pentru amoniac – epurarea apelor 

uzate, deșeurile menajere și activitatea 

spitalicească.  Amintim că industria cimentului 

reprezintă una dintre activităţile poluatoare a 

atmosferei datorită concentraţiilor de praf, SO2, 

NOx, CO, pulberi metalice, hidrocarburi nearse 

complet. 

 

Pulberile sedimentabile şi cele în suspensie 

provin de la activităţile siderurgice, 

termocentrale, transporturi, etc. O caracteristică 

a județului Hunedoara o reprezintă în principal 

haldele de steril și iazurile de decantare, a căror 

particule sunt antrenate de vânt pe distanțe de 

zeci de kilometric.  

 

Pulberile minerale conţinute în gazele de ardere 

evacuate în atmosferă  reprezintă un pericol 

grav pentru plante, sol şi aer mai ales când 

instalațiile de epurare a gazelor funcționează 

defectuos sau nu funcționează deloc. Se 

constată o creștere a concentrației de metale 

grele prin depunerea acestora pe plante și sol, 

datorită sedimentării proprii sau acțiunii 

precipitațiilor.  

 

Prezenţa particulelor solide în atmosferă 

influenţează negativ transparenţa aerului, 

favorizează încălzirea aerului prin acumularea 

unei parţi din căldura solară şi modifică regimul 

precipitaţiilor. 

 

III.5.1.1.2. Calitatea aerului ambiental  

 

Calitatea aerului este exprimată statistic printr-o 

serie de indicatori, care descriu fenomenul de 

poluare sub forma răspândirii în aer a unor 

substanţe reziduale poluante, rezultate 

preponderent din activităţile antropice. Datele 

privind cantitatea poluanţilor la nivelul solului (la 

nivelul aerului respirat) sunt furnizate de 

sistemele de monitorizare a calităţii aerului.  

 

Începând cu data de 1 mai 2008, a intrat în 

funcţiune componenta locală a reţelei naţionale 

de supraveghere a calităţii aerului (RNMCA), 

componentă ce dispune de 5 staţii automate de 

monitorizare, gestionate de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Hunedoara.  

 

Reţeaua judeţeană de supraveghere a calităţii 

aerului este formată din staţiile automate de 

monitorizare a calităţii aerului (componente ale 

RNMCA) şi puncte fixe de prelevare manuală a 

probelor, dispuse în zone reprezentative din 

punct de vedere al poluării. 
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Supravegherea automată a calităţii aerului se 

realizează prin: 

 

 Staţia automată HD-1, amplasată în 

Deva, Str. Carpaţi (combustie 

comercială, instituţională şi rezidenţială) 

 Staţia automată HD-2, amplasată în 

Deva, Str. Calea Zarandului (combustie 

industrială urbană) 

 Staţia automată HD-3, amplasată în 

Hunedoara, Aleea Bicicliştilor 

(combustie industrială urbană) 

 Staţia automată HD-4, amplasată în 

Călan, Str. Furnalistului (procese de 

producţie industrială în mediul urban) 

 Staţia automată HD-5, amplasată în 

Vulcan 

Cele 5 staţii monitorizează în timp real 

parametrii meteo (temperatură, viteza vântului, 

direcţia vântului, intensitatea radiaţiei solare, 

cantitatea de precipitaţii, presiunea atmosferică), 

poluanţi gazoşi (oxizi de azot, dioxid de sulf, 

monoxid de carbon, ozon troposferic) şi pulberi 

în suspensie (fracţia PM10); rezultatele fiind 

procesate şi transmise permanent în reţeaua 

naţională. 

Figură 71 - Distribuţia în teritoriu a staţiilor de 

supraveghere a calităţii aerului în judeţul Hunedoara 

 

 

 

 

 

Datele pentru anul 2014 oferite de stațiile de 

monitorizare sunt prezente în tabelul de mai jos: 

 

Tabel 53 - Amplasarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului 

 

Staţie Poluant Media 

aritmetică 

pe întreaga 

perioadă 

Unitate 

măsură 

Tip 

depăşire 

 

Nr. 

depă-

şiri 

Captura de 

date (%) 

(validate, pe 

anul 2014) 

HD – 1 

Deva, 

fond urban 

SO2 9,36 µg/mc   84,5 

NO2 9,31 µg/mc   78,4 

CO 0,17 mg/mc   88,3 

O3 28,32 µg/mc O3 prag 

informare 

3 70,8* 

Benzen  µg/mc   0 

PM10 automat 10,46 µg/mc   68,9* 

PM10gravimetric 14,57 µg/mc PM10 zilnic 6 80,8 

Pb 0,014 µg/mc   80,8 

Cd 0,007 ng/mc   80,8 

Ni 0,004 ng/mc   80,8 



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

 

134 

 

HD – 2 

Deva, 

Calea 

Zarandului 

fond 

industrial 

SO2 10,59 µg/mc SO2 orar 1 71,6* 

NO2 18,18 µg/mc   86,2 

CO 0,19 mg/mc   93,6 

O3     0 

PM10 automat 14,65 µg/mc PM10 zilnic 20 76,8 

PM10 gravimetric 14,96 µg/mc PM10 zilnic 3 94,5 

Pb 0,014 µg/mc   94,5 

Cd 0,004 ng/mc   94,5 

Ni 0,007 ng/mc   94,5 

      

HD - 4 

Călan, str. 

Furnalistu-

lui  

Fond 

industrial 

SO2 6,19 µg/mc   92,4 

NO2  µg/mc    

CO 0,16 mg/mc   95,4 

O3 22,75 µg/mc   88,6 

PM10 automat  µg/mc PM10 zilnic  0 

PM10 gravimetric  µg/mc PM10 zilnic  0 

Pb  µg/mc   0 

Cd  ng/mc   0 

Ni  ng/mc   0 

      

HD - 5 

Vulcan, str. 

Mihai 

Viteazu, 

fond 

industrial 

SO2 20,89 µg/mc SO2 orar 4 34,2* 

NO2  µg/mc   0 

CO 0,35 mg/mc   77,4 

PM10 automat 12,94 µg/mc PM10 zilnic 7 68,0* 

PM10 gravimetric 14,37 µg/mc PM10 zilnic 2 74,7 

Pb 0,014 µg/mc   74,7 

Cd 0,003 ng/mc   74,7 

Ni 0,007 ng/mc   74,7 

 

Platformele industriale care contribuie la emisiile  

nocive sunt Siderurgica –Hunedoara, Sidermet 

– Călan, Paroșeni – Petroșani, Mintia – Deva. 

 

III.5.1.1.3. Emisii de gaz cu efect de seră 

 

Potenţialul de încălzire globală reprezintă un 

index al efectului asupra încălzirii globale a 

fiecărui gaz cu efect de seră remanent în 

atmosferă şi puterea acestuia în absorbţia 

radiaţiilor infraroşii emise de Pământ. Potenţialul 

de încălzire globală se exprimă în CO2 

echivalent, CO2 având prin definiție potențialul 

de încălzire globală 1, N2O multiplicându-se cu 

310, iar CH4 multiplicându-se cu 21. 

 

Emisiile de gaze cu efect de seră inventariate 

provin din surse antropice, cele mai 

semnificative activităţii fiind din categoriile:  

• Arderi în energetică și industrii de transformare  

• Instalații de ardere neindustriale  

• Arderi în industria de prelucrare 

• Procese de producție  

 

III.5.1.1.4. Accidente majore de mediu  

 

Nu au fost semnalate poluări cu impact major 

asupra mediului în anul 2015, conform datelor 

transmise de G.N.M. – Comisariatul Hunedoara. 

 

Cu toate acestea, în judeţ funcţionează 5 

operatori cu risc major de producere a 

accidentelor majore, conform Raportului de 
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activitate al Agenţiei pentru Protecţia Mediului 

Hunedoara pentru anul 2015:  

 

 S.C. Complexul Energetic Hunedoara 

S.A. – Sucursala Electrocentrale Deva 

S.A. - Industrii energetice, Instalaţii de 

ardere cu o putere termică nominală mai 

mare de 50 MW; 

 S.C. Complexul Energetic Hunedoara 
S.A. - E.M. Vulcan – Depozitul Central 
De Explozivi;  

 S.C. OMV Petrom S.A - Depozitul 
Rezervă De Stat – Bârcea;  

 S.C. Austin Powder Exploziv S.R.L. - 
Depozitul De Baza De Materiale 
Explozive Plosca – Teliucu Inferior.  

 S.C. Terpena SRL – Instalaţie pentru 

fabricarea, prelucrarea şi 

comercializarea uleiurilor esenţiale şi a 

produselor derivate acestora. 

 

III.5.1.2. Calitatea apei 
 

III.5.1.2.1. Cadrul hidrografic 

 

Județul Hunedoara este inclus în trei bazine 

hidrografice: Mureș, Jiu și Crișul Alb, 

monitorizate de Administrația Bazinală de Apă 

Mureș, respectiv Jiu și Crișuri. Resursele de apă 

ale județului sunt constituite din apele de 

suprafață (râuri și lacuri) și apele subterane.  

 

Rețeaua hidrografică are o densitate relativ 

mare (între 0,5 km/km2 și 1,1 km/km2), variind 

de la zona muntoasă la depresiuni. Principalele 

cursuri de apă din județ Mureș, Strei, Râul Mare, 

Crișul Alb, și Jiu, importante surse de alimentare 

cu apă pentru populație, industrie și agricultură.  

 

Conform Master Planului pentru Judeţul 

Hunedoara privind extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Hunedoara: Mureşul străbate pe o lungime de 

105 km  un culoar larg între Munţii Şureanu şi 

Poiana Ruscă la sud şi Munţii Apuseni la nord și 

reprezintă principala arteră hidrografică a 

judeţului. Bazinul râului (6591 km2) este 

asimetric, afluenţii de dreapta fiind scurţi (sub 35 

km), iar cei dinspre sud sunt lungi (până la 92 

km). Afluenţii de stânga importanţi sunt: Orăştie 

sau Apa Oraşului (L=47 km), Strei (L=89 km), 

ce cuprinde câţiva afluenţi importanţi (Râul 

Bărbat, Râul Mare, Luncani, Ruşor, Şerel, 

Galbena, Silvaşu), Cerna (L=67 km) şi Dobra  

(L=42 km). Printre afluenţii dinspre nord, mai 

importanţi sunt Geoagiul (L=34 km) şi Călanul 

(L=20 km). 

Jiul ocupă o suprafață a bazinului hidrografic de 

1050 km2, fiind rezultatul confluenței Jiului de 

Vest cu Jiul de Est. Bazinul Jiului hunedorean 

are un volum maxim scurs pe anotimpuri – 

primăvara [34], debitul mediu multianual la 

ieşirea din judeţ fiind de 20 m3/s. Afluenţii cei 

mai importanţi sunt: Taia (L=20 km), Jieţ (L=22 

km) şi Băniţa (L=16 km), în timp ce debitul 

mediu multianual la ieşirea râului din judeţ fiind 

de circa 20 m3/s. 

 

Crişul Alb are panta de scurgere diferită în 

funcţie de unitatea morfologică pe care o 

parcurge (9-25‰ zona montană şi 1-2 ‰ zona 

depresionară joasă) străbătând teritoriul 

judeţului Hunedoara pe o lungime de 66 km. Cei 

mai importanţi afluenţi sunt: Valea Satului (L=15 

km) şi Ribiţa (L=18 km). Debitul mediu 

multianual al râului în sectorul marcat de limita 

judeţului este de circa 10 m3/s, fenomenele de 

îngheţ având o durată medie de 40 zile şi apar 

în circa 80% din ierni. 

 

Resursele de apă teoretice și tehnic utilizabile 

se regăsesc în tabelul următor: 

 

Tabel 54 - Resursele de apă ale judeţului 

Bazinul  

hidrografic 

Resurse de 

suprafaţă (mil 

mc) 

Resurse 

subterane (mil 

mc) 

Potenţi

ală 

Utilizab

ilă 

Potenţi

ală 

Utilizab

ilă 

Crişuri 2937,4 394,73 788,4 350,0 

Jiul 437 398 1,64 1,29 

Mureş - 246,19 - 3,299 

Sursa: Administraţia Bazinală De Apă Mureș, Jiu și Crișuri, 

Agentia pentru Protecţia Mediului 
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III.5.1.2.2. Poluare 

 

Factorii poluatori majori care afectează calitatea 

apei subterane sunt produsele petroliere, 

produsele rezultate din procesele industriale, 

produsele chimice (îngrășăminte, pesticide) 

utilizate în agricultură, produse menajere și 

produse rezultate din zoothenie, metale grele, 

necorelarea creșterii capacităților de producție și 

a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor 

de canalizare și realizarea stațiilor de epurare, 

exploatarea necorespunzătoare a stațiilor de 

epurare existente, lipsa unui sistem organizat de 

colectare, depozitare și gestionare a deșeurilor 

și nămolurilor de la epurarea apelor industriale 

uzate.  

 

Deversarea apelor uzate insuficient epurate sau 

neepurate este una din principalele cauze ale 

poluării și degradării apelor de suprafață. Prin 

urmare, principala măsură practică de protecție 

a calității apelor de suprafață o reprezintă 

epurarea corespunzătoare a apelor uzate.  

 

Analiza situației principalelor surse de apă uzate, 

conform rezultatelor supravegherii efectuate de 

Administrația Bazinală de Apă Mureș, Jiu și 

Crișuri în anul 2014 a relevat un volum de ape 

uzate evacuate de 816, 356 mii mc în Crișuri, 

215974,2617 mii mc în Mureș și 26261,346 mii 

mc în Jiu .  

 

În cazul râului Mureș, județul Hunedoara a 

înregistrat un volum de deversări de amoniu de 

14,4% din totalul evacuărilor de acest fel la 

nivelul întregului râu și 17,6% din totalul 

evacuărilor de substanțe organice CBO5 (fiind 

al 3-la poluator din cele 7 județe străbătute de 

acesta). 

 

În cazul Crișurilor, în anul 2014 a fost înregistrat 

un volum de deversări de aproximativ 1057 tone 

dintre care cele mai mari valori au fost 

identificate la amoniu - 1 tone, azot total – 6 

tone, CBO5 - 15 tone, CCOCr - 40 tone, Cloruri 

- 40 tone, Suspensii- 30 tone, Reziduu filtrabil - 

576 tone și Sulfaţi - 279 tone. 

 

În cazul râului Jiu, în anul 2014 a fost înregistrat 

un volum de deversări de aproximativ 9986 tone 

dintre care cele mai mari valori au fost 

identificate la Azotaţi (NO3) – 362 tone, Calciu – 

318 tone, CBO5 – 180  tone, CCOCr – 395 tone, 

Cloruri - 666 tone, Suspensii - 30,6118 tone, 

Materii în suspensie - 338 tone, Reziduu filtrabil 

- 5852 tone, Substante extractibile - 306 și 

Sulfaţi - 1088 tone. 

 

Principalele surse generatoare de ape uzate 

industriale în judeţul Hunedoara sunt stațiile de 

epurare a apelor reziduale orășenesti și unitățile 

industriei metalurgice, industria constructoare,  

precum şi cele două termocentrale. 

 

Apele uzate menajere și industriale sunt tratate 

mecanic și biologic în stațiile de epurare din 

Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Hațeg, Călan, 

Ilia – Dobra, Geoagiu, Certej, Băcia, Dănuțoni, 

Uricani și Sălaș.  

“Jiul de Est, principalul curs de apă al oraşului 

Petroşani, intră în oraş poluat atât din cauza 

gospodăriilor ţărăneşti din amonte cât şi din 

cauza trecerii prin zona cu activitate industrială 

a localităţilor Lonea şi Petrila, pe teritoriul cărora 

există exploatări miniere (E.M.Lonea şi 

E.M.Petrila) şi o uzină de preparare a cărbunelui 

(la Petrila).  

 

Aşadar, principalele surse de poluare a apelor 

de pe teritoriul oraşului Petroşani ar fi date de: – 

apele uzate evacuate din subteran; – apele 

reziduale impurificate chimic – evacuate în urma 

proceselor tehnologice de la uzinele 

S.C.UPSRUEEM S.A. şi S.C.UMIROM S.A., 

care sunt de tipul: ape reziduale cromice, ape 

reziduale acido-alcaline, ape reziduale cianurice, 

care însă nu sunt evacuate ca atare în emisar, 

ci numai după o epurare prealabilă, iar o parte 

sunt recirculate prin instalaţii; – apele reziduale 

evacuate de la spital; – apele reziduale 

evacuate de service-uri şi staţii PECO, cu 

conţinut de uleiuri şi grăsimi; – apele reziduale 

menajere. 

 

Analizele efectuate asupra apelor râului Jiu la 

trecerea prin zona cu activitate industrială îl 

situează pe acesta în domeniul „apelor de 

categoria III“. Punctul maxim de poluare a Jiului 

este în apropierea oraşului Petroşani, şi anume, 

la confluenţa celor două mari râuri care 
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traversează depresiunea Văii Jiului: Jiul de Est 

şi Jiul de Vest. Analizele efectuate au arătat că 

Jiul de Est este deosebit de poluat din cauza 

cantităţilor mari de suspensii solide. Suspensiile 

argilo-cărbunoase deversate de industria 

minieră în Jiu conferă apei o culoare cafenie, 

dezagreabilă. Din această cauză, pe lângă 

dispariţia faunei şi florei specifice râurilor de 

munte, Jiul este scos din circuitul turistic, cu 

toate că brăzdează un excepţional defileu, apa 

lui fiind improprie folosinţelor agricole şi 

industriale în aval. 

 

Din analiza apelor reziduale rezultate de la 

exploatările miniere, efectuată în cadrul 

Laboratorului Dănuţoni (RAAVJ) şi de către 

Agenţia Teritorială de Protecţie a Mediului Deva 

pe râul Jiul de Est în zona Livezeni, deci în 

urma deversărilor apelor reziduale de către 

principalele surse de pe teritoriul oraşului 

Petroşani, rezultă: consumul biochimic de 

oxigen este ridicat (peste limitele admise), din 

cauza concentraţiilor mari de substanţe 

organice din apele evacuate; amoniacul din 

apele uzate depăşeşte limita maximă admisă 

din norme; municipiul Petroşani nu poluează din 

punct de vedere chimic apa râului Jiul de Est; 

apa Jiului este în principal încărcată cu 

suspensii, ceea ce îi modifică atât turbiditatea 

(împiedicând pătrunderea radiaţiilor solare) cât 

şi proprietăţile organoleptice. 

 

În judeţul Hunedoara nu sunt zone critice sub 

aspectul poluării apelor subterane, iar în ceea 

ce priveşte zonele critice din punct de vedere al 

poluării apelor de suprafaţă, la nivelul bazinului 

hidrografic Crişuri, se remarcă zona Gurabarza, 

în aval de evacuarea apelor de mină Barza.”26 

 

În bazinul hidrografic Mureş sunt inventariate un 

număr de 197 folosinţe de apă care folosesc 

resursele de suprafaţă ca receptor al apelor 

evacuate. În ceea ce priveşte sursele de 

poluare punctiformă, au fost identificate  90 de 

surse semnificative dintre care 42 sunt urbane, 

32 industriale şi 16 agricole. 

 

                                                   
26 Studiul „Poluarea din Valea Jiului și Efectele Acesteia” , 

Ing.drd. Angelica-Nicoleta Drăghici 

III.5.1.2.3. Poluări accidentale.  Accidente 

majore de mediu  

 

Conform legislației în vigoare, accidentul 

ecologic se definește ca fiind evenimentul 

produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/ 

emisii de substanțe sau preparate periculoase/ 

poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori 

sub formă de vapori sau de energie, rezultate 

din desfășurarea unor activități antropice 

necontrolate/ bruște, prin care se deteriorează 

ori se distrug ecosistemele naturale și antropice.  

 

III.5.1.2.4. Tendințe  

 

În procesul de identificare a problemelor care 

afectează apele de suprafață și subterane din 

județ s-a stabilit faptul că riscurile majore sunt 

legate de neasigurarea cantității și calității apei 

prelevate și evacuate. Pentru rezolvarea acestei 

probleme este necesar a fi atinse următoarele 

obiective:  

 

1. Asigurarea cantității și calității apei 
potabile în mediul urban;  

2. Asigurarea apei potabile în mediul rural;  
3. Realizarea sistemelor de canalizare și 

extinderea celor existente;  
4. Construirea stațiilor de epurare și 

modernizarea celor existente;  
5. Protecția apelor împotriva poluării cu 

nitrați din activitățile agricole;  
6. Reducerea poluării mediului acvatic cu 

substanțe chimice periculoase.  

Pentru atingerea acestor obiective este 

necesară implicarea autorităților care au 

responsabilitate directă și o gamă largă de 

instrumente specifice la dispoziție. Între aceste 

instrumente se poate număra acordarea de 

asistență în identificarea de surse de finanțare și 

promovarea de noi tehnologii, cu accent pe 

utilizarea tehnologiilor curate. Obiectivele 

Naționale cu referire la sectoarele apă și 

salubritate au fost formulate în POS Mediu. 

POS Mediu identifică drept prioritate nr. 1 

“Extinderea și modernizarea sistemelor de apă 

și apă uzată”. 
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III.5.1.3. Calitatea solului 
 

 

Fondul funciar reprezintă totalitatea terenurilor 

(inclusiv cele acoperite cu ape) indiferent de 

destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute 

sau de domeniul public sau privat din care fac 

parte. În funcţie de modul de utilizare, terenurile 

pot fi:  terenuri agricole; terenuri forestiere; 

terenuri acoperite permanent cu apă; terenuri 

din intravilan; terenuri cu destinaţii speciale (căi 

de transport, rezervaţii naturale etc.)  

 

Încadrarea solurilor pe clase de calitate se 

prezintă în tabelul  de mai jos, conform studiilor 

pedologice executate pe terenurile agricole de 

către Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Hunedoara. 

 

Figură 72 - Repartiţia terenurilor agricole pe clase de 

calitate în judeţul Hunedoara 

 
Sursa: Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Hunedoara 

 

Schimbările în utilizarea solurilor, precum şi 

exploatarea unor resurse naturale într-un ritm 

mai rapid decât cel în care se pot regenera, au 

condus la modificări ale suprafeţei categoriilor 

de terenuri din cadrul fondului funciar. 

  

III.5.1.3.1. Presiuni ale unor factori asupra 

stării de calitate a solurilor  

Aplicate în mod raţional, îngrăşămintele 

constituie premisa menţinerii şi sporirii fertilităţii 

solurilor, în scopul creşterii producţiei agricole. 

În cazul în care sunt folosite fără a lua în 

considerare natura solurilor, condițiile 

meteorologice sau necesitățile plantelor, 

îngrășămintele, pot provoca dereglarea 

echilibrului ecologic. Utilizarea neraţională a 

îngrăşămintelor determină apariţia unui exces 

de azotaţi şi fosfaţi care au un efect toxic asupra 

microflorei din sol şi conduce la acumularea în 

vegetaţie a acestor elemente.  

 

Poluarea solurilor în sectorul zootehnic se poate 

produce în urma depunerii pe sol a dejecţiilor 

animaliere, care având în compoziţie aproape 

exclusiv substanţe organice pot fi utilizate 

pentru fertilizarea terenurilor agricole. 

Administrarea necorespunzătoare a acestora 

poate provoca dereglarea compoziţiei chimice a 

solului prin îmbogăţirea cu nitraţi, cu efecte 

toxice şi asupra apei freatice. 

 

Figură 73 - Tendinţe în utilizarea îngrăşămintelor chimice 

în judeţul  Hunedoara, în perioada 2010 - 2014 

 
Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 

 

Folosirea directă a acestor deşeuri ca 

îngrăşăminte pune şi probleme legate de 

produşii de descompunere (intermediari) care 

sunt toxici pentru animale şi om. De asemenea, 

aceste deşeuri constituie un mediu prielnic de 

dezvoltare a microorganismelor, inclusiv a celor 

patogene, putând produce poluarea solului. 

Fermele zootehnice din judeţul Hunedoara 

produc şi gestionează două tipuri de deşeuri 

care sunt stocate temporar: deşeuri animaliere 
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preluate pe bază de contract de firme autorizate, 

deşeuri tehnologice (dejecţii lichide şi solide) 

depozitate în bazine de stocare - decantare.  

 

Principalele activităţi din sectorul industrial care 

pot determina poluarea solului sunt exploatarea 

substanţelor minerale utile (exploatări miniere, 

cariere, balastiere), depozite de zgură şi cenuşă 

din termocentrale, depozite de zgură din 

industria metalurgică. În mai mică măsură se 

poate vorbi de alterarea calităţii solurilor ca 

urmare a depunerii diferitelor substanţe 

evacuate în aer de sursele de emisie sau a 

pătrunderii substanţelor poluante în sol prin 

antrenarea lor de către precipitaţii şi infiltraţii.  

 

Sectorul industrial influențează și el în mod 

negativ calitatea solului, prin generarea de 

deșeuri care necesită depozitare definitivă. De 

asemenea, depozitarea deşeurilor municipale 

se realizează în continuare pe amplasamente 

care nu îndeplinesc condiţiile de protecţie a 

factorilor de mediu. Terenurile de sub depozite 

sunt degradate, dar există riscul contaminării 

solului şi în exteriorul depozitelor. 

 

Terenurile aferente depozitelor de deşeuri 

industriale şi zonelor din vecinătatea acestora 

sunt degradate (prezintă fenomene de ravenare, 

şiroire), infertile şi, unele dintre ele, prezintă o 

contaminare destul de pronunţată cu metale 

grele (Cu, Zn, Pb, Mn, Cd), mai ales solul din 

apropierea exploatărilor şi uzinelor de preparare.  

În decursul anului 2014 au fost identificate 

amplasamente degradate ca urmare a 

activităţilor neautorizate , cu materiale cu 

conţinut de plumb, care mai pot fi identificate în 

următoarele locaţii: 

 Hunedoara- zona poarta zgurii, mal 

Cerna 

 Vetel- Mintia- fosta platformă minieră 

 Şoimus- incinta fostei ferme 8 

 

În graficul de mai jos este prezentat numărul de 

situri contaminate, în funcție de activitatea care 

a determinat contaminarea. Astfel, se observă 

că impactul cel mai mare îl are industria 

extractivă, urmată de depozitarea pe sol, 

industria metalurgică și industria energetică. 

 

Figură 74 - Situri contaminate  pe tipuri de activităţi in 

judeţul Hunedoara 

 
 

Principalele surse industriale de poluare din 

județ sunt: unitățile siderurgice (S.C. Mittal Steel 

S.A. Hunedoara, S.C. Cilindrul S.A. Călan), 

unitățile de producere a energiei electrice și 

termice ( S.C. Electrocentrale S.A. Deva, S.E. 

Paroșeni și S.C: Acvacalor S.A. Brad- Uzină 

Electrică Gurabarza), unitățile de producere a 

materialelor de construcție (S.C. Carpatcement 

Holding S.A. Deva – punct de lucru Chișcădaga, 

S.C. Carmeuse Holding S.A. Brașov – punct de 

lucru Chișcădaga, S.C. Macon S.A. Deva, S.C. 

Refraceram S.A., Baru-Mare, S.C. Talc 

Dolomita S.A. Zlaști, S.C. Omya Calcita S.A. 

Vața de jos) și 2 din cele mai mari companii din 

țară C.N.H. Petroșani și C.N.C.A.F. Minvest 

Deva.  

 
Conform datelor furnizate de Oficiul de Studii 

Pedologice și Agrochimice Hunedoara-Deva, 

cea mai mare suprafață de teren din județ este 

afectată de eroziunea de suprafață, urmată de 

cea afectată de stagno –gleizare 

 

Tabel 55 - Factorii care afectează calitatea solurilor 

Inundaţii 

(ha) 

Stagno 

-

gleizare 

(ha) 

Gleizare 

(ha) 

Eroziunea 

de 

suprafaţă 

(ha) 

Eroziunea 

de 

adâncime 

(ha) 

14112 75207 3475 77549 8315 
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Moderată 

(ha) 

Puternică 

(ha) 

Foarte 

puternică 

(ha) 

Excesivă 

(ha) 

52771 22420 287 2071 

 
Terenuri 

colmatate 

(ha) 

Terenuri 

decopertate 

(ha) 

Terenuri deranjate 

antropic 

(ha) 

611 33 47 

 

Sursa:  Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice 

Hunedoara-Deva 

 

 

III.5.1.3.2. Managementul siturilor 

contaminate  

 

Conform tezei de doctorat „Impactul ambiental 

şi reabilitarea haldelor de steril din sectorul 

vestic al Bazinului Petroşani (de la Aninoasa  

până la Câmpu lui Neag)” realizată de Braşovan 

Andreea Gabriela în cadrul Facultăţii de Ştiinţă 

şi Ingineria Mediului din Cluj: activităţile care se 

desfăşoară în  România de mai mult de 2000 de 

ani sunt mineritul și metalurgia. România a 

extras cărbune, cupru, aur, argint, uraniu, sare, 

etc. 

 

Din trecut până în prezent au fost extrase 

aproximativ 60 de minerale diferite din resursele 

subsolului României. Calitatea factorilor de 

mediu a fost afectată datorită procesării și 

depozitării deșeurilor ce s-a făcut în multe dintre 

cazuri fără măsuri preventive, ca urmare a lipsei 

cadrului legislativ. În consecinţă, multe situri 

miniere cum ar fi cele din județul Hunedoara au 

un impact semnificativ asupra sănătăţii umane 

şi a mediului. 

 

Poluarea solului şi a apei subterane poate fi 

cauzată de metalele grele, cianuri, hidrocarburi, 

aciditate, salinitate, etc, în zonele unde s-au 

desfășurat astfel de activități, iar impactul 

principal asupra mediului din industria minieră 

provine de la iazurile de decantare şi de la 

haldele se steril, precum şi de la instalaţiile de 

prelucrare. Impacturi majore asupra calității 

factorilor de mediu au de asemenea și infiltrarea 

contaminanților în sol și ape subterane și de 

suprafață și emisiile în aer. 

 

În judeţul Hunedoara, zonele afectate de halde 

de flotaţie însumează 1166 ha, iar haldele de 

steril brut 429 ha. Acestea din urmă sunt 

repartizate în 68 de halde localizate în Bazinul 

Petroșani, în zona lacului Cinciș și a orașului 

Hunedoara, în Deva, Certej și Brad, majoritatea 

fiind inactive. 

 

“Principalele daune provocate de halde asupra 

mediului înconjurăror sunt: impactul vizual 

neplăcut, distrugerea suprafeţelor de teren 

acoperit cu sol vegetal şi vegetaţie, poluarea 

apelor de la suprafaţă şi din subteran cu 

elemente chimice dizolvate sau suspensii de 

particule solide antrenate din halde de către 

apele de ploaie sau de infiltraţie,  poluarea 

aerului cu praf rezultat în urma deversărilor 

sterile în halde şi gaze rezultate din mine, 

distrugerea materialelor şi a vieţilor omeneşti, 

situate în vecinătatea acestora, datorită pierderii 

stabilităţii haldelor. 

 

Reabilitarea ecologică a haldelor de steril 
se realizează în urma unor investigaţii 
ecologice (tipuri de ecosistem  
corespunzătoare zonei bioclimatice); 
pedologice (tipul genetic, textura şi 
structura, coeziunea, permeabilitatea, 
conţinutul de humus, natura humusului, 
litiera, volumul edafic, gradul de saturaţie în 
baze, raportul C/N (carbon/azot); pH; 
capacitatea de reţinere a apei, prezenţa, 
natura şi abundenţa sărurilor solubile; micro 
şi macrofauna solului, troficitatea globală.  
 
Plantele utilizate pentru reabilitarea haldelor 

de steril din Deva, Certej şi Bazinul 

Petroşani sunt cătina albă, salcâm, pin, 

păiuş, trifoi şi golomăţ. Spontan au apărut 

arbuşti de măceş şi mur, iar dintre plantele 

ierboase cea mai mare suprafaţă o ocupă 

frăguţa.”27 

  

                                                   
27 „Impactul ambiental şi reabilitarea haldelor de steril din 

sectorul vestic al Bazinului Petroşani (de la Aninoasa până la 

Câmpu lui Neag)” , Braşovan Andreea Gabriela 
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III.5.2. Zone protejate 
 

Județul Hunedoara este acoperit în proporție de 

peste 70 % de ecosisteme naturale și 

seminaturale (vegetație forestieră, pășuni și 

fânețe naturale, râuri și lacuri). Relieful, 

predominant deluros şi muntos, a determinat o 

dezvoltare antropică accentuată doar în lungul 

principalelor cursuri de apă şi în depresiunile 

largi, în rest, amprenta umană asupra naturii a 

fost discontinuă în timp şi suprafaţă, speciile de 

floră spontană şi faună sălbatică putând să-şi 

ocupe habitatele tipice.  

 

Pe teritoriul județului Hunedoara sunt 4 parcuri 

naționale, 41 rezervații și monumente ale naturii 

și 21 de situri de importanță comunitară (parte a 

rețelei ecologice NATURA 2000). Acestea se 

grupează în 5 areale care prezintă o densitate 

mare de elemente naturale protejate prin lege: 

 

1. Zona Apuseni – în partea de nord a 

județului, în zona Munților Bihorului 

și a depresiunii Brad; 

2. Zona Mureșul Inferior – cuprinde 

zona reprezentată de culoarul 

Mureșului Inferior și o zonă din 

Munții Metaliferi; 

3. Zona Cerna; 

4. Zona Orăștie – Parâng – în partea 

de sud-est a județului, cuprinde 

zona Munților Șureanu și Parâng; 

5. Zona Hațeg – Retezat – amplasată 

în sud-estul județului, cuprinde 

Valea Cernei și Masivul Retezat. 

Cea mai mare diversitate de specii de floră și 

faună se regăsește în ariile protejate cum ar fi: 

Parcul Naţional Retezat, Parcul Natural 

Grădiştea Muncelului-Cioclovina, Parcul 

Naţional Defileul Jiului, Geoparcul Dinozaurilor 

Ţara Haţegului. 

 

III.5.2.1. Reţeaua Natura 2000 
 

Cea mai importantă rețea de situri la nivel 

european pentru protecția naturii este Rețeaua 

ecologică Natura 2000, acoperind aproximativ 

20% din teritoriul Uniunii Europene şi 

aproximativ 17% din teritoriul României. Pe 

termen lung, scopul său este de a conserva 

habitatele şi speciile de interes comunitar pentru 

care au fost desemnate siturile Natura 2000. 

Reţeaua ecologică Natura 2000 asigură 

beneficii economice şi sociale, susţine şi 

promovează practicile tradiţionale. Dezvoltarea 

durabilă la nivel local şi regional este promovată 

de Directiva Habitate prin asigurarea unor 

cerinţe economice, sociale şi culturale, 

permiţând desfăşurarea activităţilor care nu 

afectează în sens negativ conservarea 

habitatului sau speciilor pentru care a fost 

declarat situl.Reţeaua Natura 2000 include două 

tipuri de situri: 

 Ariile Speciale de Conservare (SCAs) 

desemnate pentru protecţia speciilor şi 

habitatelor ameninţate, enumerate în 

anexele Directivei Habitate 

 Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică 

(SPAs), care sunt clasificate în cadrul 

Directivei Păsări pe baza faptului că 

sunt populate de un mare număr de 

specii de păsări pe cale de dispariţie. 

În conformitate cu Ordinul nr. 1964 din 13 

decembrie 2007 privind institurirea regimului de 

arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice Natura 2000 în România + emitent 
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Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în 

judeţul Hunedoara se află: 

 

Tabel 56 - Procentul de ocupare al regiunilor inscrise în Natura 2000 pe  teritoriul judeţului Hunedoara 

 
Surse: PATJ Hunedoara 

 

Conform Planurilor de Management ale siturilor 

Natura 2000, orice sit din această categorie se 

administrează pe baza principiilor dezvoltării 

durabile deoarece scopul protejării acestora nu 

este interzicerea activităţilor economice ci 

desfăşurarea acestora fără afectarea 

biodiversităţii. 

Pe teritoriul siturilor Natura 2000, se stipulează 

în Directive că trebuie evitate activităţile care pot 

afecta semnificativ habitatele şi speciile pentru 

Nr. 

Crt. 

Regiuni înscrise in Natura 2000 

 

Procent de ocupare pe 

teritoriul Județului 

Hunedoara 

1 Cheile Cernei SCI 100% 

2 Dealul Cetăţii Deva SCI 100% 

3 Cheile Glodului, Cibului şi Măzii SCI 100% 

4 Defileul Jiului SCI 100% 

5  Măgurile Băiţei SCI 100% 

6  Muntele Vulcan SCI 100% 

7 Grădiştea Muncelului Ciclovina SCI 100% 

8  Frumoasa SCI Sibiu(61,1 %) 

Vâlcea(20,1%) 

Alba(17,8%) 

Hunedoara(1%) 

9 Defileul Mureşului Inferior SCI 100% 

10 Nordul Gorjului de Vest SCI 100% 

11 Parâng SCI 100% 

12 Pădurea Bejan SCI 100% 

13 Retezat SCI 100% 

14 Strei -Haţeg SCI 100% 

15 Tufurile calcaroase din Valea Bobalna SCI 100% 

16 Tinutul Pădurenilor SCI 100% 

17 Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei SPA Arad(54%) 

Timiș(34,8%) 

Hunedoara(11,2%) 

18 Domogled - Valea Cernei SPA Gorj(47,8%) 

Caraș-Severin(37,9%) 

Mehedinti(13,3%) 

Hunedoara(1%) 

19 Munţii Retezat SPA 100% 

20 Grădiştea Muncelului - Cioclovina SPA 100% 
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care sunt desemnate şi trebuie luate măsuri 

pentru a menţine sau a aduce speciile şi 

habitatele respective într-o stare favorabilă de 

conservare. 

 

În multe situaţii, este important de menţionat că, 

speciile şi habitatele protejate în siturile Natura 

2000 au apărut şi s-au menţinut ca urmare a 

activităţilor umane de exploatare durabilă a 

resurselor naturale. Se vor menţine activităţile 

economice în majoritatea siturilor Natura 2000, 

dar cu accent deosebit pe conservarea speciilor 

şi habitatelor pentru care au fost declarate. În 

primul rând, managementul acestor zone va 

trebui să ţină cont de faptul că Natura 2000 este 

un instrument de conservare a biodiversităţii. 

Activităţile economice care ajută la menţinerea 

şi protejarea naturii şi a mediului natural vor fi 

incluse în planurile de management. 

 

Astfel, vor fi premise în siturile Natura 2000 

activităţi agricole tradiţionale, unele dintre 

acestea necesare pentru menţinerea peisajelor 

(de exemplu, pajiştile montane), cultivarea şi 

obţinerea produselor ecologice - legume, fructe, 

produse lactate, carne, sucuri de fructe, activităţi 

de vânatoare şi pescuit, cu condiţia ca siturile 

Natura 2000 să îşi păstreze obiectul conservării. 

Degradarea sau distrugerea habitatelor naturale 

şi a speciilor de plante şi animale de interes 

comunitar, pentru care zona a fost declarată sit 

Natura 2000 nu trebuie sa fie aibă loc ca urmare 

a exploatării terenurilor agricole. 

 

Măsurile minime de management ce trebuie 

respectate de aceste activități pentru speciile de 

interes comunitar sunt: respectarea perioadelor 

de reproducere, cuibărit, popas şi iernat; 

exploatarea masei lemnoase - în funcţie de 

habitatul / specia pentru care zona a fost 

declarată situl Natura 2000; construcţii din 

materiale tradiţionale, în acord cu arhitectura 

zonei sau activităţi de promovare si dezvoltare a 

turismului durabil, cu accent pe ecoturism. 

 

În zonele protejate nu vor fi permise construcţiile 

şi lucrări de infrastructură care afectează 

habitatele / speciile pentru care zona a fost 

declarată sit Natura 2000. Excepţie fac acele 

lucrări care sunt importante pentru siguranţa 

oamenilor sau de importanţă naţională. 

 

Totodată, turismul responsabil nu este o altă 

formă de turism, ci o abordare diferită a 

planificării şi administrării fenomenului turistic. 

Turismul responsabil generează venituri, locuri 

de muncă pentru membrii comunităților locale și 

contribuie la conservarea ecosistemelor locale, 

iar în sensul cel mai pur este o industrie care 

dorește să aibă un impact minim asupra 

mediului și a culturii locale. 
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Figură 75 - Arii Natura 2000 pe  teritoriul judeţului Hunedoara 
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III.5.2.2. Rezervaţii şi monumente ale naturii IUCN 
 

Aria protejată este „un spaţiu geografic clar 

delimitat, recunoscut, desemnat şi administrat în 

baza unor acte legale sau prin alte mijloace 

eficiente, cu scopul de a se realiza conservarea 

pe termen lung a naturii precum şi a serviciilor 

de mediu şi a valorilor culturale asociate”.28 

 

Conform studiului Ariile Protejate din România 

realizat de Erika Stanciu şi Florentina Florescu: 

în conservarea capitalului natural şi cultural sunt 

esențiale ariile protejate, întrucât includ cele mai 

reprezentative şi semnificative zone din punct 

de vedere al biodiversităţii, al valorilor naturale 

şi culturale asociate. Se elaborează şi se 

implementează măsuri de management în 

aceste arii, în aşa fel încât să se menţină sau 

chiar să se refacă, acolo unde este nevoie, 

ecosistemele naturale şi populaţiile de specii 

sălbatice, menţinându-se în acelaşi timp sau 

căutându-se soluţii pentru utilizarea durabilă a 

resurselor naturale. 

 

În ariile protejate în care se pune accent în 

principal pe protecţie strictă pentru menţinerea 

ecosistemelor şi proceselor naturale, obiectivele 

de management diferă faţă de cele din ariile 

protejate în care se caută soluţii pentru 

menţinerea şi promovarea utilizării durabile a 

resurselor naturale. 

 

Este necesară încadrarea ariilor protejate în 

categorii, în primul rând din punct de vedere 

tehnic, pentru ca cei implicaţi în activităţi de 

conservare să dispună de un sistem unitar de 

definire a obiectivelor de management pentru 

ariile protejate şi pentru a stabili măsurile 

minime de management ce se impun în funcţie 

de obiectivele principale de management. În 

acest fel se stabilesc standarde de management 

caracteristice fiecărei categorii, cu scopul de a 

se impune un nivel minim de conservare, 

acceptat de majoritatea specialiştilor şi se evită 

numeroase confuzii şi dezbateri inutile pe tema 

nivelului de protecţie / conservare ce se 

realizează într-o arie protejată. 

                                                   
28 „Ariile Protejate din România”, Erika Stanciu şi Florentina 

Florescu 

 

IUCN a definit șase categorii principale de arii 

protejate în funcție de obiectivele principale de 

management pentru a evita confuziile ce se 

creează prin denumirile ariilor protejate și pentru 

a reflecta cât mai bine obiectivele ariilor 

protejate.  

 

“Chiar dacă fiecare ţară îşi defineşte propriile 

categorii de arii protejate, este de dorit ca 

fiecare ţară să accepte şi să realizeze o 

corespondenţă cu categoriile definite de IUCN, 

care se constituie într-un standard global pentru 

planificarea, desemnarea şi managementul 

ariilor protejate.”29 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.5 din 6 

martie 2000 privind Planului de Amenajare a 

Teritoriului Naţional, Secţiunea a III-a – Zone 

protejate, în judeţul Hunedoara se află 

următoarele arii protejate: 

 

                                                   
29 „Ariile Protejate din România”, Erika Stanciu şi Florentina 

Florescu 
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Tabel 57 - Rezervaţii şi monumente ale naturii pe  teritoriul judeţului Hunedoara 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea ariei protejate Localizare Categor

ie IUCN 

Tip Supra

față 

(ha) 

1 Apele mezotermale Geoagiu-Băi Geoagiu-Băi  

IV 
mixt 8 

2 Arboretumul Simeria  Simeria 

IV 
dendrologic și 

peisagistic 

70 

3 Calcarele de la Fața Fetii  Râu de Mori  

IV 
botanic 3 

4 Calcarele de la Godinești  Godinești  

IV 
mixt 6 

5 Calcarele de la Boiu de Sus  Boiu de Sus  

IV 
mixt 50 

6 Calcarele din Dealul Măgura  Băița  

IV 
mixt 120 

7 Cheile Crivadiei  Crivadia  

IV 
mixt 10 

8 Cheile Cernei  Lunca Cernii de 

Jos  

IV 
mixt 2 

9 Cheile Jiețului  Petrila  

IV 
mixt 10 

10 Cheile Ribicioarei și Uibăreștilor  Ribicioara  

IV 
mixt 20 

11 Cheile Madei Balșa  

IV 
mixt 10 

12 Cheile Taia  Petrila  

IV 
mixt 2 

13 Complexul carstic Ponorâci-

Cioclovina 

Cioclovina  

IV 
mixt 1,50 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Apele_mezotermale_Geoagiu-B%C4%83i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geoagiu-B%C4%83i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arboretumul_Simeria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simeria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcarele_de_la_Fa%C8%9Ba_Fetii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_R%C3%A2u_de_Mori,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcarele_de_la_Godine%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Godine%C8%99ti,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcarele_de_la_Boiu_de_Sus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Boiu_de_Sus,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcarele_din_Dealul_M%C4%83gura
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83i%C8%9Ba,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Crivadiei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Crivadia,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Cernei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca_Cernii_de_Jos,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca_Cernii_de_Jos,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Jie%C8%9Bului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrila
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Ribicioarei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ribicioara,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Madei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bal%C8%99a,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Taia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrila
https://ro.wikipedia.org/wiki/Complexul_carstic_Ponor%C3%A2ci-Cioclovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Complexul_carstic_Ponor%C3%A2ci-Cioclovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cioclovina,_Hunedoara
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14 Codrii seculari pe Valea Dobrișoarei și 

Prisloapei  

Bătrâna 

Bunila 

Cerbăl 
IV 

forestier 139,3

0 

15 Dealul Cetății Deva  Deva  

IV 
mixt 30 

16 Dealul Colț și Dealul Zănoaga  Deva  

IV 
botanic 78,40 

17 Fânețele cu narcise Nucșoara  Nucșoara  

IV 
botanic 20 

18 Fânațele Pui  Pui  

IV 
botanic 13 

19 Locul fosilifer Ohaba-Ponor Ohaba-Ponor 

IV 
paleontologic 10 

20 Locul fosilifer Lăpugiu de Sus  Lăpugiu de Sus  

IV 
paleontologic 5 

21 Locul fosilifer cu dinozauri Sânpetru  Sânpetru  

IV 
paleontologic 5 

22 Măgura Uroiului Simeria 

Rapoltu Mare IV 
geologic 10 

23 Măgurile Săcărâmbului  Săcărâmb 

IV 
mixt 13 

24 Mlaștina de la Peșteana  Peșteana  

IV 
botanic 2 

25 Muntele Vulcan  Buceș  

IV 
mixt 5 

26 Pădurea Bejan  Deva  

IV 
forestier 70 

27 Pădurea Chizid  Hunedoara  

IV 
botanic 50 

28 Pădurea Pojoga  Zam  

IV 
botanic 20 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Codrii_seculari_pe_Valea_Dobri%C8%99oarei_%C8%99i_Prisloapei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Codrii_seculari_pe_Valea_Dobri%C8%99oarei_%C8%99i_Prisloapei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83tr%C3%A2na,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bunila,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cerb%C4%83l,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dealul_Cet%C4%83%C8%9Bii_Deva
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deva
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dealul_Col%C8%9B_%C8%99i_Dealul_Z%C4%83noaga
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deva
https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2na%C8%9Bele_cu_narcise_Nuc%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nuc%C8%99oara,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2na%C8%9Bele_Pui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pui,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Locul_fosilifer_Ohaba-Ponor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ohaba-Ponor,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Locul_fosilifer_L%C4%83pugiu_de_Sus
https://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83pugiu_de_Sus,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Locul_fosilifer_cu_dinozauri_S%C3%A2npetru
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2npetru,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83gura_Uroiului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simeria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rapoltu_Mare,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83gurile_S%C4%83c%C4%83r%C3%A2mbului
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83c%C4%83r%C3%A2mb,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mla%C8%99tina_de_la_Pe%C8%99teana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99teana,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntele_Vulcan_(arie_protejat%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Buce%C8%99,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83durea_Bejan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deva
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83durea_Chizid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83durea_Pojoga
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Zam,_Hunedoara
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29 Pădurea Slivuț  Hațeg 

IV 
botanic 40 

30 Piatra Crinului  Petroșani  

IV 
botanic 0,50 

31 Peștera Bolii  Petroșani  

IV 
speologic 0,50 

32 Peștera Cizmei  Ribița 

III 
speologic 0,10 

33 Peștera cu Corali  Câmpu lui Neag  

IV 
speologic 0,50 

34 Peștera Tecuri  Baru  

IV 
speologic 2 

35 Peștera Șura Mare  Pui  

IV 
speologic 5 

36 Peștera Zeicului  Câmpu lui Neag  

IV 
speologic 1,50 

37 Paleofauna reptiliană Tuștea  Tuștea 

IV 
paleontologic 0,50 

38 Podul natural de la Grohot  Grohot  

III 
geologic 1 

39 Rezervația științifică Gemenele  Râu de Mori  

I 
științific 1.629,

40 

40 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna  Bobâlna  

IV 
geologic 12,50 

41 Vârful Poieni  Sălașu de Sus  

IV 
botanic 0,80 

 

Surse: PATJ Hunedoara 

 

 

Majoritatea siturilor protejate de pe teritoriul 

judeţului Hunedoara se află în categoria IV, 

excepţie făcând Podul Natural de la Grohot şi 

Peştera Cizmei care se află în categoria III şi 

Rezervația științifică Gemenele din cadrul 

Parcului Naţional Retezat care se află în 

categoria I şi parcurile naţionale care se află în 

categoria II.  

 

Categoriile sunt, dupa cum urmează: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83durea_Slivu%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ha%C8%9Beg,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Crinului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petro%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Bolii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petro%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Cizmei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ribi%C8%9Ba,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_cu_Corali
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpu_lui_Neag,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Tecuri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Baru,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_%C8%98ura_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pui,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Zeicului
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpu_lui_Neag,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paleofauna_reptilian%C4%83_Tu%C8%99tea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tu%C8%99tea,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podul_natural_de_la_Grohot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grohot,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bia_%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83_Gemenele
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_R%C3%A2u_de_Mori,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tufurile_calcaroase_din_Valea_Bob%C3%A2lna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bob%C3%A2lna,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2rful_Poieni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83la%C8%99u_de_Sus,_Hunedoara
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CATEGORIA I: Rezervaţii naturale stricte: arii 

protejate administrate în special pentru 

interes ştiinţific  

 

Definiţie: Arii protejate stricte desemnate pentru 

protecţia biodiversităţii şi eventual a 

caracteristicilor geologice / geofizice, cu un 

control strict şi limitarea vizitării, utilizării şi 

impactului uman pentru a se asigura protecţia 

valorilor de conservare. Asemenea arii protejate 

pot servi ca zone de referinţă indispensabile 

pentru cercetare ştiinţifică şi monitorizare.  

 

Obiectivul principal este de a conserva 

ecosisteme şi specii excepţionale la nivel 

regional, naţional sau global şi/sau caracteristici 

de geodiversitate în situaţii în care toate acestea 

s-au format în cea mai mare parte sau integral 

prin forţe non-umane şi vor fi degradate sau 

distruse sub impactul unor forţe ce nu depind de 

om.  

 

În aceste rezervaţii se urmăreşte menţinerea 

ecosistemelor în stare cât mai naturală, cu 

intervenţii umane minime. Constituie adevărate 

laboratoare de cercetare pentru anumite specii 

şi ecosisteme, exemple relevante pentru 

monitoring şi educaţie şi refugii de siguranţă 

maximă pentru specii rare, ameninţate sau 

periclitate. Prin planificare şi management se 

urmăreşte reducerea la minim a modificărilor ce 

ar putea apărea în urma cercetării sau a altor 

activităţi. Dacă este cazul, se urmăreşte 

păstrarea valorilor culturale şi spirituale asociate 

cu natura.  

 

Categoria de arie protejată definită în România 

care corespunde acestei categorii IUCN este 

rezervaţia ştiinţifică. La noi în ţară suprafaţa 

acestora poate varia de la câteva hectare, la 

câteva sute de hectare, cum ar fi Rezervaţia 

Ştiinţifică Gemenele din Parcul Naţional Retezat 

(cca 1.600 ha) sau chiar zeci de mii de hectare. 

Accesul în aceste zone este permis unui număr 

limitat de vizitatori, în principal cercetători şi 

numai cu aprobări speciale. 

 

 

CATEGORIA II: Parc naţional: arie protejată 

administrată în special pentru protejarea 

ecosistemelor şi recreere.  

Definiţie: Arii protejate cu suprafeţe naturale sau 

aproape naturale întinse desemnate pentru a 

proteja procese ecologice la scară mare 

împreună cu complexul de specii şi ecosisteme 

caracteristice zonei, care oferă bazele necesare 

pentru experienţe spirituale, ştiinţifice, educative, 

de recreere şi de vizitare compatibile ecologic şi 

cultural cu zona respectivă. 

 

Obiectivul principal este de a proteja 

biodiversitatea naturală împreună cu structurile 

ecologice şi procesele naturale asociate şi de a 

promova educaţia şi recrearea.  

 

Sunt zone relativ întinse, cu suprafeţe variind la 

noi în ţară între câteva mii de hectare şi peste 

40.000 ha, cu specii şi ecosisteme rare, peisaje 

deosebite şi un impact redus al activităţilor 

umane pe cea mai mare parte a suprafeţei. În 

general activităţile umane nu sunt permise pe 

mare parte din suprafaţa acestor parcuri, 

excepţie făcând unele activităţi tradiţionale pe 

care localnici le desfăşoară de secole. Dar şi 

aceste activităţi tradiţionale sunt reglementate 

astfel încât biodiversitatea şi procesele naturale 

să fie cât mai bine menţinute. 

 

Trebuie însă menţionat că, în majoritatea 

parcurilor naţionale din România sunt suprafeţe, 

uneori destul de întinse, în care este permisă 

exploatarea resurselor naturale şi cu scop 

comercial, nu neapărat în beneficiul 

comunităţilor locale. Dar, în cazul în care parcul 

naţional este gospodărit în conformitate cu 

obiectivele de management ce se impun 

categoriei II IUCN, şi în cazul acestor activităţi 

de exploatare a resurselor ar trebui să se 

impună standarde deosebite, care să reducă în 

mod semnificativ impactul asupra biodiversităşii. 

 

Majoritatea parcurilor naţionale nu au aşezări 

umane pe suprafaţa lor. În interiorul parcurilor 

naţionale se delimitează diferite zone, cu 

specificarea clară a restricţiilor pentru fiecare din 

aceste zone. Activităţile de management sunt 

adaptate acestei zonări, iar regulamentul 

parcului şi planul de management stabilesc 
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regulile de utilizare a resurselor naturale pentru 

fiecare zonă de management definită. În cazul 

României acestei categorii îi corespunde 

categoria de parcuri naţionale. 

 

CATEGORIA III: Monumente ale naturii: arie 

protejată administrată în special pentru 

conservarea caracteristicilor naturale 

specifice.  

 

Definiţie: Arii protejate desemnate pentru a 

proteja monumente naturale specifice, respectiv 

o anumită formaţiune terestră, cavernă 

submarină, formaţiune geologică cum ar fi o 

peşteră sau chiar un organism viu cum ar fi un 

arbore secular. Sunt în general arii protejate 

mici şi adesea au valoare deosebită pentru 

vizitatori.  

 

Obiectivul principal este de a proteja formaţiuni 

naturale excepţionale precum şi biodiversitatea 

şi habitatele asociate.  

 

În ţara noastră acestei categorii IUCN îi 

corespunde categoria de monumente ale naturii.  

 

CATEGORIA IV: Arii cu management activ al 

habitatului sau speciei: arie protejată 

gospodărită în special pentru conservare 

prin măsuri de management active.  

 

Definiţie: Arii protejate desemnate pentru 

protecţia anumitor specii sau habitate şi în care 

managementul reflectă această prioritate. Multe 

arii protejate din categoria IV necesită intervenţii 

periodice active pentru a satisface cererile 

anumitor specii sau pentru menţinerea 

habitatelor, dar acest management activ nu este 

obligatoriu pentru ariile protejate din această 

categorie. 

 

Obiectivul principal îl constituie menţinerea, 

conservarea şi refacerea speciilor şi habitatelor.  

 

În România în această categorie se încadrează 

rezervaţiile naturale ce se pot întinde pe 

suprafeţe de câţiva ari sau pe zeci, foarte rar pe 

cîteva mii de hectare. Adesea sunt înfiinţate 

pentru conservarea unor habitate ce au apărut 

prin modificarea celor naturale sub acţiunea 

umană, cum ar fi de exemplu mozaicurile de 

fâneţe şi păduri extrem de bogate în specii şi din 

ce în ce mai rare în Europa. 

 

Pe lângă siturile protejate, pe teritoriul judeţului 

Hunedoara au mai fost declarate şi 7 arii de 

protecţie specială avifaunistică declarate prin 

HG nr. 971/2011, având o suprafaţă pe judeţul 

Hunedoara de 105.752,89 (în jur de 15% din 

suprafaţa judeţului). 

 

 

Tabel 58 - Ariile de protecţie specială avifaunistică din judeţul Hunedoara 

Nr. 
crt. 

Denumirea ariei de 
protecţie specială 

avifaunistică 

Localizare Observaţii 

1 ROSPA0029 Defileul 
Mureşului Inferior-
Dealurile Lipovei 

- jud. Hunedoara: Baru - 2%  include rezervaţia naturală 
„Pădurea Pojoga” 

2 ROSPA0045 
Grădiştea Muncelului-
Cioclovina 

- jud. Hunedoara: Baru - 41%, Băniţa - 58%, 
Beriu sub 1%, Boşorod - 42%, Orăştioara de 
Sus - 59%, Pui - 38% şi Petroşani sub 1%  

include Parcul Natural 
Grădiştea Muncelului-
Cioclovina 

3 ROSPA0085 Munţii 
Retezat 

- jud. Hunedoara: Pui - 1%. Râu de Mori – 
52%, Sălaşu de Sus – 40%, Uricani – 17% 

se suprapune Parcului 
Naţional Retezat 

4 ROSPA0035 
Domogled – Valea 
Cernei 

- jud. Hunedoara: Râu de Mori < 1%  

5 ROSPA0043 
Frumoasa 

1% în judeţul Hunedoara (numai în formularul 
standard al sitului) 
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6 ROSPA0139 

Piemontul Munţilor 
Metaliferi – Vinţu 

- jud. Hunedoara: Geoagiu – 14%, Hărău – 
5%, Simeria – 12%, Turdaş - 35 

Include rezervaţia naturală 
Măgura Uroiului 

7 ROSPA0132 Munţii 
Metaliferi 

- jud. Hunedoara: Baia de Criş – 4%, Balşa -
62%, Blăjeni – 6%, Buceş<1%, Bucureşci – 
10%, Bulzeştii de Sus – 9%, Băiţa – 34%, 
Certeju de Sus – 29%, Geoagiu – 19%, 
Rapolt<1%, Ribiţa – 17% 

 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 
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Figură 76 - Arii Natura 2000 pe  teritoriul judeţului Hunedoara
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III.5.2.3. Folosinţa terenurilor  şi a 
Resurselor naturale  în Parcurile 
Naţionale 
 

Conform Planurilor de Management al parcurilor 

naționale prezente pe teritoriul județului 

Hunedoara, zonarea funcţională a acestora are 

la bază criterii legate de activităţile permise şi de 

valorile deosebite ce se constituie în obiective 

majore pentru conservare, reglementate de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011. 

  

Astfel, principalele zone sunt: 

 

A. Zona cu Protecţie Strictă 
 

Descriere: zone sălbatice în care nu au existat 

intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost 

foarte redus 

OUG 57/2007: Art. 22, pct. (3): Se interzice 

desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu 

excepţia activităţilor de cercetare, educaţie 

ecologică, activităţi de ecoturism.  

 

B. Zona cu Protecţie Integrală 
 

Descriere: cuprinde cele mai valoroase bunuri 

ale patrimoniului natural din interiorul ariei 

naturale protejate 

OUG 57/2007: Art. 22, punctele (5) şi (6): Sunt 

interzise orice forme de exploatare sau utilizare 

a resurselor naturale, precum şi orice forme de 

folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de 

protecţie şi/sau de conservare; activităţile de 

construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate 

administrării ariei naturale protejate şi/sau 

activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor 

destinate asigurării siguranţei naţionale sau 

prevenirii unor calamităţi naturale.  

 

Excepție fac zonele de protecţie integrală, în 

afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice,  unde 

se pot desfăşura activităţi  ştiinţifice şi 

educative; activităţi de ecoturism care nu 

necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau 

păşunat numai cu animale domestice, 

proprietatea membrilor comunităţilor care deţin 

păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a 

acestora, în perioadele şi cu speciile şi 

efectivele avizate de administraţia parcului, 

astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale 

şi speciile de floră şi faună prezente;  

 

Pe lângă acestea, mai sunt permise o serie de 

activități specifice de reconstrucție și reabilitare 

a ecosistemelor, menținerea habitatelor, lucrări 

speciale de conservare și intervenții în caz de 

calamități care se pot face doar de persoane 

autorizate și cu aprobarea autorității publice 

centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

 

C. Zonele-tampon 
 

Descriere: fac trecerea între zonele cu protecţie 

strictă/de protecţie integrală şi cele de 

dezvoltare durabilă 

OUG 57/2007: Art. 22, pct. (8): Se pot 

desfăşura activităţi ştiinţifice şi educative; 

activităţi de ecoturism care nu necesită 

realizarea de construcţii-investiţii; utilizarea 

raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat 

pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi 

efectivele avizate de administraţia parcului 

natural, astfel încât să nu fie afectate habitatele 

naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse 

regenerabile, în limita capacităţii productive şi 

de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu 

impact redus, precum recoltarea de fructe de 

pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu 

respectarea normativelor în vigoare. Acestea se 

pot desfăşura numai de către persoanele fizice 

sau juridice care deţin/administrează terenuri în 

interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu 

acordul administraţiei ariei naturale protejate și 

activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor 

regenerabile, prin introducerea de tehnologii cu 

impact redus. 

 

Pe lângă acestea mai sunt permise o serie de 

activități specifice de reconstrucție și reabilitare 

a ecosistemelor, menținere a habitatelor, lucrări 

speciale de conservare și intervenții în caz de 
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calamități care se pot face doar de persoane 

autorizate și cu aprobarea autorității publice 

centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;  

 

D. Zonele de Dezvoltare Durabilă 
 

Descriere: sunt zonele în care există deja 

investiţii în infrastructură specifică pentru turism, 

respectiv cabane şi pensiuni, pârtii de schii şi 

alte amenajări. Aceste zone sunt declarate prin 

PUG ca zone de intravilan, în care sunt permise 

menţinerea sau dezvoltarea infrastructurii 

turistice, cu respectarea legislaţiei în vigoare 

pentru arii protejate, astfel încât să se limiteze 

impacturile negative asupra celorlalte zone.  

 

OUG 57/2007: Art. 22, pct. (11): Se pot 

desfăşura activităţi de vânătoare în zonele de 

dezvoltare durabilă, activităţi tradiţionale de 

cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a 

animalelor, activităţi de pescuit sportiv, industrial 

şi piscicultură; activităţi de exploatare a 

resurselor minerale neregenerabile, dacă 

reprezintă o activitate tradiţională; aplicarea de 

tratamente de tăiere; activităţi specifice modului 

de producţie ecologică de cultivare a terenului 

agricol şi creşterea animalelor, în conformitate 

cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură 

ecologică; alte activităţi tradiţionale efectuate de 

comunităţile locale și activităţi de 

construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor 

ariilor naturale protejate pentru fiecare obiectiv, 

conforme planurilor de urbanism legal aprobate. 

 

Parcul Naţional Retezat 

“Se află în partea de vest a Carpaţilor 

Meridionali, cuprinzând parte din Masivul 

Retezat-Godeanu din Carpaţii Meridionali, între 

45o15”-45o28” latitudine nordică şi 28o35”-23o3” 

longitudine estică. PNRRB se află în cea mai 

mare parte în judeţul Hunedoara, fiind delimitat 

de Depresiunea Haţegului, Munţii Tulişa, Valea 

Streiului, Depresiunea Petroşani, Valea Jiului de 

Vest şi Valea Râului Mare. Parte din suprafaţa 

parcului se află pe teritoriul administrativ al 

judeţelor Caraş- Severin şi Gorj”. (Plan 

Management Parc Naţional Retezat).  

 

 

  

Tabel 59 - Parcul Natural Retezat 

DENUMIRE ZONĂ LOCALIZARE SUPRAFAȚĂ AȘEZĂRI UMANE 

A. Zona cu Protecţie Strictă 

Rezervaţia ştiinţifică 

Gemenele 

  - 

Suprafeţele de fond 

forestier 

Ocoalele silvice Lupeni, Pui şi 

Retezat 

 - 

B. Zona cu Protecţie Integrală /  C. Zonele - tampon 

Retezatul Calcaros Câmpu Mielului   

Lunca Berhinei    

Valea Lăpuşnicului Mic 

şi a Lăpuşnicului 

   

Faţa de sud a 

Retezatului 

   

Poarta Bucurei    

Căldările glaciare ale 

lacurilor Ana, Lia, 

Viorica 

   

Versantul aflat la sud şi 

sud-est faţă de lacul 

Zănoaga 

   

Feţele Voilesei    
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Versantul drept tehnic 

de pe Râul Şes 

   

D.  Zonele de Dezvoltare Durabilă 

Perimetre construite Valea Râului Mare, Râuşor, 

Pietrele şi Valea Jiului de 

Vest 

 Valea Râului Mare, Râuşor, 

Pietrele şi Valea Jiului de 

Vest 

 

Parcul Natural Grădiştea  Muncelului – 

Cioclovina 

 

Grădiștea Muncelului-Cioclovina se află în sud-

vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului 

Hunedoara și este o arie protejată de interes 

național ce corespunde categoriei a V-a IUCN 

(parc natural). Aria naturală este situată în 

Munții Șureanu, pe teritoriile administrative ale 

comunelor Baru, Boșorod, Bănița, Orăștioara de 

Sus și Pui. Parcul Natural Grădiștea Muncelului 

- Cioclovina se întinde pe o suprafață de 38.184 

hectare fiind declarat arie protejată prin Legea 

nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea a III -a - zone protejate). 

 

 

 

Tabel 60 - Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina 

DENUMIRE ZONĂ LOCALIZARE SUPRAFAȚĂ AȘEZĂRI UMANE 

A. Zona cu Protecţie Strictă 

Peştera Şura Mare comuna Pui, satul 

Ohaba Ponor 

  

Peştera din Valea 

Călianului / P. din Valea 

Stânii 

comuna Pui, Complexul Carstic 

Ponorici – Cioclovina 

  

Peştera Cioclovina 

Uscată 

comuna Boşorod, satul 

Cioclovina, Complexul Carstic 

Ponorici – Cioclovina 

  

B. Zona cu Protecţie Integrală 

Şura Mare-Cioclovina-

Piatra Roşie 

 5217,4 ha - satele Alunu şi Cioclovina, 

aparţinătoare com. 

Boşorod  

- satele Federi, Fizeşti şi 

Ohaba Ponor, aparţinând 

com. Pui. 

Cheile Crivadiei-

Comărnicel - Perete 

 1009,1 ha sălaşe dispersate 

Complexul carstic 

Răchiţeaua – Tecuri 

 535 ha - 

Dealul şi Peştera Bolii  46,6 ha sălaşe dispersate. 

Costeşti - Cetăţuia - 

Blidaru 

 323,6 ha câteva locuinţe dispersate, 

pensiuni, tabăra şcolară 

aparţinătoare de satul 

Costeşti 

Cetate Feţele Albe  171,6 ha - 

Sarmizegetusa Regia  230,8 ha - 

Păşunea Jigoru – Vf. 

Muntelui 

 231 ha nu sunt; există stâni 

Codrii seculari Tâmpu  94,5 ha - 
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Codrii seculari Valea 

Mică 

 194,6 ha - 

Codrii seculari 

Porumbelu – Râgla 

 115,7 ha - 

Punctul fosilifer Ohaba 

Ponor 

 11,8 ha - 

D.  Zonele de Dezvoltare Durabilă 

Intravilanul localităţilor 

de pe teritoriul parcului 

Costești, Valea Albă   

Lunca V. Grădiştei    

Lunca Streiului    

Amenajarea 

hidrotehnică existentă 

de pe Valea Godeanu şi 

Grădişte 

   

Infrastructura rutieră    

 

 

Geoparcul Dinozaurilor 

“Geoparcul Dinozaurilor Țara Haţegului are o 

suprafaţă de 102.392 ha şi cuprinde integral 

unitățile administrativ-teritoriale: Densuş, 

General Berthelot, Toteşti, Răchitova, 

Sântămăria Orlea, Sarmizegetusa, Haţeg şi 

parţial unitățile administrativ-teritoriale Baru 

Mare, Sălaşu de Sus, Pui, Râu de Mori. 

Geoparcul se învecinează la sud cu Parcul 

Naţional Retezat şi la nord şi nord – est cu 

Parcul Natural Grădiştea Muncelului - 

Cioclovina. “ (Plan Management Geoparcul Dinozaurilor). 

 

 

Tabel 61 - Geoparcul Dinozaurilor 

DENUMIRE ZONĂ LOCALIZARE SUPRAFAȚĂ AȘEZĂRI UMANE 

B. Zona cu Protecţie Integrală 

ZPI 1 - Depozitele 

continentale de 

dinosaurieni de la 

Sînpetru 

sat Sînpetru, comuna 

Sântămăria Orlea 

5 ha  

ZPI 2 - Mlaştina de la 

Peşteana 

sat Peşteana, comuna Densuş 2 ha  

ZPI 3 - Calcarele de la 

Faţa Fetei 

comuna Rîu de Mori 1 ha  

ZPI 4 - Vârful Poieni sat Ohaba de sub Piatră, 

comuna Sălaşu de Sus 

0,8 ha  

ZPI 5 - Pădurea Slivuţ Orașul Hațeg 40 ha  

ZPI 6 - Depozitele 

continentale 

Tuştea, comuna General 

Berthelot 

0,6 ha  

ZPI 7 - Fâneţele cu 

narcise de la Nucşoara 

satului Nucşoara, comuna 

Sălaşu de Sus 

20 ha  

ZPI 8 Fâneţele de la Pui comuna Pui 5 ha  

C. Zonele - tampon 

ZMD 1 Pădurea Slivuţ – 

Haţeg 
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ZMD 2 Valea Fierului    

ZMD 3 Munţii Țarcu;    

ZMD 4 Râu Bărbat    

ZMD 5 Șureanu    

D.  Zonele de Dezvoltare Durabilă 

Intravilan comunele Densuș, Rachitova, 

General Berthelot, Totești, 

Sântmăria Orlea, 

Sarmizegetuza, Râu de Mori, 

Sălaşu de Sus 

 comunele Densuș, Rachitova, 

General Berthelot, Totești, 

Sântmăria Orlea, 

Sarmizegetuza, Râu de Mori, 

Sălaşu de Sus 
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III.5.3. Riscuri naturale şi antropice 
 

 

III.5.3.1. Riscuri naturale 
 

Riscurile naturale în județul Hunedoara sunt 

reprezentate de: 

Inundații - în vederea prevenirii acestora 

se impun regularizări, îndiguiri și 

consolidări de maluri pentru principalele 

zone afectate: bazinul hidrografic Mureș , 

bazinul hidrografic Jiu și bazinul 

hidrografic  Crișuri. 

Alunecări de teren - cele mai afectate 

zone sunt zona Deva, zona Geoagiu, 

zona Ilia, zona Hațeg, zona Petrila, zona 

Hunedoara, Zona Lupeni, zona Brad. 

Seismicitate – potrivit hărții de zonare 

seismică, județul Hunedoara se află în 

zona F, corespunzătoare gradului seismic 

minim 6 – nu sunt construcții sau clădiri 

încadrate în clase de risc seismic 

Incendii de pădure – cele mai afectate 

zone de pe raza județului Hunedoara sunt 

Valea Jiului, Valea Orăștiei, Râul Mare 

Retezat, Brad, Hunedoara 

Avalanșe – Sunt specifice zonelor 

montane ale judeţului si pot fi facilitate de 

următoarele condiţii: dezgheţurile timpurii 

si într-un interval scurt de timp; cantităţi 

mari de zăpadă depusă; influenţarea 

straturilor instabile ale zăpezii de 

zgomotele cu intensitate ridicată; 

asocierea ploilor pe timpul topirii zăpezilor 

şi acţiunea umană. Cele mai afectate sunt 

zonele Lupeni, Izvoarele Brăii, Straja și 

Parâng. 

 

 

III.5.3.1.1. Inundații 

 

În general inundațiile sunt fenomene previzibile 

datorită faptului că de la declanşarea 

fenomenului până la propagarea în zonele 

inundabile din aval de baraje, sau a declanşării 

acumulărilor de apă datorate căderilor masive 

de precipitații, există suficient timp pentru 

avertizare şi alarmare. 

 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean: creșterea bruscă a nivelurilor râurilor, 

cu depășiri ale cotelor de apărare se datorează 

topirii bruște a stratului de zăpadă și scurgerilor 

de pe versanți și au ca rezultat, de regulă în 

perioada aprilie - mai a  anului, fenomenul de 

producere a inundațiilor pe perioadă scurtă cu 

cantități mari de apă pe suprafețele zonelor cu 

așezări gospodărești din apropierea torenților, 

pâraielor și râurilor mici, în revărsarea lor spre 

Mureș. Localitățile așezate în zonele celor trei 

bazine hidrografice Mureș, Crișuri și Jiu se află 

în această situație aproape în fiecare primăvară.  

 

Situația localităților cel mai des afectate din 

acest punct de vedere în ultimii ani se prezintă 

astfel: 

 

- în zona bazinului hidrografic Mureş: 
Sibişel, Căstău, Orăştioara de Sus, 
Orăştioara de Jos, Bucium, Beriu, 
Sereca, Simeria, Sântmăria Orlea, Pui, 
Chimindia, Hărău, Balşa, Teliucu Inferior, 
Hunedoara, Topliţa, Turdaş, Şoimuş, 
Brănişca, Ilia, Gurasada, Veţel, Dobra, 
Burjuc, Yam, Densuş, Râu de Mori, 
Ghelari, Lesele, Bretea Română. 
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- în zona bazinului hidrografic Jiu: 
Cânpul lui Neag, Iscroni, Strâmbuţa, 
Petrila, Aninoasa, Băniţa 

- în zona bazinului hidrografic Crişul 

Alb: Valea Luncoiului, Vălişoara, Birtin, 

Valea Mică, Brad, Baia de Criş, Vaţa de 

Jos, Buceş, Crişcior, Tomeşti, Blăjeni, 

Bucureşci 

 

 

Figură 77 - Zone cu risc de inundaţii la nivelul judeţului Hunedoara
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“Conform Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă: acţiunile de prevenire a inundaţiilor 

sunt concentrate spre prevenirea/diminuarea 

pagubelor potenţiale generate de inundaţii prin: 

evitarea construcţiei de locuinţe şi de obiective 

sociale, culturale şi/sau economice în zonele 

potenţial inundabile, cu prezentarea în 

documentaţiile de urbanism a datelor privind 

efectele inundaţiilor anterioare; adaptarea 

dezvoltărilor viitoare la condiţiile de risc la 

inundaţii; promovarea unor practici adecvate de 

utilizare a terenurilor şi a terenurilor agricole şi 

silvice; realizarea de măsuri structurale de 

protecţie, inclusiv în zona podurilor si podeţelor; 

realizarea de măsuri nestructurale (controlul 

utilizării albiilor minore, elaborarea planurilor 

bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a 

programelor de măsuri; introducerea sistemelor 

de asigurări etc.) identificarea de detaliu, 

delimitarea geografică a zonelor de risc natural 

la inundaţii de pe teritoriul unităţii administrativ-

teritoriale, înscrierea acestor zone în planurile 

de urbanism general şi prevederea în 

regulamentele de urbanism a măsurilor 

specifice privind prevenirea şi atenuarea riscului 

la inundaţii, realizarea construcţiilor şi utilizarea 

terenurilor; implementarea sistemelor de 

prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri 

de inundaţii; întreţinerea infrastructurilor 

existente de protecţie împotriva inundaţiilor şi a 

albiilor cursurilor de apă; execuţia lucrărilor de 

protecţie împotriva afluienţilor albiilor râurilor în 

zona podurilor şi podeţelor existente; 

comunicarea cu populaţia şi educarea ei în 

privinţa riscului la inundaţii şi a modului ei de a 

acţiona în situaţii de urgenţă.30 

 

III.5.3.1.2. Alunecări de teren 

 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean: „alunecările de teren reprezintă 

deplasări ale rocilor care formează versanţii 

unor munţi, dealuri, lucrări de hidroamelioraţii 

sau alte rambleuri construite de oameni. 

Deplasările rocilor se pot produce de-a lungul 

pantei sau lateral, ca urmare a unor fenomene 

naturale sau chiar ca urmare a unor activităţi 

                                                   
30  „Strategia Naţională de Management al Riscului la 

Inundaţii”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

umane. Alunecările de teren nu produc pierderi 

şi distrugeri la fel de mari ca alte dezastre, ele 

sunt însă periculoase putând conduce la 

distrugerea unor construcţii prin deplasarea 

stratului de roci sau prin acoperire. De 

asemenea, alunecările de teren pot bara cursul 

unor ape curgătoare, creând lacuri de 

acumulare temporare sau permanente, pot 

produce chiar distrugerea unor baraje prin 

formarea unui val puternic, la pătrunderea în lac, 

în mod brusc a unui volum mare de rocă.” 31 

 

Se situeaza printre cele mai importante dezastre 

naturale ale caror consecinţe, uneori se 

manifesta sub forma unor importante distrugeri 

de bunuri material, construcţii si vieţi omenesti, 

distrugerea parţială sau totală a reţelelor de 

edilitare, blocarea căilor de comunicaţii şi a 

albiei râurilor. 

 

„Cauzele alunecările de teren pot fi:  

 

a) naturale:  

-modificarea nivelului apelor subterane,ploi 

torenţiale. Aceste fenomene acţionează asupra 

coeziunii manifestate între particule, micşorând-

o astfel încât aceasta nu se mai poate opune 

acţiunii greutăţii 3 versantului şi a celorlalte 

încărcări verticale, ducând la prăbuşirea 

(alunecarea) versantului.  

 

 -mişcarea seismică. Aceasta generează pe 

lângă fenomenul descris mai sus şi un alt 

fenomen numit lichefierea nisipurilor saturate. 

Acest fenomen are particularitatea de a produce 

alunecări chiar în terenuri orizontale, atunci 

când straturi de pământ cu oarecare coeziune 

sunt aşezate pe roci moi care-şi pierd o mare 

parte din rezistenţă în timpul cutremurului, 

datorită lichefierii.  

 

-eroziunea ce se datorează acţiunii apei sub 

diferite forme (infiltraţie, fenomen caustic).  

 

b) generate de activitatea omului:  

-realizarea unor lucrări de investiţii în apropierea 

versanţilor. Alunecarea de teren din această 

cauză se datorează faptului că încărcarea 

                                                   
31 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean 
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terenului creşte semnificativ cu realizarea unor 

construcţii, modificând echilibrul de moment al 

versantului.  

 

-despăduriri şi decopertări ale vegetaţiei. Aceste 

activităţi duc la creşterea umidităţii versantului şi 

prăbuşirea acestuia prin slăbirea forţelor de 

coeziune dintre particule.”32 

 

Cele mai afectate zone din judeţul Hunedoara 

sunt: 

- Zona Deva: în zona cetăţii, strada 
Crângului, sat Cristur, Dealul Nogyegy, 
comuna Brănişca: sat Târnava, Dealul 
Drăgoeştilor 

- Zona Geoagiu: sat Homorod 
- Zona Ilia: comuna Dobra 
- Zona Haţeg: comuna Densuş, sat 

Peşteana 
- Zona Petrila 
- Zona Hunedoara: comuna Teliucu 

inferior, sat Cinciş-Cerna, halda de steril 
Mittal Steel, comuna Ghelari 

- Zona Lupeni: zonele Carolina şi Victorei 
- Zona Aninoasa: complexul sportiv Arena 
- Zona Brad: comuna Luncoiu de Jos, 

Dealu Muncelu, sat Crişcior, sat Zdrapţi, 
comuna Buceş, Vulcan, comuna Blăjeni, 
comuna Vaţa de Jos, dealul Vulturului, 
sat Valea Bradului. 

Totodată, alunecările de teren afectează 

următoarele tronsoane de drumuri: 

- DJ 668 zona Dincu Mare – Tămăşasa 
- DJ 668A zona Alun – Târsa 
- DJ 685 zona Baraj Retezat – Cabana 

Rotunda 
- DJ 687D zona Lac Cinciş – Topliţa 
- DJ 687K zona Silvaşu de Sus – 

Mănăstirea Prislop 
- DJ 706A zona Ormindea 
- DJ 707J zona Cabana Căprioara 
- DJ 742B zona Criş – Grosuri şi Blăjeni 
- DJ 762 zona Rişculiţa 

 

Conform Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă: în cazul aluncărilor de teren, măsurile 

planificate pentru prevenire, protecţie și 

intervenție sunt similare celor aplicate în caz de 

cutremur.   

 

                                                   
32 „Clasificarea alunecărilor de teren”, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

“O particularitate o constituie faptul că 

evenimentul nu se desfăşoară chiar prin 

surprindere. 

 

Alunecările de teren se pot desfăşura cu viteze 

foarte variate între 3 m/s şi 0,6 m/an. Poate fi 

presupusă deplasarea unor straturi de roci, în 

zonele de risc, creându-se în acest fel 

posibilitatea realizării măsurilor de protecţie. 

Deci, un rol însemnat revine acţiunilor de 

observare a condiţiilor de favorizare a 

alunecărilor de teren şi alarmarea (avertizarea) 

populaţiei în timp util realizării protecţiei. 

 

Pentru prevenirea şi protecţia urmărilor 

dezastruoase ale alunecărilor de teren sunt 

necesare următoarele măsuri: 

 realizarea din timp a intervenţiilor 
necesare stabilirii condiţiilor de apariţie 
şi dezvoltare a lor, 

 aplicarea procedeelor adecvate de 
ţinere sub control, 

 preconizarea şi planificarea din timp a 
măsurilor corespunzătoare de protecţie: 

 asigurarea unui sistem de drenare a 
apei din masivul versantului printr-un 
sistem de drenuri, 

 împădurirea şi înierbarea versanţilor (se 
pot folosi şi plase geotextile sau 
geosintetice). 

 evitarea amplasării unor obiective 
industriale sau a altor construcţii în 
zonele în care asigurarea stabilităţii 
stratului nu se mai poate realiza sau 
este foarte costisitoare. 

 Informarea curentă a populaţiei din zona 
de risc. 

În acţiunile de intervenţie în afara cazurilor 

particulare se va urmări recuperarea bunurilor 

materiale şi refacerea avariilor. Salvarea 

supravieţuitorilor din clădirile acoperite se 

realizează în condiţii similare acţiunilor 

preconizate intervenţiei în cazul cutremurelor de 

pământ.”33 

 

                                                   
33 „Clasificarea alunecărilor de teren”, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 
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Figură 78 - Terenuri în funcţie de riscul alunecării de teren în judeţul Hunedoara 

 

Sursa: PATN, PATJ 
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III.5.3.2. Riscuri antropice 
 

Factorii de risc antropic cuprind: 

 

• Halde – aferente activităților miniere din 

zonele Valea Jiului, Deva-Certej, Brad. În cadrul 

PATJ Hunedoara, realizat la nivelul anului 2006, 

au fost identificate 108 halde de steril, cenușă și 

zgură, cu o suprafață totală de 1166 ha, dintre 

care 71 sunt inactive, 10 au fost ecologizate iar 

3 sunt instabile.  

 

Haldele de steril brut afectează o suprafață de 

429 ha din județ. În total sunt 68 de halde de 

steril, majoritatea inactive. Majoritatea sunt 

localizate în Bazinul Petroșani, în zona lacului 

Cinciș și a orașului Hunedoara, în Deva, Certej 

și Brad. Haldele Deva, Certej și Petroșani au 

fost închise și pe suprafața solului au fost 

plantați salcâmi pentru a se revegeta porțiunile 

respective.  

 

Depozitele de steril reprezintă un potențial 

pericol de producere a unor incidente cu risc 

ecologic și din cauza posibilităților de 

destabilizare a taluzelor haldelor. De asemenea, 

pot provoca emisii necontrolate de poluanți în 

mediul înconjurător, ca urmare a producerii unor 

avarii la iazurile de decantare care pot genera 

viituri cu urmări distructive datorită substanțelor 

conținute în iazuri. 

 

• Riscuri tehnologice – legate de 

unitățile siderurgice, unitățile de producere a 

energiei electrice și termice, unitățile de 

producere a materialelor de construcție și cele 2 

mari companii din țară C.N.H Petroșani și 

Minvest Deva; 

 

Conform Hotărârii Nr. 804 din 25 iulie 2007 

privind controlul asupra pericolelor de accident 

major în care sunt implicate substanţe 

periculoase, în județul Hunedoara au fost 

înregistrați următorii operatori: 

 

Tabel 62 - Operatori care reprezintă un factor de risc antropic 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire La limita 

superioar

ă - Art. 10 

La limita 

inferioară 

- Art. 8 

Adresa 

1 S.C. OMV PETROM S.A DEPOZIT REZERVĂ 

DEVA 
x 

 Barcea , Deva, 330002 

2 SC COMPLEXUL ENRGETIC HUNEDOARA 

SA – SUCURSALA ELECTROCENTRALE 

DEVA – Localitate MINTIA 

x 

 str. Santierului nr. 1, 

Mintia, 

3 SC COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA 

SA – SUCURSALA ELCTROCENTRALE 

PAROŞENI SA 

 

x 

Str. Paroseni nr. 20, 

Paroseni 

4 S.N.H. Petroşani – EXPLOATAREA HUILEI 

VULCAN – Depozit Central 
x 

 Str Crividia nr. 52 , Vulcan, 

336200 

5 S.N.H. Petroşani – EXPLOATAREA HUILEI 

VULCAN – Depozit de Consum 

 
x 

Str Crividia nr. 52 , Vulcan, 

336200 

6 S. N. DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA 

MINA PETRILA Depozit Exploziv 

 
x 

Minei 2, Petrila, 335800 

7 S.N.H. Petroşani – EXPLOATAREA HUILEI 

LONEA Depozit Exploziv 

 
x 

Voievodului 1, Petrila, 

335800 

8 S. N. DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA 

MINA URICANI Depozit Exploziv 

 
x 

Str. Principală nr. 222 , 

Uricani, 336100 

9 S.N.H. Petroşani – EXPLOATAREA HUILEI  x Str. Vitoş Gavrilă nr. 1 , 
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Lupeni Depozit Exploziv Lupeni, 335600 

10 SC MINPROD 2005 SRL Şoimuş  
x 

Ferma nr. 8, sat Soimus, 

DJ 761, 337450 

11 C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA DEPOZITUL 

COTA 0 

 
x 

Str. Calugareni , DEVA, 

330068 

12 SC AUSTIN Powder Exploziv SRL – Depozit 

de bază de materiale explozive Plosca 

(Teliucu Inferior) 
x 

 DEPOZIT DE EXPLOZIVI 

(PLOSCA) Comuna 

Teliucu Inferior, sat Teliucu 

Superior, DJ 687, fn 

13 SSE EXPLO ROMANIA SRL Depozitul de 

materii explozive, substanţe şi preparate 

periculoase Hăşdat 

 

x 

Hunedoara, sat Hasdat nr. 

157 "Fost divizion 

radiocomunicatii UM 

Hasdat" 

14 EXPLOMIN SRL DEVA Depozitul de materii 

explozive, substanţe şi preparate periculoase 

Craciunesti  

 

x 

Craciunesti, fn, 

15 S.C. TOTAL MINING DEVA S.R.L  

x 

Hunedoara, sat Hasdat nr. 

157 "Fost divizion 

radiocomunicatii UM 

16 S.C. TERPENA SRL Orăştie 
x 

 Orastie, Str. Nicolae 

Titulescu nr. 61 

17 SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI – 

DEPOZIT COEMRCIAL PETROM DEVA 

 
x 

Deva, str. Depozitelor, 

nr.21, cod 330002 

• Deponii  

Conform Hotărârii nr. 349 din 21 aprilie 2005 

privind depozitarea deşeurilor ce are ca obiect  

stabilirea cadrului legal pentru desfãşurarea 

activitãţii de depozitare a deşeurilor, atât pentru 

realizarea, exploatarea, monitorizarea, 

închiderea şi urmãrirea postînchidere a 

depozitelor noi, cât şi pentru exploatarea, 

închiderea şi urmãrirea postînchidere a 

depozitelor existente, în condiţii de protecţie a 

mediului şi a sãnãtãţii populaţiei, din totalul de 

14 depozite neconforme clasa “b” din judeţul 

Hunedoara, până în prezent au fost închise 12 

depozite din următoarele localităţi: Brad în 2004, 

Hunedoara în 2006, Petrila şi Haţeg în 2008, 

Homorod Geoagiu, Călan, Uricani şi Lupeni în 

2009, Simeria în 2010, Orăştie şi Deva în 2015. 

În continuare, sunt programate închideri astfel în 

anul 2016 în localitățile Aninoasa și Vulcan. 

 

Conform aceleiași hotărâri, în anul 2006 a fost 

sistată depozitarea în 3 depozite pentru deşeuri 

lichide din industria extractivă (iazuri de 

decantare) aparținând companiei Minivest Deva 

din zonele Valea Devei, Valea Mealu și Ribița 

Curteni. 
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Figură 79 - Distribuţia în teritoriul judeţului Hunedoara a factorilor de risc antropic 

 

Sursa: Agenţia Pentru Mediu, Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării
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III.5.4. Schimbări climatice 
 

III.5.4.1. Descrierea staţiilor 
meteorologice 
 

Pe teritoriul județului Hunedoara se află trei 

stații meteorologice, în Deva, Petroşani şi 

Ţebea.   

 

Staţia meteorologicã Deva (altitudine: 240 m) se 

aflã la 2 km sud faţã de centrul municipiului 

Deva, în culoarul depresionar al râului Mureş, 

care desparte Munţii Poiana Ruscã de Munţii 

Apuseni (subdiviziunea Metaliferi). Sectorul de 

culoar de vale (luncã) al Mureşului, 

corespunzãtor cursurilor mediu şi inferior, se 

caracterizeazã prin prezenţa interfluviilor plane 

şi a teraselor, cu altitudini de pânã la 250 m, 

staţia meteorologicã fiind situatã pe una dintre 

terasele malului stâng.  

 

Vecinătățile stației sunt: 

Ţebea 37 km 

Petroşani 62 km 

Vãrãdia de Mureş 60 km 

Alba Iulia 55 km 

 

Din 30 mai 2002 este instalatã staţia 
meteorologicã automatã, care mãsoarã 
urmãtorii parametri meteorologici: vânt (direcţie, 
vitezã, rafalã), presiune atmosfericã, cantitatea 
precipitaţiilor atmosferice, temperaturã şi 
umezeala aerului, radiaţie netã, radiaţie globalã 
şi radiaţie difuzã (durata de strãlucire a Soarelui 
este calculatã), temperatura solului. Se mai 

efectueazã mãsurãtori asupra: grosimii stratului 
de zãpadã, densitãţii stratului de zãpadã, 
echivalentului în apã al stratului de zãpadã etc. 
Se efectueazã observaţii meteorologice asupra: 
fenomenelor meteorologice, vizibilitãţii 
orizontale, nebulozitãţii totale şi parţiale, genului 
de nori, depunerilor îngheţate etc. Staţia 
meteorologicã Deva efectueazã program 
sinoptic şi climatologic. Este inclusã în circuitul 
internaţional de date meteorologice. 

III.5.4.2. Emisiile de CO2 
 

Cu ocazia Conferiţei Naţiunilor Unite pentru 

Mediu şi Dezvoltare, ce a avut loc la Rio de 

Janeiro în 5 iunie 1992, a fost semnată 

Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite pentru 

Schimbări Climatice. Principalul obiectiv al 

acestei convenţii este stabilizarea concentraţiilor 

de gaze cu efect de seră în atmosferă, astfel 

încât să se prevină orice dereglare 

antropogenică a sistemului climatic. Din anul 

1992, România este semnatară a acestei 

convenţii ce a fost ratificată de Parlamentul 

României prin Legea nr. 24/1994.  

În Anexa A a Protocolului de la Kyoto este 

prezentată lista gazelor cu efect de seră: 

bioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), oxidul 

azotos (N2O), hidrofluorocarburi (HFCs), 

perfluorocarburi (PFCs) şi hexafluorura de sulf 

(SF6).  

 

Dezvoltarea economică din ultimii ani 
înregistrează pe lângă o serie de aspecte 
pozitive şi un impact negativ asupra mediului 
înconjurător şi a calităţii sănătăţii populaţiei din 
cauza poluării aerului, apei, solului, etc. S-au 
identificat câteva sectoare economice care au 
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determinat în mod direct creşterea cantităţii de 
emisii de CO2 emanate în atmosferă la nivelul 
municipiului: industria miniefră, fermele, 
transporturile, etc. 

Creşterea gradului de poluare atmosferică este 

principalul factor ce determină schimbări în 

echilibrul climatic, atât la scară locală, cât şi 

globală. Dintre gazele cu efect de seră emanate 

în atmosferă în perioada 2008-2011 la nivelul 

judeţului, cele mai mari procente sunt deţinute 

de dioxidul de carbon (CO2), protoxidul de azot 

(N2O) și metanul (CH4). 

 

Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct 

sau indirect de activităţile umane, care 

determină schimbarea compoziţiei atmosferei 

globale şi care se adaugă la variabilitatea 

naturală a climei, pe o perioadă de timp 

comparabilă. Pot fi observate schimbări 

climatice determinate de activităţile antropice ce 

produc emisii de GHG (Gaze cu efect de seră 

prevăzute de Protocolul de la Kyoto).  

 

În anul 2010, Romania a emis 3.7 tCO2 pe cap 
de locuitor, adică un total de 79 MtCO2 (0.25% 
din totalul mondial). Județul Hunedoara, datorită 
profilului industrial, are pe teritoriul său surse de 
poluare cu CO2, care produc între 5000 și 
10.000 tone, fiind al treailea poluator la nivel 
naţional. 

 

 

Figură 80 - Harta emisiilor de CO2 în Europa 

 

Sursa: EU GeoCapacity paper at Climate Change Conference, Copenhagen March 2009 

 

 

http://www.co2captureandstorage.info/docs/Copenhagen/EU_Storage_capacity_KLA.pdf
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III.5.4.3. Variaţiile temperaturilor  în perioada 2009 – 2015 
 

Figură 81 - Abaterile temperaturilor lunare (ºC)  ȋn anul 2009 faţă de perioada de referinţă 1961-1990, ȋn judeţul Hunedoara  

Sursa: Institutul Naţional de Meteorologie 

 

 

In prezent, Organizaţia Mondialǎ a 

Meteorologiei recomandǎ calcularea normalelor 

climatice pe intervalul de referinţǎ 1961-1990. 

Stabilirea perioadei de 30 de ani ca perioadă 

climatică de referinţǎ este în mare măsură 

convenţională, dar adoptarea ei a ţinut cont de 

faptul că mediile lunare, calculate pentru 

variabilele meteorologice pe aceasta perioadă, 

au o stabilitate suficientă, inclusiv în cazul 

zonelor temperate. 

 

În anul 2009, singurele luni în care temperatura 
a fost aproximativ egală cu perioada de referință 
au fost Februarie, Martie și Octombrie. Cea mai 
mare abatere a temperaturilor a fost înregistrată 
cu precădere în luna Aprilie, având o valoare 
mai mare de 2oC, alte abateri de aproximativ 
două grade fiind identificate în anotimpurile vară, 

toamnă și iarnă, în lunile Iulie, August, 
Septembrie, Noiembrie și Decembrie. 

Abaterile temperaturilor lunare în anul 2015 

urmează tendința de creștere în lunile Iulie, 

August, Septembrie, Noiembrie și Decembrie cu 

două până la trei grade Celsius, asemenea 

anului 2009. O particularitate o reprezintă 

variația drastică a lunii Aprilie, unde temperatura 

a scăzut cu mai mult de 0,5 oC, luna Octombrie 

unde temperatura este în scădere și luna 

Ianuarie unde abaterea crescătoare este ceva 

mai mare față de anul 2009. 

 

Imaginea generală evidențiază o creștere a  
temperaturilor față de perioada de referință 
1961-1990, efectele schimbărilor climatice 
resimțindu-se și în județul Hunedoara. 
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Figură 82 - Abaterile temperaturilor lunare (ºC)  ȋn anul 2015 faţă de perioada de referinţă 1961-1990, ȋn judeţul Hunedoara  

 

Sursa: Institutul Naţional de Meteorologie 

III.5.4.4. Variaţiile precipitaţiilor în 
perioada 2009 – 201

Figură 83 - Abaterile precipitaţiilor lunare (%) din anul 2009 faţă de perioada de referinţă 1961-1990, ȋn judeţul Hunedoara 

 

Sursa: Institutul Național de Meteorologie 
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În anul 2009, cele mai mari variații la nivel de 
județ au avut loc în lunile Martie, Octombrie, 
Noiembrie și Decembrie, luni care au înregistrat 
cantități de precipitații duble față de perioada de 
referință 1961 – 1990, în timp ce în lunile Aprilie 
și Septembrie variațiile extreme au avut loc în 
sens invers, prin urmare cantitatea de 
precipitații a fost mai redusă cu 75% față de 
perioada de referință. În lunile în care 
măsurătorile au arătat valori asemănătoare cu 
anii 1961 – 1990 se poate observa o diferență 
intrajudețeană a abaterilor, vizibilă mai ales pe 
direcția Nord – Sud, astfel , în lunile Ianuarie și 
Februarie Nordul județului a fost pai puțin irigat 
față de Sud, în timp ce în luna August situația se 
inversează. 

În anul 2015, cele mai mari variații la nivel de 

județ au avut loc în lunile Septembrie și 

Octombrie, luni care au înregistrat cantități de 

precipitații aproape duble față de perioada de 

referință 1961 – 1990, în timp ce în lunile Iulie și 

Decembrie variațiile extreme au avut loc în sens 

invers, prin urmare cantitatea de precipitații a 

fost mai redusă cu 50% - 75% față de perioada 

de referință. O particularitate o reprezintă luna 

Ianuarie, când diferența intrajudețeană a 

abaterilor a variat între precipitații duble și triple 

în Sud și cantități cu 75% mai mici în Nord.  

Evoluția abaterii lunare a cantității de precipitații 

în perioada 2009 – 2015 prezintă o scădere de 

la pozitiv la negativ în lunile Martie (primăvară), 

Iunie, Iulie, August (vară), Octombrie și 

Decembrie în timp ce o creștere a volumului de 

precipitații a fost înregistrată doar în lunile 

Ianuarie și Septembrie (toamnă – iarnă). 

 

Cu toate acestea, la fel ca și la nivelul abaterilor 
temperaturilor, nu se poate constata o creștere 
constantă a cantităților de precipitații, ci mai 
degrabă o accentuare a fenomenelor extreme, 
caracteristică a schimbărilor climatice. Acest 
fapt are consecințe directe asupra activităților 
economice, mai ales în cazul turismului unde 
creșterea temperaturii și scăderea numărului de 
precipitații în luna decembrie, adică lipsa zăpezii 
în stațiunea Parâng duc la imposibilitatea 
practicării sporturilor de iarnă și prin urmare 
micșorarea numărului de turiști. 

 

 

Figură 84 - Abaterile precipitaţiilor lunare (%) din anul 2015 faţă de perioada de referinţă 1961-1990, ȋn judeţul Hunedoara  

Sursa: Institutul Național de Meteorologie 
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III.5.4.5. Măsuri necesare pentru 
reducerea  efectelor schimbărilor 
climatice 
 

La nivel global modificările în emisiile și 

absorbțiile gazelor cu efect de seră sunt 

cauza diferențelor de temperatură din zonele 

urbane față de zonele rurale sau suburbane. 

Consecința modificării temperaturii în zonele 

urbane este perturbarea precipitațiilor prin 

modificarea frecvenței și intensității acestora 

(precipitații manifestate într-un timp foarte scurt 

și cu o intensitatea foarte mare). Efectul acestor 

fenomene sunt inundațiile urbane care, în ultimii 

ani s-au intensificat și au produs pagube tot mai 

multe (atât materiale, cât și umane). 

Judeţul Hunedoara se încadrează în tendințele 

identificate la nivel global, întrucât prezintă 

efecte ale creșterii nivelului de CO2 prin 

abaterile mari ale temperaturilor din perioada 

2009-2014 față de perioada de referință 1961-

1990 (au fost înregistrate creșteri mari ale 

temperaturilor în 2009-2014 față de perioada de 

referință). Ca un efect de domino, aceste 

modificări ale temperaturilor au produs 

schimbări în manifestarea precipitațiilor: 

precipitații cu intensități foarte mari și dese în 

anumite perioade foarte ploioase, urmate de 

perioade lungi de secetă (scăderi dramatice ale 

cantităților de precipitații față de perioada de 

referință 1961-1990).  

Principala cauză a modificărilor condițiilor 

climatice în județul Hunedoara a fost în primul 

rând activitatea industrială, care a emis în 

atmosferă gaze cu efect de seră dar și creșterea 

numărului de autovehicule care au emis cantități 

mari de CO2 în aer. 

În vederea reducerii acestor cauze ale 

schimbărilor climatice identificate la nivelul 

judeţului Hunedoara, este necesară: 

- Încurajarea utilizării mijloacelor de 

deplasare nemotorizate; 

- Configurarea, în zonele urbane, a unor 

cartiere care dispun de toate dotările 

aferente locuirii la o distanță de maxim 

10-15 minute de mers pe jos: “Walkable 

neighborhoods”; 

- Înlocuirea mijloacelor de transport în 

comun motorizate cu cele pe curent 

electric; 

- Încurajarea înlocuirii zonelor industriale 

actuale cu industrii de înaltă tehnologie; 

- Încurajarea utilizării pentru producerea 

energiei termice a surselor de energie 

alternativă. 

 

  

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEMQqQIwBWoVChMIiLGB0YfqxgIVBYHbCh1KSQrs&url=http%3A%2F%2Fwww.cbsnews.com%2Fnews%2Fwhat-homebuyers-want-now-walkable-neighborhoods%2F&ei=bxitVci9MoWC7gbKkqngDg&usg=AFQjCNGRuGz2bezbU81jtxrLiNBd7ptsUA&sig2=jlW1SNM2ZL54qESfVdPHCg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEMQqQIwBWoVChMIiLGB0YfqxgIVBYHbCh1KSQrs&url=http%3A%2F%2Fwww.cbsnews.com%2Fnews%2Fwhat-homebuyers-want-now-walkable-neighborhoods%2F&ei=bxitVci9MoWC7gbKkqngDg&usg=AFQjCNGRuGz2bezbU81jtxrLiNBd7ptsUA&sig2=jlW1SNM2ZL54qESfVdPHCg
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III.5.5. Protecţia mediului  şi eficienţă 
energetică 
 

III.5.5.1. Protecţia mediului 
 

III.5.5.1.1. Măsuri pentru îmbunătăţirea 

calităţii aerului înconjurător prevăzute în 

Raportul de Mediu al APM Hunedoara 

 
Reducerea semnificativă a nivelului emisiilor de 

substanțe poluante evacuate în atmosferă se 

poate reduce prin punerea în practică a 

politicilor și strategiilor de mediu cum ar fi: 

  “folosirea în proporţie mai mare a 
surselor de energie regenerabile 
(eoliană, solară, hidro, geotermală, 
biomasă);  

 înlocuirea combustibililor clasici cu 
combustibili alternativi (biodiesel, 
etanol);  

 utilizarea unor instalaţii şi 
echipamente cu eficienţă energetică 
ridicată (consumuri reduse, 
randamente mari);  

 realizarea unui program de 
împădurire şi creare de spaţii verzi 
(absorbţie de CO2, reţinerea 
pulberilor fine, eliberare de oxigen în 
atmosferă). “34 
 

Deoarece sectorul energetic aduce la nivelul 

judeţului Hunedoara un aport semnificativ la 

emisiile de substanţe poluante, reabilitarea 

blocurilor energetice de la SOCIETATEA 

COMPLEXUL  ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 

formată din: Sucursala Electrocentrale Deva şi 

                                                   
34 Raportul de Mediu al APM Hunedoara 

Sucursala Electrocentrale Paroşeni vor conduce 

la diminuarea emisiilor atmosferice. 

 

“Sucursala Electrocentrale Paroşeni are în 

derulare investiţia pentru montarea unei 

instalaţii de desulfurare care preia gazele de 

ardere evacuate la grupul nr. 4 de 150 MW şi 

CAF de 103 Gcal/h, în vederea respectării 

Directivei Europene nr. 2001/80/CE. “35 

 

Respectarea valorilor limită de emisii pentru 

SO2 prevăzute de legislaţia de mediu se va face 

prin montarea unei instalaţii de desulfurare a 

gazelor de ardere. 

 

III.5.5.1.2. Măsuri privind îmbunătăţirea stării 

de calitate a apelor prevăzute în Raportul de 

Mediu al APM Hunedoara 

 

Comisia Europeană a considerat necesară 
elaborarea unei noi politici, comune, unitare şi 
coerente, care să ţină seama de toate 
aspectele: atât de cele referitoare la necesităţile 
omului, cât şi de cele de care depinde existenţa 
ecosistemelor pentru a veni în întâmpinarea 
tuturor problemelor legate de apă. În anul 2000, 
după un lung proces decizional, a fost aprobată  
Directiva Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), 
care stabileşte cadrul politic de gestionare a 
apelor în Uniunea Europeană, bazat pe 
principiile dezvoltarii durabile şi care integrează 
toate problemele apei. Sunt reunite sub umbrela 
Directivei Cadru cerinţele de calitate a apei 
corespunzătoare a minimum 11 directive 
europene în domeniul apei, dintre care Directiva 
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 
urbane ocupă un loc important, termenele sale 
de implementare fiind cruciale pentru atingerea 
stării bune a apelor.  

                                                   
35 Raportul de Mediu al APM Hunedoara 
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Operatorul regional APASERV Valea Jiului a 

finalizat la nivelul județului Hunedoara, prin 

programul Operaţional Sectorial de Mediu, 

derularea lucrărilor de extindere şi reabilitare a 

infrastructurii de apă, apă uzată în judeţul 

Hunedoara, pentru Valea Jiului, în valoare totala 

de 40 mil. Euro, a cărui perioadă de  

implementare era 2011- 2015. 

 

 - “S-a efectuat recepţia lucrărilor privind  - 

Extinderea şi reabilitarea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea 

Petroşani – localităţile Petrila şi Aninoasa, 

precum şi pentru Municipiul Vulcan; 

- A fost dezafectată instalaţia de epurare  -

Decantoare Lonea – Blocuri, eliminându-se 

deversarea apelor uzate din cartierul Muncii în 

râul Jiu prin extinderea reţelei de canalizare în 

cartierul Muncii Lonea şi branşarea la colectorul 

de est existent. 

 

În vederea protecţiei calităţii apelor subterane şi 

de suprafaţă din bazinul hidrografic Criş şi 

îmbunătăţirea calităţii acestora se impun: 

 

- asigurarea monitoringului adecvat pentru 
protecţia resurselor de apă; 
- îmbunătăţirea calităţii apei în vederea 
atingerii stării ecologice bune a corpurilor de 
apă în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru 
privind Apa, 2000/60/EC; 
- realizarea proiectelor de investiţii de 
alimentare cu apă, canalizare şi staţii de 
epurare ape uzate urbane în scopul 
implementării directivelor europene în domeniul 
apelor; 
-  perfecţionarea metodologiilor, normelor şi 

reglementărilor din domeniul gospodăririi 

apelor.”36 

 

Se efectuează controale de gospodărire a 

apelor, la folosinţe principal poluatoare de pe 

teritoriul judeţului Hunedoara, cu privire la modul 

de funcţionare al folosinţelor de apă, 

respectarea prevederilor actelor de 

reglementare precum şi modul de realizare a 

măsurilor din programele de etapizare, 

interzicându-se evacuarea în receptorii naturali 

a apelor uzate, substanţelor poluante ce 

                                                   
36 Raportul de Mediu al APM Hunedoara 

depăşesc concentraţiile stabilite în actele de 

reglementare, aplicându-se în acelaşi timp 

penalităţi, respectându-se deci principiul statuat  

de  Directiva 2000/60/CEE – Directiva Cadru 

Apa, “poluatorul plăteste. 

 

III.5.5.1.3. Prognoze şi acţiuni întreprinse 

pentru ameliorarea stării de calitate a 

solurilor prevăzute în Raportul de Mediu al 

APM Hunedoara 

 

Numărul de cereri pentru agricultura ecologică 

în județul Hunedoara crește în fiecare an, 

ajungând în 2014 la 719, de la 47 solicitări câte 

au fost in 2008. Ca număr de hectare sunt în 

prezent aproximativ 6000. 

 

Majoritatea care au ales să facă agricultură eco 

nu au demarat încă afacerea propriu-zisă, 

aflându-se la început, oamenii fiind obligaţi să 

îndeplinească timp de trei ani nişte condiţii 

anume: spre exemplu, au interdicţie să 

folosească îngrăşământ artificial. La terminarea 

acestei perioade  de conversie de trei ani la 

terenurile agricole şi de un an la animale, se 

poate începe vânzarea de produse ecologice. 

 

III.5.5.1.4. Măsuri privind managementul 

ariilor naturale protejate din judeţul 

Hunedoara prevăzute în Raportul de Mediu al 

APM Hunedoara 

 

Parcurile naturale şi naţionale au structuri proprii 

de administrare ce asigură şi gestionarea 

celorlalte categorii de arii protejate pe care le 

includ sau peste care se suprapun potrivit art.18 

alin. (3) din OUG nr. 57/2007 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Patru situri de importanţă comunitară (peste 

două dintre ele suprapunându-se două arii de 

protecţie avifaunistică), mai au structuri de 

administrare proprie, pe lângă administraţiile 

celor patru parcuri.  Atribuirea administrării 

acestora s-a realizat în primele trei sesiuni 

organizate de către Ministerul Mediului şi 

Pădurilor.  

 

S-a demarat acţiunea de elaborare (sau 

revizuire, după caz) a regulamentelor şi 
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planurilor de management pentru ariile protejate 

preluate în administrare sau custodie, 

majoritatea fiind în acest moment în procedură 

de reglementare. Toate planurile de 

management conţin măsuri ferme de protejare a 

habitatelor aflate pe cuprinsul siturilor respective. 

 

Ministerul Mediului si Schimbărilor climatice a 

reziliat în anul 2014, în baza solicitării 

Administratorului Universitatea de Vest “ Vasile 

Goldis “ din Arad , contractul de administrare nr. 

17/13.02.2014 pentru ariile protejate ce au facut 

obiectul contractului, respectiv aria de protectie 

speciala avifaunistica ROSPA0029 Defileul 

Mureşului Inferior si Dealurile Lipovei împreună 

cu siturile de importanţă comunitară 

ROSCI0064 Defileul Mureşului si ROSCI0355 

Podişul Lipovei-Poiana Ruscă şi ariile naturale 

protejate de interes naţional 2.92 Peştera lui 

Duţu, 2.93 Peştera Sinedie, 2.534 Calcarele de 

la Boiu de Sus, 2.527 Calcarele de la Godinesti, 

2.526 Pădurea de la Pojoga. 

 

III.5.5.1.5. Tendinţe şi prognoze privind 

generarea deşeurilor prevăzute în Raportul 

de Mediu al APM Hunedoara 

 

Responsabilitatea pe plan local a  gestionării 

deşeurilor municipale revine administrațiilor 

locale, la această dată Consiliul Judeţean 

Hunedoara are în derulare proiectul ,,Sistem De 

Management Integrat Al Deşeurilor În Judeţul 

Hunedoara’’. 

 

 “Proiectul are în vedere realizarea următoarelor 

obiective: 

1. staţie de sortare,staţie de tratare mecano-

biologică,depozit de deşeuri cu capacitatea 

de 4576800 mc în localitatea Bârcea Mare; 

2. staţie de sortare deşeuri Petroşani,cu 

capacitatea de 15980 to/an şi suprafaţa 

construită de 3000 mp; 

3. staţie de transfer deşeuri Petroşani, cu 

capacitatea de 42571to/an şi suprafaţă 

construită de 140000 mp; 

4. închidere depozite neconforme:Deva 

(6,74ha),Orăştie (5,0ha),Haţeg 

(2,0ha),Hunedoara (5,28ha),Călan 

(1,02ha),Rapoltu Mare (2,92ha),Petrila 

(4,0ha), Aninoasa (0,8ha),Lupeni (4,53ha). 

 

Proiectul se extinde pe toată suprafaţa judeţului 

şi crează infrastructura necesară  astfel încât 

gestionarea deşeurilor să se realizeze în 

conformitate cu prevederile legale, în condiţii de 

protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei. 

 

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 

asigură cadrul necesar pentru dezvoltarea şi 

implementarea unui sistem integrat de 

gestionare a deşeurilor, eficient din punct de 

vedere ecologic şi economic. 

 

Prevederile SNGD se aplică pentru toate tipurile 

de deşeuri generate pe teritoriul ţării, definite 

conform Legii 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Principiile pe baza cărora se realizează 

activităţile de gestionare a deşeurilor sunt: 

principiul protecţiei resurselor primare, principiul 

măsurilor preliminare corelat cu utilizarea 

BATNEEC (Best Available Technology not 

entailing Excessive Costs), principiul prevenirii, 

principiul "poluatorul plăteşte" corelat cu 

principiul responsabilităţii producătorului şi cel al 

responsabilităţii utilizatorului, principiul 

substituţiei, principiul proximităţii corelat cu 

principiul autonomiei, principiul subsidiarităţii şi 

principiul integrării. 

 

Opţiunile de gestionare a deşeurilor sunt 

ierarhizate în ordinea descrescătoare a 

priorităţilor: prevenirea apariţiei / minimizare 

generare deşeuri, reutilizare/reciclare, 

valorificare materială sau energetică, 

tratare/depozitare.”37 

 

 

 

 

 

                                                   
37 Raportul de Mediu al APM Hunedoara 
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III.5.5.2. Eficienţă energetică 
 

III.5.5.2.1. Potenţial 

 

“Contextul schimbărilor climatice, diminuarea 

resurselor de combustibili fosili sau prețul ridicat 

al acestora, precum și efectele negative asupra 

mediului au făcut ca UE să propună o politică 

publică europeană care prevede: - reducerea 

consumului de energie cu 20% - până în 2020 - 

creșterea cu până la 20% a ponderii energiilor 

regenerabile în totalul consumului de energie şi 

la 10% ponderea biocombustibilului în consumul 

total de combustibil. România, ca stat membru 

al Uniunii Europene este obligată să facă 

demersuri în sensul atingerii țintelor europene 

privind eficiența energetică și producerea 

energiei din surse regenerabile.” (Provocările și 

politica în domeniul energiei, Comisia Europeană) 

 

Conform Studiului privind evaluarea potenţialului 

energetic actual al surselor regenerabile de 

energie în România, vitezele medii anuale și 

direcția vântului au fost calculate la înălţimea de 

50 m deasupra solului. 

În județul Hunedoara, principala zonă cu 

potenţial energetic eolian este aceea a vârfurilor 

montane unde viteza vântului poate depăşi 8 

m/s. 

 

 

Figură 85 - Harta eoliană a României 

 

Sursă: Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România
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Figură 86 - Harta solară a României 

Sursă: Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România 

 

 

Din punct de vedere al energiei solare, 

distribuţia fluxurilor medii anuale ale energiei 

solare incidente pe suprafaţa orizontală a 

teritoriul judeţulului Hunedoara arată un flux de 

energie mediu anual de 1275 kWh/m2 în zona 

central nordică, în timp ce în restul teritoriului, 

mai ales în zona muntoasă, acesta scade sub 

1200 kWh/m2, formele negative de relief 

favorizând persistenţa ceţii şi diminuând chiar 

durata posibilă de strălucire a soarelui. 

 

III.5.5.2.2. Proiecte 

 

La nivelul județului au fost luate o serie de 

măsuri pentru combaterea poluării factorilor de 

mediu și pentru a introduce surse alternative de 

energie pentru diferite activități.  

 

Astfel, printre categoriile de  proiecte propuse se 

află: creşterea eficienţei energetice,  extinderea 

rețelelor tehnico-edilitare,  extinderea/ 

modernizarea iluminatului public, energie 

alternativă și măsuri soft (studii, monitorizare și 

control).  

 

În mediul rural au fost identificate 18 proiecte 

privind eficiența energetică dintre care 10 de 

energie altenativă, în valoare totală de peste 

36,000,000 euro şi 10 de extindere şi 

modernizare a reţelei de alimentare cu energie 
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electrică şi a iluminatului public, în valoare totală 

de peste 15 000 000 euro. 

 

Cele mai multe proiecte de acest fel au fost 

identificate în strategiile orașelor Deva(27), 

Hunedoara(25), Petroșani (15) și Orăștie(11). 

Alte orașe care acordă o atenție deosebită 

acestui capitol sunt Aninoasa, Brad, Lupeni, 

Vulcan, Haţeg, Simeria, Uricani, Geoagiu și 

Petrila. 

 

 

Figură 87 - Tipuri de proiecte din categoria Eficienţă Energetică din mediul urban al judeţului Hunedoara 

 

Sursă: Strategiile de dezvoltare ale oraşelor din judeţul Hunedoara 
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Totodată, au fost identificate o serie de proiecte 

fanion în acest domeniu precum: construirea 

unei centrale termo-electrice de biomasă la 

Brad, construirea unui parc fotovoltaic în 

Simeria, dezvoltarea de surse de energie pentru 

termoficare urbană cu agent termic produs prin 

cogenereare,  implementarea unui sistem 

pentru producerea biogazului, realizarea unui 

parc de producţie a energiei electirce utilizând 

panouri fotovoltaice și realizare parc tehnologic 

pentru energie alternativă în Deva sau 

construirea unui parc fotovoltaic și/sau eolian și 

realizarea unui sistem de utilizare a biomasei ca 

sursă de energie neconveţională în Orăștie. 
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III.6. Turism 
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III.6.1. Infrastructură turistică 

Judeţului Hunedoara în contextul naţional 

 

În ceea ce priveşte capacitatea de cazare 

(număr locuri de cazare), judeţul Hunedoara se 

află pe locul 19 la nivel naţional38 deşi deţine o 

densitate ridicată de obiective turistice. Judeţe 

cu o cantitate de resurse turistice mai redusă 

cum ar fi Neamţ sau Vâlcea oferă un număr mai 

ridicat de locuri de cazare. La capitolul creşterea 

numărului de locuri de cazare, judeţul 

Hunedoara se află tot la mijlocul clasamentului 

înregistrând o creştere de 29 % în intervalul 

2007-2014. Totuşi, este de remarcat o creştere 

semnificativă în anul 2015, perioadă în care au 

fost reintroduse în circuit unităţi turistice în 

aşezări cheie cum ar fi Orăştioara de Sus sau 

Haţeg39. 

Tabel 63 - Numărul total de unităţi şi locuri de cazare 

Nume Judeţ Locuri 2014 Structuri 2014 

Constanta 87496 746 

Brasov 26145 787 

Prahova 11525 286 

Valcea 11141 233 

Mures 10450 273 

Bihor 10421 149 

Suceava 9650 296 

Timis 8201 151 

Harghita 8045 321 

Caras-Severin 7998 188 

Arges 7829 223 

Cluj 7611 184 

                                                   
38 Sau locul 20 dacă din punct de vedere a numărului de locuri 

disponibile. 
39 Creştere de 10%, locul 10 la nivel naţional.  

Neamt 6734 225 

Sibiu 6547 119 

Arad 5944 160 

Covasna 5552 105 

Maramures 4636 168 

Hunedoara 4468 99 

Tulcea 4361 141 

Iasi 4014 81 

Alba 3858 140 

Bacau 3642 84 

Dambovita 3263 73 

Buzau 3186 90 

Ialomita 3114 27 

Gorj 2810 87 

Bistrita-Nasaud 2769 45 

Braila 2544 40 

Dolj 2191 52 

Satu Mare 1961 75 

Ilfov 1933 36 

Mehedinti 1804 45 

Vrancea 1760 52 

Salaj 1593 55 

Galati 1541 32 

Teleorman 1204 19 

Botosani 1088 16 

Vaslui 927 43 

Olt 869 19 

Calarasi 843 17 

Giurgiu 570 11 

Sursa: INS TEMPO Online 

În ceea ce priveşte cererea (nr. sosiri turişti) 

judeţul Hunedoara se află tot la mijlocul 
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clasamentului, mult sub potenţialul său turistic. 

Pe de altă parte, luând în considerare evoluţia 

recentă, judeţul Hunedoara prezintă o creştere 

de peste 25% a numărului de sosiri în intervalul 

2013-201440 (locul 2 la nivel naţional). Această 

creştere puternică a numărului de sosiri este 

dată în cea mai mare parte de principalele 

centre turistice ale judeţului care au beneficiat 

de investiţii recente: Haţeg, Hunedoara şi 

Deva 41 . Aceaşi tendinţă este vizibilă şi la 

numărul înnoptărilor, unde judeţul Hunedoara 

ocupă locul 20 la nivel naţional, dar 

înregistrează o creştere de 14.4% în intervalul 

2013-2014 (locul 3 la nivel naţional). Din totalul 

înnoptărilor, doar 6% sunt realizate de turişti 

străini, o pondere foarte scăzută în comparaţie 

cu alte judeţe cum ar fi Braşov (17%), Sibiu 

(27%) sau Alba (16%). Acest aspect este 

datorat insuficienţei promovării potenţialului 

turistic al judeţului în străinătate. 

 

Tabel 64 - Numărul total de sosiri în unităţile turistice în 

2014 şi dinamica acestora în intervalul 2013-2014 

 Anul 2014 Creştere 2013- 2014 (%) 

Constanta 883947 2.828297 

Brasov 865689 3.677937 

Mures 410904 4.070065 

Prahova 371718 1.485765 

Sibiu 355698 7.791846 

Cluj 354820 2.957093 

Bihor 298275 18.34196 

Timis 288849 3.26842 

Suceava 260684 7.886057 

Valcea 229237 8.615845 

Arad 205521 4.166751 

Iasi 197024 7.484248 

Neamt 176226 9.656704 

Arges 160005 6.997412 

Harghita 124224 8.287351 

Caras-

Severin 

122762 3.100697 

Maramures 121136 11.04938 

                                                   
40 Nu s-a făcut referire la intervalul 2014-2015 deoarece nu 

există încă date disponibile pe ultimul an. 
41 Vezi tabel x sosiri la nivel de UAT. 

Ilfov 120040 9.578537 

Hunedoara 110536 25.17383 

Alba 107271 5.302889 

Bacau 105505 3.613026 

Satu Mare 95435 1.622813 

Dolj 91150 6.177269 

Covasna 89236 6.910433 

Dambovita 82621 11.40912 

Gorj 77831 3.601997 

Bistrita-

Nasaud 

70930 6.926962 

Buzau 68411 7.576306 

Tulcea 66242 -18.2117 

Galati 64385 -9.22101 

Braila 56246 -1.45765 

Mehedinti 51818 -0.96516 

Ialomita 41429 3.085421 

Botosani 39848 19.48784 

Vrancea 38901 13.75892 

Olt 34824 -2.39363 

Vaslui 33593 -4.53822 

Salaj 32260 -3.31765 

Giurgiu 23124 -7.44106 

Calarasi 15857 43.69733 

Teleorman 11475 -12.9098 

 Sursa: INS Tempo online 

 

Analizând indicele de utilizare a capacităţii 

turistice putem constata că judeţul Hunedoara 

reuşeşte să ajungă doar la 23% devansând 

totuşi judeţe cu un profil turistic mai puternic 

cum ar fi Braşov (19%) sau Alba (18%). Doar 

judeţul Bihor reuşeşte să ajungă la un nivel de 

ocupare a unităţilor turistice de 40% fiind urmat 

de judeţele Covasna (35%) şi Constanţa (34%). 
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III.6.1.1. Infrastructura de turism la 
nivel local 
 

Figură 88 - Numărul total de sosiri în unităţile turistice în 

2014 pe luni calendaristice 

 
Sursa: INS Tempo online 

 

Perioada cea mai intensă din punct de vedere al 

turismului la nivelul judeţului este în perioada 

verii, lunile iunie-iulie-august. Excepţie de la 

această tendinţă sunt doar municipiile Petroşani 

şi Lupeni care includ staţiunile de Parâng şi 

Straja dotate cu infrastructură de transport pe 

cablu şi orientate astfel către sporturi de iarnă.  

 

La nivelul judeţului Hunedoara în anul 2014 

municipiul Deva şi oraşul Geoagiu prezintă cel 

mai mare număr de sosiri ale turiştilor. Dacă 

oraşul Geoagiu se bazează pe o veche tradiţie 

şi recunoaştere la nivel naţional pentru turismul 

balneo climateric42, municipiul Deva mizează pe 

rolul de reşedinţă de judeţ, o accesibilitate 

ridicată şi existenţa unor dotări de interes turistic 

cum ar fi cetatea şi parcul aferent sau complexul 

de agrement „Aqua land”. Mai mult de atât, 

municipiul Deva preia şi rolul de centru turistic 

                                                   
42 Geoagiu Băi a fost atestată ca staţiune balneoclimaterică 

prin H.G. nr. 367 din 12.06.2013 după ce în anul 2010 fusese 

declarată ca „Destinaţie Europeană de Excelenţă” în cadrul 

proiectului EDEN (European Destinations of Excellence).  

coordonator sau punct de plecare pentru 

majoritatea traseelor turistice din judeţ. 

 

În ceea ce priveşte numărul locurilor de cazare 

situaţia este similară, municipiul Deva deţine 

oferta cea mai amplă, fiind urmat de oraşul 

Geoagiu. În rândul centrelor de interes judeţean, 

în ceea ce priveşte oferta de cazare pentru 

turişti se mai încadrează şi municipiile 

Petroşani, Brad, Lupeni, Orăştie şi oraşul Haţeg. 

 

Oraşul Geoagiu excelează la durata de şedere 

a turiştilor ajungând la o medie de 4.5 zile, mult 

peste celelalte aşezări turistice din judeţ. Acest 

lucru este datorat în cea mai mare parte băilor 

termale. Dintre celălalte aşezări cu unităţi de 

cazare turistice doar Aninoasa, Beriu, Petroşani, 

Râu de Mori şi Santamaria-Orlea reuşesc să 

treacă de media de 2 zile în ceea ce priveşte 

durata de şedere. 

 

Figură 89 - Număr înoptări turişti şi locuri de cazare în 

judeţul Hunedoara, în anul 2014 
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Figură 90 - Număr de sosiri turişti în judeţul Hunedoara, în 

anul 2014

 
Sursa: INS Tempo Online 

 

Analizând indicele de utilizare a capacităţii 

turistice putem constata că doar oraşul Geoagiu 

se aproprie de un grad de ocupare de 48% de-a 

lungul anului. Petrila, Deva, Râu de Mori sau 

Hărău reuşesc şi ele să se încadreze într-un 

grad de ocupare de 20-30%. Deşi la prima 

vedere aceste rezultate par foarte slabe, 

comparativ cu alte judeţe cu un profil similar sau 

chiar reprezentative pentru turismul Românesc, 

Hunedoara are o poziţie destul de bună. Astfel, 

judeţul Maramureş care deţine resurse turistice 

similare (ca şi tipologie) nu are nicio aşezare cu 

un grad de ocupare mai mare de 20 %. Judeţe 

reprezentative pentru turismul Românesc cum 

ar fi Prahova sau Braşov reuşesc să obţină 

valori mai ridicate la nivelul gradului de ocupare 

de-a lungul anului comparativ cu judeţul 

Hunedoara, dar diferenţele nu sunt mari. 

Desigur, acest lucru este datorat şi faptului că 

cele două judeţe se bazează în continuare pe 

turismul de iarnă, motiv pentru care întâmpină 

dificultăţi în a atrage suficienţi turişti pe perioada 

verii43. 

 

Figură 91 - Indicele de utilizare a capacitătii turistice 

 
Sursa:prelucrare date  INS Tempo Online 
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Zarandului 

 Petroşani, Petrila, Lupeni şi Aninoasa 
pentru munţii Parâng  şi Vâlcanului 

 Lupeni pentru zona Retezat 

Modul de grupare a unităţilor de cazare lasă 

însă nedeservite zone turistice cu un potenţial 

deosebit cum ar fi parcul natural Grădiştea. 

Această zonă nu deţine în prezent unităţi de 

                                                   
43 Staţiunile de interes naţional, nu reşesc să treacă de un 

grad de ocupare de 20% (Buşteni – 16.7%; Azuga – 14%; 

Predeal – 19%). Doar Sinaia, datorită patrimoniului cultural 

deosebit reuşeşte să ajugă la un grad de ocupare de 26%. 
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cazare omologate,44 fiind deservită de aşezările 

Orăştie şi Beriu aflate la peste 30km distanţă. 

Într-o situaţie similară se află şi obiectivele 

turistice din parcul natural Retezat, pentru care 

există unităţi de cazare doar în Uricani, aflat la 

peste 20km distanţa. Nici oraşul Vulcan nu 

deţine unităţi de cazare turistică conform INS, 

deşi acesta a beneficiat în ultimi ani de investiţii 

în amenajarea domeniului schiabil (pasul 

Vulcan).  

La faţa locului situaţia diferă însă, deşi aceste 

zone cu potenţial turistic nu deţin unităţi de 

cazare conform INS, pe paginile web dedicate  

există oferte de cazare. Analizând oferta de 

cazare pe pagina web: booking.com, putem 

identifica unităţi de cazare în apropierea 

obiectivelor turistice de mare interes cum ar fi 

staţiunea Straja sau în zona Grădişte. Astfel în 

contextul în care se păstrează un număr 

însemnat de unităţi de cazare informale 

(neomologate) datele despre turism oferite de 

Institutul Naţional de Statistică nu pot fi 

complete.  

 

Relaţia între potenţialul turistic, dat de 

obiectivele de interes turistic şi numărul de sosiri 

este favorabilă doar în cazul municipiului Deva, 

oraşului Geoagiu şi eventual Hunedoara, 

Petroşani sau Haţeg. Există în continuare 

comune care deţin pe teritoriul lor o densitate 

impresionantă de obiective turistice cum ar fi 

Orăştioara de Sus, Boşorod sau Densuş, dar 

care nu prezintă sosiri sau înoptări ale turiştilor 

în lipsa unor unităţi de cazare omologate. 

Turiştii care vizitează obiectivele din aceste 

aşezări se cazează astfel preponderent în 

oraşele din apropiere (Orăştie şi Haţeg). Într-o 

stare similară se află şi comunele Sălaşu de 

Sus sau Râu 45  de Mori, parte din Parcul 

Naţional Retezat. 

 

Deşi zona munţiilor Poiana Rusă nu deţine 

obiective turistice consacrate, datorită unui 

peisaj natural dar şi cultural deosebit aceasta 

are un potenţial deosebit pentru agroturism. În 

                                                   
44 Prin omologare unităţile de cazare transmit date către 

Institutul Naţional de Statistică.  
45 Comuna Râu de Mori deţine totuşi unităţi 9 unităţi de 

cazare  

lipsa unor unităţi de cazare această zonă, parte 

din Ţinutul Pădurenilor, nu îşi poate valorifica 

potenţialul turistic. 

 

Discrepanţele între potenţialul turistic şi numărul 

sosirilor sunt date de lipsa unităţilor de cazare 

dar şi de insuficienta valorificare (inclusiv 

promovare) a obiectivelor turistice. 

Dificultăţile la nivelul infrastructurii turistice nu se 

rezumă doar la cazare ci includ şi accesibilitatea 

la obiectivele turistice. Aceste probleme sunt 

evidenţiate şi în Planul de Amenajare a 

Teritoriului Naţional secţiunea VIII. Astfel, zone 

cu o atractivitate turistică cum ar fi parcul 

naţional Grădiştea, parcul naţional Retezat sau 

chiar şi Geoparcul Haţeg sunt considerate ca 

zone cu o accesibilitate redusă. Prin investiţii în 

infrastructura în fostul ciclu de finanţare al UE 

(2007-2014) accesibilitatea în zona Geoparcului 

Haţeg a fost îmbunătăţită. Nu acelaşi lucru se 

poate spune de celelalte zone cu potenţial 

turistic deosebit.  

 

Cele mai mari probleme de accesibilitate sunt 

vizibile în Parcul Naţional Grădiştea care 

înglobează complexul de cetăţi dacice 

(Sarmizegetusa Regia), Parcul Naţional Retezat 

sau în zona Munţii Poiana Ruscă. Calitatea 

redusă a infrastructurii rutiere afectează negativ 

şi potenţialul turistic al oraşului Geoagiu 

(principala destinaţie turistică a judeţului) sau a 

staţiunilor montane din munţii Parâng şi Vîlcan.  
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Figură 92 - Distribuţia unităţilor de cazare la nivelul judeţului Hunedoara 
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Figură 93 – Relaţia între obiectivele turistice şi numărul de sosiri ale turiştilor
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Figură 94 - Relaţia între obiectivele turistice şi infrastructura de transport rutier 
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III.6.2. Potenţialul turistic 
 

Judeţul Hunedoara se caracterizează printr-o 

diversitate de resurse turistice ca urmare a 

favorabilităţii factorilor naturali (forme de relief 

variate, determinate şi de o structură litologică 

diversificată şi complexă, ape termale şi 

minerale, rezervaţii naturale ş.a.) cât şi a celor 

istorici şi economici.  

 

Pe baza unei analize amănunțite a potențialului 

turistic al județului Hunedoara, au fost 

identificate o serie de resurse turistice care nu 

sunt încă valorificate (ex. elementele de cultură 

industrială) sau o serie de resurse turistice 

incomplet valorificate (fondul etnografic, 

elemente de importanță arheologică), aspecte 

care atrag atenția asupra necesității amenajării 

acestora pentru a fi incluse în circuitul turistic. 

 

III.6.2.1. Potențialul turistic natural 
 

Din categoria resursele turistice naturale, o 

categorie aparte este reprezentată de formele 

variate ale reliefului rezultate ca urmare a unei 

structuri geologice complexe. 

 

Formele de relief glaciar sunt cele mai 

spectaculoase, fiind prezente în munţii Retezat 

şi Parâng. Relieful glaciar în Munţii Retezat este 

prezent pe versantul nordic al crestei sudice, 

cele mai interesante forme glaciare fiind 

reprezentate de căldările Custurii (Ciumfu Mare), 

Ciumfu Mic, Gruniu Mare, Lazăru. Cu toate că 

înăţimea depăşeşte cu puţin 2000 m, în 

Cuaternar sectorul calcaros al Retezatului a fost 

destul de puţin acoperit de gheţari. Pe flancul 

sudic al crestei calcaroase căldările sunt reduse 

ca număr şi mai puţin reliefate, dezvoltate în 

zona de obârşie a văilor mai importante: 

Scutura, Buta Mare, Buta Mică, Soarbele, 

Paltina care au adăpostit gheţari de mici 

dimensiuni (Popescu, 1982). În masivul Parâng, 

relieful de creastă şi urmele modelării glaciare 

constituie elemente de peisaj ce sporesc gradul 

de atractivitate a masivului. Circurile glaciare au 

grade diferite de complexitate şi o distribuţie 

alternativă de-a lungul crestei principale, fiind 

mult mai dezvoltate în partea nordică unde sunt 

etajate Roşiile, Cârja, Câlcescu şi pe alocuri 

lobate (sectorul estic).Văile glaciare au o mare 

extindere pe versantul nordic (una dintre cele 

mai lungi este Valea Jieţului de circa 8 km);  

custuri glaciare cu aspect de lamă îngustă, 

zimţată, s-au format între vârfurile Cârja şi Mija 

(Şaua Custurii), între Vârful Gemănarea şi 

Sliveiu sau la sud de vârful Setea Mare 

(Popescu, 1986). 

 

Formele reliefului carstic, atât cele de suprafaţă-

exocarst (chei, doline, lapiezuri, văi carstice), 

cât şi cele subterane-endocarst (peşteri, avene-

puţuri verticale), se impun ca elemente de 

atractivitate. Relieful carstic este prezent în mai 

multe areale din cadrul judeţului.  

 

În Munţii Şureanu există mai multe nuclee 

carstice (Popescu, 1986): nucleul Crivadia-

Băniţa situat în partea sud-vestică a Munţilor 

Şureanu (ex. Peştera de la Malu Roşu şi 

Peştera din Perete-ambele situate lângă cheile 

Munceilor; Peştera Gaura Oanei sau de la 

Crivadia pe Valea Jgheabului, P.Ţepoasă lângă 

Cheile Jgheabului, Peştera Bolii pe pârâul 

Jupâneasa; deoarece este traversată de un curs 

de apă, în unele perioade din an nivelul apei 

este mai ridicat, fapt care necesită pentru 

vizitare echipament special, Peştera Ulciorului-

Valea Băniţa, Peştera din Capu Stâncii pe Valea 
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Bolii, Dealul Bolii, Peştera de lângă Pod-Valea 

Roşia, Dealul Roşia, Peştera Urşilor-Valea 

Roşia, Dealul Roşia, Peştera cu Patru Intrări de 

lângă P. Urşilor-Valea Roşia, Peştera cu Două 

Etaje-V. Roşia, Peştera nr. 5 din Valea Roşia, P. 

nr.7 din Valea Roşia sau Peştera Bătrânului 

Florian, P. Mare din Piatra Peretelui Urzicari-V. 

Babei, P. de sub Fag din Valea Babei, Peştera 

de sub Cetate sau Peştera Şarpelui pe Valea 

Băniţa). Numărul mare de peşteri din acest 

sector al munţilor Şureanu se explică prin 

captarea în subteran a unor cursuri de apă cu 

ieşire în zona cristalină care au săpat în ere 

geologice peşteri în masa de calcare. Acest fapt 

este dovedit de prezenţa la suprafaţă a văilor 

oarbe, unele râuri însă fiind captate doar parţial, 

astfel că la debite medii sau mari ele reuşesc să 

curgă şi prin albia calcaroasă sub forma unor 

izvoare puternice (Roşia) (Trufaş, Trufaş, 1986). 

 

 Al doilea nucleu carstic din Munţii Şureanu se 

află în nord-estul Depresiunii Petroşani în 

culmea Piatra Leşului (Peştera nr. 4 din Cheia 

Taia sau P. lui Ionuţ, Peştera XI ambele situate 

pe Valea Taia, Biserica Iepurilor, Peştera din 

Piatra Bodii-Valea Rea).  

 

Al treilea nucleu carstic al Munţilor Şureanu este 

situat în lungul râului Petros (nucleul Cioclovina-

Baru - Ţara Haţegului), caracterizat prin 

extensiuni şi grosimi mari, ce au favorizat 

formarea unor bogate forme carstice: cheile 

Barului, peştera Tecuri (situată pe Valea 

Pietrosului, este o rezervaţie naturală de tip 

speologic care face parte din Parcul Natural 

Grădiştea Muncelului-Cioclovina; este renumită 

pentru sălile deosebit de bogate în stalagmite, 

stalactite şi formaţiuni coraligene); peştera Şura 

Mare (comuna Pui). 

 

Alte zone carstice de interes turistic sunt: rama 

nordică a Munţilor Parâng: platoul Gropul-Sapa-

Petriceana-Pietrele Albe, unde sunt prezente 

doline şi avenuri, pe versanţii muntelui Gropul 

sunt lapiezuri verticale, chei (ex. cheile Jieţului, 

Cheile Cutresei, Cheile Polatiştei). 

 

În Munţii Retezat calcarele s-au dezvoltat în 

partea sudică, denumită “Retezatul Mic”, ce 

reprezintă un lanţ de înălţimi abrupte sculptate 

în calcare jurasice cu grosimi mari (Popescu, 

1982). Acest areal mărgineşte extremitatea 

vestică a Depresiunii Petroşani, dezvoltându-se 

de la Gura Butei până mai sus de Câmpuşel; 

dintre masivele calcaroase cu cele mai mari 

valenţe peisagistice ale acestei zone este Piatra 

Iorgovanului (2016 m) care are drept 

corespondent spre sud Masivul Oslea (1946 m) 

- Munţii Vâlcan; acestora se adaugă formele 

carstice de suprafaţă (câmpuri de lapiezuri, 

doline, izbucuri, văi seci a căror prezenţă este 

semnalată şi de hidronime: pârâul Soarbe) şi 

forme de adâncime (avenul de la Stâna Tomii, 

peşteri: Zeicu, Dâlma cu Brazi, Piatra Scobită), 

versanţi ruiniformi (Popescu, 1982; Orghidan, 

Negrea, Racoviţă,  Lascu, 1984). În lungul văii 

Scorotei este o uriaşă cheie tăiată viguros 

înspre abrupturile munţilor Piule şi Scorota, iar 

în mijlocul cheii este o stâncă verticală denumită 

“Biserica”. Frumuseţea peisajului este întregită 

de o fisură largă în stânca Iorgu Iorgovan 

datorată acţiunii elementelor meteorologice 

asupra piscului care spre vest prezintă un 

frumos abrupt greu accesibil în care vântul a 

sculptat marmite circulare. 

 

În Munţii Vâlcan, în sectorul Câmpuşel-Câmpu 

lui Neag, sunt circa 20 de peşteri (Popescu, 

1979): Peştera din Valea Jidanului, Peştera 

Alunii Negrii, Peştera de Gheaţă pe Valea de 

Peşti în calcare paleozoice, Peştera cu Corali, P. 

Corbului, P. Dâlma cu Brazi, P. lui Inti din Valea 

de Peşti, la care se adaugă chei, izbucuri, 

lapiezuri, doline, sorburi.     

  

Munţii Metaliferi reprezintă din punct de vedere 

geologic un 'conglomerat' petrografic, fiind 

alcătuiţi din roci cristaline, sedimentare (calcare 

ce alcătuiesc mai ales creasta mediană) şi 

vulcanice (fenomenele postvulcanice au 

favorizat formarea izvoarelor minerale: Geoagiu, 

Banpotoc, Rapolt ş.a.).  

 

Arealele carstice din Munții Metaliferi sunt: în 

limitele comunei Zam se găsesc peşterile din 

satul Godineşti (Peştera de Jos, Peştera de 

Sus) (Floca, 1965, p. 85); arealul Gurasada se 

remarcă printr-un peisaj deosebit conferit de 

prezenţa calcarelor: peşterile din satul Boiu care 

au dimensiuni modeste (Floca, 1965, p. 86). 
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Acestora se adaugă şi rezervaţia naturală de 

interes geologic: tufurile calcaroase din Valea 

Bobâlna, localizată în partea sudică a Munţilor 

Metaliferi, pe teritoriul satului Bobâlna. 

Rezervaţia are o suprafaţă de cca 12 ha. În 

acest areal, există o zonă de contact dintre 

calcare şi cristalinul de Rapolt, unde se 

întâlnesc izvoare termale, carbonatice care 

favorizează depunerea carbonatului de calciu 

sub forma tufurilor calcaroase. Datorită 

prezenţei calcarelor pot rezulta şi peşteri. În 

această rezervaţie este conservat habitatul 

prioritar izvoare petrifiante cu formare de tuf 

calcaros/travertin, întâlnite în puţine locuri din 

Europa. În cadrul rezervaţiei sunt prezente şi 

izvoare de apă mezotermală (temperatura de 

17˚C). 

 

În Munţii Metaliferi au fost identificate mai multe 

punctele de interes turistic care se suprapun 

teritoriului Țării Zarandului: arealul carstic 

Crăciuneşti (situat în comuna Băița): sunt 

prezente doline, peşteri (în care au fost 

descoperite materiale arheologice, mărturii ale 

prezenței omului aparținând culturii 

musteriene46): Groapa Lupului (cu o lungime de 

20 m), Groapa Balogului (80 m lungime, bogată 

în concreţiuni calcaroase), Peştera Zidul cel de 

Sus (cu 20 m lungime), Peştera Zidul cel de 

Jos; arealul Băiţa dezvoltat în jurul Măgurei 

Băiţa: peşterile Şura Mare, Şura de Mijloc, Şura 

de Sus, peştera Lotrului (săpată în Dealul 

Cornet) (Floca, 1965, p. 92); la 4 km distanţă de 

Băiţa se află localitatea Ormindea pe teritoriul 

căreia se găsesc Peştera Găunoasa Ormindei 

ce prezintă două intrări şi este traversată de un 

pârâu, Peştera Dracului (aceasta din urmă se 

recomandă pentru vizitare turiştilor 

experimentaţi) (Floca, 1965, p. 93); comuna 

Ribița: cheile Ribicioarei și Uibăreștilor formează 

o arie naturală protejată  cu prifil mixt; datorită 

prezenței calcarelor s-a dezvoltat și o flora 

specifică; pe teritoiul comunei Bulzeștii de Sus 

sunt prezente mai multe forme ale reliefului 

carstic:Cheile Grohotului,  Podul Natural de la 

Grohot ocupă o suprafață de 1 ha; este o arie 

                                                   
46Asociaţia Intercomunitară ''Țara Zarandului'' LEADER GAL, 

site: http://ask-us.ro/tara-zarandului/?portfolio=comuna-

baita 

naturală protejată datorită elementelor carstice 

(podul natural propriu-zis), la care se adaugă şi 

elemente floristice dezvoltate pe substrat 

calcaros, specifice zonei submediteraneene; 

Peștera Cizmei, declarată monument al naturii 

de interes geologic, situată în Cheile Ribicioaiei, 

aceasta este apreciată datorită picturilor 

rupestre (datate din neolitic)47. 

 

Formele de relief vulcanic reprezintă o altă 

atracţie turistică a judeţului Hunedoara. Un areal 

cu o densitate mare a formelor de relief vulcanic 

este întâlnit în Ţara Haţegului, respectiv arealul 

munţilor vulcanici care nu mai sunt activi 

(aceștia s-au format înaintea celorlate masive 

montane constituite litologic din alte tipuri de 

roci: cristaline, calcare). De-a lungul timpului 

aceşti munţi au fost modelaţi şi erodaţi de 

acţiunea factorilor meteorologici şi a apelor de 

suprafaţă, astfel că în prezent aceştia au formă 

de dealuri. În acest areal se pot observa forme 

variate de relief vulcanic (ex. bombe vulcanice 

reprezintă fragmente de lavă sau roci desprinse 

din coşul vulcanic în timpul exploziei şi aruncate 

la distanţe mari care prin răcire s-au consolidat; 

''pietre fierbătoare''- zeoliţi), acoperite de 

vegetaţie, prezentând în unele locuri şi 

aflorimente (prezenţa rocii la suprafaţă), 

putându-se observa înclinaţia stratelor. 

 

O altă zonă, care prezintă o densitate mai mică 

a formelor de relief vulcanic, comparativ cu zona 

Țării Hațegului, este cea înscrisă în lungul 

drumului care unește Deva de Simeria, la care 

se adaugă și localitatea Uroi. Această zonă se 

caracterizează prin forme spectaculoase ale 

reliefului vulcanic, care reprezintă o mărturie a 

evoluției geologice îndelungate a teritoriului 

suprapus județului Hunedoara. În Deva se 

remarcă conul vulcanic (pe care este amplasată 

cetatea medievală), care a fost declarat 

rezervaţie geologică ce prezintă și valoare 

peisagistică şi o floră specifică (sunt prezente 

1450 de specii de plante, unele dintre ele rare, 

elemente aclimatizate, iar altele chiar unice). 

                                                   
47Asociaţia Intercomunitară ''Țara Zarandului'' LEADER GAL, 

site: http://ask-us.ro/tara-zarandului/?portfolio=comuna-

baita 
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La Simeria se individualizează ca atracție 

turistică Parcul Dendrologic, situat în partea 

nordică a oraşului, la o altitudine de 200 m, 

având o suprafaţă de 70 ha. Parcul dendrologic 

a fost amenajat prin introducerea treptată a unor 

specii de plante lemnoase exotice, cuprinzând o 

colecţie foarte variată de arbori şi arbuşti unici şi 

rari (în special din flora Chinei, Japoniei şi a 

Americii de Nord). Prin folosirea raţională a 

condiţiilor naturale locale (teren adăpostit şi 

umiditate ridicată a aerului) au putut fi 

aclimatizate specii de plante dificile şi rare 

(Floca, 1965).  

 

În apropiere de Simeria se află localitatea Uroi, 

în limitele căreia se află o măgură formată în 

urma activităţilor vulcanice. Constituţia sa 

geologică a favorizat formarea materialelor de 

construcţii, ce au fost exploatate şi folosite la 

construirea a diferitelor monumente 

arhitectonice încă din perioada romană (ex. 

Ulpia Traiana, Germisara). Măgura Uroiului a 

fost declarată monument al naturii atât din punct 

de vedere geologic, cât şi biologic.  

 

O atracţie turistică, ce reprezintă o marcă a 

judeţului, este Geoparcul Dinozaurilor din Ţara 

Haţegului, recunoscut la nivel internațional 

datorită prezenței siturilor cu resturi de dinozauri 

datate din Cretacicul Superior.  

 

Geoparcul Dinozaurilor este situat în partea de 

sud-vest a judeţului Hunedoara. Acesta se 

întinde pe o suprafaţă de 102,392 ha, 

cuprinzând în limitele sale localităţile: Densuş, 

General Berthelot, Toteşti, Răchitova, 

Sântămăria Orlea, Haţeg şi parţial localităţile 

Baru Mare, Sălaşu de Sus, Pui, Râu de Mori 

(Grigorescu, Enache, Bogdan, 2010).  

 

Geoparcul este încadrat în categoria ariilor 

naturale protejate la nivel naţional, fiind inclus şi 

în Reţeaua Europeană din anul 2005. 

Importanța deosebită a geoparcului rezultă și 

din faptul că în cadrul celei de a 38 a sesiuni a 

Conferinței Generale UNESCO, desfășurată la 

Paris în noiembrie 2015, s-a luat decizia de 

recunoaștere oficială a geoparcurilor 

internaționale din Rețeaua Globală ca situri 

UNESCO de importanță geologică 48 . Această 

hotărâre certifică încă o data importanța 

patrimoniului geologic și a siturilor geologice cu 

valoare deosebită, precum și a necesității 

integrării acestora în activități de conservare a 

peisajelor, precum și a patrimoniului material și 

imaterial. În acest context, Geoparcul 

Dinozaurilor Țara Hațegului reprezintă al doilea 

sit UNESCO din județul Hunedoara (primul 

obiectiv înscris în patrimoniu mondial fiind 

complexul cetăților dacice), fapt ce poate 

contribui la dezvoltarea turismului în cadrul 

județului, inclusiv a celui internațional. În același 

timp acest fapt impune o mare responsabiltiate 

asumată în conservarea și valorificarea durabilă 

a acestor valori de importanță mondială și în 

întărirea identității locale. 

 

În limitele sale sunt mai multe situri naturale 

protejate (Grigorescu, Enache, Bogdan, 2000, 

pp. 66-68): 

 

-depozite continentale cu resturi de dinozauri de 

la Sânpetru, rezervaţie paleontologică, cu o 

suprafaţă de 5 ha, situată pe teritoriul satului 

Sânpetru, comuna Sântămăria Orlea; stratele 

bogate în resturi ale dinozaurilor şi ale altor 

reptile de la sfârşitul Cretacicului târziu apar la zi 

pe ambii versanţi ai văii Sibişelului la sud de 

satul Sânpetru; 

 

-depozitele continentale cu ouă de dinozauri de 

la Tuştea, rezervaţie paleontologică, ocupă o 

suprafaţă de 0,6 ha, situată pe teritoriul localităţii 

omonime, comuna General Berthelot; situl 

cuprinde cuiburi de ouă şi resturi din scheletul 

puilor aparţinând unui dinozaur ierbivor din 

grupul ''dinozaurilor cu cioc de raţă''; 

 

-mlaştina de la Peşteana, rezervaţie botanică, 

cu o suprafaţă de 2 ha, amplasată pe teritoriul 

satului omonim, comuna Densuş; mlaştina 

reprezintă o colmatare subrecentă a unui lac din 

Pleistocen; se numără printre mlaştinile 

oligotrofe sudice de pe teritoriul ţării noastre şi 

                                                   
48 http://www.infomediu.eu/eco-news/informatii-

interne/8971-geoparcul-dinozaurilor-%C5%A3ara-

ha%C5%A3egului-a-devenit-sit-unesco.html 
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cuprinde o floră bogată (ex. ''roua cerului'' un 

relict glaciar); 

 

-Vârful Poienii, arie naturală de tip botanic, 

situată în limitele localităţii Ohaba de sub Piatră, 

comuna Sălaşu de Sus, cu o suprafaţă de 0,8 

ha; 

-Pădurea Slivuţ, rezervaţie botanică, cu o 

suprafaţă de 40 ha, situată pe teritoriul oraşului 

Haţeg, include mai multe specii de plante rare 

(ex. Croccus banaticus – aparţine familiei 

Iridaceae); din anul 1958 în zonă a fost 

amenajată o rezervaţie de zimbri; 

 

-Fâneţele cu narcise de la Nucşoara este o 

rezervaţie botanică, amplasată pe raza satului 

omonim, comuna Sălaşu de Sus; aceasta 

reprezintă un vestigiu al unor străvechi asociaţii 

hidrofile cu endemitul Peudedanum 

rochelianum; aspectul peisagistic deosebit este 

conferit de populaţiile de narcise; 

 

-Fâneţele de la Pui este o rezervaţie botanică, 

ocupând o suprafaţă de 0,5 ha, fiind situată pe 

teritoriul comunei Pui; reprezintă un vestigiu al 

unor asociaţii floristice; 

 

Teritoriul Geoparcului Dinozaurilor Ţara 

Haţegului prezintă o importanţă geologică şi 

biologică deosebită ca urmare a unei evoluţii 

îndelungate marcate de formarea succesivă a 

unor medii geografice: iniţial acest areal a fost 

acoperit de apele Oceanului Tethys; ulterior au 

avut loc mişcări tectonice (formarea lanţului de 

munţi din împrejurimi), însoţite de erupţii 

vulcanice, la sfârşitul Cretacicului care au ridicat 

deasupra mării acest areal generând importante 

schimbări ale mediului geografic reprezentate 

de retragerea mării, lăsând în urma sa o insulă 

în care s-au format bazine lacustre şi palustre 

(formate în lacuri şi mlaştini); în cadrul mediilor 

lacustre şi în special în cele de mlaştină s-a 

dezvoltat o faună reptiliană, având 

particularitatea biologică a unor dimensiuni 

reduse (nanism), bine evidenţiată de către 

speciile de dinozauri (respectiv ''dinozauri pitici 

din Transilvania''). Descoperirea acestui tip de 

faună a fost determinată de identificarea 

fosilelor în urma cercetărilor paleontologice, 

care provin din locuri de incubaţie a dinozaurilor 

în care s-au păstrat cuiburile de ouă şi 

fragmente din scheletul minuscul al puilor care 

nu au supravieţuit eclozării (Grigorescu, Enache, 

Bogdan, 2010). 

 

Din punct de vedere al importanţei biodiversităţii, 

este important de semnalat prezenţa primului 

parc naţional din România constituit în Munţii 

Retezat în 1935, fiind în acelaşi timp şi 

Rezervaţie a Biosferei. În Munţii Retezat 

diversitatea floristică este conferită de prezenţa 

a 1190 de specii de plante superioare din cele  

peste 3450 cunoscute în România. Alături de 

acestea o importanţă deosebită au şi cele 130 

de plante rare din “lista roşie a plantelor 

superioare din România”. Din punct de vedere 

florogenetic, Munţii Retezat reprezintă centrul 

genetic pentru genul Hieracium (vulturică) care 

cuprinde 257 taxoni, unii endemici ca Hieracium 

borzae, hieracium nigrilacus şi pentru genul Poa 

care cuprinde 31 de taxoni. Zonele de stâncărie 

şi de pajişti alpine se numără printre zonele de 

interes floristic deosebit în care se întâlnesc 

rododendronul (Rhododendron kotschi), 

zâmbrul (Pinus cembra) care prezintă o 

densitate mare în cadrul masivului. Datorită 

habitatelor naturale foarte variate, care au 

suferit puţine modificări de intervenţie antropică, 

Munţii Retezat adăposc o faună foarte bogată în 

ceea ce priveşte numărul de specii cât şi 

numărul mare de exemplare care alcătuiesc 

populaţiile acestora (nevertebrate, vertebrate, 

reptile, păsări). Diversitatea habitatelor naturale 

din cadrul parcului este evidenţiată şi prin 

numărul mare de specii de mamifere (55) care 

reprezintă 23% din mamiferele terestre ale 

Europei. 

 

În Parcul Naţional Retezat sunt permise 

activităţi de turism şi de educaţie, dar se impune 

respectarea regulilor de vizitare a Parcului, 

potrivit regulamentului.  

 

Punctele de acces în Parcul Naţional Retezat 

sunt: Gura-Zlata, Gura Apei, Rotunda, Râuşor, 

Cârnic, Baleia, Stâna de Râu, Buta, Câmpuşel. 

O altă rezervație naturală de pe teritoriul 

județului Hunedoara este Grădiștea Muncelului-

Cioclovina care are statut de parc natural din 

1979. În anul 2000 parcul a fost declarat arie 
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natural de interes național. Parcul natural este 

situat în Masivul Șureanu, fiind mărginit de 

depresiunile Hațeg la vet și Orăștiei la est. 

Parcul natural a fost constituit pentru a fi 

conservate mai multe habitate și specii 

importante sun aspect floristic, faunistic, 

forestier, hidrologic, geologic, speologic, 

paleontologic și pedologic. Grădiștea 

Muncelului-Cioclovina include în limitele sale 

suprafețe de păduri, pășuni, fânețe, terenuri 

arabile, zone carstice, cursuri de ape, 

monumente istorice, situri arheologice și așezări 

umane.Principalele puncte de acces sunt: de pe 

DN 7 din Orăștie spre Costești (principalul punct 

de acces mai ales pentru complexul carstic 

Ponorici-Cioclovina și cetatea dacică Piatra 

Roșie-Luncani), sau spre Costești (prin Ocolișul 

Mic din comuna Pui, Țara hațegului spre arealul 

carstic Ohaba Ponor), Baru (spre valea Streiului, 

spreaealul carstic Baru), din Bănița (se paote 

vizita Peștera Bolii). O altă intrare este dinspre 

DN 66/E79 din Călan spre comuna Boșorod sau 

de pe A1 dinspre Deva sau dinspre Sebeș. 

Accesul se poate face prin stațiile de cale ferată: 

Orăștie, Călan, Pui, Baru Mare și Bănița. 

 

În cadrul ariei protejate de interes naţional se 

află Platforma Luncanilor, o platformă de 

nivelare, situată în partea vstică a Munților 

Șureanu, aproximativ între satele Cioclovina și 

Baru Mare. Prezența calcarelor a favorizat 

formarea unui relief carstic variat (doline, polii, 

peșteri, avenuri, peste 30 de peșteri: Cioclovina 

cu Apă, Șura Mare, peștera din Perete). Acest 

areal prezintă și o importanță etnografică 

deosebită, fapt care explică numorosele studii 

căruia i-au fost dedicate. Arealul a fost locuit din 

cele mai vechi timpuri, fapt dovedit de 

descoperirile de fosile umane și unelte de la 

Cioclovina. Acest teritoriu era în trecut cunoscut 

pentru activitatea pastorală intensă care se 

desfășura aici, activitate economică de care era 

legată organizarea nedeilor care s-au perpetuat 

până în prezent. 

 

În cadrul județului Hunedoara, prezența 

masivelor montane cu altitudini de peste 1800 m 

și care prezentau condiții favorabile de 

practicare a sporturilor de iarnă, a condus la 

inițierea măsurilor de amenajare a domeniului 

schiabil. Referindu-ne în mod particular la 

stațiunea Parâng, aceasta s-a numărat printre 

primele complexe de la nivel național în cadrul 

căreia au fost demarate acțiuni de amenajare 

turistică pentru practicarea sporturilor de iarnă. 

 

Gradul de pretabilitate a stațiunii Parâng pentru 

practicarea sporturilor de iarnă a fost analizat 

din perspectiva condițiilor climatice. Pentru a 

putea estima durata sezonului de iarnă a fost 

calculat numărul zilelor de iarnă care sunt 

predominante în lunile decembrie (16), ianuarie 

(15), februarie (10) şi martie (8), putându-se 

concluziona că sporturile de iarnă se pot 

practica până la jumătatea lunii martie, iar dacă 

stratul de zăpadă este persistent, sezonul rece 

se poate prelungi până la sfârşitul lunii martie şi 

chiar începutul lunii aprilie. Importanţa deosebită 

a zilelor de iarnă este conferită pentru valorile 

maxime ale temperaturii care nu depăşesc 0° C, 

favorizând menţinerea stratului de zăpadă o 

perioadă îndelungată. 

 

În analiza gradului de favorabilitate a condițiilor 

climatice pentru practicarea sporturilor de iarnă, 

au fost analizate cantitatea, grosimea şi durata 

precipitaţiilor solide. Primul strat de zăpadă se 

înregistrează în ultima decadă a lunii octombrie, 

iar ultimul strat de zăpadă la sfârşitul celei de-a 

doua decade a lunii aprilie. Din punct de vedere 

al consistenţei şi grosimii, stratul de zăpadă de 

cea mai bună calitate pentru practicarea 

sporturilor de iarnă este cel din intervalul 

decembrie-martie. Durata medie a intervalului 

cu ninsoare şi numărul mediu al zilelor cu strat 

de zăpadă depăşeşte 250 de zile pe an, 

reprezentând 85% din numărul total de zile de 

iarnă/an. Numărul mediu al zilelor cu strat de 

zăpadă creşte treptat, începând din noiembrie 

până în luna februarie, când înregistrează valori 

maxime, după care începe să scadă. Această 

situație asigură favorabilitatea practicării în 

condiţii optime a sporturilor de iarnă pe toată 

durata sejurului, fapt explicat datorită locației 

favorabile a stațiunii, în arealul nordic al 

masivului Parâng și a altitudinilor ridicate. Spre 

deosebire de alte stațiuni montane în care se 

folosesc şi tunuri de zăpadă, în stațiunea 

Parâng datorită poziției sale în partea nordică a 

masivului omonim și a altitudinilor ridicate, 
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ninsorile debutează timpuriu şi zăpada este de 

bună calitate pe toată durata iernii. 

Staţiunea montană Straja este situată pe 

pantele nordice ale Munţilor Vulcan, între 1868 

m (altitudinea vârfului Straja, reprezentând 

valoarea absolută a domeniului schiabil) și 800 

m (altitudine la care se găsește stația de jos a 

telegondolei), rezultând o diferență de nivel mai 

mare de 1000 m. Din punct de vedere al 

diferenței de nivel, stațiunea corespunde 

principiului lui Petterson (pentru o stațiune de 

schi diferența de nivel trebuie să fie cuprinsă 

între 400 și 1600 m) (Petterson, 2005 citat de 

Voiculescu, Popescu, Onaca, Török-Oance, 

2011). 

 

Un alt factor favorabil care a stat la baza 

dezvoltării stațiunii montane Straja este 

reprezentat de condițiile climatice. Deși prima 

ninsoare cade în octombrie, iar ultima în prima 

parte a lunii decembrie, se poate aprecia faptul 

că gradul de acoperire cu zăpadă se realizează 

în noiembrie când intensitatea zăpezii este 

maximă. Datorită temperaturilor scăzute stratul 

de zăpadă se păstrează până la începutul lunii 

aprilie, rezultând o medie de circa 280 de zile cu 

strat de zăpadă. 

 

Ca urmare a faptului că stațiunea Straja se află 

la o altitudine mai mică comparativ cu stațiunea 

Parâng, este necesară acoperirea cu zăpadă 

artificială a unora dintre pârtii.  

 

Stațiunea se înscrie într-o zonă cu o mare 

complexitate şi atractivitate peisagistică, 

întrunind toate calităţile unei staţiuni de iarnă. 

 

În județul Hunedoara, o categorie aparte de 

resurse naturale turistice este reprezentată de 

factorii naturali de cură ce sunt valorificați încă 

din perioada romană. În localitatea Geoagiu 

sunt resursele balneoclimaterice sunt 

reprezentate de apele minerale alcaline, ușor 

sulfuroase, bicarbonatate, magneziene, 

mezotermale și termale (29-32°C), nămol de 

turbă, feruginos, climat sedativ. Acestea sunt 

recomandate în tratarea unor afecțiuni ale 

aparatului locomotor (reumatism), afecțiuni de 

nutriție și metabolice, dermatologice, 

ginecologice, hepatită, colicistică cronică. 

Climatul sedativ și aerul ozonat este 

recomandat pentru tratamentul unor boli ale 

sistemului nervos, în stări de oboseală, 

surmenaj, anemii, nevroze. 

 

La Vața de Jos sunt ape termale minerale (36-

37°C) bogate în calciu, sulf, sodiu și magneziu 

recomandate în tratarea diferitelor afecțiuni 

(reumatism degenerativ și articular, diferite 

afecțiuni neurologice periferice, cardiovasculare, 

hepatobiliare, metabolice, de nutriţie, ș. a.). 

 

III.6.2.2. Potențialul turistic cultural-
istoric 
 

Referindu-ne la resursele turistice cultural-

istorice, se poate aprecia faptul că rezultatul 

acţiunii conjugate a factorilor istorici, politici şi 

economici este reprezentat de diferite peisaje 

culturale care pot fi valorificate turistic.  

 

Cele mai cunoscute resurse turistice cultural-

istorice de pe teritoriul judeţului Hunedoara sunt 

ceţăţile dacice din Munţii Orăştiei (la care se 

adaugă cetatea de avanpost de la Băniţa) şi 

capitala romană, Colonia Ulpia Traiana Augusta 

Sarmizegetusa.  

 

Cetăţile dacice sunt obiective culturale care au 

fost incluse în Patrimoniul Cultural Mondial 

UNESCO în 1999, ca urmare a manierei 

ingenioase de construire (acestea au fost 

construite în stilul murus dacicus - zid dacic: 

cetăţile au fost construite în trepte sub forma 

unor terase succesive care corespund a diferite 

edificii-militare, religioase, civile, ale căror 

incinte sunt construite din blocuri mari de calcar). 

 

Al doilea obiectiv vizitat este staţiunea Geoagiu 

Băi care cuprinde în limitele sale urme de 

locuire din perioada antică (aşezarea romană 

Germisara ce prezintă şi fortificaţii; cuprindea în 

limitele sale şi forme de amenajare pentru 

captarea şi utilizarea apelor termale; încă se pot 

observa urmele instalaţiilor de băi romane). 

Romanii au construit un drum secundar, pavat 

din dale poligonale, care trecea prin Germisara 

şi care era legat de axa principală Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa - Micia - Apullum (Alba Iulia), 
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rolul său find de a asigura legătura cu 

exploatările de aur din Munţii Apuseni. 

Un alt obiectiv important este complexul de 

cetăți dacice din Munții Orăștiei, acesta fiind 

format din: 

-cetatea Sarmizegetusa Regia, situată pe 

înălţimea Grădiştea Muncelului, se prezintă ca o 

incintă de apărare, construită din blocuri de 

piatră, având forma unui patrulater neregulat. 

Pe lângă cetatea propriu-zisă, situată la 1200 m, 

cuprinde un complex cu caracter religios 

(sanctuare deosebi de interesante) şi o serie de 

aşezări cu caracter civil gospodăresc. Incinta 

capitalei statului dac, care se întinde pe 5 terase, 

ocupă un teritoriu de cca 3 ha. Au fost 

descoperite în urma cercetărilor arheologice 

fragmente de ceramică având inscripţionată 

stampila ''Decebalus per Scorilo'', urme ale 

scrisului dacic (găsite pe unele blocuri de piatră 

dezgropate din arealul sanctuarelor, care 

păstrează urme de scriere cu caractere 

grecizate); 

 

-cetatea dacică de la Costeşti a fost ridicată pe 

Dealul Cetăţuia, pe maul drept al Grădiştei; 

aşezarea constă dintr-un castel-locuinţă fortificat 

prin valuri de pământ, dublate de ziduri şi turnuri 

de apărare din piatră de peste 3, înconjurând 

doar partea de sud-est a cetăţii, pe unde 

accesul este mai uşor; zidul de piatră este 

prevăzut cu trei turnuri exterioare rectangulare. 

În punctul cel mai înalt al platoului, pe care este 

amplasată cetatea, este ocupat de două turnuri-

locuinţă, de formă patrulateră. Cetatea includea 

în structura sa şi sanctuare, pe terasele de jos, 

pe laturile de est şi de nord a dealului. 

 

-cetatea de la Blidaru, situată la o distanţă de 4 

km faţă de cetatea Costeşti, traseul parcurs 

între cele două obiective durează o oră. Această 

cetate se află la o altitudine de 705 m., având o 

poziţie dominantă, încât asugura garnizoanei de 

aici o panoramă asupra teritoriului cuprins 

dincolo de Orăştie, spre culmile Munţilor 

Apuseni. Incinta cetăţii este delimitată de un zid 

de piatră şi cuprinde 2 incinte legate una de alta, 

dar construite în momente diferite. Prima cetate 

e situată pe locul cel mai înalt al platoului şi are 

o formă trapezoidală, prevăzută la colţuri cu 4 

turnuri. În interior, se păstrează urmele unui 

turn-locuinţă. Cetatea a doua are formă de 

pentagon neregulat şi între cele două ziduri de 

incită prezintă şi o serie de mici încăperi 

(cazemate); partea de jos era folosită pentru 

nevoile garnizoanei, iar partea de sus ca 

platformă de luptă. În scopul aprovizionării cu 

apă (o problemă importantă pentru cetăţile 

dacice situate pe înălţimi), s-a construit pe latura 

de nord-vest a cetăţii, o cisternă din piatră 

format dintr-o cameră patrulateră, adâncă de 

peste 5 m cu zidurile duble. 

 

-cetatea de la Luncani-Piatra Roşie este situată 

pe teritoriul satului Luncani, pe dealul Piatra 

Roşie, la o înălţime de 832 m. Forma cetăţii este 

patrulateră şi prezintă 5 turnuri. La nord de 

zidurile cetăţii, pe cealaltă jumătate a platoului 

superior al dealului săpăturile arheologice au 

pus în evidenţă două clădiri, ambele de formă 

dreptunghiulară, una având 4, alta 5 încăperi 

care erau din lemn, având doar postamente din 

piatră (pe care s-a ridicat construcţia de lemn). 

Această cetate a fost gândită ca o fortificaţie 

avanpost pentru a preveni un eventual atac 

dinspre sud-vest, aceasta controlând un 

important nod de căi de acces dinspre vest spre 

capitala statului dac. 

 

Un alt sit de importanță arheologică este 

capitala Daciei romane, Colonia Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa, localizată pe teritoriul satului 

Sarmizegetusa, Ţara Haţegului. Aşezarea a 

avut la început un caracter militar, devenind 

după cucerirea Daciei capitala noii provincii, 

centru politic, religios şi cultural. Aceasta 

primeşte gradul de colonia, cel mai înalt grad în 

ierarhia aşezărilor din Imperiul Roman. Conform 

descoperirilor arheologice, întemeierea oraşului 

a fost înfăptuită în jurul anului 110 e.n. din 

ordinul Împăratului Traian. Iniţial, oraşul s-a 

numit Colonia Ulpia Traiana, după numele 

fondatorului ei, adăugându-i-se apoi şi numele 

vechii capitale, Sarmizegetusa. Oraşul a 

cunoscut o viaţă prosperă timp de mai bine de 

un veac şi jumătate, până în 271 e. n., când 

oraşul părăsit de oficialitatea romană, decade 

încetul cu încetul. 

 

 Extensiunea şi splendoarea oraşului a fost 

dovedită de monumentele descoperite în urma 
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efectuării cercetărilor arheologice, care au pus 

în evidenţă că urmele construcţiilor indică o 

întindere a oraşului aproape în întregime pe 

teritoriul actual al comunei şi în jurul acesteia, 

estimându-se că ar fi avut o populaţie de cca 

15.000-20.000 locuitori. Dintre cele mai 

importante construcţii ale oraşului se pot 

menţiona: cetatea (înconjurată de ziduri 

construite din blocuri de piatră fasonată) 

prezintă o formă patrulateră; pe fiecare latură a 

incintei se află câte o poartă, iar în colţuri era 

prevăzută cu turnuri; în exterior zidurile erau 

întărite şi cu un sistem de şanţuri şi valuri de 

pământ; alte construcţii importante: Palatul 

Augustalilor se numără printre clădirile 

monumentale ale oraşului, un adevărat palat 

grandios, de proporţii remarcabile; acesta era 

sediul oficial rezervat celui mai înalt colegiu 

preoţesc, având şi un însemnat rol social; Forul 

din clădirea palatului se făcea trecerea în for 

(forum), piaţa publică, care avea dimensiuni 

mari; Amfitreatrul, de formă eliptică, situat la 

marginea estică a comunei actuale, a fost cea 

mai impunătoare clădire a oraşului unde se 

derulau jocurile gladiatorilor, actorilor sau 

animalelor, cu ocazia reprezentaţiilor 

amfiteatrale; avea o capacitatea de 4-5.000 de 

spectatori. 

 

Ultima fortificație cu rol de apărare a cetății 

regești este reprezentată de cetatea dacică de 

la Băniţa. Cetatea se află în partea de est a 

satului Bănița, pe “Dealul Cetăţii” sau “Dealul 

Bolii” (902 m). Poziţia sa, la răspântie de 

drumuri, a fost gândită în ideea de a asigura 

primul obstacol în calea armatelor romane 

dinspre Defileul Jiului înainte de a pătrunde în 

primul şir al cetăţilor dacice, îndeplinind rolul 

deosebit de important de cetate de avanpost în 

apărarea capitalei dacice. Rolul de cetate de 

avanpost era susţinut şi de amplasamentul 

favorabil al acesteia (pe Dealul Bolii), asigura 

apărarea dinspre sud-sud-vest a complexului de 

fortificaţii din Grădiştea Muncelului (Floca, 1972). 

Amplasarea cetăţii Băniţa este atipică 

comparativ cu locaţia celorlalte cetăţi, care fac 

parte din complexul de fortificaţii, aceasta fiind 

din punct de vedere geomorfologic oarecum 

izolată de Munţii Sebeşului (Floca, 1972), 

izolarea sa fiind marcată în teritoriu de cheile 

săpate de râul Băniţa) şi prin înălţimea absolută 

a vârfului singuratic, se încadrează perfect 

complexului de fortificaţii din Munţii Orăştie. 

Sistemul de fortificaţii al cetăţii a fost construit 

iniţial dintr-un val de piatră şi pământ, iar ulterior 

cu un zid de piatră, construit din blocuri de 

calcar fasonat cu turnuri şi platforme de luptă. 

Construcţia cetăţii este ingenioasă. Lucrările de 

apărare (ziduri de protecţie) se grupează numai 

în părţile de nord şi de sud, în est şi în vest 

cetatea fiind apărată de pantele foarte abrupte 

ale muntelui, accesul fiind posibil numai pe 

latura nordică, unde intrarea în cetate este 

barată de un zid dublat spre vale de un scut. În 

punctul cel mai înalt s-a construit un turn-

locuinţă la care se ajungea cu o scară fixată în 

stâncă. Accesul spre poarta cetăţii realizată în 

zidul de incintă se asigura printr-o scară a cărei 

construcţie este remarcabilă datorită zidurilor şi 

treptelor monumentale, frumos cioplite din care 

se mai păstrează trepte şi două-trei asize din zid, 

lucrate din piatră de calcar ca şi zidul. 

 

Unul dintre atributele turistice ale judeţului este 

constituit de patrimoniul etnografic bogat şi 

diversificat care include totodată elementele de 

identitate locală ce pot individualiza judeţul 

Hunedoara între ale destinaţii turistice de la 

nivel naţional (judeţul Maramureş). 

 

În limitele judeţului au fost identificate mai multe 

zone etnografice (Ţara Zarandului, Ţinutul 

Pădurenilor, Ţara Haţegului, Depresiunea 

Petroşani-arealul momârlanilor) care se 

individualizează prin elemente unice de 

patrimoniu material şi imaterial.  

 

Ţara Zarandului, cunoscută şi sub denumirea de 

''ţara moţilor crişeni'', situată în partea sud-

vestică a Munţilor Apuseni, în cea mai mare 

parte s-a dezvoltat în zona depresionară 

omonimă, formată de Valea Crişului Alb, limitată 

spre nord-vest de Munţii Codrului, spre nord-est 

de masivul Bihariei şi spre sud-sud-vest de 

Munţii Zarandului. 

Ţara Zarandului se caracterizează prin prezenţa 

unor elemente de identitate locală, dar având o 

importanţă deosebită pentru poporul român, 

făcând trimitere la ideea de unitate a acestuia. 

Elementele de identitate locală sunt 
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reprezentate de mai multe locuri de importanţă 

istorică: Ţebea (unde se găsesc gorunul lui 

Horia şi mormîntul lui Avram Iancu), Baia de 

Criş- fosta capitală a Zarandului (unde se află 

casa memorială a lui Avram Iancu). Criscior, sat 

dezvoltat de timpuriu datorită activității 

extractive, a fost sediul unei curți cneziale, de la 

care s-a păstrat până azi paraclisul de curte; 

curtea include și o biserică, zidită la sfârșitul 

secolului al XIV lea. Căzănești (aparține de 

comuna Vața de Jos), pe teritoriul căruia se află 

o biserică cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, 

construită din lemn, la sfârșitul secolului al XVIII 

lea, de tip traditional. Ribița s-a dezvoltat 

datorită mineritului, în cadrul căreia s-a format o 

organizare social și politică de tip cnezial; la 

începutul secolului al XIV lea, cnezii din Ribița 

au ridicat o biserică de curte de tip arhaic, cu 

navă drepunghiulară, cu altar patrulater și cu 

turn pătrat spre vest; pictura este înrudită cu cea 

de la biserica din Criscior, caracterizată de 

trăsăturile aceluiași stil de sinteză. 

 

La Ţebea a fost creat în 1924 un complex istoric 

conceput iniţial ca cimitir al eroilor neamului, 

ulterior considerat Pantheonul Moţilor. În 

prezent, complexul istoric cuprinde pe lângă 

monumentele istorice (mormintele eroilor) şi 

monumente ale naturii (gorunii), monumente 

omagiale (crucile eroilor din războaie), 

monumente de artă (troiţe) şi de arhitectură 

(biserica, căminul, halta). Aceste locuri istorice 

sunt şi în prezent însufleţite de acţiunile 

reprezentanţilor populaţiei locale care au luptat 

pentru menţinerea libertăţii şi pentru un trai mai 

bun prin comemorări anuale. Țebea este 

considerat un adevărat 'sanctuar' naţional 

(Miclea, Florescu, 1980, p. 166) prin relicvele pe 

care le păstrează care amintesc de evenimente 

importante din viața țărănimii asuprite. În Țebea 

se află o veche biserică din lemn, datând din 

secolul XVII, loc în care Horia i-a îndemnat pe 

moți la răscoală, sun gorunul secular, care de 

atunci îi poartă numele. 

 

În cadrul Țării Zarandului se individualizează o 

serie de sate care dețin obiective cultural-

istorice: Baia de Criș (datorită intensității 

activității extractive de tip arhaic, bazată pe 

exploatări de mici concesionari, a fost declarat 

oraș în cadrul căruia se afla administrația 

minieră și unele instalații de prelucrare; pe 

teritoriul său se află mănăstirea franciscanilor 

construită în secolul XVI, refăcută în 1722 după 

ce a fost incendiată în timpul revoltei lui Horia; 

păstrează elemente gotice îmbinate cu baroc 

târziu; este de plan dreptunghiular, nava 

păstrează altarele laterale și amvonul originale). 

Comuna Zam cuprinde în limitele ei mai multe 

biserici de lemn situate în cele 13 sate 

componente (ex. biserica de lemn din satul 

Micănești din 1761, monument istoric, biserica 

din satul Godinești cosntruită în 1847, biserica 

din Sălciva din 1799, monument istoric, biserica 

de lemn din satul Almaș-Săliște de secol XVIII, 

monument istoric, biserica de lemn din Almășel, 

sec. XIX); acestora se adaugă Castelul Nopcsa 

clasat ca monument istoric. Pe raza comunei 

Zam sunt și 2 rezervații naturale (rezervația 

naturală de importanță geologică Calcarele de 

la Godinești și Pădurea Pojoga). Ocupaţiile 

tradiţionale ale moţilor crişeni sunt reprezentate 

de creşterea vitelor şi agricultură, lucrul la 

pădure, practicarea unor meşteşuguri ţărăneşti, 

minerit.  

 

Țara Zarandului este renumită pentru 

manifestările tradiționale, cea mai cunoscută 

fiind Târgul de fete de pe Muntele Găina. Acest 

târg este o manifestare tradițională etnografică 

care se desfășoară anual din timpuri imemoriale 

pe platoul cuprins între vârfurile Găina (1486 m) 

și La Târg (1451 m). Târgul de pe Muntele 

Găina se desfășoară pe durata a 2-3 zile și 

reunește mii de locuitori din zonele învecinate. 

Au fost efectuate cercetări ample pentru a se 

afla originile acestui târg. Unii cercetători sunt 

de părere că târgul reprezintă o sărbătoare 

veche dedicată tinerilor dornici de a-și întemeia 

o familie, existând și alte păreri conform cărora 

la originile acestui târg există o sărbătoare 

pastorală determinată de însăși viața moților din 

Apuseni și Biharia. În cadrul Târgului de la 

Găina sunt organizate și manifestări artistice 

(dansuri, cântece) (Pârva, 1983). 

 

În Țara Zarandului au fost create mai multe 

ansambluri folclorice care permit conservarea și 

perpetuarea tezaurului folcloric local prin 

intermediul spectacolelor de obiceiuri populare, 
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prin îmbinarea cântecului și a dansului, 

antrenând și tinerii. Dintre acestea pot fi 

amintite: ansamblul folcloric Găzduța care 

funcționează de peste 20 de ani în cadrul 

Căminului Cultural din Buceș (comuna Băița) și 

care include în structura sa: grup folcloric, 

formație de dansuri populare, formație de 

călușari, taraf și soliști de muzică populară; 

ansamblul este alcătuit pe principiul „3 generaţii” 

(mai puţin la taraf). Ansamblul folcloric Tulnicul 

cuprinde dansatori, soliști de muzică și 

tulnicărese care au participat la numeroase 

festivaluri din țară. Artiștii din cadrul Ansamblului 

folcloric “Ritmuri Zărăndene” au un repertoriu 

bogat (cântece vechi inspirate din atmosfera 

idilică a satului zărăndean, dansuri tradiționale 

puse în scenă de 6 perechi de dansatori). 

Taraful de la Vața de Jos a fost înființat în 1960 

și până în prezent continuă să transmită 

farmecul doinelor taragotului49. 

 

Ţinutul Pădurenilor cuprinde partea estică a 

munţilor Poiana Ruscă, fiind delimitat la nord de 

Valea Mureşului, iar la sud de Ţara Haţegului. 

Reprezintă una dintre zonele etnografice 

reprezentative ale judeţului Hunedoara, care se 

individualizează atât prin elementele de 

patrimoniu rural material (gospodărie 

tradiţională, port popular, ocupaţii), cât şi cele 

de patrimoniu imaterial (tradiţii, obiceiuri).  

 

Populaţia din limitele Ţinutului Pădurenilor este 

mai puţin numeroasă, satele sunt răsfirate, ca o 

consecinţă a cadrului natural predominant 

deluros şi montan, fapt ce s-a reflectat într-un 

nivel ridicat de conservare a elementelor de 

patrimoniu rural. 

 

Cele mai multe sate au fost atestate 

documentar din secolul al XIII lea (Zlaşti, Ruda, 

Răcăştia), aceastea aparţinând la acea vreme 

cetăţii Hunedoara (Hunod) şi secolul al IV lea 

(Josani, Nandru) (Vuia, 1926). 

 

                                                   
49Asociaţia Intercomunitară ''Țara Zarandului'' LEADER GAL, 

site: http://ask-us.ro/tara-zarandului/?portfolio=comuna-

baita 

 

Ocupaţiile tradiţionale ale pădurenilor sunt 

creşterea animalelor (în special a oilor şi vitelor 

cornute), lemnăritul, lucrul la pădure şi cultura 

plantelor limitată la sectoare de văi şi terase. 

 

Gospodăria tradiţională din Ţinutul Pădurenilor 

este reprezentată de casa cu cămară care 

cuprinde 3 încăperi: prima este camera de locuit 

(numită casă), cămara şi târnaţul (pridvorul). 

Deasupra acestora este podul (printr-o 

deschizătură a tavanului se urcă în pod care se 

desfăşoară pe toată lungimea camerei de locuit, 

cămării şi târnaţului, fapt ce îi conferă un spaţiu 

generos), iar mai rar, la partea inferioară, unele 

case au şi pivniţă.  

 

Prima încăpere este camera principală, care 

serveşte nu numai ca locuinţă, ci şi ca bucătărie 

ce este prevăzută cu căloniu (vatră liberă). 

Deoarece căldura ce o dădea vatra liberă nu era 

suficientă pentru încălzirea camerei, în timp s-a 

înlocuit căloniul cu soba cu feţe (olane). În 

situaţia în care căloniul a fost înlocuit cu soba, 

fumul e condus printr-un burlan care trece prin 

tavan şi ajunge în pod. De aceea în pod se 

păstrează, de regulă, alimente care se conservă 

prin afumare. 

 

Mobilierul casei este simplu (pat, laviţe-aşezate 

de regulă, de-a lungul peretelui dinspre drum şi 

târnaţ, în linie cu masa; scaune, blidar şi lăzi 

sau tronuri pentru pătrarea hainelor; un dulap cu 

poliţe pentru păstrarea veselei (denumit lăviţar); 

în apropierea vetrei, pe perete sunt montate un 

suport pentru sticle (uiegar) şi un lingurar. Pe 

pereţi sunt blidare lungi (făgaş) pe care se 

aşează deasupra blidele, iar în cuiele din partea 

de jos sunt aşezate nişte ulcioare mici şi frumos 

smălţuite care prezintă figuri florale (denumite 

căncee). 

 

Cămara este o încăpere care nu este încălzită şi 

serveşte pentru păstrarea alimentelor, uneltelor, 

hainelor şi a obiectelor care sunt folosite mai rar. 

Intrarea în cămară se face direct din pridvor.  

 

Intrarea în pivniţă se face întotdeauna din 

exterior. Deasupra intrării se află întotdeauna un 

acoperit (gârliji). 
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În funcţie de modul de dispunere al târnaţului, 

se deosebesc 3 modele de gospodării: casa cu 

târnaţul în colţ, casa cu târnaţul de-a lungul 

casei şi cea cu târnaţul în colţ şi de-a lungul 

casei. Dintre aceste variante, cea mai veche 

este casa cu târnaţ în colţ, iar modelul 

gospodăriei cu târnaţ în colţ şi de-a lunul casei 

este cel mai răspândit (Vuia, 1926). 

Ţinutul Ţării Haţegului reprezintă o zonă 

etnografică bine conturată din cadrul judeţului 

Hunedoara, care este delimitată de Munţii 

Retezat, Poiana Ruscă şi Munţii Sebeşului. 

Constituţia sa geologică şi geografică (un bazin 

depresionar cu aspect de câmpie) şi-a pus 

amprenta asupra modului de organizare a 

teritoriului (de la modul de utilizare a terenurilor 

şi ocupaţiilor locuitori, până la modelele de 

gospodării tradiţionale). De asemenea, evoluţia 

sa îndelungată se evidenţiază în prezent în 

peisaj prin forme variate ale biodiversităţii 

(forme de relief vulcanic, situri de importanţă 

paleontologică, cele mai importante fiind 

resturile de dinouzauri pitici). 

 

În acelaşi timp, trebuie menţionate elementele 

de cultură locală care individualizează ţara 

Haţegului între alte areale de la nivel naţional, 

cele mai importante fiind reprezentate de 

bisericile construite în piatră şi elementele de 

importanţă arheologică (capitala Daciei romane, 

diferite monumente istorice reprezentative 

pentru perioada medievală: cetăţi: ex. Cetățuia 

de la Mălăiești). Acestora li se adaugă muzeul 

etnografic de la Peşteana. Pe teritoriul comunei 

Râu de Mori sunt prezente câteva vestigii 

medievale: în satul omonim se păstrează ruinele 

curții cneziale ale Cândeștilor a căror stăpânire 

este atestată documentar din 1359; prezintă zid 

de incintă cu metereze și paraclis-biserică sală 

cu absidă poligonală, cu unghi în ax, boltită pe 

nervure; în satul Suseni (comuna Râu de Mori) 

se află ruinele cetății Colți (situată pe un pinten 

stâncos al Munților Retezat), are plan 

neregulat,adaptat formelor de relief , prevăzută 

cu donjon patrulater masiv; a fost cea mai 

puternică cetate cnezială din Transilvania 

ridicată de familia Cândeștilor (această familie a 

dominat întreaga vale a Râului Mare, la 

începutul secolului al XIV lea, extinzându-și 

stăpânirea și în Valea Streiului la Chitid, Ocoliș 

care au aparținut ramurei din Streisângeorgiu și 

Sântămăria Orlea). Începând din secolul al XVI 

lea) familia Cânde trece la catolicism, iar curtea 

cnezială de la Râu de Mori este refăcută și 

capătă aspectul baroc de azi (fațada cu 

ordonanță de pilaștri, loggia caselor și 

meterezelor în ochi de bou ale zidului de 

incintă); capela este modificată și implicit pusă 

în slujba cultului catolic (Miclea, Florescu, 1980, 

p. 36). 

 

Spre deosebire de Ținutul Pădurenilor, unde 

satele sunt aşezate la contactul dintre zona 

deluroasă şi cea montană, unele fiind localizate 

şi în arealul montan, în Ţara Haţegului așezările 

rurale sunt dezvoltate în cea mai mare parte în 

lungul căilor şi pe terase, fapt datorat şi modului 

de configurare a reliefului, mai puţin accidentat, 

rezultând un spaţiu generos pe care acestea îl 

pot valorifica (predomină satele situate în lungul 

drumului, cele cu structură adunată, satele de 

vale, cu casele aliniate de-a lungul râului şi a 

afluenţilor acestuia, prezentând o formă 

ramificată). 

 

Un tip de gospodărie întâlnit în Ţara Haţegului 

este casa cu tindă compusă din 2 încăperi: 

camera de locuit şi o bucătărie numită cindă 

(tindă). Intrarea în camera de locuit nu se face 

direct din pridvor, ci prin tindă, care serveşte ca 

anticameră. Acest tip de gospodărie nu prezintă 

cămară sau poate fi înlocuită cu o altă 

construcţie mai mică, ce este amplasată în 

apropierea casei. 

În unele sate din Ţara Haţegului se întâlneşte şi 

modelul de casă cu cămară, având frontonul de 

formă dreptunghiulară. 

 

Depresiunea Petroşani se conturează ca o zonă 

etnografică bine individualizată în cadrul 

judeţului Hunedoara. Reţeaua actuală de 

aşezări s-a cristalizat prin migrarea cătunelor 

din zona montană spre aria depresionară, cele 

mai multe sate dezvoltându-se în zonele de 

contact dintre munte şi depresiune. Umanizarea 

spaţiului montan s-a materializat în timp prin 

permanenţa satelor de munte şi a utilizării 

intensive agropastorale, evidenţiată şi prin 

densitatea mare a aşezărilor umane temporare 

(stâne şi sălaşe). Arealul montan a marcat din 
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punct de vedere cultural extensiunea maximă a 

spaţiului de manifestare a unei civilizaţii locale a 

muntelui şi asociat a lemnului. Civilizaţia 

momârlană şi-a conservat atributele de unicitate, 

datorită izolării conferite de spaţiul în care s-a 

format şi a coeziunii sociale a membrilor săi 

reflectată de continuitatea practicilor economice 

şi social-culturale moştenite de la predecesori. 

Industrializarea zonei, care a generat şi o 

urbanizare accelerată, nu a produs schimbări 

esenţiale la nivelul comunităţii rurale locale. 

Chiar şi în cadrul satelor, care fac parte din 

structura administrativă a unor oraşe, modul de 

viaţă al locuitorilor a rămas înscris în tiparele 

arhaice rurale. Acest fapt se datorează atitudinii 

refractare a populaţiei autohtone la schimbările 

pe care le presupunea noua ordine social-

economică impusă de specificul funcţional 

industrial, manifestând pregnant tendinţa de a 

conserva specificul modului de viaţă şi de a se 

raporta permanent la elementele simbol ale 

comunităţii. 

 

Spaţiul rural analizat este rezultatul influenţei 

acţiunii conjugate a unor factori de ordin istoric, 

social, cultural şi economic care au creat un 

model cultural specific. Identitatea socio-

culturală a spaţiului rural din Depresiunea 

Petroşani are la bază o serie de elemente 

simbol care individualizează civilizaţia 

momârlană şi totodată o plasează alături de alte 

grupări colective rurale naţionale (moţi, sibieni, 

maramureşeni, etc.). 

 

Comunitatea locală şi-a conservat în timp 

identitatea socio-culturală printr-o serie de 

atribute particulare care o definesc, ce au 

căpătat în timp valoare de simbol şi pe care s-ar 

putea axa dezvoltarea turistică. Identitatea 

marchează în peisaj semne materiale şi 

imateriale. 

 

Gospodăria momârlană reprezintă unul dintre 

semnele materiale cele mai impunătoare. 

Aspectul gospodăriei  tradiţionale din această 

zonă a fost influenţată de rigorile impuse de 

mediul natural, de munţii înalţi şi totodată, de 

resursele zonei. Materialele de construcţie 

utilizate valorifică resursele locale: lemnul şi 

secundar piatra. Gospodăria tradiţională a zonei 

văii superioare a Jiului este casa de bârne de 

lemn; bârnele sunt îmbinate după tehnica 

“coadă de rândunică” prin aplicarea unor 

scobituri pătrate în părţile laterale exterioare ale  

încheieturilor care permit astfel o îmbinare 

perfectă care nu necesită folosirea cuielor 

(Lascu, 2004). De regulă, predomină tipul de 

casă cu un singur nivel, dar se întâlnesc şi case 

de dimensiuni mai mari care au două nivele 

(casa cu foişor).  

Un alt model de casă tradiţională, specifică 

satelor situate la contactul dintre zona deluroasă 

şi cea montană este casa cu ocol întărit, în 

interiorul curţii grupând gospodăria şi anexele 

(pentru animale - în şopron iarna se adăpostesc 

oile), acestea fiind grupate pe 3 laturi în vinclu 

(în formă de L) (un astfel de model de casă mai 

poate fi astăzi admirat în satul Câmpu lui Neag). 

Poate exista şi un model de gospodărie cu ocol 

întărit care prezintă zidul protector construit 

integral din piatră (ex. satul Crivadia), aceasta 

reprezentând o adaptare la condițiile locale 

(predominanța calcarului a determinat folosirea 

pietrei ca material de construcție). Cercetătorii 

Institutului de Etnografie au efectuat mai multe 

campanii de teren pentru a inventaria 

gospodăriile tradiţionale din judeţul Hunedoara 

şi au stabilit că goposdăria cu ocol întărit din 

satul Câmpu lui Neag reprezintă una dintre 

casele prototip din punct de vedere etnografic în 

cadrul judeţului. 

 

Continuarea practicării activităţii tradiţionale, 

oieritul, este un element ce defineşte civiliaţia 

momârlană. 

 

Spaţiul rural al Depresiunii Petroşani se remarcă 

din punct de vedere turistic şi prin prezenţa unor 

obiective culturale deosebite: cetatea dacică de 

la Băniţa, turnul medieval de la Crivadia 

(datează din secolul al XVI-lea, păstrându-şi şi 

în prezent un aspect original, putându-se 

observa forma sa perfect circular; turnul are un 

diametru de 13 m şi creneluri săpate în pereţii 

de piatră de calcar; a servit ca punct de vamă 

fiind situat la intersecţia vechiul drum spre 

Transilvania care comunica prin Pasul Vulcan 

cu drumul spre Ţara Romanească). 
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De asemenea, în spaţiul rural al Depresiunii 

Petroşani au fost amenajate şi două muzee 

etnografice (în satele Jieţ şi Slătinioara) (Merciu, 

2011). 

 

Tradiţiile locale sunt legate de sărbătorile 

religioase (Obiceiul Piţărăilor), de unele activităţi 

legate de păstorit (nedei), de agricultura de 

munte.  

 

Nedeea are o vechime deosebit de mare, fiind 

consemnată încă din anul 1520. Are un profund 

substrat pastoral. Cele mai vechi menţiuni 

privind organizarea nedeilor în Valea Jiului 

superior se regăsesc în documente de arhivă 

care atestă că în 1520 nedeile existau în zonă, 

organizate mai ales în Munţii Retezat (Nedeia şi 

Nedeiţa de dincolo de Câmpu lui Neag, în 

apropiere de Oslea şi Scorota) și Parâng 

(Poiana Miresii, Şesul Nedeii).  Umanizarea 

acestui spaţiu din cele mai vechi timpuri a fost 

reflectată şi prin persistenţa nedeilor (Deleanu, 

1927). 

 

Nedeile îndeplineau şi rolul de târg (funcţia 

comercială) având o desfăşurare mai amplă (2-

3 zile): se comercializau vite, oi, ţesături şi vase 

de lut sau piese de port, băuturi. Caracterului 

comercial i se adaugă şi funcţia de manifestare 

artistică a nedeii conferită de momentele 

artistice realizate de cei care cântau din fluier.  

 

Deşi în trecut nedeile aveau o desfăşurare mult 

mai largă în cadrul Depresiunii Petroșani, în 

prezent aceste manifestări se mai păstreză 

numai în câteva locuri, mai ales în arealele 

satelor de munte şi unde păşunatul este încă 

activitatea economică de bază. În cadrul 

depresiunii s-a păstrat tradiţia de a se realiza 

nedei cu ocazia marilor sărbători de peste an. În 

satul Băniţa se desfăşoară nedeia primăvara 

(marcând începerea activităţii pastorale (în luna 

mai nedeea legată de văratul oilor) sau a unor 

momente importante din ciclul anual al 

păstoritului (la jumătatea lunii iunie măsuratul 

oilor). Sătenii, îmbrăcaţi în costume populare, se 

adună în centrul satului şi desfăşoară diferite 

activităţi specifice unei astfel de manifestări 

(artistice, comerciale). În satele din jurul oraşului 

Petroşani, nedeile se desfăşoară în perioada 

Sărbătorilor Pascale, iar procesiunea 

manifestării se prelungeşte şi în cadrul oraşului. 

În Cimpa, localitate componentă a Petrilei, se 

organizează nedeie în a treia zi de Paşte. 

Nedeia din Cimpa era foarte cunoscută în trecut 

atrăgând numeroase persoane din vestul Văii 

Jiului superior (veneau deopotrivă tineri şi 

vârstnici din satele învecinate Răscoala, Tirici, 

Jieţ; chiar dacă distanţa era destul de mare la 

nedee veneau chiar şi petrileni). În timpul 

desfăşurării nedeilor se servesc şi mâncăruri 

alese din gastronomia momârlănească care 

sunt pregătite de bărbaţi. În cadrul depresiunii 

se mai desfăşoară nedei este la Bărbăteni, o 

localitate rurală componentă a oraşului Vulcan. 

 

Obiceiul Piţărăilor se practică în Ajunul 

Crăciunului şi are o serie de elemente care îl 

apropie de colinde. Aria de răspândire în Valea 

Jiului de Est (Cimpa şi Jieţ, Maleia, Slătinioara, 

Dâlja, Surduc). Vechimea manifestării este de 

250 ani. Scopul este vestirea Sărbătorii 

Crăciunului. Tinerii în costume de sărbătoare se 

strâng dimineaţa şi merg din casă în casă 

pentru a primi nuci, mere şi colaci; în curte joacă 

o horă (învârtita jienească) acompaniată cei 

care cântă din fluier; în ultima casă, dacă lumea 

este numeroasă, se dă o petrecere până a doua 

zi în zori. Există câteva elemente de diferenţiere 

față de colindele obişnuite (Lascu, 2004): 

 

- caracterul de procesiune laică şi de masivitate 

(participă tot satul); în faţa alaiului sunt copiii 

care trebuie să găsească coşurile cu bunătăţi 

ale gazdei-saminte: cele mai frumoase bucăţi de 

turtă dulce reprezentând diferite figurine frumos 

pictate. 

 

- tinerii poartă steaguri care au valoare 

ornamentală şi de individualizare (zurgălăii 

anunţă gazda de sosirea lor), decorate cu 

panglici, coroane de flori, năframe multicolore, 

ciucuri purtați de tinerii necăsătoriţi. Unii autori o 

consideră ca pe o reminiscenţă a steagului 

regiunilor romane cu care se defila prin faţa 

comandanţilor (Dumitru, 2005); alţi autori afirmă 

că este un obicei al dacilor şi reprezenta 

sacrificiul adus divinităţii pentru mulţumirea 

rodniciei holdelor şi a pomilor (Lascu, 2004 ). 
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O altă categorie emblematică de obiective 

turistice cultural-istorice pentru judeţul 

Hunedoara este reprezentată de bisericile din 

piatră care sunt prezente în teritoriu din Ţara 

Haţegului până în Ţara Zarandului. Dintre cele 

mai importante pot fi semnalate următoarele: 

 

-biserica Sîntamaria Orlea reprezintă una dintre 

cele mai vechi monumente medievale; iniţial a 

fost de rit ortodox, ctitorită de membrii familiei 

Cândea, la sfârşitul secolului al XIII lea; în 

prezent este o biserică reformat-calvină; este 

construită în stil compozit, ce face trecerea 

dinspre romanic, spre gotic; 

 

-biserica de piatră Sânpetru reprezintă un 

monument istoric ce datează din secolul XIV; 

este o construcţie medievală cu formă simplă şi 

prezintă puţine detalii decorative; 

 

-biserica Colţ-Mănăstirea Colţ din satul Suseni 

(comuna Râu de Mori) a fost construită la 

începutul secolului al XIV lea, funcţionează ca 

schit de călugări; 

 

-biserica ortodoxă Maica Domnului ''Hodighitria'' 

din Ostrov (comuna Râu de Mori) datează de la 

începutul secolului al XVI lea, păstrează şi în 

prezent forma arhitectuală originală; 

 

-biserica Sfântul Nicolae din Densuş reprezintă 

una dintre cele mai vechi biserici româneşti de 

pe teritoriul ţării noastre, fiind construită din 

blocuri de piatră şi marmură, la care se adaugă 

coloane şi statuipreluate de la fosta Colonie 

Romană Ulpia Traiana Sarmizegetusa; unii 

istorici consideră că aceasta este o biserica 

paleocreştină (construită în sec. IV-VI) ridicată 

pe ruinele unei construcţii de secol IV. 

 

-biserica reformată din Peşteana (comuna 

Densuş) datează din secolele XVI-XVII şi este 

monument istoric; are plan dreptungiular cu cor 

pătrat și absidă semicirculară, prezintă turn 

clopotniță pe partea de vest; păstrează 

fragmente de pictură murală, realizată de 

meșteri locali; 

 

-biserica din Strei datează din perioada 

medievală (început de secol XIV); are 

dimensiuni reduse, fapt ce o recomandă drept o 

capelă cnezială; 

 

-biserica de piatră cu Hramul sf. Gheorghe din 

Streisângeorgiu este de rit ortodox, construită în 

stil romanic în secolul al XIV lea, pe locul unei 

biserici de lemn; picture murală înterioară se 

păstrează din trei etape successive, cea iniţială 

de sec. XIV a fost refăcută în 1409 şi 1743; 

 

-Capela Romanică din Geoagiu, denumită şi 

Rotonda, după forma sa circulară, daterază din 

secolul XI; materialul de construcţie folosit la 

ridicarea rotondei a fost cărămida romană în 

asociaţie cu o cantitate mai redusă de piatră de 

râu, prezentă mai ales în partea sa superioară; 

este un edificiu de cult înscris pe lista 

monumentelor istorice, fiind un unicat în cadrul 

arhitecturii medievale religioase de la nivel 

naţional; 

 

-biserica de zid din Criscior (Ţara Zarandului) 

este o veche biserică românească cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului, ctitorită de cneazul 

Balea, la sfăştitul secolului XIV; este de plan 

longitudinal, cu turn-clopotniţă pe vest, biserica 

conservă pe pereţii pronaosului importnte 

fragmente de pictură murală din epoca fundaţiei 

(tablou votive cu familia ctitorului, scene biblice 

ş.a.); 

 

-biserica din piatră din satul Gurasada, cu 

hramul Sf. Arhanghel Mihail, este de dimensiuni 

mici, dar prezintă forme expresive; se numără 

printre cele mai vechi şi mai valoroase 

monumente româneşti de la nivel naţional, 

datând de la mijlocul secolului XIII; este 

construită din piatră brută şi mortar hidraulic, 

nucleu central având plan patrulob, prezintă şi 

un turn de formă dreptunghiulară. 

 

O categorie aparte de resurse cultural-istorice 

de pe teritoriul județului Hunedoara sunt 

elementele de patrimoniu industrial. 

 

Unul dintre acestea este reprezentat de Muzreul 

Mineritului, un obiectiv turistic cultural de 

referinţă pentru bazinul minier Petroșani, fiind în 

strânsă relaţie cu activitatea economică care a 

dăinuit de 200 de ani şi dăinuie şi în prezent. 
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Muzeul, unic în ţară prin caracterul său tehnic, a 

fost amenajat între anii 1961-1967 cu scopul de 

a achiziţiona, conserva, păstra şi expune cele 

mai importante elemente de tehnică minieră 

folosite la exploatarea cărbunelui în Valea Jiului 

de-a lungul timpului, pentru ca ele să fie 

cunoscute şi de generaţiile viitoare. Muzeul 

cuprinde în interiorul său istoria de 150 ani a 

mineritului din bazinul Petroșani.  

Una dintre piesele de rezistenţă ale muzeului 

este un cărucior de transportat cărbunele, cea 

mai veche piesă a muzeului, datând din 1800, 

fiind o piesă unicat, este singura rămasă din 

acea perioadă. Între exponatele muzeului se 

numără şi dispozitive de avansare 

(perforatoare), obiecte de iluminat folosite de 

mineri în mediul subteran, metanometre 

(aparate de măsurare a concentraţiei de metan), 

aparatură de comunicaţie, aparatură de salvare. 

 

Prezenţa Muzeului Mineritului confirmă latura 

culturală a acestei activităţi economice. Muzeul 

Mineritului va reprezenta în viitor o mărturie a 

ceea ce a reprezentat industria extractivă în 

zonă şi prin varietatea pieselor de colecţie care 

sunt rodul ingeniozităţii şi inteligenţei gândirii 

umane reflectată în realizarea instrumentelor şi 

utilajelor pentru extracţia cărbunelui, a diferitelor 

aparate de măsură care de-a lungul timpului au 

evoluat de la cele rudimentare la unele 

performante (Merciu, 2011). 

 

În cadrul Municipiului Petroşani se remarcă 

Cartierul de Locuinţe Muncitoreşti "Colonia", 

delimitat de râul Jiul de Est, strada Cărbunelui, 

gara şi linia CFR, strada Vlad Tepeş, Cartierul 

“Colonia” din municipiul Petroşani prezintă o 

particularitate aparte datorită vechimii sale, 

aceasta fiind creată la mijlocul secolului al XIX-

lea, în perioada revoluţiei industriale. A fost 

inclus în lista Direcţiei Monumentelor, 

Ansamblurilor şi Siturilor Istorice (D.M.A.S.I.), 

fiind considerată zona istorică urbană a oraşului, 

deoarece reprezintă cel mai vechi areal 

rezidenţial din cadrul depresiunii. Cartierul 

“Colonia” este format în totalitate din case al 

căror aspect original a rămas neschimbat, fapt 

ce a determinat datorită vechimii sale clasarea 

acestuia ca monument istoric. Modul de 

construcţie al caselor şi dispunerea lor în spaţiu 

reflectă o asemănare cu tipul de colonii 

muncitoreşti construite în Germania, explicația 

fiind prezenţa unui număr mare de etnici 

germani care au fost colonizaţi în zonă în 

perioada când aceasta era alipită Imperiului 

Austro-Ungar. Maniera similară de construcţie a 

caselor şi modul de dispunere al acestora în 

spaţiu reflectă o serie de elemente comune 

(forma caselor cu acoperişurile în două ape şi 

alinierea lor la drum). Colonia reprezintă centrul 

istoric al oraşului Petroşani, individualizându-se 

printr-o serie de clădiri care din punct de vedere 

arhitectural s-au impus prin frumuseţea 

modalităţii de construcţie (ex. elementele clasice 

ale arhitecturii româneşti: Cazinoul 

Funcționarilor). 

 

O altă caracteristică a cartierului vechi o 

reprezentă străzile largi şi foarte drepte pentru 

perioada când acesta a fost construit. Un aspect 

inedit este faptul că zona Coloniei în trecut era 

traversată de linii de cale ferată pe care erau 

transportate cu vagoneţii direct la casele 

minerilor raţiile de cărbune de care aceştia 

beneficiau de la Societatea Minieră Anonimă. 

De asemenea, vagoneţii erau folosiţi şi pentru a 

transporta de la magazinul universal al 

cartierului cumpărăturile gospodinelor direct la 

casele acestora. 

 

Un alt obiectiv asociat valorificării turistice a 

activității miniere este Muzeului Aurului de la 

Brad care cuprinde o colecţie mineralogică 

unică în Europa, ce a început să fie colectată în 

urmă cu o sută de ani, astfel că în prezent 

muzeul găzduieşte peste 2000 de exponate din 

mai multe ţări de pe toate continentele. 

Remarcabile sunt exponatele cu aur nativ din 

Munţii Metaliferi. 
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III.6.3. Valorificarea potențialului 
turistic 
 

Deşi în prezent judeţul Hunedoara nu este 

perceput ca o zonă eminamente turistică, 

marcantă rămânând imaginea sa industrială, 

acestuia îi sunt caracteristice forme de turism 

tradiţionale (în sensul vechimii practicării 

acestora): turism balneoclimateric, turism 

religios, turismul montan (drumeţii și practicarea 

sporturilor de iarnă), turism speologic (vizitarea 

peșterilor). 

 

Se remarcă faptul că în ultimii ani, în noul 

context economic marcat de procesul de 

restructurare economică, orientarea mai multor 

unităţi-administrativ teritoriale din limitele 

județului spre valorificarea unor resurse turistice 

neexploatate anterior, a condus la diversificarea 

formelor de turism (ex. turism arheologic, turism 

rural) și la creşterea în unele areale (mai ales a 

celor care prezintă elemente de identitate 

locală) a circulaţiei turistice.  

 

Judeţul Hunedoara prezintă avantajul de a 

deţine atât resurse turistice naturale, cât şi 

cultural-istorice care pot fi valorificate prin 

intermediul circuitelor tematice, rezultând forme 

variate de turism ce pot fi practicate în diferite 

perioade ale anului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.3.1. Valorificarea resurselor turistice 

naturale 

 

Prezența unor forme variate de relief pe teritoriul 

județului Hunedoara a permis individualizarea 

mai multor tipuri de turism (ex. turism speologic, 

turism montan-drumeţii) ce pot practicate în 

lungul unor trasee.  

 

Formele de relief glaciar pot fi valorificate sub 

forma drumeţiilor montane în Munții Retezat și 

Parâng. 

 

Există mai multe areale în care predomină 

formele reliefului vulcanic care pot fi admirate 

urmând trasee turistice. 

 

Arealul munţilor vulcanici din Ţara Haţegului 

prezintă valențe turistice ce pot fi descoperite 

urmând Drumul vulcanilor, propus de 

reprezentanții Geoparcului Dinouzaurilor 50 . 

Drumul vulcanilor este un traseu turistic marcat, 

care se desfăşoară în lungul Văii Densuş (fig. 

95) și în diferite puncte au fost amplasate și 

panouri care conțin informații referitoare la 

modul de formare a munților vulcanici, 

identificarea formelor de relief vulcanic.  

 

Punctul de pornire al traseului este centrul 

comunei Densuş (lângă primărie), care după 

parcurgerea a trei kilometri în lungul drumului 

principal, acesta se desparte în 2 trasee 

secundare: primul porneşte spre nord, în lungul 

râului Densuş, unde se poate observa limita 

dintre zona vulcanică şi platoul care o 

mărginează, ulterior traseul urcând domol, 

                                                   
50  http://www.hateggeoparc.ro/geosituri/vulcanii-din-tara-

hategului/ 
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trecând printr-o pădure de fag, unde se pot 

admira arbori seculari; la finalul traseului există 

un punct de belvedere de unde se poate 

observa o panoramă a Ţării Haţegului; acest 

prim traseu se poate continua până în satul 

Răchitova (în limitele sale se află situri de 

importanţă geologică: ex. marne roşii de la 

Răchitova); al doilea traseu se poate realiza pe 

drumul principal care duce spre satul Ştei, care 

prezintă diferite forme ale reliefului vulcanic. 

Acest traseu se poate practica în paralel cu 

vizitarea celor mai importante puncte de interes 

paleontologic din Geoparcul Dinozaurilor, dat 

fiind faptul că drumul vulcanilor este suprapus în 

mare parte teritoriului geoparcului. 

 

Figură 95 - Drumul vulcanilor 

 
 

Un alt traseu se poate realiza în arealul 

dealurilor din jurul Devei (ramificaţii ale Munţilor 

Poiana Ruscă) şi a celor de la Simeria (Uroi) de 

origine vulcanică (fig. 96). Acest traseu se poate 

practica într-un timp relativ scurt (o jumătate de 

zi) pornind din Deva spre Simeria, punctul 

terminus fiind localitatea Uroi. În Deva se află 

dealul conic de origine eruptivă (pe care a fost 

amplasată cetatea medievală), acesta fiind 

declarat rezervaţie naturală de importanţă 

geologică. Dealul reprezintă şi un punct de 

belvedere care oferă o panoramă amplă asupra 

Munţilor Poiana Ruscă şi Zarandului (în partea 

vestică), Munţilor Apuseni (spre nord), Măgurei 

Uroiului şi Munţilor Sebeşului (spre est), 

Munţilor Parâng şi Masivului Retezat (spre sud). 

 

La Simeria se poate vizita Parcul Dendrologic, 

situat în partea nordică a oraşului care este 

recunoscut pentru colecția bogată de plante 

lemnoase exotice. 

 

Figură 96 - Traseul Deva - Simeria 

 
 

 

Din Simeria traseul se continua spre localitatea 

Uroi, în limitele căreia se află o măgură 

vulcanică declarată monument al naturii. Dealul 

Uroiului poate fi escaladat fără mare greutate, 

oferind şi o panoramă deosebită asupra 

peisajului din împrejurimi (Valea Mureşului, 

Valea Streiului-Ţara Haţegului, culmile Munţilor 

Retezat şi ale Parângului). 

 

În Munţii Metaliferi se pot face drumenții având 

ca principale atracții turistice formele reliefului 

carstic, remarcându-se mai ales cele 

endocarstice. Datorită altitudinilor reduse, trasee 

turistice pot fi practicate folosind bicicleta. 

Cicloturismul, o formă de turism active, 

reprezintă o modalitate de descoperire a 

elementelor carstice din Munții Metaliferi. 

 

Prezența Geoparcului Dinouzaurilor, care 

include situri reprezentative pentru 

geodiversitatea Cretacicului superior şi pentru 

reconstituirea unor evenimente semnificative din 

trecutul geologic, impune în mod special 

facilitarea unui sistem de geoeducaţie dedicat 

elevilor, studenţilor şi personalului didactic şi de 

cercetare. De asemenea, importanţa deosebită 

a geoparcului dinozaurilor facilitează practicarea 

mai multor forme de turism: turism şcolar, 

ecoturism (poate fi axat şi pe atragerea turiştilor 

străini, mai ales a grupurilor care prezintă un 

interes deosebit pentru problematica 

geodiversităţii şi paleontologiei), turism ştiinţific 

(poate fi practicat atât de oameni de ştiinţă, 

cercetători care doresc să dobândească 

cunoştinţe în domeniul specializării lor, dar şi de 

către specialişti care pot acumula cunoştinţe în 

ceea ce priveşte aplicarea unor metode şi 

echipamente tehnice utilizate în alte domenii).  
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Siturile reprezentative pentru geodiversitatea 

acestui teritoriu sunt cuprinse în cadrul unor 

trasee turistice tematice, unele deja marcate (ex. 

drumul vulcanilor – menţionat anterior axat pe 

valorificarea siturilor de importanţă geologică), 

altele în curs de amenajare. 

 

Pentru o valorificare optimă a siturilor de 

importanţă paleontologică (care conţin resturi de 

dinozauri de vârstă Cretacic Superior), precum 

şi a celor care conţin elemente de importanţă 

botanică, este propus circuitul tematic pe urmele 

dinouzaurilor care uneşte localităţile (fig. 97): 

Haţeg (vizita începe la sediul geoparcului unde 

vor fi primite detalii generale cu privire la 

înfiinţarea geoparcului, importanţa acestuia şi 

obiectivele ce vor fi vizitate; se va vizita 

rezervaţia botanică Pădurea Slivuţ), comuna 

General Berthelot (vizitarea centrului pentru 

Ştiinţă şi Artă şi a orizontului fosilifer Tuştea 

dezvoltat în argilă roşie; se pot vizita şi siturile 

de la Râpa Roşie situate la nord de biserica din 

localitatea General Berthelot; acestea sunt 

denumite Râpa Roşie Mare şi Râpa Roşie Mică 

şi sunt aflorimente de mari dimensiuni, alcătuite 

din alternanţe de conglomerate şi gresii roşii), 

Densuş (vizitarea mlaştinii de la Peşteana), 

comuna Sântămăria Orlea (vizitarea sitului 

fosilifer Sânpetru şi Casa Dinozaurilor Pitici), 

comuna Sălaşu de Sus (rezervaţiile naturale de 

tip botanic de la Ohaba de sub Piatră şi 

Nucşoara), Pui (rezervaţia naturală Fâneţele de 

la Pui). Acest traseu turistic are rolul de a 

contribui la promovarea geoparcului şi a 

creşterii nivelului de înţelegere şi apreciere a 

valorilor naturale din Ţara Haţegului.  

Există şi propunerea reprezentanţilor Asociaţiei 

Geomedia de a crea ''poteca tematică Valea 

Dinozaurilor'' care va reprezenta o nouă 

abordare în valorificarea turistică şi educaţională 

a siturilor de importanţă paleontologică de pe 

teritoriul Ţării Haţegului. 

 

 

Figură 97 - Circuituil tematic pe urmele dinozaurilor 
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Această potecă tematică are o lungime de 8 km 

şi va marca traseul Sânpetru-Ohaba Sibişel-

Nucşoara, care va putea fi parcursă pe jos, cu 

bicicleta şi, parţial, cu maşina, iar de-a lungul ei 

vizitatorii vor putea descoperi siturile care conţin 

fosile de dinozaur.  

Legat de faptul că județul Hunedoara include în 

limitele sale numeroase și variate arii protejate, 

unele recunoscute la nivel internațional (ex. 

Parcului Naţional Retezat – rezervație a 

Biosferei), se poate aprecia că forma predilectă 

de turism care se poate practica în limitele 

acestor ariilor protejate este ecoturismul. 

 

O altă formă de turism care poate fi practicată 

pentru valorificarea fondului schiabil este 

turismul pentru sporturi de iarnă, care reprezintă 

forma de turism cu cea mai mare dinamică în 

ultimii ani înregistrată la nivelul județului. 

Această dinamică se datorează pe de o parte 

faptului că această formă de turism este 

practicată încă din perioda comunistă;  pe de 

altă parte, această dinamică este explicată ca 

urmare a extinderii amenajării domeniului 

schiabil din Munţii Vulcan în perioada 

postdecembristă (a fost creată cea de a doua 

staţiune pentru sporturi de iarnă, Straja, 

omologată în anul 2002, care alături de zona de 

agrement Parâng-Petroşani, reprezintă polii de 

atracţie din punct de vedere turistic în cadrul 

Depresiunii Petroşani). În perioada actuală 

spaţiul montan de dominantă albă reprezintă la 

nivelul depresiunii arealul turistic cel mai bine 

dotat din punct de vedere al amenajărilor 

turistice. 

Turismul pentru sporturi de iarnă se desfăşoară 

în condiţii morfoclimatice particulare şi într-un 

interval de timp precis delimitat (decembrie-

martie/aprilie), ceea ce impune o sezonalitate 

accentuată.  

 

Această formă de turism era practicată înainte 

de 1989, când au fost luate măsuri de 

amenajare turistică a spaţiului de dominantă 

albă (între anii 1969-1972 a fost construit clubul 

sportiv ANEFS din Parâng, la altitudinea de 

1700 m, care a marcat naşterea complexului de 

sporturi de iarnă). Acest eveniment a 

impulsionat şi construirea primelor unităţi de 

cazare din Munţii Parâng. Crearea unei cabane 

şi a dotărilor cu mijloace specifice moderne se 

impunea din ce în ce mai mult ca o măsură 

necesară pentru alinierea la nivelul cerinţelor 

şcolilor de schi din Europa în ceea ce priveşte 

perfecţionarea metodicii schiului (Teodorescu, 

1992). Alegerea locaţiei complexului sportiv în 

sectorul nordic al Munţilor Parâng a fost 

determinată de condiţiile naturale de excepţie, 

pe care le prezintă acest masiv (condiţii de 

zăpadă constant bune pentru schi timp de 6 

luni). Valorificând condiţiile favorabile din Munţii 

Parâng şi având şi sprijinul factorilor de 

conducere din zonă de a sprijini dezvoltarea 

schiului şi a turismului montan, s-a început în 

vara anului 1969 la inţiativa institutului 

amenajarea complexului reprezentând cea mai 

mare şi mai modernă bază didactică din ţară 

pentru sporturile de iarnă. Între anii 1960-1990 

au fost construite unităţi hoteliere şi 

parahoteliere (predominant cabane).  

 

Masivul Parâng se numără printre primele 

areale montane în care au fost create dotări 

pentru practicarea sporturilor de iarnă din 

Carpaţii Româneşti.  

 

După anul 1990 a avut loc o extindere deosebită 

a dotărilor complexului Parâng prin creşterea 

semnificativă a numărului de unităţi de cazare. 

Au fost create şi dotări pentru sporturile de iarnă 

(a fost amenajată pârtia Europarâng). 

 

Staţiunea montană de interes naţional Parâng-

Petroșani a fost omologată recent, al cărei statut 

este stipulat de H.G. 1205/07/10/2009. 

Hotărârea de guvern certifică statutul de 

staţiune montană de interes naţional zonei 

Parâng-Petroşani datorită condiţiilor îndeplinite 

în baza cărora a acumulat 210 puncte pentru 

criterii suplimentare de clasificare (minimum de 

puncte necesar fiind 113). Întârzierea acordării 

statutului de staţiune montană de interes 

naţional centrului de agrement hivernal Parâng 

s-a datorat întârzierii soluționării unor probleme 

de infrastructură (reţea de alimentare cu apă, 

energie electrică) precum şi gestionării 

deşeurilor. Din punct de vedere al dotărilor 

pentru sporturi de iarnă în cadrul staţiunii au fost 

amenajate de-a lungul timpului pârtii de 

dificultate medie şi foarte dificile. În cadrul 
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staţiunii există pârtia cu cea mai dificultate din 

ţară, pe care se antrenează campionii naţionali 

de schi, care au avut rezultate deosebite la 

concursurile internaţionale. De asemenea, este 

prevăzută de către primărie dezvoltarea staţiunii 

montane Parâng pentru a corespunde unor 

cerinţe superioare satisfacerii nevoilor cererii 

turistice. 

 

După 1990 se pun bazele staţiunii montane 

Straja, acțiune care a fost marcată de 

amenajarea domeniului schiabil și de o creştere 

semnificativă a numărului spaţiilor de cazare. 

Proiectul de modernizare al stațiunii, denumit 

Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turisitcă 

Parâng, presupune obținerea unei inventiții 

realiată din fonduri guvernamentale, cu rolul de 

a extinde domeniul schiabil (prelungirea pârtiei 

4B până la telescaunul vechi și lărgirea pârtiei 

existente, amenajarea pârtiilor  2a, 2c și 2e, 3b, 

3c, în lungime de 7.055 m,  executarea și darea 

în folosință a instalației de transport pe cablu – 

Telescaunul TS3; executarea instalațiilor de 

zăpadă artificială pe pârtia 4B cu lungimea de 

3,2 km; se va construi și un bazin de apă de 

5000m3) ;  

 

Staţiunea montană Straja este situată pe 

pantele nordice ale Munţilor Vulcan, la 

aproximativ 8 km de oraşul Lupeni. 

 

În cadrul stațiunii sunt amenajate 12 pârtii de 

schi deservite de teleschiuri, 5 dintre acestea 

având şi nocturnă.  

 

În cadrul staţiunii a fost creată o şcoală de schi, 

fapt care permite dublarea sejurului în staţiune a 

turiştilor care doresc să înveţe să schieze (o 

perioadă de presejur de 3-4 zile în care turiştii 

se deprind cu tehnica schiului, urmând ca în 

celelalte zile în calitate de schiori să testeze 

calitatea pârtiilor din cadrul staţiunii). 

 

Staţiunea Straja mai este cunoscută şi datorită 

procesiunii “Drumul Crucii” organizată în 

Vinerea Mare a Sărbătorilor Pascale. Din 1999 

se reface drumul parcurs de Mântuitorul Iisus 

Hristos pe Muntele Golgota de la poale până la 

schitul din vârful muntelui incluzând 14 popasuri. 

La fiecare popas există câte un basorelief care 

simbolizează scena respectivei opriri făcute de 

Mântuitor în drumul său spre Muntele Golgota. 

Procesiunea porneşte în fiecare an de la 

Cimitirul Eroilor din Lupeni, desfăşurându-se pe 

o distanţă de 10 km până la Schitul Straja (situat 

în cadrul staţiunii omonime).  

Primăria municipiului Vulcan are prevăzut un 

proiect de investiție în domeniul turismului axat 

pe modernizarea zonei de agrement Pasul 

Vulcan, situată în partea sudică a oașului, la o 

distanță de 7 km, accesul realizându-se de la 

DN 66A pe DJ 664, cu o lungime de 3 km. O 

primă etapă a proiectului de moderrnizare a 

zonei turistice Pasul Vulcan a fost marcată de 

construirea unei telegondole, cu plecare de la 

cota 770 m și sosire la 1.310 m, având o 

capacitate de transport de circa 1.800 

persoane/oră. Proiectul de modernizare a zonei 

de agrement Pasul Vulcan prevede extinderea 

domeniului schiabil în Munţii Vulcan, respectiv 

amenajarea a două pârtii de schi suplimentare, 

construirea unei instalații de telegondolă între 

cotele 1310 m-1620 m, în continaurea celei 

existente. Finanțarea va fi asigurată parțial din 

fonduri alocate din Programul Operațional 

Regional 2014-2020. Pentru asigurarea 

alimentării cu gaze naturale a noului complex 

sportiv a fost întocmit un proiect de montare a 

unei conducte de record și a unei stații de 

reglare măsurare (Strategia de dezvoltare a 

municipiului Vulcan, 2015, p. 70). 

 

Masivele montane situate în limitele județului 

Hunedoara prezintă o favorabilitate a condițiilor 

climatice și în sezonul de vară când se 

înregistrează un conform termic ca urmare a 

temperaturilor moderate. Astfel, pe perioada 

verii se pot practica în arealele montane diferite 

forme de turism: de drumeție, turismul speologic, 

ecoturism, turism cinegetic, turism piscicol. 

 

Turismul de drumeţie este stimulat de valoarea 

peisagistică a masivelor montane, a căror 

constituție petrografică variată (şisturi cristaline, 

calcare, roci vulcanice) impune în peisaj forme 

variate de relief, generând peisaje pitoreşti. În 

funcţie de altitudine în cadrul drumețiilor se 

străbate o diversitate de ecosisteme cu 

fizionomii proprii (forestier, subalpin şi de gol 

alpin). 
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Turismul de drumeţie se poate realiza, fie pe 

potecile care urcă la vârfurile de pe culmea 

principală a masivelor montane, fie pe drumurile 

forestiere care pătrund adânc pe văile care îi 

străbat, unele fiind extrem de dificile, fapt ce 

impune evitarea parcurgerii lor în sezonul rece. 

Drumeţiile montane pot fi realizate având ca 

puncte de plecare şi staţiunile Parâng şi Straja, 

spre masivele Parâng și Vulcan. 

 

Pentru introducerea în circuitul turistic a unor noi 

trasee montane de importanţă majoră va fi 

necesară crearea unei reţele de poteci marcate, 

refacerea potecilor mai vechi, renovarea unor 

refugii care se află într-o stare de degradare 

avansată. 

 

Turismul cinegetic se poate practica ca urmare 

a faunei cinegetice valoroase (cervidee, urside), 

din care, fără a se afecta echilibrul ecologic, la 

nivelul speciilor, se pot recolta, într-un cadru 

perfect controlat şi organizat, exemplare de 

excepţie. 

 

  Turismul cinegetic impune sejururi scurte de 

două – trei zile necesare desfăşurării acestei 

activităţi sportive favorizate şi de cabanelor de 

vânătoare şi a cabane montane.  

 

Este necesară refacerea potecilor de vânătoare 

pentru a facilita accesul turiştilor. 

 

În ultimii ani, pe lângă recoltele de vânat mai 

puţin valoroase, care urmăresc selecţia, se 

vizează şi exemplarele cu trofee de excepţie, 

apreciate de vânătorii străini. Prin aceasta se 

realizează beneficii importante în valută. În 

acest scop, personalul silvic trebuie bine 

pregătit, cu scopul de a ţine sub control 

vânătoarea şi permiterea practicării acesteia în 

condiţiile stabilite de cadru legal, respectarea 

perioadelor de vânătoare şi a speciilor de 

animale care pot fi vânate.Turismul cinegetic 

este o formă de turism sportiv care se 

intercondiţionează cu celelalte activităţi 

recreaționale. 

 

Resursele balneo-climaterice sunt valorificate în 

staţiunile Geoagiu Băi şi Vaţa de Jos. 

 

III.3.3.2. Valorificarea resurselor turistice 

cultural-istorice 

 

Valorificarea turistică a complexului de cetăţi 

dacice se poate realiza prin intermediul unui 

circuit tematic pe urmele romanilor (fig. 98): 

Deva-Geoagiu (băi romane și drumul roman)-

complexul de cetăţi dacice din Munţii Oraştiei-

satul Sarmizegetusa (Ţara Haţegului) (capitala 

Daciei Romane) - comuna Băniţa (satul 

omonim) (cetatea dacică de la Bănița). Ca 

urmare a importanţei istorice şi culturale, acest 

traseu poate fi legat de un itinerariu cultural de 

la nivel european. În acest caz, traseul ar putea 

depăşi limitele judeţului Hunedoara, putând fi 

conectat şi cu alte obiective de interes cultural-

istoric relaţionate istoriei romanizării la nivel 

european. Acest demers ar facilita o bună 

promovare a elementelor de valoare 

arheologică asociate civilizațiilor dacică și 

romană de pe teritoriul țării noastre. Densitatea 

mare a cetăților dacice precum și prezența 

capitalei Daciei romane pe teritoriul județului 

Hunedoara, îl individualizeză între alte unități 

administrativ-teritoriale, ceea ce ar putea 

conduce la o creștere a cererii pentru turismul 

arheologic. Prezența capitalei Daciei romane și 

locația favorabilă a acesteia (lângă drumul 

Hațeg-Caransebeș) ar putea fi valorificată și din 

punct de vedere cultural, în sensul organizării 

unor activități artistice în aer liber în limitele 

acesteia, care ar putea să devină o tradiție 

putând fi organizate ca festivaluri anuale 

tematice; aceste evenimente cultural-artistice ar 

contribui și la punerea în valoare a teatrului 

roman de la Sarmizegetusa. 

 

Traseul va începe din municipiul Deva, în cadrul 

căruia se va vizita Muzeul Civilizaţiei Daco-

Romane, găzduit de Castelul Behtlen (Magna 

Curia), moment în care turiştii vor primi 

informaţiile de bază despre modul de viaţă şi 

cultura dacilor şi despre efectele generate de 

colonizarea romană în plan urbanistic, economic 

cultural, social). În cadrul muzeului turiştii pot 

vizita colecţia de arheologie preistorică, dacică 

şi romană (ex. reliefuri de la Ulpia Traiana, 

numismatică ş. a.). 
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Al doilea obiectiv vizitat este staţiunea Geoagiu 

Băi care cuprinde în limitele sale urme de 

locuire din perioada romană (aşezarea romană 

cu fortificaţii; băi termale; drumul roman). 

 

Informaţiile primite în cadrul Muzeului Civilizaţiei 

Daco-Romane sunt utile pentru a înţelege 

complexitatea sistemului de cetăţi dacice din 

Munţii Orăştiei, care va reprezenta cel de-al 

treilea obiectiv vizitat din lungul traseului, 

pornind de la Deva spre Orăştie pe valea 

Sibişelului-localităţile Sibişel şi Măgureni; 

ulterior se va merge spre sud pe drumul spre 

Vârful Godeanu. Complexul cetăţilor dacice din 

Munţii Orăştiei cuprinde pe lângă construcţiile 

cu caracter militar, turnuri de veghe, construcţii 

religioase şi numeroase aşezări civile şi 

gospodăreşti. Complexul include următoarele 

cetăţi care sunt grupate în jurul Apei Oraşului 

(râul Grădişte). Complexul cetăților dacice este 

format din: cetatea Sarmizegetusa Regia 

(cetatea regească), cetățile dacice de la 

Costeşti, Blidaru, Luncani-Piatra Roşie. 

 

Figură 98 - Circuit turistic pe urmele romanilor 

 

Zone etnografice (Ţara Zarandului, Ţinutul 

Pădurenilor, Ţara Haţegului, Depresiunea 

Petroşani-arealul momârlanilor) care se 

individualizează prin elemente unice de ordin 

cultural, pot fi încadrate în categoria destinațiilor 

turismului rural. 

 

Favorabilitatea dezvoltării turismului rural, care 

în anumite areale a prins deja contur, este 

justficată de elementele particulare care 

definesc zonele etnografice (casele tradiţionale, 

obieceiurile și tradițiile). De asemenea, splaiul 

rural din limitele județului Hunedoara și-a 

conservat elementele de patrimoniu, chiar și 

cele care au avut economia bazată pe minerit. 

Dezvoltarea turismului rural va fi sprijinită de 

alte ramuri economice (tansportul rutier și 

feroviar, agricultura: se poate asigura o mare 

rezervă a produselor alimentare pentru servirea 

turiștilor, elementul gastronomic reprezentând 

totodată parte a ofertei turistice). Ospitalitatea 

populației locale și ineditul modului de viață va 

trezi interesul turiștilor dornici de a interacționa 

cu aceștia și de a cunoaște cultura locală. 
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Manifestările cultural-artistice care se derulează 

în toate zonele etnografice ale județui, pot fi 

incluse ca elemente ale ofertei turistice pentru a 

asigura și latura recreativă a vacanței la țară. 

 

Turismul poate deveni în timp o activitate de 

bază a economiei spaţiului rural al judeţului 

Hunedoara. Suportul dezvoltării turismului rural 

este reprezentat de existenţa căilor de acces 

(rutiere şi feroviare), precum şi infrastructura 

turistică recent construită (în mai multe sate 

reprezentative pentru fiecare zonă etnografică 

au fost construite pensiuni rurale). Acestor 

elemente se adaugă avantajul existenţei unor 

resurse turistice naturale şi cultural-istorice. 

 

Un studiu elaborat de Ministerul Agriculturii 

asupra spaţiului rural naţional a permis 

identificarea comunele cu potenţial turistic 

ridicat. În urma procesului de evaluare, mai 

multe comune au fost  încadrate în categoria 

unităților administrativ-teritoriale cu un potenţial 

turistic foarte ridicat (obţinând punctajul maxim 

10 puncte): comuna Băniţa, Orăştioara de Sus 

şi Boşorod (Hunedoara) ; acestora se adaugă şi 

alte comune care au primit punctaje mai mici: 

Răchitova, Densuş, Rapoltul Mare, 

Sarmizegetusa, Veţel, Zam ş.a. Această 

clasificare este utilă deoarece permite 

comunelor cu potenţial turistic deosebit de a 

beneficia de un punctaj ridicat la depunerea 

proiectelor pentru finanţare de către populaţia 

locală care doreşte să construiască pensiuni 

turistice din fonduri europene. Astfel, pensiunile 

înfiinţate în localităţi cu un potenţial cotat între 7 

şi 10 puncte primesc suplimentar 20 de puncte 

la proiectul depus pentru susţinere financiară 

pentru înfiinţare sau modernizare de pensiuni 

turistice, precum şi pentru microîntreprinderi în 

spaţiul rural. 

 

O altă categorie emblematică de obiective 

turistice cultural-istorice pentru judeţul 

Hunedoara este reprezentată de bisericile din 

piatră care pot fi puse în valoare printr-un circuit 

tematic ce se poate desfăşura din Ţara 

Haţegului până în Ţara Zarandului. 

 

Traseul tematic al bisericilor de piatră din judeţul 

Hunedoara poate fi început din Ţara Haţegului 

(fig. 99). 

 

Figură 99 - Traseul tematic al bisericilor de piatră 

 

Circuitul propus include: biserica Sîntamaria 

Orlea, biserica de piatră Sânpetru, biserica Colţ-

Mănăstirea Colţ din satul Suseni (comuna Râu 

de Mori), biserica Maica Domnului ''Hodighitria'' 

din Ostrov, biserica Sfântul Nicolae din Densuş, 

biserica reformată din Peşteana (comuna 

Densuş) datează din secolele XVI-XVII şi este 

monument istoric; din Ținutul Pădurenilor: 

biserica din Strei datează din perioada 

medievală (început de secol XIV); are 

dimensiuni reduse, fapt ce o recomandă drept o 

capelă cnezială; biserica de piatră cu Hramul sf. 

Gheorghe din Streisângeorgiu; acestora se 

adaugă Capela Romanică din Geoagiu; biserica 

de zid din Criscior, biserica din piatră din satul 

Gurasada (Ţara Zarandului). 

 

Turismul industrial este propus pentru a 

valorifica o serie de obiective economice care 

se constituie ca produse turistice veritabile şi 

atractive pentru o anumită categorie de turiști; 

această formă particulară de turism reprezintă 

un mod diferit de valorificare a obiectivelor 

economice care nu mai sunt operaționale în 
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perioada actuală, postindustrială. Elementele de 

patrimoniu industrial au fost integrate 

conceptului de bunuri cultuale pentru a se crea 

astfel baza științifică și juridică de conservare a 

acestora, altfel exista riscul ca acestea ca 

urmare a abandonului, să fie distruse (Corti, 

1991, Dansero et al., 2003, citați de Merciu, 

2011). 

 

Se poate aprecia că din acest punct de vedere 

judeţul Hunedoara poate fi clasat printre 

destinaţiile turismului industrial de la nivel 

naţional. Acest fapt este susţinut de ideea că 

judeţul a cunoscut în istoria sa îndelungată o 

dezvoltare deosebită a industriei miniere şi a 

celei siderugice care au lăsat în peisajul actual 

post-industrial 'relicve' ce pot fi valorificate 

turistic.  

Spre deosebire de obiectivele siderurgice, care 

au cunoscut în ultimii ani o degradare continuă, 

unităţile miniere din bazinul Petroşani sunt bine 

conservate şi reprezintă o mărturie a industriei 

extractive de altădată. Cele mai multe dintre 

minele de cărbune, localizate în limitele 

bazinului minier Petroşani, au fost închise, iar 

unele dintre ele au fost clasificate ca 

monumente istorice (ex. mina Petrila). Mineritul 

are o vechime considerabilă în bazinul 

Petroşani (aproape 200 de ani). De aceea, este 

important de a valorifica elementele de 

patrimoniu industrial, mergând pe firul istoriei 

zonei şi plecând de la elementul ei cheie pentru 

a contura în jurul lui imaginea simbol a zonei. 

Plecând de la nucleul industrial, acesta trebuie 

transpus într-o altă lumină şi să i se acorde o 

altă viziune, evidenţiindu-se încărcătura sa 

istorică şi culturală prin valorificarea turistică a 

obiectivelor economice miniere şi a celor 

asociate (obiectivele de importanţă socială: 

vechile colonii muncitoreşti). 

 

 Obiectivele de patrimoniu industrial (cu specific 

minier) pot fi valorificate sub forma unui traseu 

tematic: drumul cărbunelui (fig. 100). 

 

Traseul începe din Municipiul Petroşani (unde 

se pot vizita muzeul mineritului şi vechea 

colonie), se continuă în localitatea Petrila unde 

se vizitează Mina Petrila Sud. Ulterior traseul se 

va continua cu vizitarea minei Aninoasa, iar 

ultimul obiectiv vizitat este reprezentat de fosta 

carieră de exploatare de la Câmpu lui Neag. 

 

Municipiul Petroşani reprezintă principalul 

centru economic, educaţional şi cultural din 

cadrul Depresiunii Petroşani. Acesta este 

important şi din punct de vedere al obiectivelor 

turistice relaţionate patrimoniului industrial. Pe 

teritoriul său se află Muzeul Mineritului, care 

reprezintă obiectivul turistic simbol al orașului, 

vechiul cartier muncitoresc 'Colonia', zona 

istorică a municipiului. 

 

Figură 100 - Drumul cărbunelui 

 
 

Este imperios necesară luarea măsurilor 

necesare de conservare a clădirilor din centrul 

istoric al municipiului Petroşani, care formează 

cel mai vechi cartier muncitoresc din Valea 

Jiului. Punerea în valoare a construcţiilor din 

cadrul coloniei ar putea permite nu numai 

conservarea acestora, ci şi posibilitatea 

valorificării în turism, putând deveni un obiectiv 

cultural de referinţă al oraşului. Consolidarea şi 

refacerea tencuielii exterioare ale clădirilor ar 

schimba complet aspectul dezolant al cartierului 

de importanţă istorică. În plus, pentru a deveni o 

atracţie turistică se puteau lua măsuri de 

reintroducere a căii ferate din interiorul coloniei 

în circuitul turistic pentru a facilita transportul 

vizitatorilor, fiind un mod inedit de vizitare a 

vechiului cartier (Merciu, 2011). 

 

Demararea procesului de valorificare turistică a 

centrului istoric din municipiul Petrosani ar putea 

avea la bază modele de bună practică ale altor 

cartiere muncitorești (ex. muzeul în aer liber 

Amuri al muncitorilor din oraşul Tampere, 

Finlanda, cartierele muncitorești incluse in 
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limitele Parcului Național Tehnologic și 

Arheologic Grosseto, ş.a.). 

 

Traseul se continuă cu vizitarea minei Petrila. 

Aceasta se numără printre cele mai vechi unităţi 

miniere din bazinul Petroşani. În 2015 

explaotarea minieră Petrila a fost clasificată ca 

monument istoric de importanță națională 

(categorie A) (respectiv preparația veche, puțul 

centru, atelierul mecanic, puțul cu schip și 

compresoarele vechi au fost clasate ca 

monumente istorice) (cf. Ordinul Ministrului 

Culturii nr. 2823/21.12.2015). În oraşul Petrila 

există, de asemenea, vechi colonii muncitoreşti, 

care au un tipar arhitectural particular. 

 

Următorul obiectiv este mina Aninoasa, care s-a 

numărat printre primele unităţi miniere propusă 

pentru închidere, acţiune care s-a materializat în 

2006. A fost elaborat un plan de transformare a 

minei Aninoasa ca muzeu, rezultat în urma 

colaborării unor arhitecţi români şi a unui inginer 

de mine american cu experienţă în amenajarea 

unui sit industrial. Spaţiul de exploatare minieră 

până în 2006, mina Aninoasa poate fi adaptată, 

în urma modificărilor propuse, pentru a deveni 

un muzeu tematic, care va oferi o imagine 

complexă a ceea ce a însemnat industria 

minieră în Valea Jiului. Crearea muzeului este 

menită să îmbogăţească patrimoniul cultural al 

zonei şi să ilustreze moştenirea industrială din 

Valea Jiului. 

Muzeul propus urma să fie constituit din 

amenajarea următoarelor clădiri: turnul de 

extracţie şi clădirea turnului de ascensoare, 

casa maşinii de extracţie, atelierul 

electromecanic (folosit pentru primirea 

vizitatorilor şi ca spaţiu expoziţional), staţia de 

salvare, depozitul de explozibil (va fi utilzat ca 

spaţiu expoziţional subteran), tunelul de acces, 

remiza locomotive şi atelierul reparaţii. Deşi 

proiectul a primit finanţare de la Banca Mondială, 

proiectul a fost sistat deoarece finanţarea se 

acorda în etape sub formă de rambursări. 

Deoarece capacitatea financiară a primăriei 

oraşului Aninoasa este redusă, aceasta nu a 

mai fost capabilă de a avansa sumele. 

 

Ultimul obiectiv al traseului drumul cărbunelui 

este fosta carieră de exploatare de la Câmpu lui 

Neag, care în prezent este inundată. Selectarea 

acesteia ca obiectiv turistic nu este 

întâmplătoare, având rolul de a evidenţia 

varietatea formelor de exploatare a cărbunelui 

în bazinul Petroşani. Vizitarea acestui obiectiv 

poate fi asociată şi cu organizarea a diferite 

manifestări cultural-artistice (ex. concerte, 

reprezentaţii teatrale), mai ales că spaţiul în 

arealul fostei cariere este generos. Se pot 

organiza multiple acțiuni culturale (prezenţa 

teatrului din Petroşani ar putea fi valorificată 

printr-o serie de reprezentaţii în aer liber prin 

care să se pună în scenă diferite teme, printre 

care şi cele legate de istoria zonei reflectate în 

operele unor artişti locali: ex. scriitorul Ion 

Dezideriu Sârbu). Ideea centrală este de 

creștere a vizibilităţii elementelor de patrimoniu 

industrial prin intermediul unor variate activităţi 

culturale. 

 

Un alt circuit care ar putea valorifica obiectivele 

relaţionate patrimoniului industrial este drumul 

aurului (fig. 101). Acest traseu este propus a 

începe din Geoagiu ca urmare a faptului că în 

limitele acestuia în perioada romană exista un 

drum construit pentru a face legătura cu 

exploatările de aur din Munţii Apuseni.  

 

Traseul poate include și vizitarea gării din orașul 

Brad care preprezintă o bijuterie arhitecturală, 

construită în secolul al XIX lea, dar care în 

prezent se află într-o stare de degradare 

avansată. Includerea sa în circuitul turistic este 

determinată, pe de o parte deoarece reprezintă 

un tip de clădire aparte relaționat patrimoniului 

industrial, iar pe de altă parte pentru a facilita 

urgentarea luării deciziei de a fi restaurată.  

 

Traseul va trece şi prin Săcărâmb, o localitate în 

cadrul căreia aurul a fost exploatat din perioada 

romană, astfel că pe teritoriul său sunt mai 

multe galerii subterane miniere de importanţă 

istorică şi tehnologică. Vechile exploatări de aur 

reprezintă situri arheologice care ar putea fi 

valorificate turistic. 

 

Ultimul obiectiv al traseului este muzeului 

aurului de la Brad care cuprinde o colecţie 

mineralogică impresionantă. 
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Figură 101 - Drumul aurului 

 

 

Acest traseu poate fi continuat depăşind limitele 

administrative ale judeţului Hunedoara, 

cuprinzând şi alte localităţi miniere din Munţii 

Apuseni (ex. Roşia Montană). 

 

Alte forme de tursim care pot fi practicate în 

cadrul judeţului Hunedoara sunt turismul urban 

şi cel cultural (acesta din urmă putând fi 

practicat atât în mediul urban, cât şi în cel rural). 

 

Turismul urban are rolul de a pune în valoare 

obiectivele turistice ale oraşelor din cadrul 

judeţului.  

 

Ca urmare a diversităţii resurselor turistice, în 

cadrul judeţulului Hunedoara poate fi creată o 

gamă variată de oferte turistice cu rolul de a 

facilita descoperirea elementelor de patrimoniu 

turistic. Astfel, se pot evidenţia multiplele 

profiluri  

turistice: Judeţul Hunedoara este în acelaşi timp 

un loc de vacanţă activă - posibilitatea practicării 

sporturilor de iarnă, un loc de vacanţă 

caracterizat prin linişte, simplitate şi frumos: 

descoperirea elementelor de patrimoniu rural 

(satul din Ţara Haţegului, satul momârlan, ş.a.), 

o destinaţie pentru turismul industrial, o zonă în 

care cultura se împleteşte cu istoria: turism 

cultural. 
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Concluzii 
 

Judeţul Hunedoara se caracterizează printr-o 

diversitate ridicată de resurse turistice, ce se 

datorează factorilor naturali (forme de relief 

variate, determinate şi de o structură litologică 

diversificată şi complexă, ape termale şi 

minerale, rezervaţii naturale ş.a.), istorici şi 

economici favorabili.  

 

Deşi Hunedoara este unul dintre judeţele cu un 

număr şi o varietate foarte ridicată a obiectivelor 

turistice, infrastructura turistică, şi astfel implicit 

numărul de înoptări şi sosiri, se află mult sub 

potenţialul existent . Totuşi, în contextul 

declinului activităţilor industriale, mai ales cele 

legate de minerit, judeţul a început procesul de 

reconfigurare a economiei mizând din ce în ce 

mai mult pe turism. Acest fapt este vizibil şi în 

creşterea ofertei turistice în anii 2014-2015, şi 

mai ales în numărul sosirilor (locul doi la nivel 

naţional în ceea ce priveşte evoluţia sosirilor în 

intervalul 2013-2014).  

 

Pornind de la aceste tendinţe favorabile, 

turismul judeţean are nevoie de un impuls 

suplimentar din trei direcţii: modernizarea 

infrastructurii de transport care asigură 

accesibilitatea obiectivelor turistice de interes 

naţional, promovarea unei identităţi locale 

puternice, mizând pe zonele etnografice 

caracteristice şi (re)calificarea forţei de muncă 

către meserii care să susţină activităţile turistice . 

Prioritatea la nivelul infrastructurii de transport 

este creşterea accesibilităţii în zona centăţilor 

dacice din Munţii Orăştiei .  

 

În ceea ce priveşte promovarea turistică există 

deja zone care şi-au conturat o identitate 

puternică (brand local) cum ar fi Geoparcul 

Dinozaurilor, Ţara Haţegului, Ţinutul Pădurenilor 

sau Castelul Corvinilor. Totodată, obiectivele de 

patrimoniu natural și construit din județ sunt 

promovate prin intermediul platformei 

online ”Enjoy Hunedoara”.  

 

O provocare semnificativă la nivel județean și 

totodată un pas important pentru dezvoltarea 

turismului constă în consolidarea identității 

județului Hunedoara, reunind și promovând sub 

o marcă – umbrelă valorile și brand-urile 

individuale din teritoriu și totodată sprijinind 

dezvoltarea acestora. Specificul judeţului este 

dat de dualitatea dintre brandurile turistice 

consacrate şi zone identitare / etnografice care 

înglobează o varietate importantă de elemente 

de patrimoniu material şi imaterial. 

 

Astfel, identitatea turistică a judeţului trebuie 

construită pornind de la obiectivele existente și 

vizibile cum ar fi Geoparcul Dinozaurilor, cetăţile 

romane şi dacice, castelul Huniazilor sau 

staţiunea Geoagiu Băi, în paralel cu promovarea 

zonelor identitare care compun judeţul: Ţara 

Haţegului, Ţinutul Pădurenilor, Valea Mureşului, 

Ţara Zarandului, Zona Orăştie, Sistemul urban 

Deva-Hunedoara-Simeri-Călan şi Valea Jiului.  

 

Este de remarcat că aceste zone includ 

obiective turistice care prezintă câte un segment 

din fiecare perioadă esenţială pentru evoluţia 

istorică a României (perioada Dinozaurilor – 

Geoparcul din Haţeg şi dinozaurii pitici; perioada 

vechii Dacii – Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei; 

perioada provinciei romane – Cetăţile Romane 

din Ţara Haţegului; perioada medievală – 

Castelul Huniazilor şi perioada dezvoltării 

industriale, și în special a dezvoltării mineritului, 

cu care Valea Jiului este identificată și astăzi. 
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III.7. Analiza SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Profil socio – demografic 
 

În ceea ce priveşte principalii indicatori 

demografici, judeţul Hunedoara prezintă valori 

favorabile în raport cu cele înregistrate la nivel 

regional şi naţional în 3 situaţii şi anume în ceea 

ce priveşte indicele de senioritate, raportul de 

dependenţă demografică şi raportul de 

dependenţă al populaţiei tinere, toate înregistrând 

cea mai scăzută valoare comparativ cu mediile 

regionale şi naţionale. 

 

Interesul crescut al elevilor față de specializările 

din domeniul comerțului, mecanică, turism și 

alimentație, IT, inginerie și economic indică faptul 

că populația tânără tinde să se orienteze către 

domenii cu deschidere mai largă comparativ cu 

profilul puternic industrial al județului. 

 

În ceea ce priveşte rata abandonului şcolar, 

 

Cu o populație stabilă de 418.565 persoane la 

RPL 2011, Județul Hunedoara se remarcă la nivel 

național  prin scăderea demografică semnificativă 

între recensămintele din 2002 și 2011, înscriindu-

se între cele 10 județe ce au înregistrat o scădere 

a populației de peste 12%. 

 

O problemă specifică a județului Hunedoara 

constă în masa demografică redusă a localităților, 

atât a celor urbane cât și a celor rurale, ceea ce 

ridică problema capacității administrative și de a 

susține proiecte de dezvoltare.. 

 

Piramida vârstelor indică o populație îmbătrânită, 

respectiv o pondere redusă a tinerilor și o 

pondere ridicată a adulților și vârstnicilor, judeţul 

Hunedoara clasându-se pe ultimul loc în regiune 

din punct de vedere al numărului populaţiei din 
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valorile judeţene sunt inferioare celor regionale la 

fiecare nivel de învăţământ. 

 

În ceea ce priveşte promovabilitatea la 

Bacalaureat, în anul 2015 judeţul Hunedoara s-a 

clasat la jumătatea clasamentului naţional, fiind 

pe locul 20, cu o promovabilitate de 69.8 % după 

sesiunea din iunie – iulie, peste media naţională 

de 67.9 %. Mai mult, la nivelul Regiunii Vest, 

judeţul Hunedoara a fost cel care a înregistrat cel 

mai mare procent de creştere îl ultimii 2 ani. 

 

Extinderea și modernizarea Spitalulului Județean 

de Urgență Deva în vederea creșterii calității 

serviciilor de sănătate. 

 

Municipiile Brad, Deva, Hunedoara şi Orăştie, 

precum şi oraşul Simeria înregistrează peste 70% 

din populaţie în zone nedezavantajate, indicând o 

calitate generală a vieții superioară celorlalte 

localități urbane din județ (și superior unor 

localități urbane din județele învecinate). 

 

Societate civilă activă, care sprijină demersurile 

de dezvoltare socială prin activități pentru copii și 

tineri, furnizarea de servicii sociale etc. 

 

Zone rurale care păstrează obiceiuri, tradiții și 

elemente de identitate locală importante pentru 

dezvoltarea comunității 

grupa de vârstă 0-14 ani. Aceasta este 

consecința unei natalități scăzute, cu o maturizare 

și o îmbătrânire evidentă a populației, ce 

contribuie la vulnerabilitatea demografică  a 

județului. 

 

Sporul natural negativ, sub nivelul regional și 

național (-5,7) și soldul migrator negativ, atât în 

cazul migrației interne (către Timiș și Arad ), cât și 

în cazul celei externe constituie cauze ale 

declinului demografic 

 

Populația școlară din județul Hunedoara a 

cunoscut o tendință descendentă generală între 

anii  2007 și 2014, tendință ce se manifestă la 

fiecare nivel de educație, mai puţin cel postliceal 

şi de maiştri. 

 

Valorile numărului mediu de elevi / sală de clasă 

(25.99) şi al numărului mediu de elevi / cadru 

didactic (15.60) în raport cu valorile regionale şi 

naţionale indică o populaţie şcolară scăzută şi un 

personal didactic în cele mai multe cazuri mai 

redus decât media naţională si a Regiunii Vest. 

 

Oferta educaţională nu este adaptată nevoilor de 

calificare viitoare 

 

Performanţă şcolară scăzută 

 

Lipsa unor programe de voluntariat/ educaţionale 

 

Gradul unic de complexitate a învăţământului 

rural 

 

Număr mic de medici și slaba dotare a 

cabinetelor  în mediul rural 

 

Judeţul Hunedoara se încadrează în categoria 

judeţelor cele mai defavorizate din punct de 

vedere al distanţei maxime până la cel mai 

apropiat cabinet medical, 44 de comune fiind 

situate la mai mult de 8 km, iar 2 la peste 11 km. 

 

Indice Dezvoltării Umane Locale relevă la nivelul 

judeţului Hunedoara o preponderenţă a unităţilor 

administrativ teritoriale inferior şi mediu 

dezvoltate, indicele cel mai scăzut (sub 50 %) 

fiind localizat în unităţile din nordul şi vestul 

judeţului. 
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În cazul zonelor marginalizate se evidenţiază 

negativ oraşul Aninoasa cu 47.16 % din populaţie 

locuind în aceste zone şi doar 8.56 % dintre 

locuitori trăind în zone nedezavantaje 

 

Majoritatea locuinţelor sunt construite înainte de 

1970 

 

Probleme sociale complexe în zonele afectate de 

declinul activităților miniere și de disponibilizări 

 

Infrastructură de asistenţă socială insuficient 

diversificată 

 

Profil şi dinamică economică 

 

Evoluția PIB exprimat în Euro la prețuri curente 

pentru intervalul 2000-2011 indică o tendință de 

creștere a economiei hunedorene. 

 

În perioada 2010 - 2014 s-a constatat o dinamică 

antreprenorială pozitivă în județul Hunedoara, în 

sensul în care, dincolo de variațiile de la an la an, 

numărul întreprinderilor nou create a fost în mod 

constant mai mare decât al celor radiate. 

 

Tradiţia industrială a judeţului Hunedoara și 

existenţa unei forţe de muncă calificate 

 

Sector dezvotat al industriei metalurgice, cu 

potențial de creare a lanțurilor valorice (fire, 

cabluri, sârmă, oțeluri) 

 

Sector activ al confecţiilor textile, pielărie şi 

încălţăminte 

 

Existenţa unei infrastructuri de susţinere a 

afacerilor, chiar dacă încă slab dezvoltată 

 

Populaţia activă a judeţului Hunedoara reprezinţă 

23.56 % din totalul populaţiei active a regiunii 

(808,483 persoane), clasându – se pe locul al 

doilea după judeţul Timiş (38.42 %) şi înaintea 

judeţul Arad (23.44 %). 

 

Rată de ocupare a resurselor de muncă în 

creștere - de la 64.8 % în 2007 la 69 % în anul 

2014. 

 

Creștere a niveului de trai cu o rată mai scăzută 

comparativ cu cea la nivel național sau la nivel 

regional. 

 

La nivelul județului Hunedoara prevalează 

serviciile mai puțin intensive în cunoaștere, 

respectiv cu valoare adăugată scăzută  

 

Diversificare redusă a sectorului serviciilor la nivel 

județean. 

 

Tendința de scădere a populației a avut 

consecințe inevitabile asupra forței de muncă din 

județul Hunedoara, astfel că în anul 2014 nivelul 

resurselor de muncă din județ a scăzut cu peste 

16% față de nivelul din anul 2007. 

 

O consecință a dinamicii economice negative a 

județului Hunedoara o reprezintă utilizarea 

suboptimatală a forței de muncă disponibile și 

menținerea în mod constant a ratei șomajului 

deasupra mediei naționale 

 

Existenţa unor industrii poluante, mari 

consumatoare de energie 

 

Ponderea mică a industriei cu tehnologie de vârf 

 

Număr redus de IMM-uri în zonele defavorizate şi 

în mediul rural 

 

Inexistenţa unui sistem stimulativ pentru 
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înfiinţarea de IMM-uri în domeniile economice 

deficitare 

 

Ineficienţa exploatărilor miniere și a sistemului 

energetic 

 

Slaba cooperare între industrie şi cercetare 

 

Infrastructura de sprijin pentru afaceri (parcuri 

industrial, centre de afaceri, incubatoare) 

neuniform repartitază în judeţ şi lipsa acesteia în 

special în zonele cu mari probleme de 

reconversie 

 

Investiţii scăzute în resursele umane, susținând 

inadecvarea formării forței de muncă la cerințele 

pieței 

 

Birocrația și procedurile administrative greoaie 

care determină o percepție negativă din partea 

actorilor economici. 

 

Lipsa informaţiilor şi slaba dezvoltare a cluturii 

antreprenoriale duc la adaptarea dificilă pe piaţa 

muncii a agenţilor economici. 

Infrastructură tehnică şi de utilităţi publice 

 

Infrastructura de transporturi 

 

Existența a două axe de transport rutier 

modernizate (nord - sud şi este-vest) care asigură 

o legătură facilă între principalele centre urbane 

ale județului. Cele două axe deservesc peste 

50% 

 

Conformarea sistemului de aşezări care 

constituie două conurbaţii în care se 

concentrează majoritatea activităţilor economice 

la nivelul judeţului. 

 

Transport în comun județean care deservește 

aproximativ 70% din totalul populației. 

 

Existenţa unui aerodrom în localitatea Săuleşti 

care permite aterizarea şi decolarea avioanelor 

de mici dimensiuni cât timp condiţiile meteo sunt 

favorabile. 

 

Judeţul este străbătut pe direcţia est-vest de o 

 

Infrastructura de transporturi 

 

Existenţa unor zone izolate care nu au acces la 

transport în comun şi sunt deservite de drumuri 

deteriorate sau nemodernizate 

 

Există în continuare drumuri în cadrul sistemelor 

urbane Hunedoara-Deva-Simeria-Călan şi Valea 

Jiului care nu sunt modernizate şi îngreunează 

legătura între oraşe (inclusiv navetismul). 

 

Existenţa unor zone cu resurse turistice deosebite 

cu un grad redus de accesibilitate (ex. cetăţile 

dacice din zona Grădiştea). 

 

Legături îngreunate cu judeţele învecinate în 

partea sudică: DN 66A se transformă în drum 

pietruit de la satul Câmpul lui Neag şi DN 7A 

către Obârşia Lotrului este degradat. 

 

DN 74 care asigură legătura între Brad-Abrud-

Zlatna şi Alba Iulia se află într-o stare avansată 
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magistrală de cale ferată (200) şi de o linie 

secudară (202). 

 

Magistrala 200 se află în proces de modernizare. 

 

Existenţa unor linii CFR secundare nefinalizate 

sau neoperabile care pot fi valorificate pentru a 

întâri reţeaua feroviară a judeţului (legăturile 

Deva-Brad, Deva-Hunedoara sau Hunedoara-

Ghelari). 

 

Colectarea deșeurilor 

 

Proiecte demarate la nivel județean “Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în județul 

Hunedoara” care are ca obiectiv sistematizarea și 

modernizarea întregii activități de management al 

deșeurilor din județ; 

 

Reţele edilitare 

 

Reţea dezvoltată de distribuţie a energiei electrice 

de degradare. 

 

Insuficienţa traversărilor peste Mureş şi 

concentrarea infrastructurii de transport pe partea 

sudică a râului face ca partea de nord a acestuia 

să fie parţial deconectată de la principalele centre 

urbane.  

 

DJ 107A care leagă aşezările dezvoltate în lungul 

malului nordic la râului Mureş este degradat. 

 

Aproximativ 50% din totalul drumurilor judeţene 

au nevoie de reabilitare sau modernizare. Cel mai 

mare număr de drumuri cu nevoie de 

modernizare se concentrează în Ţinutul 

Pădurenilor-Munţii Poiana Ruscă, Parcul Natural 

Grădiștea Muncelului-Cioclovina şi în 

extremitatea sudică a judeţului (Munţii Vîlcan). 

 

Acces dificil la informaţii care ţin de rutele de 

transport în comun judeţean şi orarul de 

funcţionare a acestora. 

 

Densitatea scăzută a populaţiei în zonele rurale 

(mai ales în zonele izolate) face dificilă deservirea 

eficientă cu transport în comun. 

 

Colectarea deșeurilor 

 

Inexistența depozitelor de deșeuri conforme. 

 

Existența depozitelor de deșeuri neconforme care 

nu au fost închise până în prezent. 

 

Reţele edilitare 

 
Lipsa reţelelor de gaz metan în zonele rurale şi 
urbane defavorizate 
 
Existenţa unor zone, în special în mediul rural, 
aproape izolate din punct de vedere al reţelei 
telefonice de comunicaţie şi electricitate 
 
 

Mediul şi resursele naturale 

 

Existenţa unor zone întinse acoperite de păduri, 

având un important rol în asigurarea echilibrului 

ecologic în zonele de deal şi de munte 

 

 

Poluarea aerului generată de instalațiile 

industriale, arderea combustibililor pentru 

industrie pe platformele industriale Siderurgica –

Hunedoara, Sidermet – Călan, Paroșeni – 
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Tendința în scădere de utilizare a îngrășămintelor 

chimice în județul Hunedoara. 

 

Finalizarea lucrărilor de extindere şi reabilitare a 

infrastructurii de apă, apă uzată în judeţul 

Hunedoara, în Valea Jiului (40 mil. Euro, periodă 

de  implementare 2011- 2015). 

 

În judeţul Hunedoara , în fiecare an creşte 

numarul de cereri pentru agricultura ecologică. 

 

Diversitatea peisajului generată de elementele 

naturale și antropice. 

 

Existența unui număr ridicat de elemente 

valoroase de cadru natural: 4 parcuri naționale , 

41 rezervații și monumente ale naturii și 21 de 

situri de importanță comunitară; 

 

Existența planurilor de management a parcurilor 

naturale care conţin măsuri ferme de protejare a 

habitatelor aflate pe cuprinsul siturilor respective. 

 

 

Existenţa resurselor naturale bogate ale solului şi 

subsolului – zăcăminte minerale. 

 

Până în prezent nu s-au produs accidente majore 

de mediu. 

 

În județ nu sunt construcții sau clădiri încadrate în 

clase de risc seismic. 

 

 

Sucursala Electrocentrale Paroşeni are în 

derulare investiţia pentru montarea unei instalaţii 

de desulfurare care preia gazele de ardere 

evacuate la grupul nr. 4 de 150 MW şi CAF de 

103 Gcal/h, în vederea respectării Directivei 

Europene nr. 2001/80/CE. Montarea unei 

instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere va 

conduce la respectarea valorilor limită de emisii 

pentru SO2 prevăzute de legislaţia de mediu 

Petroșani, Mintia – Deva. 

 

Poluarea apei din cauza industriei miniere, a 

epurării necorespunzătoare a apelor uzate, 

depozitării necontrolate a deșeurilor; 

 

Terenurile aferente depozitelor de deşeuri 

industriale şi zonelor din vecinătatea acestora 

sunt degradate (prezintă fenomene de ravenare, 

şiroire), infertile şi, unele dintre ele, prezintă o 

contaminare destul de pronunţată cu metale grele 

(Cu, Zn, Pb, Mn, Cd), mai ales solul din 

apropierea exploatărilor şi uzinelor de preparare.. 

 

Datorită faptului că aproximativ 70% din suprafața 

județului este acoperită de arii protejate, 

intervențiile în aceste zone sunt limitate de 

restricții speciale și trebuie aprobate de 

autoritățile din domeniul mediului.  

 

Prezența riscurilor naturale – alunecări de teren, 

care în timpul precipitațiilor abundente pot să 

provoace distrugeri mari; 

 

Existența pe teritoriul județului a unor râuri 

(Mureș, Crișuri, Jiu) și a terenurilor cu risc de 

ridicat producere a inundațiilor; 

 

Incidența incendiilor de pădure acre afectează 

zonele de pe raza județului Hunedoara: Valea 

Jiului, Valea Orăștiei, Râul Mare Retezat, Brad, 

Hunedoara 

 

Prezența haldelor de steril, zgură, cenușă și a 

iazurilor de decantare care nu au fost ecologizate; 

 

În judeţ funcţionează 5 operatori cu risc major de 

producere a accidentelor majore. 

 

Existența industriilor puternic poluante pe teritoriul 

județului Hunedoara. 

 

Creșterea temperaturilor și scăderea precipitațiilor 

în lunile de vară fapt ce duce la perioade continue 

de secetă. 

 

Creșterea temperaturilor și scăderea precipitațiilor 

în lunile de iarnă fapt ce duce la lipsa zăpezii în 

stațiunile montane 

 



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

 

223 

 

Turism 

 

Existenţa unor obiective turistice renumite la nivel 

naţional şi internaţional cum ar fi: Geoparcul 

Dinozaurilor (sit Unesco), Băile Geoagiu, Castelul 

Huniazilor, Cetăţile dacice şi romane, Mânăstirea 

Prislop sau Cetatea Deva. 

 

Judeţul Hunedoara include una din cele 6 

concentrări de situri UNESCO la nivelul 

României.  

 

Existenţa unor zone identitare la nivel etno-grafic 

cum ar fi: „Ţinutul Pădurenilor, Ţăra Zarandului, 

Ţara Haţegului, Valea Jiului (Momârlanii), Valea 

Mureşului etc. 

 

Gruparea de obiective turistice reprezentative 

pentru majoritatea perioadelor istorice importante 

pentru dezvoltarea teritoriului României 

(dinozaurii pitici din Haţeg, cetăţile dacice şi 

romane, castelul Huniazilor, patrimoniul industrial 

al perioadei comuniste). 

 

Existenţa unor zone de cadru natural protejate 

deosebit de valoroase cum ar fi: Parcul Natural 

Grădiștea Muncelului-Cioclovin, Parcul Naţional 

Retezat, situri Natura 2000 şi rezervaţii naturale.  

 

Aproximativ 40% din suprafaţa judeţului este 

reprezentată de zone naturale protejate. 

 

Potenţial ridicat pentru turismul natural dat de 

prezenţa masivelor montane (mai ales în partea 

sudică a judeţului). 

 

Potenţial pentru turism speologic (ex. Cheile 

Barului, peştera Tecuri). 

 

Existenţa unui parc dendrologic în oraşul Simeria. 

 

Existenţa unor staţiuni montane sau aşezări 

dotate cu infrastructură pe cablu pentru sporturi 

de iarnă şi nu numai (Parâng, Straja, Pasul 

Vulcan sau Râuşor). 

 

Existenţa apelor termale în Vaţa de Sus şi Călan.  

 

Existenţa mai multor zone cu o concentrare 

 

Un număr încă scăzut de unităţi de cazare 

(înregistrate) în comparaţie cu potenţialul turistic 

al judeţului (locul 20 la nivel naţional după număr 

de locuri disponibile). 

 

Există în continuare un număr însemnat de unităţi 

de cazare informale care deservesc zone cheie 

cum ar fi Parcul Natural Grădiștea Muncelului-

Cioclovin. 

 

Creştere puternică a numărului de sosiri şi 

înoptări în intervalul 2013-2014 (printre primele 

judeţe la nivel naţional). 

 

Număr scăzut de înnoptări ale turiştilor străini (6% 

din total). 

 

Oferta slab reprezentată, coroborată cu preţurile 

mari practicate de către operatorii turistici, rezultă 

într-un interes scăzut din partea turiştilor. 

 

Gradul ridicat de protecţie / conservare a 

parcurilor naturale impune unele limitări în ceea 

ce privește dezvoltarea economică, inclusiv cea 

turistică. 

 

Zone turistice cu un potențial deosebit nu sunt 

deservite de infrastructură de transport adecvată 

(ex. Parcul Natural Grădiștea Muncelului-

Cioclovin – cetăţile dacice sau zona Munţii 

Poiana Ruscă). 

 

Infrastructura de transport pe cablu învechită şi 

degradată în staţiunea Parâng.  

 

Decăderea staţiunii balneo-climaterice Vaţa de 

Sus. 

 

Promovarea insuficientă a resurselor turistice la 

nivel judeţean. Nu există o pagină web în care să 

fie cumulate şi promovate toate obiectivele 

judeţului. Cel mai mare vizibilitate o are o pagină 

de Facebook „Enjoy Hunedoara” car a reuşit să 

adune peste 170.000 de aprecieri. 
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ridicată a obiectivelor turistice: Haţeg, 

Santamaria-Orlea şi Râu de Mori pentru   zona 

turistică Geoparcul Haţeg-Prislop-Sarmizegetusa  

Ulpia Traiana; Orăştie şi Beriu pentru zona 

cetăţilor Dacice; Deva-Hunedoara; Geoagiu 

pentru Geoagiu Băi; Brad pentru obiectivele 

turistice din ţara Zarandului; Petroşani, Petrila, 

Lupeni şi Aninoasa pentru munţii Parâng  şi 

Vâlcanului; Lupeni pentru zona Retezat. 

 

Brandurile turistice reprezentative pentru judeţ 

devin din ce în ce mai vizibile în mediul online 

prin realizarea unor videoclipuri de promovare 

(ex. Geoparcul Dinozaurilor sau castelul 

Huniazilor). 

 

Oportunităţi Ameninţări 
Programele operaționale pentru perioada 2014 – 

2020 ce oferă finanțare pentru dezvoltarea de 

proiecte județene (de ex. drumuri județene) și de 

dezvoltare locală (intervenții integrate în zonele 

urbane marginalizate, dezvoltare urbană, 

mobilitate, eficiență energetică etc.) 

 

Profil socio – demografic 
 

Ponderea nevoilor de calificare arată o tendinţă 

de creştere pentru calificări tehnice cu studii medii 

şi studii superioare în raport cu calificările 

inferioare 

 

Cadrul legislativ flexibil şi corelat cu cel european 

în domeniul calificărilor profesionale prin sistemul 

de învăţământ 

 

Existenţa programelor de finanţare din partea UE 

şi finanţarea naţională pentru resurse umane. 

 

Existenţa unei relaţii interdependente între agenţii 

economici şi unităţile de învăţământ din judeţ. 

 

Proximitatea și gradul mai ridicat de atractivitate 

al judeţelor Timiş şi Arad, ce prezintă un potenţial 

mai ridicat de polarizare a populaţiei, în special a 

studenţilor şi a forţei de muncă de înaltă calificare 

  

La nivel naţional, judeţul Hunedoara face parte 

din categoria cu cea mai mare pondere a 

populaţiei ce locuieşte în zone urbane 

marginalizate, cu un procent cuprins între 5.8 % 

şi 8.8 %, fiind de asemenea, şi sigurul judeţ 

încadrat în această categoria din cadrul Regiunii 

Vest. 

 

Probleme sociale datorate restructurării 

întreprinderilor miniere 

 

Sistemul de ajutor social nu încurajează 

reintegrarea socială activă. 

 

Judeţul Hunedoara face parte din zona montană 

defavorizată, conţinând un număr de 45 de unităţi 

administrativ teritoriale în această zonă. 

 

Zonele rurale izolate, montne și/ sau din parcurile 
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naturale sunt în pericol de depopulare din cauza 

oportunităților limitate de dezvoltare socio – 

economică 

 

Scăderea numărului populaţiei rurale conduce la 

pierderea interesului pentru modernizarea 

spaţiului de locuit 

 

Migrarea forței de muncă calificată şi înalt 
calificată către ţările membre ale UE este un 
proces cu tendinţe de creştere cu efecte pe 
termen mediu şi lung 
 
 

Profil şi dinamică economică 

 

Strategia Regională de Specializare Inteligentă, 

Regiunea Vest a identificat patru sectoare cheie 

de specializare:  

• Industria componentelor pentru 

automobile; 

• Tehnologia informațiilor și comunicații; 

• Industria textilă; 

• Industria agro – alimentară.  

Este de remarcat că două dintre aceste sectoare, 

respectiv industria componentelor pentru 

automobile și industria textilă sunt bine 

reprezentate la nivelul județului Hunedoara, 

inclusiv în ceea ce privește exporturile. Totodată, 

tehnologia informațiilor și comunicații reprezintă 

un sector de interes pentru Universitatea din 

Petroșani, cu potențial de creștere. 

 

La nivel regional Hunedoara este al doilea județ 

din punct de vedere al investițiilor în CDI, cu 

0,15% din PIB - sub media Regiunii Vest de 

0,23%. 

 

În ceea ce privește infrastructura de sprijin pentru 

afaceri în 2016 urmează să intre în funcțiune 

Incubatorul de afaceri Simeria și Parcul industrial 

Călan (inclusiv incubator de afaceri) 

 

Importanța strategică a Complexului Energetic 

Hunedoara pentru securitatea energetică 

națională poate atrage după sine sprijin 

guvernamental  pentru reorganizare, evitând 

astfel închiderea definitivă. 

 

Numărul companiilor care găsesc în această 

 

Vecinătatea unor județe puternic dezvoltare 

precum Timiș și Arad, respectiv aparteneța la o 

regiune de dezvoltare puternică atrage după sine 

concurența necesitatea unor eforturi suplimentare 

pentru atragerea și menținerea investițiilor în 

județ.  

 

Restricțiile impuse de prezența pe teritoriul 

județului a unor suprafețe extinse de zone 

protejate limitează oportunitățile pentru 

agricultură și silvicultură.  

 

Specializarea restrânsă din zonele 

monoindustriale şi lipsa unor programe de 

reorientare profesională coerente reduce 

atractivitatea acestor zone pentru investitori 

 

Gradul scăzut de înlocuinre a forței de muncă (din 
cauza numărului mare de persoane care vor ieși 
la pensie și a numărului scăzut de adolescenți) 
preconizează o criză pe piața muncii în următorii 
10 ani.  

 
Investiţiile de tip lohn vor migra către zone mai 
avantajoase pentru investitori, cauzând astfel 
apariţia şomajului secundar 
 
Specializarea îngustă din zonele monoindustriale 
şi lipsa unor programe de reorientare profesională 
coerente reduce atractivitatea acestor zone 
pentru investitori 
 
Produse și servicii județene necompetitive în 
raport cu condiţiile de calitate impuse de UE 
 
Lipsa unor corelări ale programelor de dezvoltare 
a infrastructurii cu nevoile de echipare a zonelor 
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zonă condiţii de stabilitate şi resurse umane 

utilizabile pentru investiţii este în creştere 

 

Dezvoltarea agroturismului oferă posibilitatea 

reconversiei forţei de muncă disponibilizate 

 

Raportul cost/calitate pentru forţa de muncă este 

avantajos pentru angajatori 

 

Prezența activă a grupurilor de acțiune locală 

care sprijină dezvoltarea economică în mediul 

rural prin creșterea accesului la fonduri și 

expertiză în domeniu 

 

Existența de terenuri și infrastructuri de producție 

neutilizate, cu potențial de revalorificare 

economică..  

 

Existenţa materiilor prime şi a resurselor naturale 

care pot fi valorificate. 

cu potenţial de dezvoltare a IMM 
 
Percepţia negativă a privatizării întreprinderilor de 
stat 
 
Inexistenţa unei infrastructuri de cercetare 
performante scade posibilităţile şi apetitul tinerilor 
cercetători valoroşi de a rămâne în România 
 
Nivelul scăzut al salariilor din învăţământ şi 

cercetare 

 

Disponibilizările preconizate ca urmare a 

reorganizării Complexului Energetic Hunedoara, 

al doilea angajator din județ în anul 2014 (6672 

angajați). 

 

 

Infrastructură tehnică şi de utilităţi publice 

 

Infrastructura de transporturi 

 

Legături facile cu alte state sau oraşe din U.E prin 

intermediul coridorului Pan European Rin-Dunăre. 

 

Includerea în autostrăzii A1, segmentul Deva-

Lugoj în primul orizont din MGT (Masterplanul 

General de Transport al României), terment 

estimat de finalizare anul 2018. 

 

Programe de finanţare pentru dezvoltarea 

infrastructurii de transport încadrată în reţeaua 

TEN-T (Core şi Comprehensive). 

 

Programe de finanţare la nivel naţional (prin 

fonduri U.E) cu axe dedicate infrastructurii de 

transport (POR / PNDL). 

 

Existenţă a două aeroporturi în vecinătatea 

judeţului (Sibiu – 90 min şi Timişoara 120 min). 

 

Potenţialul de culoar navigabil al Mureşului care 

poate asigura o mai bună conexiune cu judeţele 

învecinate din est şi vest (inclusiv Ungaria). 

 

Modernizarea DN66A (după Câmpul lui Neag) 

poate crea o nouă legătură cu Băile Herculane şi 

 

Infrastructura de transporturi 

 

Gradul diminuat de investiţii la nivelul CFR, mai 

ales în ceea ce priveşte proiecte de completare 

sau extindere a infrastructurii feroviare. 

 

Experiența la nivel național a nerespectării 

termenelor de finalizare a marilor proiecte  
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Orşova (racordare la o altă zonă turistică de 

interes naţional). 51 

 

Existenţa liniilor CFR ce urmează a fi finalizate. 

 

Mediul şi resursele naturale 

 

Posibilitatea de acces la fonduri nerambursabile 

în scopul soluţionării problemelor de mediu – de 

ex. programele operaționale pentru perioada 

2014 – 2020 oferă finanțare pentru sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor și 

reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, 

precum și pentru combaterea poluării istorice. 

 

Promovarea investiţiilor de mediu în zone de risc 

ecologic 

 

Disponibilitatea resursei umane pentru activităţi 

de reconversie profesională spre aşa numitele «  

meserii verzi » 

 

Elaborarea, în judeţ, a unor programe de gestiune 

a deşeurilor urbane şi industriale, cu accent pe 

reciclarea şi refolosirea produselor şi materialelor 

 

Apartenenţa Regiunii Vest la Euroregiunea DKMT 

 

Programele guvernamentale bilaterale între 

România şi diverse ţări UE 

 

Existenţa unor Asociaţii Profesionale cu obiect de 

activitate relavant pentru domeniul mediului 

(Asociaţia Română a Apei, etc.) şi a altor 

organizaţii neguvernamentale cu profil ecologic şi 

de protecţia mediului 

 

Existenţa în cadrul Universităţilor din judeţ a unor 

facultăţi şi secţii cu profil de mediu sau de 

tehnologii în domeniul mediului și domenii conexe 

 

Sprijin guvernamental pentru restructurarea 

sistemului energetic (cu premise pentru 

 

Risc permanent pentru degradarea factorilor de 

mediu, deoarece viitorul industriei extractive şi cel 

al ramurilor conexe ramâne incert 

 

Lipsa unor strategii viabile de restructurare a 

întreprinderilor de stat  

 

Siație incertă a sistemului energetic județean, în 

contextul Strategiei energetice a României încă 

nefinalizată 

 

Infrastructurile tehnico – edilitare perimate 

contribuie la poluarea factorilor de mediu 

 

Lipsa unor politici concentrate pentru protecţia 

mediului 

Risc permanent pentru degradarea factorilor de 

mediu prin nerespectarea legislaţiei 

                                                   
51 Este de menţionat faptul că modernizarea acestui drum poate reprezentare o ameninţarea pentru Parcul 

Naţional Retezat în contextul în care poate atrage dezvoltări imobiliare haotice. 
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menținerea a două mine active) și pentru 

închiderea unor perimetre de exploatare minieră 

Turism 

 

Posibilitatea racordării la trasee turistice tematice 

de interes (ex. Drumurl Împăraţilor Romani, deja 

implementat). 

 

Potențial de stabilire unor parteneriate tematice 

cu alte zone / dotări turistice complementare celor 

din Hunedoara (ex. parteneriat Geoparcul 

Dinozaurilor Haţeg – Dino Parc Râsnov). 

 

Recâştigarea atractivităţii centrelor turisitce 

tradiţionale pentru turiştii autohtoni din străinătate 

 

Implementarea relativ simplă şi cu investiţii relativ 

reduse (cofinanțate din fonduri europene) a 

pensiunilor rurale 

 

Implementarea relativ simplă a unor trasee de 

drumeţie, reabilitarea cabanelor montane 

 

Dezvoltarea turistică a zonelor Parâng, Retezat, 

Ţara Haţegului, Munţii Orăştiei au crescut 

vizibilitatea și atractivitatea județului d.p.d.v. 

turistic 

 

Apartenenţa Regiunii Vest la Euroregiunea DKMT 

 

 

Încălzirea globală face ca iarna să fie prea puţine 

zile cu precipitaţii, ceea ce face dificilă practicarea 

sporturilor de iarnă. Cele mai vulnerabile sunt 

pârtiile de ski de la Râuşor şi Vulcan. 

 

Potenţialul turistic ridicat al judeţeleor învecinate 

care atrage în continuare un număr în creştere de 

turiști în defavoarea Hunedoarei. 

 

Polarizarea destinaţiilor turistice majore la nivel 

naţional: Valea Prahovei, Litoralul Românesc 

(inclusiv Delta Dunării), Mânăstirile din Moldova 

sau oraşele fortificate din Transilvania. 

 

Tendinţa turiştilor români de a alege destinaţii în 

străinătate în defavoarea celor din interiorul ţării 

(cu atât mai mult cu cât județul Hunedoara este 

situat în partea de Vest a țării). 

 

Calitatea mediului în unele zone influenţează 

negativ dezvoltarea turismului 

 

Ofertele de produse turistice ale judeţului nu sunt 

competitive internaţional 
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Tabel 65 - Populaţia Judeţului Hunedoara la RPL 1992, 2002 şi 2011

 RPL 1992 RPL2002 RPL2011 

Evolutie 

1992 - 2022 

Evolutie  

2002 - 2011 

JUDETUL 

HUNEDOARA 547950 485712 418565 -11.36% -13.82% 

MEDIUL URBAN 410931 368778 313918 -10.26% -14.88% 

MEDIUL RURAL 137019 116934 104647 -14.66% -10.51% 

DEVA  78438 69257 61123 -11.70% -11.74% 

HUNEDOARA  81337 71257 60525 -12.39% -15.06% 

PETROSANI  52390 45195 37160 -13.73% -17.78% 

ANINOASA 5552 5106 4360 -8.03% -14.61% 

BRAD 18861 16482 14495 -12.61% -12.06% 

CALAN 14738 13030 11279 -11.59% -13.44% 

HATEG 11616 10910 9685 -6.08% -11.23% 

LUPENI 32853 30642 23390 -6.73% -23.67% 

ORASTIE 24174 21213 18227 -12.25% -14.08% 

PETRILA 29302 25840 22692 -11.81% -12.18% 

SIMERIA 14311 13895 12556 -2.91% -9.64% 

URICANI 12835 10227 8972 -20.32% -12.27% 

VULCAN 34524 29740 24160 -13.86% -18.76% 

GEOAGIU  5984 5294  -11.53% 

BAIA DE CRIS 3478 3031 2611 -12.85% -13.86% 

BALSA 1643 1217 871 -25.93% -28.43% 

BANITA 1397 1363 1211 -2.43% -11.15% 

BARU 3344 3044 2696 -8.97% -11.43% 

BACIA 1968 1797 1827 -8.69% 1.67% 

BAITA 4720 4218 3712 -10.64% -12.00% 

BATRANA 278 175 127 -37.05% -27.43% 

BERIU 3478 3354 3138 -3.57% -6.44% 

BLAJENI 1920 1530 1192 -20.31% -22.09% 

BOSOROD 2442 2257 2062 -7.58% -8.64% 

BRANISCA 2015 1831 1767 -9.13% -3.50% 

BRETEA 

ROMANA 3419 3133 3052 -8.37% -2.59% 

BUCES 2786 2381 1961 -14.54% -17.64% 

BUCURESCI 2200 1924 1553 -12.55% -19.28% 

BULZESTII DE 

SUS 562 406 271 -27.76% -33.25% 

BUNILA 664 462 306 -30.42% -33.77% 

BURJUC 1071 1012 873 -5.51% -13.74% 

CERBAL 918 665 474 -27.56% -28.72% 

CERTEJU DE 

SUS 3902 3456 3126 -11.43% -9.55% 

CARJITI 865 798 681 -7.75% -14.66% 
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CRISCIOR 4713 4277 3841 -9.25% -10.19% 

DENSUS 2133 1774 1577 -16.83% -11.10% 

DOBRA 3743 3499 3345 -6.52% -4.40% 

GEOAGIU 6527     

GHELARI 3156 2314 1983 -26.68% -14.30% 

GURASADA 2039 1783 1492 -12.56% -16.32% 

HARAU 2052 2123 2231 3.46% 5.09% 

ILIA 4198 4022 3662 -4.19% -8.95% 

LAPUGIU DE JOS 1832 1750 1659 -4.48% -5.20% 

LELESE 635 511 406 -19.53% -20.55% 

LUNCA CERNII 

DE JOS 1501 1116 905 -25.65% -18.91% 

LUNCOIU DE JOS 2198 2024 1815 -7.92% -10.33% 

MARTINESTI 1223 1048 956 -14.31% -8.78% 

ORASTIOARA DE 

SUS 2646 2442 2079 -7.71% -14.86% 

PESTISU MIC 1301 1290 1207 -0.85% -6.43% 

PUI 5106 4745 4122 -7.07% -13.13% 

RAPOLTU MARE 2086 2066 1960 -0.96% -5.13% 

RACHITOVA 1843 1487 1330 -19.32% -10.56% 

RIBITA 1846 1596 1347 -13.54% -15.60% 

RAU DE MORI 4402 3546 3153 -19.45% -11.08% 

ROMOS 3063 2855 2604 -6.79% -8.79% 

SARMIZEGETUSA 1544 1388 1209 -10.10% -12.90% 

SALASU DE SUS 3187 2782 2359 -12.71% -15.20% 

SANTAMARIA-

ORLEA 3996 3522 3251 -11.86% -7.69% 

SOIMUS 3502 3549 3371 1.34% -5.02% 

TELIUCU 

INFERIOR 2877 2552 2344 -11.30% -8.15% 

TOMESTI 1508 1298 1075 -13.93% -17.18% 

TOPLITA 1056 882 715 -16.48% -18.93% 

TOTESTI 1865 1993 1893 6.86% -5.02% 

TURDAS 1975 1955 1801 -1.01% -7.88% 

UNIREA 1081     

VATA DE JOS 4881 4293 3728 -12.05% -13.16% 

VALISOARA 1539 1388 1197 -9.81% -13.76% 

VETEL 2828 2760 2872 -2.40% 4.06% 

VORTA 1380 1082 876 -21.59% -19.04% 

ZAM 2487 2148 1875 -13.63% -12.71% 

GENERAL 

BERTHELOT  1020 896  -12.16% 

Sursa: RPL 1992, 2002, 2011 

Tabel 66 - Densitatea populaţiei la nivelul unităţilor administrativ teritoriale componente ale judeţului Hunedoara
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 Populatie RPL 2011 Suprafata UAT Densitatea populatiei 

ANINOASA 5054 3094 1.63 

VULCAN 30462 8810 3.46 

BANITA 1162 8098 0.14 

SARMIZEGETUSA 1231 7245 0.17 

TOTESTI 1862 2292 0.81 

SANTAMARIA-ORLEA 3170 6874 0.46 

DENSUS 1594 13573 0.12 

RACHITOVA 1349 6922 0.19 

LUNCA CERNII DE 

JOS 

946 15130 0.06 

BRETEA ROMANA 2907 10020 0.29 

TELIUCU INFERIOR 2570 3994 0.64 

BUNILA 332 6154 0.05 

ORASTIOARA DE 

SUS 

2160 22726 0.10 

CALAN 13873 10273 1.35 

MARTINESTI 1004 6063 0.17 

BATRANA 148 4934 0.03 

TURDAS 2064 3269 0.63 

ORASTIE 23285 4037 5.77 

CARJITI 674 4534 0.15 

VETEL 2733 11700 0.23 

LAPUGIU DE JOS 1481 10242 0.14 

ILIA 3798 9176 0.41 

CERTEJU DE SUS 3200 8890 0.36 

BURJUC 869 6497 0.13 

BRANISCA 1610 7704 0.21 

VALISOARA 1327 3424 0.39 

GURASADA 1541 9356 0.16 

BAITA 3702 11192 0.33 

VORTA 910 10256 0.09 

LUNCOIU DE JOS 1848 4965 0.37 

ZAM 1811 16343 0.11 

BUCURESCI 1644 6938 0.24 

BUCES 2053 12217 0.17 

VATA DE JOS 3831 20210 0.19 

BAIA DE CRIS 2759 8861 0.31 

BLAJENI 1191 8590 0.14 

TOMESTI 1106 5981 0.18 

BULZESTII DE SUS 279 11044 0.03 

BALSA 932 15190 0.06 

RAU DE MORI 3332 38600 0.09 
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CRISCIOR 4111 4019 1.02 

DOBRA 3473 11966 0.29 

PESTISU MIC 1139 5050 0.23 

HUNEDOARA 77713 9784 7.94 

RIBITA 1325 7375 0.18 

BRAD 16811 7976 2.11 

TOPLITA 769 5512 0.14 

BARU 2853 14079 0.20 

BOSOROD 2048 12687 0.16 

BERIU 3344 19705 0.17 

DEVA 72174 5878 12.28 

HARAU 2043 4937 0.41 

SOIMUS 3467 7008 0.49 

LUPENI 28886 7612 3.79 

URICANI 10417 24442 0.43 

GENERAL 

BERTHELOT 

912 3083 0.30 

HATEG 11250 6291 1.79 

RAPOLTU MARE 1976 8095 0.24 

GHELARI 2237 4655 0.48 

SIMERIA 14393 5067 2.84 

BACIA 1863 2934 0.63 

SALASU DE SUS 2441 22207 0.11 

PUI 4462 23002 0.19 

PETRILA 26421 31536 0.84 

PETROSANI 45709 21081 2.17 

GEOAGIU 5775 15544 0.37 

ROMOS 2828 9857 0.29 

CERBAL 497 12846 0.04 

LELESE 407 7599 0.05 

 

Tabel 67 - Structura populaţiei pe etnii la nivelul judeţului Hunedoara, în anul 2011 

 Români Maghiari Romi Ucrainieni Germani Turci Ruşi - 

Lipoveni 

Sârbi 

JUDETUL 

HUNEDOARA 

368073 15900 7475 114 971 33 25 33 

MEDIUL URBAN 268396 15083 6099 68 905 28 18 31 

MEDIUL RURAL 99677 817 1376 46 66 5 7 - 

   MUNICIPIUL 
DEVA 

50718 4409 757 24 191 19 7 17 

   MUNICIPIUL  

VULCAN 

21250 1155 321 4 47 - * 3 

   MUNICIPIUL 

BRAD 

13365 123 197 * 20 - - - 

   MUNICIPIUL 50780 2803 990 14 171 4 5 7 
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HUNEDOARA 

   MUNICIPIUL 

LUPENI 

19365 1566 771 4 69 3 - - 

   MUNICIPIUL 

ORASTIE 

15781 279 988 - 66 - * - 

   MUNICIPIUL 

PETROSANI 

30926 2250 597 4 116 - * * 

   ORAS 

ANINOASA 

3711 172 298 * 5 - - - 

   ORAS CALAN 9635 526 160 * 94 - * - 

   ORAS 

GEOAGIU 

4516 32 456 - 13 * - - 

   ORAS HATEG 9022 155 61 7 25 - * * 

   ORAS PETRILA 19969 1048 165 * 38 * - - 

   ORAS SIMERIA 11261 314 165 4 46 - - - 

   ORAS URICANI 8097 251 173 * 4 - * * 

   BACIA 1672 78 8 * * - - - 

   BAIA DE CRIS 2558 4 - - * - - - 

   BAITA 3614 14 13 - 4 - * - 

   BALSA 818 3 5 - - - - - 

   BANITA 1184 8 - * - - - - 

   BARU 2558 3 60 * - - * - 

   BATRANA 123 - - - - - - - 

   BERIU 2989 * 28 - - - - - 

   BLAJENI 1180 - - - - - - - 

   BOSOROD 2048 - - - * - - - 

   BRANISCA 1677 18 6 - * * - - 

   BRETEA 

ROMANA 

2968 15 11 - 5 - - - 

   BUCES 1923 - 24 - - - - - 

   BUCURESCI 1524 - - - - - - - 

   BULZESTII DE 

SUS 

256 - - - * - - - 

   BUNILA 290 - - - - - - - 

   BURJUC 842 4 4 - * - - - 

   CARJITI 654 * - - - - - - 

   CERBAL 469 - - - - - - - 

   CERTEJU DE 

SUS 

2990 18 - - 5 - - - 

   CRISCIOR 3701 13 22 - - * - - 

   DENSUS 1543 3 - - 5 - - - 

   DOBRA 3196 26 44 - * - - - 

   GENERAL 

BERTHELOT 

867 5 10 - - - - - 

   GHELARI 1874 34 5 * - - - - 
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   GURASADA 1449 7 * - - - - - 

   HARAU 1995 131 33 - * - - - 

   ILIA 3539 10 * - 3 * * - 

   LAPUGIU DE 

JOS 

1632 * - - - - - - 

   LELESE 391 3 - - - - - - 

   LUNCA CERNII 

DE JOS 

890 - - - - - - - 

   LUNCOIU DE 

JOS 

1790 - - * - - - - 

   MARTINESTI 818 105 9 - - - - - 

   ORASTIOARA 

DE SUS 

2044 * * 4 - - - - 

   PESTISU MIC 1148 20 - - 3 - - - 

   PUI 3927 12 73 - 3 - - - 

   RACHITOVA 1312 - - - - - - - 

   RAPOLTU 

MARE 

1863 9 42 * - - - - 

   RAU DE MORI 2937 5 128 - - - - - 

   RIBITA 1318 * - - - - - - 

   ROMOS 2446 3 55 7 12 - - - 

   SALASU DE 

SUS 

2302 4 10 - - - - - 

   SANTAMARIA-

ORLEA 

2921 18 166 * - - - - 

   

SARMIZEGETUSA 

1187 * - - - - - - 

   SOIMUS 3202 58 9 - 4 - - - 

   TELIUCU 

INFERIOR 

2205 39 5 3 * * 3 - 

   TOMESTI 1059 * - - * - - - 

   TOPLITA 697 * - - - - - - 

   TOTESTI 1789 4 60 4 - - - - 

   TURDAS 1327 20 358 - - - - - 

   VALISOARA 1161 10 - - - - - - 

   VATA DE JOS 3637 16 28 * - - - - 

   VETEL 2548 75 154 - 6 - - - 

   VORTA 861 * - - - - - - 

   ZAM 1764 9 3 18 * - * - 

 

 Slovaci Bulagri Croaţi Greci Italieni Evrei Cehi Polonezi Chinezi 

JUDETUL 

HUNEDOARA 

64 21 3 43 115 46 17 51 60 

MEDIUL URBAN 57 17 * 42 93 46 17 50 60 

MEDIUL RURAL 7 4 * * 22 - - * - 
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   MUNICIPIUL 
DEVA 

25 4 * 4 19 23 8 5 27 

   MUNICIPIUL  

VULCAN 

* * - - 3 - 4 5 - 

   MUNICIPIUL 

BRAD 

3 - - - 3 - - 4 9 

   MUNICIPIUL 

HUNEDOARA 

14 8 - 36 19 6 * 4 6 

   MUNICIPIUL 

LUPENI 

- * - - 7 3 - 19 - 

   MUNICIPIUL 

ORASTIE 

- - - * 8 * - - 11 

   MUNICIPIUL 

PETROSANI 

7 * - - 15 6 3 9 6 

   ORAS 

ANINOASA 

- - - - 3 - - - - 

   ORAS CALAN * - - * * - - - - 

   ORAS 

GEOAGIU 

* * - - 4 - - - - 

   ORAS HATEG * - - - 7 - - - - 

   ORAS PETRILA 3 * - - - 4 - - - 

   ORAS SIMERIA * - - - 4 * - 3 * 

   ORAS URICANI - - - - - - - * - 

   BACIA - - - * - - - - - 

   BAIA DE CRIS - - - - * - - - - 

   BAITA - - - - - - - - - 

   BALSA - - - - - - - - - 

   BANITA - - - - * - - - - 

   BARU - - - - * - - - - 

   BATRANA - - - - - - - - - 

   BERIU - - - - - - - - - 

   BLAJENI - - - - - - - - - 

   BOSOROD - - - - - - - - - 

   BRANISCA - - - - - - - - - 

   BRETEA 

ROMANA 

- - - - - - - - - 

   BUCES - - - - - - - - - 

   BUCURESCI - - - - - - - - - 

   BULZESTII DE 

SUS 

- - - - * - - - - 

   BUNILA - - - - - - - - - 

   BURJUC - - - - - - - - - 

   CARJITI - - - - - - - - - 

   CERBAL * - - - - - - - - 

   CERTEJU DE 

SUS 

- * - - - - - - - 
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   CRISCIOR * - - - - - - * - 

   DENSUS - * - - - - - - - 

   DOBRA - - - - - - - - - 

   GENERAL 

BERTHELOT 

- - - - * - - - - 

   GHELARI - - - - * - - - - 

   GURASADA - * - - - - - - - 

   HARAU - - - - * - - - - 

   ILIA - * - - 4 - - - - 

   LAPUGIU DE 

JOS 

- - - - - - - - - 

   LELESE - - - - - - - - - 

   LUNCA CERNII 

DE JOS 

- - - - - - - - - 

   LUNCOIU DE 

JOS 

- - - - - - - - - 

   MARTINESTI - - - - - - - - - 

   ORASTIOARA 

DE SUS 

- - - - - - - - - 

   PESTISU MIC - - - - - - - - - 

   PUI * - - - * - - - - 

   RACHITOVA - - - - - - - - - 

   RAPOLTU 

MARE 

- - - - - - - - - 

   RAU DE MORI - - - - - - - - - 

   RIBITA - - - - - - - - - 

   ROMOS - - * - - - - - - 

   SALASU DE 

SUS 

- - - - - - - - - 

   SANTAMARIA-

ORLEA 

- - - - 5 - - - - 

   

SARMIZEGETUSA 

- - - - - - - - - 

   SOIMUS * - - - * - - - - 

   TELIUCU 

INFERIOR 

- - - - - - - - - 

   TOMESTI - - - - * - - - - 

   TOPLITA - - - - * - - - - 

   TOTESTI - - - - - - - - - 

   TURDAS - - - - - - - - - 

   VALISOARA - - - - - - - - - 

   VATA DE JOS - - - - - - - - - 

   VETEL - - - - - - - - - 

   VORTA - - - - - - - - - 

   ZAM 3 - - - * - - - - 
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 Ceangai Mecedoneni Altă etnie Informaţie nedisponibilă 

JUDETUL 

HUNEDOARA 

18 8 263 25228 

MEDIUL URBAN 16 8 173 22705 

MEDIUL RURAL * - 90 2523 

   MUNICIPIUL 
DEVA 

10 * 58 4794 

   MUNICIPIUL  

VULCAN 

* - 5 1359 

   MUNICIPIUL 

BRAD 

- - 6 764 

   MUNICIPIUL 

HUNEDOARA 

3 4 23 5623 

   MUNICIPIUL 

LUPENI 

* - 14 1566 

   MUNICIPIUL 

ORASTIE 

- * 6 1083 

   MUNICIPIUL 

PETROSANI 

- * 36 3179 

   ORAS 

ANINOASA 

- - * 168 

   ORAS CALAN - - * 858 

   ORAS GEOAGIU - - 4 266 

   ORAS HATEG - - 4 401 

   ORAS PETRILA - - 4 1457 

   ORAS SIMERIA - - 6 749 

   ORAS URICANI - - 4 438 

   BACIA * - - 64 

   BAIA DE CRIS - - * 45 

   BAITA - - - 66 

   BALSA - - - 45 

   BANITA - - - 17 

   BARU - - - 71 

   BATRANA - - - 4 

   BERIU - - - 119 

   BLAJENI - - - 12 

   BOSOROD - - - 13 

   BRANISCA - - * 63 

   BRETEA 

ROMANA 

- - - 53 

   BUCES - - - 14 

   BUCURESCI - - - 29 

   BULZESTII DE 

SUS 

- - - 13 

   BUNILA - - - 16 
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   BURJUC - - - 20 

   CARJITI - - * 23 

   CERBAL - - - 4 

   CERTEJU DE 

SUS 

- - - 112 

   CRISCIOR * - - 100 

   DENSUS - - - 25 

   DOBRA - - * 76 

   GENERAL 

BERTHELOT 

- - - 13 

   GHELARI - - * 67 

   GURASADA - - - 34 

   HARAU - - - 69 

   ILIA - - 8 93 

   LAPUGIU DE 

JOS 

- - * 25 

   LELESE - - - 12 

   LUNCA CERNII 

DE JOS 

- - - 15 

   LUNCOIU DE 

JOS 

- - - 24 

   MARTINESTI - - - 24 

   ORASTIOARA 

DE SUS 

- - - 28 

   PESTISU MIC - - - 36 

   PUI - - - 105 

   RACHITOVA - - - 18 

   RAPOLTU 

MARE 

- - - 44 

   RAU DE MORI - - - 83 

   RIBITA - - - 28 

   ROMOS - - 9 71 

   SALASU DE 

SUS 

- - * 42 

   SANTAMARIA-

ORLEA 

- - - 140 

   

SARMIZEGETUSA 

- - * 19 

   SOIMUS - - - 96 

   TELIUCU 

INFERIOR 

- - 5 81 

   TOMESTI - - - 13 

   TOPLITA - - - 16 

   TOTESTI - - - 36 

   TURDAS - - - 96 
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   VALISOARA - - * 25 

   VATA DE JOS - - - 46 

   VETEL - - 30 59 

   VORTA - - - 14 

   ZAM - - 28 47 

* Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3) 

Sursa: RPL 2011 

 

Tabel 68 - Principalii indicatori demografici pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara, în anul 2015 

 Gradul de 

îmbătrânire al 

populaţiei (‰) 

Proporţia 

persoanelor sub 

15 ani din 

populaţie (%) 

Proporţia 

persoanelor 

peste 65 de ani 

din populaţie (%) 

Indicele de 

senioritate (%) 

JUDETUL 
HUNEDOARA 

1260.6 12.8 16.1 20.5 

MEDIUL URBAN 1100.8 13.1 14.4 19.0 

MEDIUL RURAL 1882.8 11.8 22.3 24.0 

MUNICIPIUL 

DEVA 

1335.5 12.3 16.5 18.5 

MUNICIPIUL 

VULCAN 

772.8 14.2 11.0 14.6 

MUNICIPIUL 

BRAD 

1825.6 10.4 19.0 20.1 

MUNICIPIUL 

HUNEDOARA 

1218.9 12.9 15.7 18.2 

MUNICIPIUL 

LUPENI 

914.5 13.1 12.0 17.9 

MUNICIPIUL 

ORASTIE 

961.5 13.5 12.9 22.6 

MUNICIPIUL 

PETROSANI 

1019.1 13.0 13.3 18.7 

ORAS ANINOASA 774.2 15.0 11.6 17.2 

ORAS CALAN 1157.0 12.8 14.8 21.0 

ORAS GEOAGIU 1303.9 13.9 18.1 24.9 

ORAS HATEG 1226.4 12.7 15.6 19.6 

ORAS PETRILA 782.3 14.4 11.3 19.7 

ORAS SIMERIA 1310.3 12.9 17.0 22.6 

ORAS URICANI 523.1 15.5 8.1 16.6 

BACIA 1497.8 12.4 18.5 22.9 

BAIA DE CRIS 3331.8 8.4 28.1 29.9 

BAITA 2306.3 10.8 24.8 22.1 

BALSA 4118.4 8.9 36.6 31.0 

BANITA 1359.7 12.1 16.4 24.3 

BARU 1308.1 13.7 17.9 22.6 

BATRINA 4000.0 9.2 36.6 27.1 

BERIU 1087.9 15.1 16.5 25.7 
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BLAJENI 4150.7 6.6 27.3 25.1 

BOSOROD 1705.9 11.9 20.4 24.9 

BRANISCA 3035.5 9.0 27.2 24.5 

BRETEA 

ROMANA 

2128.4 11.5 24.4 27.2 

BUCES 2140.9 11.5 24.6 23.4 

BUCURESCI 2362.4 9.3 22.0 23.9 

BULZESTII DE 

SUS 

3600.0 8.9 32.0 33.3 

BUNILA 5777.8 5.6 32.2 23.1 

BURJUC 2250.0 12.5 28.1 32.9 

CARJITI 2904.8 9.5 27.7 24.0 

CERBAL 3857.1 8.9 34.3 21.0 

CERTEJU DE 

SUS 

1398.9 12.3 17.2 23.6 

CRISCIOR 1913.4 10.2 19.6 21.2 

DENSUS 2393.9 11.0 26.2 24.1 

DOBRA 1413.5 15.3 21.6 26.4 

GENERAL 

BERTHELOT 

1957.4 10.3 20.2 25.5 

GHELARI 2000.0 10.9 21.8 16.7 

GURASADA 2886.7 10.3 29.8 29.8 

HARAU 1307.2 14.5 18.9 23.8 

ILIA 2043.9 11.1 22.7 26.6 

LAPUGIU DE JOS 1448.4 17.6 25.5 25.5 

LELESE 3722.2 9.0 33.3 20.9 

LUNCA CERNII 

DE JOS 

2744.4 9.9 27.2 25.1 

LUNCOIU DE JOS 2278.4 9.8 22.4 17.2 

MARTINESTI 1992.0 12.6 25.2 26.1 

ORASTIOARA DE 

SUS 

1870.7 12.1 22.6 26.0 

PESTISU MIC 3558.1 7.5 26.8 25.2 

PUI 1336.1 14.1 18.9 18.7 

RACHITOVA 2362.4 11.2 26.3 25.6 

RAPOLTU MARE 1386.2 14.6 20.2 26.9 

RAU DE MORI 1160.2 15.1 17.5 22.7 

RIBITA 3698.9 7.2 26.7 24.1 

ROMOS 1622.2 13.0 21.1 29.3 

SALASU DE SUS 2685.8 9.7 26.1 22.7 

SANTAMARIA-

ORLEA 

1197.3 14.0 16.8 23.8 

SARMIZEGETUSA 2181.1 10.7 23.3 20.9 

SOIMUS 1814.6 11.7 21.2 23.8 
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TELIUCU 

INFERIOR 

1514.7 13.3 20.1 15.9 

TOMESTI 3604.7 8.3 30.0 26.8 

TOPLITA 3587.3 8.1 29.1 15.9 

TOTESTI 1674.1 11.8 19.8 23.2 

TURDAS 932.8 17.0 15.8 22.8 

VALISOARA 2569.0 9.4 24.1 23.5 

VATA DE JOS 2868.8 8.7 25.0 22.7 

VETEL 1351.4 13.6 18.4 21.8 

VORTA 3197.2 8.9 28.4 25.1 

ZAM 2336.9 11.0 25.7 22.0 

 

 Raportul de 

dependenţă 

demografică (‰) 

Raportul de 

dependenţă a 

populaţiei tinere 

(‰) 

Raportul de 

dependenţă a 

populaţiei 

vârstnice (‰) 

Rata de înlocuire 

a forţei de muncă 

(‰) 

JUDETUL 
HUNEDOARA 

406.7 179.9 226.8 539.7 

MEDIUL URBAN 378.1 180.0 198.1 540.0 

MEDIUL RURAL 517.5 179.5 338.0 538.5 

MUNICIPIUL 

DEVA 

405.3 173.5 231.7 520.6 

MUNICIPIUL 

VULCAN 

337.0 190.1 146.9 570.3 

MUNICIPIUL 

BRAD 

415.9 147.2 268.7 441.5 

MUNICIPIUL 

HUNEDOARA 

400.2 180.3 219.8 541.0 

MUNICIPIUL 

LUPENI 

336.0 175.5 160.5 526.5 

MUNICIPIUL 

ORASTIE 

358.4 182.7 175.7 548.1 

MUNICIPIUL 

PETROSANI 

356.9 176.8 180.2 530.3 

ORAS ANINOASA 363.0 204.6 158.4 613.8 

ORAS CALAN 382.5 177.3 205.2 532.0 

ORAS GEOAGIU 471.6 204.7 266.9 614.1 

ORAS HATEG 394.1 177.0 217.1 531.0 

ORAS PETRILA 345.7 194.0 151.7 581.9 

ORAS SIMERIA 426.7 184.7 242.0 554.1 

ORAS URICANI 308.3 202.4 105.9 607.2 

BACIA 447.9 179.3 268.6 537.9 

BAIA DE CRIS 576.5 133.1 443.4 399.3 

BAITA 553.0 167.3 385.7 501.8 

BALSA 834.8 163.1 671.7 489.3 

BANITA 399.0 169.1 229.9 507.3 
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BARU 462.1 200.2 261.9 600.6 

BATRINA 845.1 169.0 676.1 507.0 

BERIU 461.8 221.2 240.6 663.5 

BLAJENI 513.7 99.7 413.9 299.2 

BOSOROD 477.0 176.3 300.7 528.9 

BRANISCA 566.2 140.3 425.9 420.9 

BRETEA 

ROMANA 

559.0 178.7 380.3 536.1 

BUCES 564.5 179.7 384.8 539.2 

BUCURESCI 456.3 135.7 320.6 407.1 

BULZESTII DE 

SUS 

692.8 150.6 542.2 451.8 

BUNILA 607.0 89.6 517.4 268.7 

BURJUC 681.5 209.7 471.8 629.0 

CARJITI 592.8 151.8 441.0 455.4 

CERBAL 761.2 156.7 604.5 470.1 

CERTEJU DE 

SUS 

419.7 175.0 244.8 524.9 

CRISCIOR 424.0 145.5 278.5 436.6 

DENSUS 592.6 174.6 418.0 523.8 

DOBRA 586.4 243.0 343.5 729.0 

GENERAL 

BERTHELOT 

439.2 148.5 290.7 445.5 

GHELARI 484.9 161.6 323.3 484.9 

GURASADA 669.3 172.2 497.1 516.6 

HARAU 500.7 217.0 283.7 651.1 

ILIA 510.2 167.6 342.6 502.9 

LAPUGIU DE JOS 758.9 310.0 449.0 929.9 

LELESE 732.8 155.2 577.6 465.5 

LUNCA CERNII 

DE JOS 

589.2 157.3 431.8 472.0 

LUNCOIU DE JOS 476.5 145.3 331.1 436.0 

MARTINESTI 607.1 202.9 404.2 608.8 

ORASTIOARA DE 

SUS 

530.6 184.8 345.7 554.5 

PESTISU MIC 523.4 114.8 408.5 344.5 

PUI 493.4 211.2 282.2 633.7 

RACHITOVA 600.0 178.4 421.6 535.3 

RAPOLTU MARE 534.4 223.9 310.4 671.8 

RAU DE MORI 483.9 224.0 259.9 672.0 

RIBITA 512.9 109.2 403.8 327.5 

ROMOS 518.4 197.7 320.7 593.1 

SALASU DE SUS 559.4 151.8 407.7 455.3 

SANTAMARIA- 446.3 203.1 243.2 609.3 
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ORLEA 

SARMIZEGETUSA 513.3 161.4 352.0 484.1 

SOIMUS 490.9 174.4 316.5 523.2 

TELIUCU 

INFERIOR 

500.9 199.2 301.7 597.5 

TOMESTI 619.7 134.6 485.1 403.8 

TOPLITA 593.4 129.4 464.1 388.1 

TOTESTI 461.5 172.6 288.9 517.7 

TURDAS 487.3 252.1 235.2 756.4 

VALISOARA 504.9 141.5 363.4 424.4 

VATA DE JOS 508.8 131.5 377.3 394.6 

VETEL 470.5 200.1 270.4 600.3 

VORTA 593.6 141.4 452.2 424.3 

ZAM 579.4 173.6 405.8 520.9 

Sursa: prelucrarea consultantului pe baza datelor furnizate de baza de date INS TEMPO 

 

Tabel 69 - Principalii indicatori demografici privind miscarea naturală a populaţiei în judeţul Hunedoara, în anul 2014 

 Născuţi vii Rata 

natalităţii 

Decedaţi Rata 

mortalităţii 

Rata sporului 

natural 

JUDETUL 
HUNEDOARA 

3353 7.0 5835 12.2 -5.2 

MEDIUL URBAN 2627 7.1 4180 11.2 -4.2 

MEDIUL RURAL 726 6.9 1655 15.7 -8.8 

MUNICIPIUL 

DEVA 

473 6.6 755 10.6 -4.0 

MUNICIPIUL 

VULCAN 

218 7.4 249 8.4 -1.0 

MUNICIPIUL 

BRAD 

104 6.4 240 14.8 -8.4 

MUNICIPIUL 

HUNEDOARA 

509 6.8 879 11.7 -4.9 

MUNICIPIUL 

LUPENI 

192 6.9 323 11.6 -4.7 

MUNICIPIUL 

ORASTIE 

221 9.7 246 10.7 -1.1 

MUNICIPIUL 

PETROSANI 

284 6.4 501 11.3 -4.9 

ORAS ANINOASA 38 7.7 70 14.3 -6.5 

ORAS CALAN 103 7.6 177 13.1 -5.5 

ORAS GEOAGIU 52 9.1 82 14.4 -5.3 

ORAS HATEG 88 7.9 123 11.1 -3.2 

ORAS PETRILA 171 6.7 276 10.8 -4.1 

ORAS SIMERIA 100 7.1 148 10.4 -3.4 

ORAS URICANI 74 7.4 111 11.0 -3.7 

BACIA 21 11.4 25 13.6 -2.2 

BAIA DE CRIS 11 4.1 61 23.0 -18.8 
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BAITA 18 5.0 80 22.2 -17.2 

BALSA 3 3.5 20 23.2 -19.7 

BANITA 3 2.6 9 7.8 -5.2 

BARU 17 6.0 57 20.1 -14.1 

BATRINA 1 7.1 3 21.4 -14.3 

BERIU 37 11.0 47 14.0 -3.0 

BLAJENI 5 4.5 11 9.9 -5.4 

BOSOROD 15 7.5 32 15.9 -8.5 

BRANISCA 4 2.6 10 6.4 -3.8 

BRETEA 

ROMANA 

10 3.5 49 17.0 -13.6 

BUCES 21 10.8 39 20.1 -9.3 

BUCURESCI 11 6.8 29 18.0 -11.2 

BULZESTII DE 

SUS 

3 10.6 6 21.2 -10.6 

BUNILA  0.0 2 6.1 -6.1 

BURJUC 4 4.8 11 13.2 -8.4 

CARJITI 3 4.5 9 13.6 -9.1 

CERBAL 2 4.2 4 8.4 -4.2 

CERTEJU DE 

SUS 

14 4.5 50 16.2 -11.6 

CRISCIOR 23 5.8 63 15.8 -10.0 

DENSUS 8 5.2 31 20.3 -15.1 

DOBRA 33 9.7 52 15.2 -5.6 

GENERAL 

BERTHELOT 

9 9.9 5 5.5 4.4 

GHELARI 14 6.6 31 14.5 -8.0 

GURASADA 7 4.7 38 25.6 -20.9 

HARAU 23 11.0 31 14.8 -3.8 

ILIA 22 5.9 65 17.5 -11.6 

LAPUGIU DE JOS 22 15.2 30 20.7 -5.5 

LELESE 2 4.9 3 7.4 -2.5 

LUNCA CERNII 

DE JOS 

4 4.4 7 7.6 -3.3 

LUNCOIU DE JOS 10 5.5 35 19.3 -13.8 

MARTINESTI 6 6.1 9 9.2 -3.1 

ORASTIOARA DE 

SUS 

6 2.8 10 4.6 -1.8 

PESTISU MIC 5 4.4 21 18.3 -13.9 

PUI 26 6.0 76 17.5 -11.5 

RACHITOVA 14 10.5 17 12.8 -2.3 

RAPOLTU MARE 15 7.5 15 7.5 0.0 

RAU DE MORI 45 13.9 44 13.6 0.3 

RIBITA 8 6.1 17 13.1 -6.9 
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ROMOS 17 6.0 53 18.9 -12.8 

SALASU DE SUS 18 7.7 53 22.6 -14.9 

SANTAMARIA-

ORLEA 

22 6.9 35 11.0 -4.1 

SARMIZEGETUSA 7 5.9 18 15.1 -9.2 

SOIMUS 30 8.6 57 16.3 -7.7 

TELIUCU 

INFERIOR 

15 5.8 28 10.9 -5.1 

TOMESTI 5 4.8 15 14.3 -9.6 

TOPLITA 2 2.6 7 9.1 -6.5 

TOTESTI 15 8.0 11 5.9 2.1 

TURDAS 23 10.9 25 11.9 -0.9 

VALISOARA 1 0.8 22 17.5 -16.7 

VATA DE JOS 25 6.7 70 18.8 -12.1 

VETEL 25 8.9 40 14.2 -5.3 

VORTA 5 6.1 21 25.5 -19.4 

ZAM 11 6.3 46 26.4 -20.1 

Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

Tabel 70 - Principalii indicatori privind mişcarea migratorie a populaţiei la nivelul judeţului Hunedoara, în anul 2014 

 Stabiliri de 

reşedinţă 

Plecări cu 

reşedinţa 

Soldul 

schimbărilor de 

reşedinţă 

Stabiliri cu 

domiciliul 

(inclusiv migratia 

externă) 

MUNICIPIUL 
DEVA 

747 696 51 959 

MUNICIPIUL 

VULCAN 

100 287 -187 279 

MUNICIPIUL 

BRAD 

263 181 82 216 

MUNICIPIUL 

HUNEDOARA 

271 663 -392 713 

MUNICIPIUL 

LUPENI 

116 284 -168 252 

MUNICIPIUL 

ORASTIE 

188 267 -79 276 

MUNICIPIUL 

PETROSANI 

382 453 -71 397 

ORAS ANINOASA 11 53 -42 58 

ORAS CALAN 79 127 -48 162 

ORAS GEOAGIU 76 59 17 99 

ORAS HATEG 178 152 26 145 

ORAS PETRILA 124 219 -95 248 

ORAS SIMERIA 106 153 -47 178 

ORAS URICANI 18 122 -104 106 

BACIA 37 16 21 51 
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BAIA DE CRIS 39 32 7 58 

BAITA 15 36 -21 54 

BALSA 4 17 -13 21 

BANITA 5 11 -6 13 

BARU 20 36 -16 43 

BATRINA 1  1 4 

BERIU 11 38 -27 89 

BLAJENI 9 31 -22 13 

BOSOROD 4 19 -15 20 

BRANISCA 74 20 54 38 

BRETEA 

ROMANA 

76 27 49 60 

BUCES 11 31 -20 22 

BUCURESCI 7 19 -12 33 

BULZESTII DE 

SUS 

1 7 -6 9 

BUNILA 1 2 -1 4 

BURJUC 9 12 -3 21 

CARJITI 7 6 1 21 

CERBAL 2 9 -7 11 

CERTEJU DE SUS 20 25 -5 43 

CRISCIOR 21 66 -45 76 

DENSUS 13 7 6 28 

DOBRA 31 32 -1 74 

GENERAL 

BERTHELOT 

10 9 1 9 

GHELARI 12 20 -8 33 

GURASADA 11 9 2 17 

HARAU 13 13 0 59 

ILIA 28 26 2 69 

LAPUGIU DE JOS 6 13 -7 11 

LELESE  2 -2 7 

LUNCA CERNII 

DE JOS 

2 7 -5 9 

LUNCOIU DE JOS 13 25 -12 29 

MARTINESTI 13 12 1 30 

ORASTIOARA DE 

SUS 

10 22 -12 39 

PESTISU MIC 27 10 17 35 

PUI 23 42 -19 60 

RACHITOVA 4 6 -2 27 

RAPOLTU MARE 10 22 -12 39 

RAU DE MORI 30 39 -9 33 

RIBITA 22 15 7 25 
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ROMOS 20 31 -11 29 

SALASU DE SUS 20 35 -15 45 

SANTAMARIA-

ORLEA 

23 42 -19 76 

SARMIZEGETUSA 13 13 0 19 

SOIMUS 26 42 -16 88 

TELIUCU 

INFERIOR 

10 11 -1 65 

TOMESTI 8 16 -8 8 

TOPLITA 9 6 3 18 

TOTESTI 8 29 -21 45 

TURDAS 22 18 4 45 

VALISOARA 8 23 -15 21 

VATA DE JOS 44 41 3 58 

VETEL 35 17 18 86 

VORTA 6 4 2 4 

ZAM 34 20 14 27 

 

 Plecări cu 

domiciliul 

(inclusiv 

migraţia 

externă) 

Soldul 

schimbărilor 

de domiciliu 

Emigranţi 

definitivi 

Imigranţi 

definitivi 

Soldul 

migraţiei 

internaţionale 

MUNICIPIUL 
DEVA 

1093 -134 32 15 -17 

MUNICIPIUL 

VULCAN 

560 -281 29 6 -23 

MUNICIPIUL 

BRAD 

213 3 4 2 -2 

MUNICIPIUL 

HUNEDOARA 

1036 -323 45 16 -29 

MUNICIPIUL 

LUPENI 

539 -287 33 3 -30 

MUNICIPIUL 

ORASTIE 

393 -117 25 4 -21 

MUNICIPIUL 

PETROSANI 

738 -341 41 4 -37 

ORAS ANINOASA 140 -82 5  -5 

ORAS CALAN 215 -53 6 2 -4 

ORAS GEOAGIU 69 30  1 1 

ORAS HATEG 189 -44 4 1 -3 

ORAS PETRILA 490 -242 16 2 -14 

ORAS SIMERIA 238 -60 7 5 -2 

ORAS URICANI 234 -128 8 1 -7 

BACIA 44 7  1 1 

BAIA DE CRIS 52 6 2  -2 
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BAITA 57 -3 1 1 0 

BALSA 16 5    

BANITA 18 -5    

BARU 46 -3    

BATRINA 8 -4    

BERIU 45 44 3  -3 

BLAJENI 20 -7    

BOSOROD 21 -1    

BRANISCA 19 19    

BRETEA 

ROMANA 

43 17 1 2 1 

BUCES 34 -12    

BUCURESCI 26 7    

BULZESTII DE 

SUS 

6 3    

BUNILA 11 -7    

BURJUC 12 9    

CARJITI 12 9    

CERBAL 10 1    

CERTEJU DE 

SUS 

55 -12 7  -7 

CRISCIOR 67 9 1  -1 

DENSUS 23 5    

DOBRA 61 13 2  -2 

GENERAL 

BERTHELOT 

13 -4 1  -1 

GHELARI 45 -12 1  -1 

GURASADA 15 2    

HARAU 33 26 1  -1 

ILIA 47 22 1 1 0 

LAPUGIU DE JOS 29 -18 2  -2 

LELESE 8 -1    

LUNCA CERNII 

DE JOS 

14 -5 2  -2 

LUNCOIU DE JOS 21 8    

MARTINESTI 12 18  1 1 

ORASTIOARA DE 

SUS 

26 13    

PESTISU MIC 15 20 1  -1 

PUI 53 7  1 1 

RACHITOVA 12 15    

RAPOLTU MARE 45 -6 1  -1 

RAU DE MORI 50 -17    

RIBITA 24 1    
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ROMOS 40 -11 3  -3 

SALASU DE SUS 33 12  1 1 

SANTAMARIA-

ORLEA 

58 18 1  -1 

SARMIZEGETUSA 9 10 1  -1 

SOIMUS 52 36    

TELIUCU 

INFERIOR 

55 10 3  -3 

TOMESTI 12 -4    

TOPLITA 11 7    

TOTESTI 24 21  1 1 

TURDAS 44 1    

VALISOARA 25 -4    

VATA DE JOS 48 10    

VETEL 38 48    

VORTA 14 -10    

ZAM 34 -7    

Sursa: baza de date INS TEMPO 

 

Tabel 71 - Prezentarea serviciilor pentru copii/tineri/familii aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara 

Nr. 

crt. 

Denumire serviciu Servicii oferite 

Servicii pentru copii 

1 Reţeaua serviciilor de tip familial 

Deva 

Serviciu rezidenţial organizat pe model familial, care 

furnizează şi asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, 

pe o perioadă determinată gazduire, îngrijire, educaţie şi 

pregătire în vederea reintegrarii sau integrarii familiale şi 

socio-profesionale 

2 Reţeaua serviciilor de tip familial 

Valea Jiului 

3 Centrul de plasament Brad 

Centrul de plasament Lupeni 

Găzduire şi protecţie în sistem modulat; asistenţă 

medicală generală şi de specialitate; dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă : îngrijire şi 

întreţinere zilnică într-un mod de viaţă cât mai apropiat 

celui familial; consiliere şi sprijin educaţional şi 

vocaţional; menţinerea legăturilor cu părinţii, familia 

lărgită şi alte persoane importante sau apropiate de copil; 

activităţi civice, educative şi de petrecere a timpului liber. 

4 Centrul de orientare, 

supraveghere, sprijin a 

reintegrării sociale pentru copil 

CUORE Petrosani 

Îngrijire în regim rezidenţial pentru copilul care a săvârşit 

fapte penale şi nu răspunde penal; îndrumare şi asistenţă 

educaţională; îngrijire şi asistenţă medicală; consiliere şi 

reprezentare juridică; evaluare şi consiliere 

psihocomporta-mentală, psihoterapie individuală şi de 

grup 

5 Centrul de primire în regim de 

urgenţă Deva 

Primire şi găzduire pe o perioadă determinată, asistenţă 

medicală, intervenţie personalizată, consiliere şi 

psihoterapie, activităţi de socializare şi recreere, activităţi 

educaţionale, informative 



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

 

249 

 

6 Case familiale Hunedoara 

Centrul de plasament Orastie 

Serviciul rezidenţial organizat pe model familial, care 

furnizează şi asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, 

pe o perioadă determinată, gazduire, educaţie şi 

pregătire în vederea reintegrarii sau integrării familiale şi 

socio-profesionale 

7 Centrul de plasament pentru 

copilul cu handicap Hunedoara 

Centrul de plasament pentru 

copilul cu handicap Vulcan 

Casa familiala pentru copii cu 

dizabilitati Hunedoara 

Găzduire şi protecţie în sistem modulat; servicii de 

îngrijire şi asistenţă medicală generală şi de specialitate; 

masaj terapeutic, kinetoterapie, logopedie; psihoterapie 

individuală sau/ şi de grup, suport psihopedagogic; 

stimularea psihosenzorială şi motorie; asigurarea hranei 

şi securităţii; activităţi de dezvoltare a deprinderilor de 

viaţă independentă; activităţi civice, educative şi de 

petrecere a timpului liber, menţinerea legăturilor cu 

părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau 

apropiate de copil 

8 Centrul specializat pentru copii 

cu dizabilităţi Hunedoara 

Găzduire şi protecţie copilului cu dizabilităţi 0 – 2 ani, 

asistenţă medicală de specialitate, servicii de asistenţă 

socială 

9 Centrul maternal Hunedoara Asistenţă şi protecţie cuplului mama – copil până la 

depăşirea situaţiei care a generat criza familială 

10 Centrul de prevenire impotriva 

abuzului, neglijenta Orăştie 

Servicii de prevenire a abandonul şi institutionalizarea 

copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de 

îngrijire, educaţie, recreere- socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, 

orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi 

activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau 

reprezentanţii legali 

11 Servicii de recuperare pentru 

copii şi adulţi cu handicap Deva, 

Centrul de recuperare pentru 

copii cu dizabilităţi Hunedoara 

Programe de recuperare individuale şi de grup, evaluare 

pluridisciplinară, kinetoterapie, electrostimulare, 

logopedie, suport psihopedagogic, masaj terapeutic 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 202
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Tabel 72 - Servicii de asistenţă socială aflate în subordinea Consiliului Judeţean 

Nr. 

crt. 

Denumire serviciu Servicii oferite 

Servicii pentru copii 

1 Centru de zi Dobra, Ilia, 

Certeju de Sus, Baru 

Educare, asistenţă şi îngrijire, consiliere psihologică 

pentru copil şi familie, socializare şi petrecere a 

timpului liber, reintegrare familială şi comunitară, 

asigurarea hranei 

2 Cresa Deva, Orăştie Promovare relatii sociale (Socializare)- Timp liber; 

Servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive 

( prepararea, servirea si distribuirea hranei; Activitati 

socio culturale; Identificare si evaluare; Logopedie 

3 Centrul de Zi „Lumină şi 

Speranţă” Hunedoara 

Identificare si evaluare; Consiliere Sociala; Consiliere 

Psihologica; Gazduire pe timp de zi; Servicii de 

asigurare a hranei si suplimentelor nutritive 

( prepararea, servirea si distribuirea hranei; Suport si 

acompaniament; Promovare relatii sociale 

(Socializare)- Timp liber; Promovare relatii sociale 

(Socializare)- Activitati socio culturale 

4 Centrul de educaţie şi cultură 

„Şansa” Vulcan 

Promovare relatii sociale (Socializare)- Activitati socio 

culturale; Promovare relatii sociale (Socializare)- Timp 

liber; Educatie sociala 

5 Cantina de ajutor social Deva, 

Hunedoara, Petroşani, Vulcan, 

Haţeg, Petrila 

Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive 

( prepararea, servirea şi distribuirea hranei) 

6 Centru de urgenţă pentru 

femeia şi copilul abuzat Deva 

Identificare şi evaluare; Găzduire pe perioadă 

determinată; Consiliere Juridică 

7 Adăpost de urgenţă pe timp de 

noapte Hunedoara 

Identificare şi evaluare; Consiliere Sociala; Sprijin de 

urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de 

criză 

8 Centrul de primire în regim de 

urgenţă - Centrul Social de 

Urgenţe Simeria 

Informare în domeniu; Orientare Sociala; Consiliere 

Psihologica; Găzduire pe perioada nedeterminata; 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 

 

Tabel 73 - Prezentarea serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi şi vârstnici aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. 

Hunedoara 

Nr. 

crt. 

Denumire serviciu Servicii oferite 

Servicii pentru adulţi cu dizabilităţi 

1 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Brad 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Geoagiu 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Brănişca 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Petrila 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

nr. 1 Păclişa 

Asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile 

igienico - sanitare corespunzatoare persoanelor cu 

handicap asistate; asigură asistenţă medicală 

curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi 

supraveghere permanentă a persoanelor cu 

handicap institutionalizate; elaborează planuri 

individualizate de intervenţie; activităţi de 

ergoterapie, socializare, asistenţă pentru educaţie, 

în raport cu restantul funcţional al beneficiarului; 

activităţii de recuperare, reabilitare, reinserţie socială 
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Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

nr. 2 Păclişa 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

nr. 3 Păclişa 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Bretea Strei 

şi cultural educative; consiliere şi informare privind 

problematica socială, consiliere psihologică atât 

familiei (apartinatorilor) cât şi beneficiarilor; asigură 

respectarea Standardelor specifice de calitate şi a 

indicatorilor stabiliţi de DGPPH. 

2 Centrul de integrare prin 

terapie ocupationala Simeria 

Asigură protecţie şi îngrijire tinerilor cu handicap pe 

model familial; activităţi în atelierele de lumânări şi 

decoraţiuni interioare, ţesătorie, caiete, croitorie, 

tâmplărie, fermă, amenajări exterioare; organizează 

activităţii de recuperare, reabilitare, reinserţie socială 

şi cultural educative prin : terapie prin activităţi 

artistice precum muzica, pictura, modelajul, arta 

dramatică, activităţi recreative în aer liber, excursii, 

jocuri sportive 

3 Locuinţe protejate Orăştie Asigură protecţie şi îngrijire persoanelor adulte cu 

handicap pe model familial 

4 Centrul de educaţie şi cultură 

„Şansa” Vulcan 

Promovare relatii sociale (Socializare)- Activitati 

socio culturale; Promovare relatii sociale 

(Socializare)- Timp liber; Educatie sociala 

Servicii pentru vârstnici 

6 Cămin pentru persoane 

vârstnice Pui 

Cămin pentru persoane 

vârstnice Lupeni 

Asigură protecţie şi îngrijire persoanelor adulte aflate 

în dificultate în sistem modulat 

Sursa: Strategia Judeţeană pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului şi Adultului în Dificultate 2014 – 2020 
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Consultarea mediului de afaceri – Model de chestionar transmis 

 

CONSULTAREA AGENȚILOR ECONOMICI 
 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI HUNEDOARA 

 
Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute, dar va avea un impact pe termen lung asupra dezvoltării 
județului. Vă mulțumim pentru colaborare! 

 
 

În cadrul proiectului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Hunedoara, echipa de 
elaborare, coordonată de S.C. GEA Strategy & Consulting S.A., consideră importantă consultarea 
agenților economici din județ cu privire la:  
 

1. Aportul potențial al acestora la dezvoltarea economică locală; 
2. Gradul de satisfacție al acestora privind mediul de afaceri local si posibilități de  
îmbunătățire; 
3. Opinia acestora privind perspectivele de dezvoltare ale județului.  
 

Răspunsurile furnizate prin acest chestionar vor fi avute în vedere în procesul de definire a 
direcțiilor și proiectelor strategice pe care și le va suma autoritatea publică în vederea dezvoltării 
județului Hunedoara.  
 

Chestionarul poate fi completat: 
 în format fizic, și trimis la adresa Str.Belgrad nr. 10, Sector 1, 011762 București  sau fax la 

numărul  0318053591;  
 în format electronic și trimis prin email către andreea.maier@geaconsulting.ro. 
 

Vă mulțumim pentru timpul acordat și vă rugăm să transmiteți chestionarul completat până cel 
târziu vineri 17 februarie 2016.  
 

Pentru sugestii și/ sau întrebări privind acest proiect și rezultatele chestionarului puteți contacta 
echipa de proiect la adresa de e-mail andreea.maier @geaconsulting.ro. 
 

 

Numele companiei și localitatea unde este înregistrat sediul/filiala/punctul de lucru pe teritoriul jud. 
Hunedoara (opțional) ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

An înființare (sediu/filială/punct de lucru pe teritoriul jud. Hunedoara):........................................................ 

 

Sectorul de activitate: 

□ Agricultură, silvicultură, pescuit 

□ Industria alimentară 

□ Industria extractivă 

□ Industria textilă 

□ Industria lemnului și hârtiei 

□ Industria chimică/petrochimică 

□ Industria metalurgică 

□ Fabricarea calculatoarelor, a produselor 
electronice, optice, etc. 

□ Industria constructoare de mașini, utilaje, 
echipamente și a mijloacelor de transport 

□ Producția de energie 

□ Construcțiile 

mailto:andreea.maier@geaconsulting.ro
mailto:ioana.ivanov@geaconsulting.ro
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□ Servicii financiare 

□ Intermediere, transport, depozitare 

□ Hoteluri, restaurante – turism 

□ Cercetare-dezvoltare, consultanță, servicii de 
marketing,publicitate, management, etc. 

□ IT & C 

□ Servicii private de sănătate și asistență socială 

□ Servicii private de educație și formare 

□ Activități de recreere, artistice, culturale, 
divertisment 

□ Alte domenii: 
…………………………………………………. 

Numărul de angajați: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numele, funcția și datele de contact ale persoanei care a completat prezentul chestionar (pentru 
utilizare în cazul în care vor fi necesare clarificări/informații suplimentare privind răspunsurile 
furnizate): ....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
..... 

 

Aport la dezvoltarea locală 

 
1. În următorii ani, estimați ca numărul de angajați: 

a) Va crește cu peste 20% 
b) Va crește cu până la 20% 
c) Va rămâne aproximativ la fel 
d) Va scădea cu până la 20% 
e) Va scădea cu peste 20% 

 
2. În următorii ani, estimați ca volumul productiei / cifra de afaceri a companiei   

a) Va crește cu peste 20% 
b) Va crește cu până la 20% 
c) Va rămâne aproximativ la fel 
d) Va scădea cu până la 20% 
e) Va scădea cu peste 20% 

 
3. În ce proporție sunt angajații dumneavoastră rezidenți în localitatea pe teritoriul căruia vă 

situați?  
 

□ 0 – 20%            □21-40%           □41-60%          □61-80%         □80-100% 
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4. Care sunt principalele localități de proveniență a angajaților dumneavoastră, exceptând cea 
pe teritoriul căruia va situați? 

 
....................................................................................................................................................................................... 
 

5. Cum apreciați forța de muncă la care aveți acces în județul Hunedoara?  
(vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare opiniei dumneavoastră) 

 
Foarte 
mulțumit 

Mulțumit Neutru Nemulțumit 
Foarte 
nemulțumit 

Nivelul de pregătire / competență al 
forței de muncă locală  

     

Potrivirea tipului de calificări disponibile 
pe piața forței de muncă locală a cu 
necesitățile companiei 

     

Bazinul de selecție (numărul de 
candidați) la care compania are access 

     

Retenția angajaților      
 
 
Mediul de afaceri local 
 

6. Cum apreciați colaborarea companiei dumneavoastră cu: 
Primăria/consiliul local:    (foarte satisfăcut) □1       □2       □3       □4      □5  (deloc satisfăcut) 
Consiliul județean:            (foarte satisfăcut) □1       □2       □3       □4      □5  (deloc satisfăcut) 
 

7. Cu ce alte instituții din județ (spre exemplu instituții de educație, de cercetare-dezvoltare, 
de sprijin pentru afaceri sau plasarea forței de muncă, etc.) derulați colaborări benefice 
pentru bunul mers al afacerii dumneavoastră? Cu ce alte instituții din județ ați dori să vă 
extindeți colaborarea? 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 

8. Ce nevoi de sprijin ați mai avea din partea autorităților locale și județene? Va rugăm 
menționați atât arii de sprijin cât și proiecte specifice. 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 

9. Aveți relații de cooperare cu companii din același sector de activitate din județ/ din regiune? 
Dacă DA, care sunt acestea și unde sunt localizate? 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 
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10. Formați lanțuri valorice cu companii din județ / din regiune? Dacă DA, care sunt acestea, 
unde sunt localizare și ce activitate desfășoară acestea? 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 
 

11. Care ar fi companiile din județ cu care vedeți posibilă realizarea unor parteneriate în viitor și 
ce obiectiv ar avea aceste parteneriate? 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 
 

12. Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură considerati ca locația dumneavoastră în acest 
oraș/comună este un punct esențial în bunul mers și profitabilitatea companiei 
dumneavoastră? 

(foarte satisfăcut) □1       □2       □3       □4      □5  (deloc satisfăcut) 
 

13. Care sunt principalele beneficii pe care le aveți situându-vă în această localitate?  
Vă rugăm să bifați casuța corespunzătoare valorii de la 1 (foarte puțin important) până la 5 (foarte 
important). 
Potențial beneficiu 1 2 3 4 5 
Accesul la forța de muncă din localitate și împrejurimi      
Costul forței de muncă din localitate și împrejurimi      
Costul factorilor de producție (teren, materie primă), în afară de forța de muncă      
Facilitățile oferite investitorilor      
Apropierea fata de piața de desfacere      
Acces către piețe/ zone învecinate      
Acces către legături de transport      
Proximitatea față de furnizori      
Proximitatea față de alte firme din același sector      
Acces la forță de muncă bine pregătită      
Disponibilitatea terenurilor/spațiilor pentru desfășurarea activității      
Costul terenurilor      
Asistență financiară      
Atractivitatea generală a zonei      
Infrastructura IT      
Acoperirea broadband adecvată      
Proximitatea față de universități / centre de cercetare      
Altul. Vă rugăm menționați: 
 ................................................................................................................................. 

     

 
14. Care sunt dezavantajele situării companiei dumneavoastră în această localitate? 

 
 Posibilități limitate  de acces în localitate/județ 
 Lipsa unoir spații adecvate și a utilităților necesare pentru derularea activităților 
 Lipsa unor facilități fiscale adecvate  
 Accesul limitat la serviciile de comunicații (internet, telefonie) 
 Lipsa forței de muncă bine calificate 
 Accesul limitat la serviciile profesionale de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor 
 Posibilități reduse de promovare a produselor  și serviciilor  
 Acces dificil la finanțări 
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Altele:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 

 
Opinii privind perspectivele de dezvoltare ale județului 
 

15. În opinia dumneavoastră, care ar fi principalele domenii specifice de activitate economică 
care ar putea reprezenta motoare de dezvoltare economică ale județului? Vă rugăm să bifați 
maxim trei domenii.  

 
□ Agricultură, silvicultură, pescuit 
□ Industria alimentară 
□ Industria extractivă 
□ Industria textilă 
□ Industria lemnului și hârtiei 
□ Industria chimică/petrochimică 
□ Industria metalurgică 
□ Fabricarea calculatoarelor, a produselor 
electronice, optice, etc. 
□ Industria constructoare de mașini, utilaje, 
echipamente și a mijloacelor de transport 
□ Producția de energie 
□ Construcțiile 
□ Servicii financiare 
□ Intermediere, transport, depozitare 
□ Hoteluri, restaurante – turism 
□ Cercetare-dezvoltare, consultanță, servicii de 
marketing,publicitate, management, etc. 
□ IT & C 
□ Servicii private de sănătate și asistență socială 
□ Servicii private de educație și formare 
□ Activități de recreere, artistice, culturale, 
divertisment 
□ Alte 
domenii…………………………………………………… 
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16. Ce măsuri din partea autorităților județene și locale ar putea susține retenția agenților economici 
existenți și/sau atragerea de noi agenți economici în județ? 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 

17. Compania dumneavoastră ar fi interesată / deschisă în a dezvolta proiecte în parteneriat 
(parteneriat public-privat sau alte formule de colaborare) cu autoritatile județene sau locale? În ce 
domenii?  

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 

18. Care considerați că sunt principalele direcții de acțiune in domeniul creșterii competitivității 
mediului de afaceri la nivel local?  

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 

 
 

_____________ 
 
Doriți să primiți rezultatele centralizate ale chestionarului de mai sus, aplicat la circa 30 de companii principali 
angajatori prezenți în județ?   

Da □ Nu □  
 
Doriți să fiți informat și să participați la viitoarele evenimente de consultare din cadrul proiectului de elaborare a 
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Hunedoara?  

Da □ Nu □  
  
Vă mulțumim pentru timpul acordat! 
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Consultarea mediului de afaceri – Centralizarea răspunsurilor primite la chestionarele transmise 

 

Tabel 74 - Centralizarea răspunsurilor primite la chestionare. Tipuri de respondenţi 

 

Nr. 

Crt. 

Nume 

Companie 

Sediul 

Companiei 

Alte localităti de 

provenienţă a 

angajaţilor 

An 

înfiinţare 

Număr 

angajaţi 

Sector de 

activitate 

1 SC.Agroberi
anul SRL 

Beriu Castău 2009 6 
Agricultură, 
silvicultură,pescuit 

2 
SC Amadeus 

SRL 
Şoimuş 

Deva,Simeria, 

Hunedoara,Certeju,

Vălișoara 

2006 207 Alte domenii 

3 

SC Apa Serv 

Valea Jiului 

SA 

Petroşani 

Petrila,Aninoasa, 

Vulcan,Lupeni, 

Uricani,Pui 

2009 512 

Alte 

domenii:Operator de 

servicii publice de 

alimentare cu apă si 

canalizare 

4 
SC Assa 

Abloy SRL 
Deva 

Deva/Împrejurimile 

localității Hunedoara 
- 211 

Alte 

domenii:Producţie 

confecţii metalice 

5 SC Instalatii 

Gevis SRL 
Vediu Hunedoara,Ghelari 1994 37 Construcţii 

6 
SC Roben 

SRL 
Haţeg 

Râu de 

Mori,Deva,Bretea 

Româna 

- 60 
Intermediere, 

transport,depozitare 

7 SC SINMVJ 

SRL 
Petroşani 

Petrila,Vulcan, 

Uricani 
2012 1131 

Intermediere, 

transport,depozitare 

8 
SC Woodex 

Utility SRL 
Deva 

Dobra 

jud.Hunedoara, 

Bucuresti 

- 3 
Industria lemnului si 

hârtiei 

9 SC Zona D 

SRL 
Petroşani 

Petrila,Vulcan, 

Uricani,Lupeni 
1999 108 Construcţii 

10 
SC 

Activitatea 

Goscom SRL 

- 

Com.Orăștioara de 

Sus,Com.Beriu, 

Com.Rapoltu Mare 

1998 83 

Alte domenii:Servicii 

comunitare de 

utilităţi publice apă-

canal 

11 

SC Apel 

Prest SRL 
- 

Com.Vălișoara, 

Hunedoara 
1993 11 

Industria 

constructoare de 

mașini, utilaje, 

echipamente și a 

mijloacelor de 

transport 

12 SC 

BELEVION 

GEOTOPO 

SRL DEVA 

- 
Hunedoara,Orăștie,

Balata,Turda,Cluj 
- 22 Alte domenii 

13 SC Euroflex 

SRL 
Hunedoara Com.Pestișu Mic 2000 70 

Industria 

chimică/petrochimică 

14 SC 

Federalcoop 
Deva Deva - 14 

Alte 

domenii:Activităţi de 
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SRL comerţ şi servicii 

15 SC Filplast 

SRL 
Orăştie 

Beriu,Orăștioara de 

Sus,Vaidei,Sereca 
1991 36 

Industria 

chimică/petrochimică 

16 SC First 

Class SRL 
Orăştie Geoagiu,Vaidei 2002 30 

Intermediere, 

transport,depozitare 

17 

SC Formcat 

SRL 
- 

Com.Târnăveni 

jud.Mureș 
2006 3 

Servicii private de 

sănătate şi asistenţă 

socială/Servicii 

private de educaţie 

şi formare 

18 SC Miltermic 

SRL 
Deva Hunedoara 2011 3 Construcţii 

19 
SC GB 

Motors 

Invest SRL 

Deva Mun.Hunedoara 2003 18 

Alte 

domenii:Reprezenta

nţă auto vânzări-

service 

20 

SC ROLUX 

SRL 
Haţeg 

Rachitova, 

Santamaria Orlea, 

general Bertelot, 

Salasul de 

Sus,Densus, Rau 

De Mori 

2002 140 Industria alimentară 

21 SC Scorpion 

Design 

Construct 

SRL 

Crăciuneşti Deva 2011 7 
Industria lemnului şi 

hârtiei 

22 
S.C. TOTAL 

COMISIONA

RY 

SERVICES 

S.R.L. 

Deva 

Alba Iulia,Cluj-

Napoca,Brașov,Buc

urești,Agigea 

2012 36 

Alte domenii: Alte 

activităţi conexe 

transporturilor 

(servicii vamale, 

logistică, manipulare 

portuară) 

23 

S.C. 

TEHNOCAD 

S.R.L. 

Deva Cugir,Orăștie,Deva 2000 5 

Industria 

constructoare de 

mașini, utilaje, 

echipamente și a 

mijloacelor de 

transport 

24 
SC Timux 

Tipo Prod 

SRL 

Hunedoara Teliuc,Călan 1994 6 

Alte 

domenii:tipografie,co

merţ,papetărie, 

birotică 

25 

TRANSILVA

NIA 

INTERPRES

S SRL 

Deva - 2001 2 

Cercetare-

dezvoltare, 

consultanţă,servicii 

de marketing, 

publicitate, 

management 

26 SC VIVA 

DESIGN - 
Hunedoara 2005 5 

Industria lemnului si 

hârtiei 
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27 

SC Recom 

Sid SA 
Hunedoara 

Călan,Ghelari, 

Boșorod,Pestiș, 

Simeria,Deva 

2002 242 

Construcţii/Industria 

constructoare de 

maşini,utilaje,echipa

mente şi a 

mijloacelor de 

transport 

28 
SC OPF Air 

Systems Co 

SRL 

Hunedoara 
Comune adiacente 

localității 
- 17 

Alte 

domenii:Fabricarea 

altor produse 

fabricate din metal 

29 
- - 

Nu sunt din alte 

localități 
2008 1 

Alte domenii:terapii 

complementare 

 

Tabel 75 - Centralizarea răspunsurilor primite la chestionare. Aport la dezvoltare locală 

 

Nr. 

Crt. 

În următorii 

ani estimaţi că 

numărul de 

angajaţi: 

În următorii ani 

estimaţi că 

volumul 

producţiei / 

cifra de afaceri 

a companiei: 

În ce proporţie 

sunt angajaţii 

dumneavoastră 

rezidenţi în 

localitatea pe 

teritoriul căreia 

vă situaţi? 

Cum apreciaţi forţa de muncă la care 

aveţi acces în judeţul Hunedoara? 

1 

Va rămâne 
aproximativ la 
fel 

Va rămâne 
aproximativ la 
fel 

80-100% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 
de muncă locală-Nemulțumit;Potrivirea 
tipului de calificări disponibile pe piața forței 
de muncă locală cu necesitățile companiei-
Nemulțumit;Bazinul de selecție (numărul 
de candidați) la care compania are acces-
Nemulțumit;Retenția angajaților-Mulțumit 

2 

Va scădea cu 

până la 20% 

Va crește cu 

până la 20% 
0-20% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Foarte 

Nemulțumit;Potrivirea tipului de calificări 

disponibile pe piața forței de muncă locală 

cu necesitățile companiei-Foarte 

Nemulțumit;Bazinul de selecție (numărul 

de candidați) la care compania are acces-

Foarte Nemulțumit;Retenția angajaților-

Foarte Nemulțumit 

3 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

80-100% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Mulțumit;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Mulțumit;Retenția angajaților-Mulțumit 

4 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

Va crește cu 

până la 20% 
80-100% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Neutru;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Mulțumit;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Neutru 
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5 

Va crește cu 

până la 20% 

Va crește cu 

până la 20% 
41-60% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit;Bazinul de 

selecție (numărul de candidați) la care 

compania are acces-Nemulțumit; 

6 

Va crește cu 

până la 20% 

Va crește cu 

până la 20% 
41-60% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Neutru;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Neutru;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Mulțumit;Retenția angajaților-Neutru 

7 Va scădea cu 

peste la 20% 

Va scădea cu 

peste 20% 
0-20% Nu este cazul 

8 

Va crește cu 

peste 20%. 

Va crește cu 

peste 20% 
80-100% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Mulțumit;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Mulțumit 

9 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel. 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

80-100% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Neutru;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Neutru;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Neutru;Retenția angajaților-Neutru 

10 Va crește cu 

până la 20% 

Va crește cu 

până la 20% 
61-80% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit 

11 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

Va scădea cu 

până la 20% 
41-60% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Mulțumit;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Mulțumit;Retenția angajaților-Mulțumit 

12 

Va scădea cu 

până la 20% 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

21-40% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Mulțumit;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Mulțumit;Retenția angajaților-Mulțumit 

13 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

Va crește cu 

până la 20% 
0-20% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Neutru;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Neutru;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Neutru;Retenția angajaților-Neutru 

14 Va rămâne Va rămâne 80-100% Nivelul de pregătire / competență al forței 
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aproximativ la 

fel 

aproximativ la 

fel 

de muncă locală-Nemulțumit;Potrivirea 

tipului de calificări disponibile pe piața forței 

de muncă locală cu necesitățile companiei-

Nemulțumit;Bazinul de selecție (numărul 

de candidați) la care compania are acces-

Nemulțumit;Retenția angajaților-Foarte 

Nemulțumit 

15 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

Va crește cu 

până la 20% 
80-100% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Mulțumit;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Mulțumit;Retenția angajaților-Mulțumit 

16 

Va crește cu 

peste 20% 

Va crește cu 

peste 20% 
0-20% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Foarte 

Nemulțumit;Potrivirea tipului de calificări 

disponibile pe piața forței de muncă locală 

cu necesitățile companiei-Foarte 

Nemulțumit;Bazinul de selecție (numărul 

de candidați) la care compania are acces-

Foarte Nemulțumit;Retenția angajaților-

Foarte Nemulțumit 

17 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

Va crește cu 

peste 20% 
80-100% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Nemulțumit;Potrivirea 

tipului de calificări disponibile pe piața forței 

de muncă locală cu necesitățile companiei-

Mulțumit;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Neutru;Retenția angajaților-Neutru 

18 

Va crește cu 

peste 20% 

Va crește cu 

până la 20% 
0-20% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Foarte Mulțumit;Bazinul de selecție 

(numărul de candidați) la care compania 

are acces-Neutru;Retenția angajaților-

Neutru 

19 

Va crește cu 

până la 20% 

Va crește cu 

până la 20% 
61-80% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Neutru;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Neutru;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Neutru;Retenția angajaților-Neutru 

20 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

41-60% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Foarte Nemulțumit;Bazinul de selecție 

(numărul de candidați) la care compania 
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are acces-Neutru;Retenția angajaților-

Neutru 

21 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

Va crește cu 

până la 20% 
0-20% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Nemulțumit;Potrivirea 

tipului de calificări disponibile pe piața forței 

de muncă locală cu necesitățile companiei-

Foarte Nemulțumit;Bazinul de selecție 

(numărul de candidați) la care compania 

are acces-Neutru;Retenția angajaților-

Neutru 

22 

Va crește cu 

peste 20% 

Va crește cu 

peste 20% 
0-20% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Neutru;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Neutru;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Mulțumit;Retenția angajaților-Neutru 

23 

Va crește cu 

peste 20% 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

0-20% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Neutru;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Nemulțumit;Bazinul de selecție (numărul 

de candidați) la care compania are acces-

Nemulțumit;Retenția angajaților-Foarte 

Nemulțumit 

24 

Va crește cu 

peste 20% 

Va crește cu 

peste 20% 
80-100% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Foarte 

Nemulțumit;Potrivirea tipului de calificări 

disponibile pe piața forței de muncă locală 

cu necesitățile companiei-Foarte 

Nemulțumit;Bazinul de selecție (numărul 

de candidați) la care compania are acces-

Foarte Nemulțumit; 

25 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

80-100% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Foarte 

Nemulțumit;Potrivirea tipului de calificări 

disponibile pe piața forței de muncă locală 

cu necesitățile companiei-Neutru;Bazinul 

de selecție (numărul de candidați) la care 

compania are acces-Nemulțumit;Retenția 

angajaților-Mulțumit 

26 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

41-60% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Neutru;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Mulțumit;Retenția angajaților-Neutru 

27 
Va crește cu 

până la 20% 

Va crește cu 

până la 20% 
61-80% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Nemulțumit;Potrivirea 

tipului de calificări disponibile pe piața forței 
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de muncă locală cu necesitățile companiei-

Nemulțumit;Bazinul de selecție (numărul 

de candidați) la care compania are acces-

Nemulțumit;Retenția angajaților-Neutru 

28 

Va crește cu 

până la 20% 

Va crește cu 

peste 20% 
61-80% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Mulțumit;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Mulțumit;Bazinul de selecție (numărul de 

candidați) la care compania are acces-

Neutru;Retenția angajaților-Mulțumit 

29 

Va rămâne 

aproximativ la 

fel 

Va crește cu 

până la 20% 
80-100% 

Nivelul de pregătire / competență al forței 

de muncă locală-Neutru;Potrivirea tipului 

de calificări disponibile pe piața forței de 

muncă locală cu necesitățile companiei-

Nemulțumit;Bazinul de selecție (numărul 

de candidați) la care compania are acces-

Nemulțumit;Retenția angajaților-Foarte 

Nemulțumit 

 

Tabel 76 - Centralizarea răspunsurilor primite la chestionare. Mediul de afaceri local 

 

Nr. 

Crt. 

Cum 

apreciaţi 

colaborarea 

companiei 

dumneavoast

ră cu: 

Cu ce alte instituții din 

județ (spre exemplu 

instituții de educație, 

de cercetare-

dezvoltare, de sprijin 

pentru afaceri sau 

plasarea forței de 

muncă, etc.) derulați 

colaborări benefice 

pentru bunul mers al 

afacerii 

dumneavoastră? Cu ce 

alte instituții din județ 

ați dori să vă extindeți 

colaborarea? 

Ce nevoi de sprijin ați 

mai avea din partea 

autorităților locale și 

județene? Va rugăm 

menționați atât arii de 

sprijin cât și proiecte 

specifice. 

Aveți relații 

de 

cooperare 

cu companii 

din același 

sector de 

activitate din 

județ/ din 

regiune? 

Dacă DA, 

care sunt 

acestea și 

unde sunt 

localizate? 

Formați 

lanțuri 

valorice cu 

companii 

din județ / 

din 

regiune? 

Dacă DA, 

care sunt 

acestea, 

unde sunt 

localizate și 

ce activitate 

desfășoară 

acestea? 

1 Primăria/ 
Consiliul local: 
(foarte 
satisfăcut) X1       
2    3   4  5  
(deloc 
satisfăcut) 

- - - - 

2 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1      

2   3   4  X5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

Am dori o colaborare cu 

instituții de educație 

pentru formarea forței de 

muncă necesară 

Alimentarea 

corespunzătoare cu 

apă potabilă,hidranți 

stingere 

incendii,presiune apă 

corespunzătoare,canali

zare. 

Nu este cazul 
Nu este 

cazul 
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județean 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2   3   X4  5  

(deloc 

satisfăcut) 

3 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1     

X2   3   4  5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) X1      

2   3   4   5  

(deloc 

satisfăcut) 

AJOFM,Instituțiile de 

învățământ,spitale,CAS,

DSP,ANRSC,Administra

ția Bazinală de Apă-

Jiu,SH 

Petroșani,Autorități 

locale și județene. 

Promovarea in 

continuare a unei 

imagini reale și corecte 

a societății noastre in 

fața beneficiarilor 

serviciilor noastre. 

În calitate de 

membru 

A.R.A., 

reprezentanții 

SC Apa Serv 

au participat 

la diverse 

întâlniri si 

seminarii 

împreună cu 

alți operatori 

din țară. 

Nu 

4 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

X2   3  4  5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean:            

(foarte 

satisfăcut) 1       

X2   3   4   5  

(deloc 

satisfăcut) 

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Hunedoara și 

Deva,Liceul Tehnologic 

Constantin Bârsan 

- 

Uzina 

mecanică 

Orăștie, 

Europa Steel 

Nu 

5 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) X1       

2   3   4  5 

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) X1       

2   3   4   5  

(deloc 

satisfăcut) 

AJOFM Hunedoara și 

Deva,Centre de 

calificare. 

Asigurare de lucrări. 

Da,din județ 

și regiune 

Deva, Alba-

Iulia. 

- 
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6 Primăria/ 

consiliul 

local:(foarte 

satisfăcut) 1       

X2   3   4  5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean:(foart

e satisfăcut) 1   

X2   3   4    5  

(deloc 

satisfăcut) 

- 

Măsuri de reducere a 

taxelor și impozitelor 

locale,reducerea 

birocrației,achiziționare

a de produse de 

birotică și papetărie de 

la firmele locale. 

În fiecare 

oraș și 

municipiu-

întreprinderi 

mici și 

mijlocii. 

- 

7 

Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) X1      

2    3    4   5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) X1       

2   3    4    5  

(deloc 

satisfăcut) 

INSEMEX-

Hunedoara,AJOFM,ITM-

Hunedoara,CJAS-

Deva,CJASS-

Deva,Universitatea 

Petroșani. 

În situația în care pe 

amplasamentul minei 

Petrila au fost clasate 

ca monumente istorice 

unde clădiri aflate în 

administrare și 

prevăzute prin planul 

de închidere la 

dezafectare și 

demolare,SNIMVJ SA 

nu se poate angaja să 

le întrețină și nici să le 

mențină în 

proprietate.Ca urmare 

solicităm sprijinul ca 

aceste imobile să fie 

preluate de către 

autoritățile locale sau 

județene,eventual de 

către Ministerul Culturii 

și împreună să 

acceseze fonduri prin 

domeniul major de 

intervenție. 

Complexul 

Energetic 

Hunedoara 

Societate în 

insolvență-

Petroșani. 

SNIMVJ SA-

CEM-

Agroaliment-

COMEXIM-

Fortex-SC 

INFO98-

CEROM-

INSEMEX-

UPSROM-

OCTPREST 

8 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2   X3   4  5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1      

2   X3    4    5  

(deloc 

satisfăcut) 

Registrul 

Comerțului,Camera de 

Comerț,APIA,ITRSV 

Consultanță în 

managementul 

afacerilor,cursuri de 

calificare și dezvoltare 

profesională,consultanț

ă în accesarea și 

derularea proiectelor cu 

finanțare europeană. 

Toate în 

același sector 

de activitate. 

Toate. 

9 Primăria/ Camera de Muncă Accesarea fondurilor - - 
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consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) X1       

2    3   4   5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) X1      

2   3    4    5  

(deloc 

satisfăcut) 

europene pentru a 

scoate la licitație cât 

mai multe lucrări pe 

domeniul construcțiilor 

civile și 

industriale,alimentării 

cu apă și 

canalizare,drumuri etc. 

10 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2   X3   4  5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2   X3    4    5  

(deloc 

satisfăcut) 

Instituții de 

educație,colegii,școli-

pentru educare și 

informare privind 

importanța apei. 

Sprijin pentru obținere 

surse finanțare pentru 

dezvoltarea 

infrastructurii de 

apă,canal 

NU NU 

11 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2    3    4  X5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean:            

(foarte 

satisfăcut) 1    

2   3   4   X5 

(deloc 

satisfăcut) 

- 

Organizarea de cursuri 

de calificare pentru 

muncitori în domeniul 

industriei,ex:motostivuit

orist,macaragiu,strunga

r,sudor,ștrungar . 

NU NU 

12 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2    3    4  X5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

Primării,Consilii 

Locale,Consiliul 

Județean 

Taxe și impozite mai 

mici,facilități pentru 

angajarea tinerilor și 

formarea acestora. 

NU NU 
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2    3    4    X5  

(deloc 

satisfăcut) 

13 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

X2    3   4   5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2    X3   4   5  

(deloc 

satisfăcut) 

AJOFM Hunedoara 
Acces la forță de 

muncă calificată. 

DEPLAST 

SRL - 

HUNEDOAR

ANOVA 

PLAST SRL 

– DEVA 

NU 

14 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2    X3   4   5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2   X3    4    5  

(deloc 

satisfăcut) 

- 

Taxe mai mici,străzi 

asfaltate,pasarelă auto 

peste calea ferată. 

Cu toate 

societățile 

cooperative 

din județ,cu 

toate uniunile 

județene ale 

cooperației 

de consum. 

Asociația de 

societăți 

cooperative, 

activitatea 

de comerț și 

prestări 

servicii, 

producție. 

15 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) X1       

2   3   4  5 

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) X1       

2   3    4   5 

(deloc 

satisfăcut) 

AJOFM Orăștie - 

RALU PLAST 

TG.MUREȘ, 

PHOENIX 

MECALOPLA

ST-SIBIU 

- 

16 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2    3   4  X5 

(deloc 

satisfăcut); 

Acum cu niciuna din 

cauza incompetenţei 

actualilor angajaţi în 

aceste instituţii,aş dori 

colaborare cu toate 

instituțiile deschise şi cu 

angajaţi recrutaţi pe 

Sprijin în atragerea 

fondurilor 

europene,sprijin în 

implementarea de noi 

proiecte comerciale 

care la ora actuală am 

întâmpinat 

T&O 

Hunedoara; 

Caminico 

Deva;Geraico 

Prodcom 

Hațeg 

- 
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Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2    3    4   X5 

(deloc 

satisfăcut) 

competenţă nu pe 

nepotisme şi favoruri 

piedici,atenționare 

periodică asupra 

legislației în continuă 

schimbare și foarte 

stufoasă. 

17 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2   X3   4  5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2   X3    4    5  

(deloc 

satisfăcut) 

- 

Spații de desfășurare a 

activității,accesul la 

proiectele cu susținere 

europeană 

- - 

18 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2   X3  4  5  

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2    X3    4    5  

(deloc 

satisfăcut) 

Nici una. 
Acordarea de fonduri 

europene. 

Da,nu cred 

ca ultima 

parte a 

intrebarii va 

priveste pe 

dumneavoast

ra. 

Nu. 

19 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1  2 

3   4  X5(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1   

2  3  4 X5 

(deloc 

satisfăcut) 

Cu cele cu parc auto. 
Infrastructura rutieră și 

cea de apă-canal. 
NU NU 

20 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) X1 

Consiliul Județean 

Aș dori să angajez cât 

mai mulți oameni din 

Hațeg. Transportul 

salariaților navetiști 

Cooperare cu 

Pomarom 

Alba Iulia, are 

același profil 

NU 



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

 

270 

 

2  3  4  5 

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1  2   

3   X4  5(deloc 

satisfăcut) 

reprezintă costuri mari 

pentru firmă.Aș dori să 

angajez oameni și din 

alte localități din țara 

Hațegului dar nu există 

mijloace de 

transport.Din aceasta 

cauză, prea puțini 

locuitori iși permit să 

lucreze in Hațeg, 

neavând cu ce/cine sa 

facă naveta. 

de activitate: 

fabrica de 

prelucrat 

melci. 

21 

Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1    

2  3  4  X5 

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1    

2   3  4 X5 

(deloc 

satisfăcut) 

Cu unele primșrii care 

au nevoie de produsele 

și serviciile noastre. 

Ar fi bine venită 

identificarea, selectarea 

și calificarea pe meserii 

în funcție de 

îndemanarea și hobby-

urile fiecărei persoane 

în parte atfel incât 

calificarea să fie reală 

și din punct de vedere 

practic nu doar al 

documentelor. 

Cooperăm cu 

alte ateliere 

de tâmplărie 

pentru a 

realiza 

diferite 

comenzi sau 

procese 

tehnologice 

ce nu le pot 

realiza ei sau 

când avem 

nevoie noi de 

serviciile lor. 

Cooperăm cu 

mai multe 

firme din 

Deva, una 

din Orăștie și 

una din 

Stanija. 

Momentan 

nu 

22 

Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

X2  3    4   5 

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

X2   3    4    5 

(deloc 

satisfăcut) 

Datorită specificului 

activităţii noastre, 

suntem într-o 

permanentă legătură, 

atât în judeţul 

Hunedoara, cât şi în 

celelalte judeţe unde 

avem puncte de lucru 

deschise, cu Birourile 

Vamale aferente şi cu 

Direcţiile Fito-

sanitare.Suntem 

deschişi colaborării cu 

orice instituţie publică, în 

măsura în care 

activitatea companiei 

noastre ar cere-o. 

Deocamdată nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

23 Nu a fost 

cazul 

N-am colaborat cu nici o 

institutie. 

Dorim să construim o 

hală de producție.Avem 

Da. Nu 

putem da 
Da 
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nevoie de teren și 

utilități(energie electrică 

380 V de putere 

100KW) ieftine. 

nume, avem 

contracte de 

confidențialita

te 

24 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2    3   X4  5 

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

2    3    X4    5 

(deloc 

satisfăcut) 

- - 

DA, 

Gutenberg-

Deva 

- 

25 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut):X1    

2    3   4   5 

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1   

2   3   4   X5 

(deloc 

satisfăcut) 

Întrebarea presupune 

două răspunsuri(e prea 

mult). 

Invitații sau anunțuri 

vizibile pentru cereri de 

oferte și licitații 

transparente la toate 

proiectele privind 

obiectul nostru de 

activitate:promovare 

prin publicitate outdoor 

și media electronică. 

Da, Web Pro 

în Deva 
NU 

26 

 - Nu Scutiri de taxe. 

Deva, 

Hunedoara, 

Timișoara, 

București. 

NU 

27 Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1  2   

X3    4   5 

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1   

2    3    4   X5 

(deloc 

satisfăcut) 

Liceul Matei 

Corvin,AJOFM 

Hunedoara;Am dori să 

colaborăm mai bine cu 

CJ Hunedoara,cu 

AJOFM din alte orașe. 

O mai mare implicare în 

direcționarea 

învățământului 

profesional spre meserii 

deficitare:lăcătuși,sudor

i;Organizarea de 

întâlniri între 

reprezentanții firmelor 

și cei ai școlilor 

profesionale;Întreținere

a corespunzătoare a 

infrastructurii:drumuri,tr

otuare,iluminat. 

AGAT 

Hunedoara, 

Termotim Lux 

Hunedoara, 

UMO Orăștie. 

- 

28 Primăria/ AJOFM,Camera de Sprijin în accesare de Da- Da-în 
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consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) X1    

2    3    4   5 

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1       

X2    3    4    5 

(deloc 

satisfăcut) 

Comerț fonduri europene. Cluj,Bucureșt

i,Timișoara. 

special pe 

procesul de 

aprovizionar

e localizare-

Transilvania 

județ 

Hațeg,Deva. 

29 

Primăria/ 

consiliul local: 

(foarte 

satisfăcut) 1    

2   3   X4  5 

(deloc 

satisfăcut); 

Consiliul 

județean: 

(foarte 

satisfăcut) 1   

2   3   X4    5 

(deloc 

satisfăcut) 

În prezent nu colaborez 

cu nici o instituție. Având 

în vedere domeniul de 

activitate,aș fi interesată 

de colaborări cu 

spitale,cămine de 

bătrâni,cabinete 

medicale. 

Este destul de greu de 

răspuns la această 

întrebare deoarece în 

cei peste 12 ani de 

activitate ca și 

administrator al unei 

societăți comerciale în 

județul Hunedoara nu 

am primit nici un fel de 

ajutor din partea 

autorităților 

locale,dimpotrivă. Așa 

că ne-am obișnuit să nu 

mai așteptăm nimic!În 

ceea ce privește firma 

pe care o conduc în 

acest moment, consider 

că am avea nevoie mai 

degrabă de sprijin 

indirect, în sensul de 

atragere de investitori 

în zonă și de crearea 

de noi locuri de 

muncă,lucru care ar 

influența în mod pozitiv 

întreaga zonă prin 

creșterea puterii de 

cumpărare și a 

veniturilor populației. 

NU NU 

 

Nr. 

Crt.  

Care ar fi 

companiile din 

județ cu care vedeți 

posibilă realizarea 

unor parteneriate în 

viitor și ce obiectiv 

ar avea aceste 

parteneriate? 

Pe o scară de la 1 

la 5, în ce măsură 

considerati că 

locația 

dumneavoastră în 

acest 

oraș/comună este 

un punct esențial 

în bunul mers și 

Care sunt principalele beneficii 

pe care le aveți situându-vă în 

această localitate? Vă rugăm să 

bifați casuța corespunzătoare 

valorii de la 1 (foarte puțin 

important) până la 5 (foarte 

important). 

Care sunt 

dezavantajele 

situării 

companiei 

dumneavoastră 

în această 

localitate? 
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profitabilitatea 

companiei 

dumneavoastră? 

1 

- 
(foarte satisfăcut) 1      
X2     3     4    5 
(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 
localitate și împrejurimi-1; Costul 
forței de muncă din localitate și 
împrejurimi-5; Costul factorilor de 
producție (teren, materie primă), 
în afară de forța de muncă-1; 
Facilitățile oferite investitorilor-1; 
Apropierea fata de piața de 
desfacere-1; Acces către piețe/ 
zone învecinate-1; Acces către 
legături de transport-1; 
Proximitatea față de furnizori-4; 
Proximitatea față de alte firme din 
același sector-3; Acces la forță de 
muncă bine pregătită-1; 
Disponibilitatea 
terenurilor/spațiilor pentru 
desfășurarea activității-4; Costul 
terenurilor-1; Asistență financiară-
5; Atractivitatea generală a zonei-
5; Infrastructura IT-5; Acoperirea 
broadband adecvată-5; 
Proximitatea față de universități / 
centre de cercetare-1. 

Lipsa unor spații 
adecvate și a 
utilităților 
necesare pentru 
derularea 
activităților;Lipsa 
unor facilități 
fiscale 
adecvate;Lipsa 
forței de muncă 
bine 
calificate;Accesul 
limitat la serviciile 
profesionale de 
consultanță 
pentru 
dezvoltarea 
afacerilor. 

2 

Nu este cazul 

(foarte satisfăcut) 1    

2    3     X4     5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-2; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-1; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-1; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-1; Acces către piețe/ 

zone învecinate-1; Acces către 

legături de transport-1; 

Proximitatea față de furnizori-1; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-1; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-1; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-1; Costul 

terenurilor-1; Asistență financiară-

1; Atractivitatea generală a zonei-

1; Infrastructura IT-1; Acoperirea 

broadband adecvată-1; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-1. 

Posibilități limitate 

de acces în 

localitate/județ;Lip

sa forței de 

muncă bine 

calificate;Accesul 

limitat la serviciile 

profesionale de 

consultanță 

pentru 

dezvoltarea 

afacerilor;Altele:a

cces la 

utilități(apă-

canal). 

3 

- 

(foarte satisfăcut) 

X1      2    3    4    5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-5; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-5; Costul factorilor de 

Lipsa forței de 

muncă bine 

calificate;Altele:ni

velul de trai 
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producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-5; 

Facilitățile oferite investitorilor-5; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-5; Acces către piețe/ 

zone învecinate-3; Acces către 

legături de transport-3; 

Proximitatea față de furnizori-5; 

Acces la forță de muncă bine 

pregătită-3; Proximitatea față de 

universități / centre de cercetare-

5. 

destul de scăzut 

al populației. 

4 

Furnizorii de materie 

primă(tablă,repere 

metalice) 

(foarte satisfăcut) 1     

X2      3   4     5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-3; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-3; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-3; 

Facilitățile oferite investitorilor-4; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-2; Acces către piețe/ 

zone învecinate-2; Acces către 

legături de transport-4; 

Proximitatea față de furnizori-3; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-3; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-3; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-3; Costul 

terenurilor-3; Asistență financiară-

3; Atractivitatea generală a zonei-

4; Infrastructura IT-4; Acoperirea 

broadband adecvată-4; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-4. 

Lipsa unor spații 

adecvate și a 

utilităților 

necesare pentru 

derularea 

activităților;Lipsa 

forței de muncă 

bine calificate. 

5 

VIVA CONSTRUCT, 

ECO INVEST 

(foarte satisfăcut)1    

X2       X3      4    5 

(deloc satisfăcut) 

Costul forței de muncă din 

localitate și împrejurimi-2; Acces 

la forță de muncă bine pregătită-

2; Atractivitatea generală a zonei-

2; Acoperirea broadband 

adecvată-1  

Lipsa forței de 

muncă 

6 

- 

(foarte satisfăcut)1      

X2     3     4     5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-3; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-2; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-3; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-2; Acces către piețe/ 

zone învecinate-2; Acces către 

Lipsa unor spații 

adecvate și a 

utilităților și a 

utilităților 

necesare pentru 

derularea 

activităților,lipsa 

unor facilități 

fiscale 

adecvate,lipsa 
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legături de transport-2; 

Proximitatea față de furnizori-2; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-1; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-3; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-2; Costul 

terenurilor-4; Asistență financiară-

4; Atractivitatea generală a zonei-

3; Infrastructura IT-4; Acoperirea 

broadband adecvată-4; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-3. 

forței de muncă 

bine calificate. 

7 

Nu este cazul 

(foarte satisfăcut)1      

X2      3     4     5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-3; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-3; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-2; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-3; Acces către piețe/ 

zone învecinate-2; Acces către 

legături de transport-2; 

Proximitatea față de furnizori-2; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-2; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-2; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-2; Costul 

terenurilor-4; Asistență financiară-

2; Atractivitatea generală a zonei-

2; Infrastructura IT-4; Acoperirea 

broadband adecvată-4; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-4. 

Nu este cazul 

8 

Oricare(depinde 

prețul și calitatea 

mărfii) 

(foarte satisfăcut)1     

2       X3    4    5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-2; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-2; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-3; 

Facilitățile oferite investitorilor-3; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-5; Acces către piețe/ 

zone învecinate-5; Acces către 

legături de transport-2; 

Proximitatea față de furnizori-2; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-2; Acces la forță de 

Distanța foarte 

mare față de 

portul Constanța. 
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muncă bine pregătită-3; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-2; Costul 

terenurilor-3; Atractivitatea 

generală a zonei-4; Infrastructura 

IT-3; Acoperirea broadband 

adecvată-3; Proximitatea față de 

universități / centre de cercetare-

4. 

9 

- 

(foarte satisfăcut) 1       

2       X3       4      5  

(deloc satisfăcut) 

Nu avem nici un beneficiu. 

Lipsa forței de 

muncă bine 

calificate.Posibilit

ăți reduse de 

promovare a 

produselor și 

serviciilor. 

10 

Școli-promovare 

programe educative 

apă-canal 

(foarte 

satisfăcut)X1     2       

3     4     5 (deloc 

satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-5; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-5; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-5; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-5; Acces către piețe/ 

zone învecinate-5; Acces către 

legături de transport-5; 

Proximitatea față de furnizori-5; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-5;  

Posibilități limitate 

de acces in 

localitate/județ,ac

ces dificil la 

finanțări. 

11 

- 

(foarte 

satisfăcut)X1     2       

3     4     5 (deloc 

satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-5; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-5; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-5; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-5; Acces către piețe/ 

zone învecinate-5; Acces către 

legături de transport-5; 

Proximitatea față de furnizori-4; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-4; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-4; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-4; Costul 

terenurilor-4; Asistență financiară-

2; Atractivitatea generală a zonei-

2; Infrastructura IT-4; Acoperirea 

broadband adecvată-4;  
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Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-4. 

12 

Deva Gold, Linial 

Electric, 

Hidroelectrica, 

Complexul Energetic 

(foarte satisfăcut)1    

2       X3     4     5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-1; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-1; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-1; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-1; Acces către piețe/ 

zone învecinate-1; Acces către 

legături de transport-1; 

Proximitatea față de furnizori-1; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-1; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-1; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-1; Costul 

terenurilor-1; Asistență financiară-

1; Atractivitatea generală a zonei-

1; Infrastructura IT-1; Acoperirea 

broadband adecvată-1; 

Proximitatea față de 

universități/centre de cercetare-1 

Clientela politică 

13 

Nu este cazul 

(foarte satisfăcut)1    

2       3      X4     5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-3; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-2; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-2; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-3; Acces către piețe/ 

zone învecinate-3; Acces către 

legături de transport-2; 

Proximitatea față de furnizori-4; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-3; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-1; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-4; Costul 

terenurilor-4; Asistență financiară-

3; Atractivitatea generală a zonei-

1; Infrastructura IT-3; Acoperirea 

broadband adecvată-3; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-1. 

Lipsa unor 

facilități fiscale 

adecvate,lipsa 

forței de muncă 

bine calificate. 

14 Societățile 

cooperative. 

(foarte satisfăcut)1     

2     X3     4    5 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi; 

Lipsa unor 

facilități fiscale 
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(deloc satisfăcut) Apropierea fata de piața de 

desfacerea; Atractivitatea 

generală a zonei. 

adecvate,lipsa 

forței de muncă 

bine calificate. 

15 

- 

(foarte satisfăcut)1    

2     X3   4   5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-5; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-4; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-4; 

Facilitățile oferite investitorilor-4; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-3; Acces către piețe/ 

zone învecinate-5; Acces către 

legături de transport-5; 

Proximitatea față de furnizori-4; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-4; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-5; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-4; Costul 

terenurilor-4; Asistență financiară-

4; Atractivitatea generală a zonei-

4; Infrastructura IT-4; Acoperirea 

broadband adecvată-4; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-4. 

Lipsa forței de 

muncă bine 

calificate. 

16 

- 

(foarte satisfăcut)1     

X2     3     4    5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-1; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-1; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-1; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-1; Acces către piețe/ 

zone învecinate-1; Acces către 

legături de transport-1; 

Proximitatea față de furnizori-1; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-1; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-1; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-1; Costul 

terenurilor-1; Asistență financiară-

1; Atractivitatea generală a zonei-

1; Infrastructura IT-1; Acoperirea 

broadband adecvată-1; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-1. 

Lipsa forței de 

muncă bine 

calificate;accesul 

limitat la serviciile 

profesionale de 

consultanță 

pentru 

dezvoltarea 

afacerilor. 

17 - (foarte satisfăcut)1     Accesul la forța de muncă din Lipsa unor spații 
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2     X3     4     5 

(deloc satisfăcut) 

localitate și împrejurimi-3; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-3; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-2; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-4; Acces către piețe/ 

zone învecinate-4; Acces către 

legături de transport-4; 

Proximitatea față de furnizori-1; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-1; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-1; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-4; Costul 

terenurilor-1; Asistență financiară-

1; Atractivitatea generală a zonei-

1; Infrastructura IT-1; Acoperirea 

broadband adecvată-1; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-1. 

adecvate și a 

utilităților 

necesare pentru 

derularea 

activităților, Lipsa 

unor facilități 

fiscale 

adecvate,Posibilit

ăți reduse de 

promovare a 

produselor  și 

serviciilor,Acces 

dificil la finanțări 

18 

Nu sunt interesat. 

(foarte 

satisfăcut)X1     2    

3     4     5 (deloc 

satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-4; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-3; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-4; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-1; Acces către piețe/ 

zone învecinate-3; Acces către 

legături de transport-3; 

Proximitatea față de furnizori-4; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-3; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-4; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-2; Costul 

terenurilor-2; Asistență financiară-

3; Atractivitatea generală a zonei-

3; Infrastructura IT-4; Acoperirea 

broadband adecvată-4; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-2. 

Posibilități reduse 

de promovare a 

produselor  și 

serviciilor 

19 

Nu este cazul 

(foarte 

satisfăcut)X1      2      

3      4    5 (deloc 

satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-5; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-5; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

Lipsa forței de 

muncă bine 

calificate. 
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în afară de forța de muncă-5; 

Facilitățile oferite investitorilor-5; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-5; Acces către piețe/ 

zone învecinate-5; Acces către 

legături de transport-5; 

Proximitatea față de furnizori-5; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-5; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-5; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-5; Costul 

terenurilor-5; Asistență financiară-

5; Atractivitatea generală a zonei-

5; Infrastructura IT-5; Acoperirea 

broadband adecvată-5; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-5. 

20 

Nu este cazul. 

(foarte satisfăcut)1     

2     X3     4     5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-4; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-4; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-3; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-1; Acces către piețe/ 

zone învecinate-2; Acces către 

legături de transport-3; 

Proximitatea față de furnizori-3; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-1; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-1; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-1; Costul 

terenurilor-2; Asistență financiară-

1; Atractivitatea generală a zonei-

1; Infrastructura IT-3; Acoperirea 

broadband adecvată-3; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-1. 

Lipsa unor 

facilități fiscale 

adecvate;Accesul 

limitat la serviciile 

profesionale de 

consultanță 

pentru 

dezvoltarea 

afacerilor;Acces 

dificil la finanțări. 

21 

- 

(foarte satisfăcut)1      

2     3    x 4     5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-1; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-3; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-1; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-1; Acces către piețe/ 

Lipsa unoir spații 

adecvate și a 

utilităților 

necesare pentru 

derularea 

activităților;Lipsa 

unor facilități 

fiscale 

adecvate;Accesul 
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zone învecinate-3; Acces către 

legături de transport-3; 

Proximitatea față de furnizori-1; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-3; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-1; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-3; Costul 

terenurilor-5 ;Asistență financiară-

5; Atractivitatea generală a zonei-

5; Infrastructura IT-1; Acoperirea 

broadband adecvată-1; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-3. 

limitat la serviciile 

de comunicații 

(internet, 

telefonie);Lipsa 

forței de muncă 

bine calificate. 

22 

Nu este cazul. 

(foarte satisfăcut)1   

2     X3     4    

5(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-3; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-4; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-3; 

Facilitățile oferite investitorilor-2; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-2; Acces către piețe/ 

zone învecinate-4; Acces către 

legături de transport-4; 

Proximitatea față de furnizori-3; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-3; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-3; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-4; Costul 

terenurilor-4; Asistență financiară-

3; Atractivitatea generală a zonei-

3; Infrastructura IT-3; Acoperirea 

broadband adecvată-3; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-3. 

- 

23 

Sunt două, nu putem 

da nume. 

(foarte satisfăcut)1     

2     3    4    X5  

(deloc satisfăcut) 

ne gândim să ne 

mutăm în alt județ 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-1; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-1; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-1; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-3; Acces către piețe/ 

zone învecinate-1; Acces către 

legături de transport-3; 

Proximitatea față de furnizori-1; 

Proximitatea față de alte firme din 

Lipsa forței de 

muncă bine 

calificate;Posibilit

ăți reduse de 

promovare a 

produselor și 

serviciilor 
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același sector-1; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-1; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-3; Costul 

terenurilor-2; Asistență financiară-

1;Atractivitatea generală a zonei-

1; Infrastructura IT-1; Acoperirea 

broadband adecvată-1; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-1. 

24 

- 
(foarte satisfăcut)1     

x2     3     4     5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-5; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-5; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-3; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-1; Acces către piețe/ 

zone învecinate-2; Acces către 

legături de transport-2; 

Proximitatea față de furnizori-2; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-2; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-2; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-2; Costul 

terenurilor-2; Asistență financiară-

2; Atractivitatea generală a zonei-

2; Infrastructura IT-2; Acoperirea 

broadband adecvată-2; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-2. 

- 

25 

Tipografii, Televiziuni 

locale, PFA-uri din 

domeniul multimedia. 

(foarte satisfăcut) 

x1    2   3     4    5  

(deloc satisfăcut) 

Altul:singurul beneficiu este că 

pot lucra în localitatea de 

domiciliu. 

Altele: de prea 

multe ori 

contractele se 

atribuie pe criterii 

„neprincipiale” 

(ex:cel mai mic 

preț, în 

detrimentul 

calității). 

26 

- 

(foarte satisfăcut)1    

2    x3   4   5 (deloc 

satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-1; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-3; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-1; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-3; Acces către piețe/ 

Altele - Piața 

restrânsă de 

desfacere datorită 

puterii de 

cumpărare 

reduse. 
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zone învecinate-3; Acces către 

legături de transport-1; 

Proximitatea față de furnizori-1; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-1; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-1; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-1; Costul 

terenurilor-3; Asistență financiară-

1; Atractivitatea generală a zonei-

1; Infrastructura IT-1; Acoperirea 

broadband adecvată-1; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-1. 

27 

UMO Orăștie 

(foarte satisfăcut)1   

2   x3    4    5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-4; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-4; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-2; 

Facilitățile oferite investitorilor-1; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-1; Acces către piețe/ 

zone învecinate-1; Acces către 

legături de transport-1; 

Proximitatea față de furnizori-3; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-3; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-2; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-2; Costul 

terenurilor-2; Asistență financiară-

3; Atractivitatea generală a zonei-

2; Infrastructura IT-2; Acoperirea 

broadband adecvată-3; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-4. 

Posibilități limitate 

de acces in 

localitate/județ;Lip

sa unor facilități 

fiscale 

adecvate;Lipsa 

forței de muncă 

bine calificate. 

28 

Companii din 

domeniul 

construcțiilor,societăți 

care au nevoie de 

sisteme de aer sau 

componente ale 

acestora. 

(foarte satisfăcut) 

x1    2    3    4    5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-5; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-5; Costul factorilor de 

producție (teren, materie primă), 

în afară de forța de muncă-4; 

Facilitățile oferite investitorilor-3; 

Apropierea fata de piața de 

desfacere-4; Acces către piețe/ 

zone învecinate-4; Acces către 

legături de transport-4; 

Proximitatea față de furnizori-4; 

Proximitatea față de alte firme din 

Lipsa unor spații 

adecvate și a 

utilităților 

necesare pentru 

derularea 

activităților, Lipsa 

unor facilități 

fiscale 

adecvate,Posibilit

ăți reduse de 

promovare a 

produselor  și 

serviciilor,Acces 
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același sector-4; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-3; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-4; Costul 

terenurilor-3; Asistență financiară-

3; Atractivitatea generală a zonei-

3; Infrastructura IT-3; Acoperirea 

broadband adecvată-3; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-4. 

dificil la 

finanțări;Accesul 

limitat la serviciile 

profesionale de 

consultanță 

pentru 

dezvoltarea 

afacerilor. 

29 

Spitale,clinici 

medicale,cabinete 

medicale și 

psihologice,cămine 

de bătrâni,farmacii și 

magazine 

naturiste.Aceste 

parteneriate ar avea 

ca scop completarea 

reciprocă a serviciilor 

oferite populației 

care are anumite 

probleme de 

sănătate(pe baza de 

recomandări și 

colaborări). 

(foarte satisfăcut) 

x1    2    3     4     5 

(deloc satisfăcut) 

Accesul la forța de muncă din 

localitate și împrejurimi-1; Costul 

forței de muncă din localitate și 

împrejurimi-1; Facilitățile oferite 

investitorilor-1; Apropierea fata de 

piața de desfacere-1; Acces către 

piețe/ zone învecinate-2; Acces 

către legături de transport-1; 

Proximitatea față de furnizori-1; 

Proximitatea față de alte firme din 

același sector-3; Acces la forță de 

muncă bine pregătită-2; 

Disponibilitatea 

terenurilor/spațiilor pentru 

desfășurarea activității-5; Costul 

terenurilor-1; Asistență financiară-

1; Atractivitatea generală a zonei-

5; Infrastructura IT-2; Acoperirea 

broadband adecvată-2; 

Proximitatea față de universități / 

centre de cercetare-2. 

Altele: Nivelul 

scîzut al 

veniturilor 

populației din 

zona Deva și 

împrejurimi. 

 

Tabel 77 - Centralizarea răspunsurilor primite la chestionare. Opinii privind perspectivele de dezvoltare ale judeţului 

 

Nr. 

Crt. 

În opinia 

dumneavoastră, care 

ar fi principalele 

domenii specifice de 

activitate economică 

care ar putea 

reprezenta motoare 

de dezvoltare 

economică ale 

județului? 

Ce măsuri din partea 

autorităților județene 

și locale ar putea 

susține retenția 

agenților economici 

existenți și/sau 

atragerea de noi 

agenți economici în 

județ? 

Compania 

dumneavoastră ar fi 

interesată / deschisă 

în a dezvolta proiecte 

în parteneriat 

(parteneriat public-

privat sau alte 

formule de 

colaborare) cu 

autoritatile județene 

sau locale? În ce 

domenii? 

Care considerați că 

sunt principalele 

direcții de acțiune in 

domeniul creșterii 

competitivității 

mediului de afaceri 

la nivel local? 

1 
Agricultură,silvicultură,p
escuit.Industria 
alimentară.Servicii 
private de educație și 
formare. 

BIROCRAȚIA(foarte 
foarte multă 
maculatură) 

Da,dar nu avem acces 
fiind firmă in 
subordinea Consiliului 
Local pe Legea 31 
neavând posibilitatea 
de a accesa fonduri 

O mai bună 
colaborare cu 
asociațiile agricole din 
comună.Schimbați 
articolul 19 cu 18 și 
vedeți ce se dă.Asta 
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Europene pe Gal 
Sargeția Șoimuș 

este birocrația. 

2 Agricultură,silvicultură,p

escuit.Industria 

textilă.Hoteluri,restaura

nte-turism.IT&C.Servicii 

private de sănătate și 

asistență 

socială.Servicii private 

de educație și 

formare.Activități de 

recreere,artistice,cultur

ale,divertisment. 

Asigurarea forței de 

muncă adecvată. 
Nu este cazul. - 

3 Industria 

extractivă.Producția de 

energie.Hoteluri,restaur

ante-turism. 

Conservarea și 

gestionarea corectă a 

resurselor naturale 

Da-În domeniul 

energetic. 

Atragerea în zonă a 

investitorilor străini. 

4 Agricultură,silvicultură,p

escuit.Industria 

textilă.Industria 

alimentară.Producția de 

energie.Construcțiile.In

dustria constructoare 

de 

mașini,utilaje,echipame

nte și a mijloacelor de 

transport.Servicii 

private de educație și 

formare.Activități de 

recreere,artistice,cultur

ale,divertisment. 

Facilități fiscale și 

finanțări în proiecte 

comune cu agenți 

privați(parteneriat 

public-privat). 

- 

Mărirea bazei de 

oferte,calificare 

personal. 

5 

Industria constructoare 

de 

mașini,utilaje,echipame

nte și a mijloacelor de 

transport.Construcțiile.

Hoteluri,restaurante-

turism. 

Stabilirea de taxe și 

impozite 

decente,dezvoltarea 

infrastructurii,încurajare

a reinvestirii profitului 

obținut. 

NU 

Formarea forței de 

muncă pe domeniile 

solicitate,asigurarea 

specializării 

personalului existent 

prin cursuri serios 

susținute și 

gratuite,sprijinirea 

firmelor în dotarea cu 

utilaje. 

6 
Producție de 

energie,Hoteluri,restaur

ante-turism.Servicii 

private de sănătate și 

asistență socială. 

Reducerea taxelor si 

impozitelor 

locale,managementul 

administrativ,introducer

ea reală/virtuală a 

biroului unic. 

NU 

Managementul, 

marketingul,folosirea 

programelor de 

calculator specifice. 

7 

Industria 

textilă.Hoteluri,restaura

nte-turism. 

Facilități 

fiscale,infrastructură 

dezvoltată,facilități 

privind locațiile pentru 

producție,dezvoltarea 

Nu este cazul. 

Transparență, 

predictibilitate, 

oportunitate, 

concurență loială. 
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activităților de 

recreere,artistice și 

culturale. 

8 Agricultură,silvicultură,p

escuit.Industria 

lemnului și 

hârtiei.Hoteluri,restaura

nte-turism. 

Consultanță 

managerială și de 

investiții,taxe locale 

mici. 

NU 

Piața liberă și 

combaterea corupției 

și traficului de 

influență. 

9 

Construcțiile.Hoteluri,re

staurante-turism. 

Taxe și impozite locale 

diminuate,reducerea 

timpului pentru 

obținerea diverselor 

aprobări,autorizații. 

Da-întreținere 

drumuri;colectarea 

selectivă deșeuri. 

Creșterea nivelului de 

pregătire profesională 

a personalului 

existent,atragerea 

forței de muncă din 

alte localități(specifică 

domeniului nostru) 

10 Industria 

metalurgică;Industria 

constructoare de 

mașini,utilaje,echipame

nte și a mijloacelor de 

transport;Intermediere,t

ransport,depozitare;Hot

eluri,restaurante-

turism;Cercetare-

dezvoltare,consultanță;

Servicii de 

marketing,publicitate,m

anagement;IT&C;Servic

ii private de sănătate și 

asistență 

socială;Servicii private 

de educație și 

formare;Activități de 

recreere,artistice,cultur

ale,divertisment. 

Timp mai scurt pentru 

obținere 

autorizații,crearea unui 

parc 

industrial,promovarea 

zonei,returnarea la 

investitori a unei parți 

din 

investiție(deduceri,retur

nare),reduceri de 

impozite pe o perioadă 

Servicii comunitare de 

utilități publice. 

Creșterea salariilor 

angajaților prin 

acordare de 

bonusuri,dezvoltarea 

educației bazată pe 

practică,îmbunătățire

a productivității și a 

calității,îmbunătățirea 

eficienței 

energetice,îmbunătăți

rea accesului la 

finanțare,susținerea 

investițiilor 

productive,îmbunătăți

rea calității serviciilor 

11 Intermediere,transport,

depozitare,Hoteluri,rest

aurante-turism,Servicii 

private de sănătate și 

asistență socială. 

Orice facilitate fiscală 

locală,eliminarea taxei 

pentru apa pluvială. 

Da,în domeniul nostru 

de activitate. 

Investiții reale 

susținute de 

administrația locală. 

12 Agricultură,silvicultură,p

escuit;Industria 

alimentară;Industria 

extractivă;Industria 

textilă;Producția de 

energie;Construcțiile;Ac

tivități de 

recreere,artistice,cultur

ale,divertisment. 

Depolitizarea tuturor 

instituțiilor statului. 

Da-

construcții,inginerie. 

Încurajarea acestora 

și ajutorul fiscal. 

13 Fabricarea 

calculatoarelor,a 
Facilități fiscale. 

Domeniul de activitate 

al societății. 
Facilități fiscale. 
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produselor 

electronice,optice,Servi

cii private de educație 

și formare,Activități de 

recreere,artistice,cultur

ale,divertisment. 

14 Industria 

metalurgică;Producția 

de 

energie;Construcțiile;H

oteluri,restaurante-

turism;Activități de 

recreere,artistice,cultur

ale,divertisment. 

Taxe mici,șosele și 

străzi fără 

gropi,pasarelă auto 

peste calea 

ferată,aeroport 

Da-social. - 

15 

Industria 

chimică/petrochimică;In

dustria 

metalurgică;Producția 

de energie. 

- - 

Calitatea 

produselor/serviciilor,

prețuri atractive, 

productivitatea 

muncii,atragerea 

fondurilor europene 

nerambursabile. 

16 

Agricultură,silvicultură,p

escuit;Industria 

extractivă;Producția de 

energie. 

Competență și bună 

voință. 
Da-comerț. 

Deschiderea 

personalului 

instituțiilor către 

mediul de 

afaceri,pentru că sunt 

plătiți din bani publici. 

17 Industria 

alimentară;Industria 

metalurgică;Construcțiil

e;Servicii 

financiare;Servicii 

private de educație și 

formare;Activități de 

recreere, artistice, 

culturale, divertisment 

Facilitarea activităților 

prin punerea la 

dispoziție de spații cu 

dotări în vederea 

pregătirii forței de 

muncă. 

În formare 

profesională. 

Stimularea 

tineretului . 

18 Hoteluri, restaurante – 

turism,Activități de 

recreere, artistice, 

culturale, divertisment 

Să  gândească un pic. NU - 

19 Industria constructoare 

de 

mașini,utilaje,echipame

nte și a mijloacelor de 

transport.IT&C.Activități 

de 

recreere,artistice,cultur

ale,divertisment. 

Concesionarea de 

terenuri(gratuit) si 

infrastructura 

necesară(en.electrică,g

az,apă,canal,drumuri) 

NU 
Forță de muncă 

tânără și competentă. 

20 Agricultură, silvicultură, 

pescuit;Intermediere, 

transport, depozitare; 

Impozite mai mici pe 

clădiri si terenuri, 

asigurare transport 

- - 
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Hoteluri, restaurante – 

turism;IT & C;Servicii 

private de sănătate și 

asistență 

socială;Servicii private 

de educație și 

formare;Activități de 

recreere, artistice, 

culturale, divertisment. 

local. 

21 

Agricultură, silvicultură, 

pescuit;Industria 

extractivă;Industria 

lemnului și 

hârtiei;Industria 

metalurgică;Producția 

de 

energie;Construcțiile;H

oteluri, restaurante – 

turism;Intermediere, 

transport, 

depozitare;Activități de 

recreere, artistice, 

culturale, divertisment. 

Tot ce ține de  

infrastructură. Este cea 

mai mare problemă a 

României nu doar a 

județului.Avem nevoie 

de apă curentă, energie 

electrică, drumuri de 

calitate, internet. Alta 

mare problemă este 

cea a educației copiilor 

și a oamenilor adulți, 

calificarea lor și 

integrarea lor intr-un 

mediu de lucru în care 

să rămână pe o 

perioadă de timp cel 

puțin mediu dacă nu 

lung. 

Da. Doresc să ajut și 

să aduc un plus de 

cunoștințe persoanelor 

care doresc cu 

adevărat să lucreze în 

domeniul fabricării de 

mobilier și alte 

produse din lemn și 

derivați ai acestuia. 

Facilitati fiscale 

pentru agentii 

economici mici si 

mijlocii. 

22 

Agricultură, silvicultură, 

pescuit;Producția de 

energie;Hoteluri, 

restaurante – turism. 

Crearea de facilităţi 

economico-financiare 

pentru investitorii 

autohtoni şi străini, 

dedicate profilurilor de 

activitate şi necesităţilor 

acestora,aplicabile 

individual şi nu la nivel 

unitar; stimularea 

antreprenorilor 

autohtoni prin 

implementarea de 

politici fiscale atent 

dedicate şi prin 

promovarea acestora în 

mediul de afaceri 

autohton, în detrimentul 

altor jucători din 

domeniu cu sedii 

sociale în altă regiune 

sau cu un management 

deficitar. 

Compania noastră are 

o politică orientată în 

direcţia 

responsabilităţii 

sociale,motiv pentru 

care orice 

parteneriat/asociere în 

această direcţie este 

binevenită, indiferent 

de instituţia/compania 

implicată. 

Îmbunătăţirea 

gradului de 

transparenţă a 

autorităţilor şi a 

întreprinderilor 

publice,reducerea 

nivelului de birocraţie 

al administraţiei 

publice, reducerea 

poverii fiscalităţii şi a 

parafiscalităţii asupra 

companiilor. 

23 Orice domeniu cu 

condiția ca oamenii să 

dorească să învețe și 

Construirea de parcuri 

industriale cu utilități 

specifice pentru 

Nu suntem interesați. 

Educarea și 

orientarea tinerilor 

spre muncă încă din 
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să muncească.În 

momentul de față ei își 

doresc joburi de paznic, 

taximetrist , instalator 

sau curier. 

activități de 

producție.Vezi Sibiu, 

Cluj, Timisoara 

școală,practica în 

producție,școli 

profesionale,investiti 

în 

infrastructură,creștere

a eficienței 

funcționarilor de stat, 

ca să nu mai pierdem 

timp la ghișee,astfel 

câștigăm timp și 

devenim mai 

competitivi. 

24 Hoteluri, restaurante – 

turism;Alte domenii 

producția-tipografia 

- 

DA-producție-

tipografie, comerț-

birotică, papetărie  

25 

Agricultură, silvicultură, 

pescuit; Industria 

alimentară;Construcțiile

;Intermediere, 

transport, 

depozitare;Hoteluri, 

restaurante – 

turism;Cercetare-

dezvoltare, consultanță, 

servicii de 

marketing,publicitate, 

management, etc.;IT & 

C; Servicii private de 

sănătate și asistență 

socială. 

Condiții egale de 

participare la 

contractare;Sprijin în 

obținerea cu prioritate a 

unor spații de lucru în 

zone adecvate, care 

acum stau 

goale;Acordarea 

accesului în zonă a 

marilor retaileri cu 

condiția protejării 

producătorilor și 

agenților economici 

locali;Promovarea mai 

inteligentă a valorilor 

locale care pot atrage 

consumatori din afara 

județului (ex. 

turismul,evenimete 

culturale,târguri);Constr

uirea măcar a unei 

piste pentru avioane 

medii pe actualul 

aeroport. 

Da, în domeniul 

promovării on-line, 

consultanței pentru 

proiecte culturale sau 

turistice. 

Putem fi competitivi în 

următoarele 

domenii:promovarea 

atracțiilor 

turistice,înființarea de 

societăți care 

prestează servicii 

medicale private(în 

special case de 

bătrâni,dar și clinici 

ale unor specialiști cu 

notorietate),susținere

a producătorilor de 

produse ecologice și 

tradiționale(la sate) 

26 

Agricultură, silvicultură, 

pescuit;Producția de 

energie;IT & C. 

Transparență,susținere

a mediului de afaceri 

local prin măsuri fiscale 

și facilități pe termen 

mediu și lung. 

Nu 

Dezvoltarea 

resurselor umane prin 

educație și formare 

profesională adaptată 

cerințelor 

pieței;dezvoltarea 

antreprenoriatului; 

creșterea calității 

serviciilor în turism. 

27 Industria constructoare 

de 

mașini,utilaje,echipame

nte și a mijloacelor de 

Construirea nodului de 

acces la 

autostradă;pregătirea 

forței de muncă 

NU 

Investiții în utilaje 

moderne,investiții în 

creșterea calificării 

personalului. 
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transport;Hoteluri,resta

urante-turism. 

tinere,calificată conform 

cererii pieței locale. 

28 

Industria constructoare 

de 

mașini,utilaje,echipame

nte,și a mijloacelor de 

transport;Construcțiile;

Hoteluri,restaurante-

turism. 

Susținere pentru acces 

la finanțări 

europene,facilități 

fiscale 

adecvate,asigurarea de 

utilități pentru 

dezvoltarea 

afacerii(ex:suplimentare 

de putere la rețeaua 

electrică);susținere în 

promovarea produselor 

realizate de firme din 

județ. 

Posibil,subiectul 

necesită discuții 

suplimentare. 

Susținerea firmelor 

start-up și a 

întreprinderilor mici în 

primii ani de activitate 

prin facilități 

fiscale,acces la 

finanțări,promovare;re

alizare infrastructură 

adecvată(acces, 

utilități) 

29 

Industria 

alimentară;Industria 

textilă;IT&C. 

Consider că autoritățile 

locale și județene ar 

trebui să știe ce pot 

oferi și ce nu(este inutil 

să sugerăm o variantă 

sau alta,neștiind care 

sunt ân fond opțiunile 

disponibile),iar în ceea 

ce privește alegerea 

măsurilor care să fie 

implementate s-ar 

putea consulta cu 

colegii din alte 

județe(vezi: Timiș, 

Bihor,Cluj,...) care au o 

situație mult mai bună 

decât Hunedoara. Ceea 

ce a funcționat la ei,ar 

putea funcționa și la 

noi. 

Da, desigur.În 

domeniul sănătății. 

Atragerea de investiții 

private în zonă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultarea publică – Desfăşurarea focus 
grupurilor 

FOCUS GRUP CU TEMA DEZVOLTAREA 

SOCIALĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA – 

DEVA – 13 ianuarie 2016 - 10:00 – 12:00  

 

Primul Focus Grup organizat în data de 13 

ianuarie a fost cel cu reprezentanţii 

administraţiei publice şi ai ONG – urilor, în 

cadrul căruia au fost dezbătute principalele 

probleme ale judeţului Hunedoara, precum şi o 

serie de direcţii de dezvoltare posibil de urmărit 



Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

 

291 

 

în  cadrul Planului de Dezvoltare Regională a 

Judeţului Hunedoara 2014 – 2020. 

În deschiderea acestui focus grup, domnul 

Niculae Adrian David, Preşedinte, Consiliul 

Judeţean Hunedoara, împreună cu doamna 

Vetuţa Stănescu, Vicepreşedinte, Consiliul 

Judeţean Hunedoara şi domnul Sorin Adrian 

Vasilescu, Prefect, Judeţul Hunedoara au lasat 

principalele teme de discuţie ale întâlnirii. 

Aceste subiecte au făcut referire la: 

 Nevoia de dezvoltare economică a 

judeţului prin atragerea de investitori 

care pot profita de disponibilitatea 

infrastructurii pentru afaceri (parcurile 

industriale, incubatorul pentru afaceri). 

Astfel, aceştia pot contribui la creşterea 

venitului mediu al salariaţilor; 

 Necesitatea corelării între educaţie şi 

formarea forţei de muncă pentru cererea 

în creştere a sectoarelor / serviciilor cu 

valoare adăugată mare;  

 Necesitatea restabilirii identităţii judeţului 

Hunedoara prin valorificarea 

patrimoniului cultural şi prin iniţierea 

unor proiecte culturale care să 

sporească vizibilitatea judeţului în acest 

domeniu. 

Dezbaterea s-a axat apoi pe aceste subiecte, 

primul dintre ele fiind cel referitor la promovarea 

turismului, o arie foarte importantă pentru 

dezvoltarea economică a judeţului, mai ales 

datorită faptului că în anul 2015, 11% din 

creşterea economică a fost înregistrată de 

domeniul turismului. Pentru aceasta au fost 

subliniate principalele avantaje ale judeţului sau 

principalele arii de intervenţie, precum: 

 Necesitatea definirii unor direcţii de 

acţiune coerente în ceea ce priveşte 

valorificarea patrimoniului cultural 

existent; 

 Cooperarea între mai multe unităţi 

administrativ teritoriale pentru 

amenajarea unor trasee turistice pe 5 

rute care să integreze principalele 

obiective culturale ale judeţului; 

 Dezvoltarea infrastructurii turistice şi a 

unor produse şi meşteşuguri tradiţionale, 

inclusiv susţinerea comunităţilor de către 

Uniunea artiştilor plastici pentru 

realizarea de obiecte de artă 

contemporană care să sporească 

atractivitatea judeţului, având impact 

asupra prelungirii duratei medii a 

sejururilor; 

 Potenţialul ariilor naturale protejate 

pentru dezvoltarea turismului ştiinţific. 

În ceea ce priveşte procesul participativ de 

elaborare a Planului de Dezvoltare Regională, a 

fost unanim apreciat faptul că este absolut 

necesară implicarea tuturor actorilor locali. 

Pentru aceasta, a fost subliniată nevoia 

consultării şi integrării strategiilor realizate 

pentru  63 dintre unităţile administrativ teritoriale, 

precum şi realizarea unor întălniri cu mediul de 

afaceri judeţean pentru a identifica problemele 

şi iniţiativele acestuia de dezvoltare. 

Nu în ultimul rând, cu privire la problemele 

economice ale judeţului Hunedoara, au fost 

identificate o serie de soluţii care să contribuie 

la ameliorarea cadrului de desfăşurare al 

activităţilor economice, soluţii care vizează: 

 Adoptarea unor măsuri pentru 

includerea pe piaţa muncii a populaţiei 

asistate social, cu referire la persoanele 

aflate în prag de sărăcie; 

 Identificarea unor măsuri care să 

încurajeze dezvoltarea IMM – urilor, prin 

soluţii precum cele referitoare la 

impozitarea spaţiilor de lucru; 

 Necesitatea specializării forţei de muncă 

în meserii precum sudori, montatori sau 

lăcătuşi care să asigure mentenanţa 

parcurilor industriale; 

 Stoparea migraţiei studenţilor către 

instituţiile de învăţământ superior din 

alte judeţe; 

 Stimularea înfiinţării de noi firme în 

mediul rural, care să fie orientate către 

producţie şi servicii. 

În final, toate aceste concluzii şi propuneri au 

fost inregistrate pentru includerea lor sau 

ameliorarea în cadrul Planului de Dezvoltare 

Regională. 

 

FOCUS GRUP CU TEMA DEZVOLTAREA 

ECONOMICĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA – 

DEVA – 13 ianuarie 2016 – 12:00 – 14:00 
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Al doilea focus grup al zilei de 13 ianuarie 2016 

a fost cel cu mediul de afaceri, în cadrul căruia 

au fost discutate principalele obiective strategice 

ale strategiei pentru domeniul economic, 

urmărindu – se în acelaşi timp şi generarea de 

noi idei pentru proiecte şi pentru identificarea 

poteţialului resurselor de energie regenerabilă. 

În introducerea acestei întâlniri au fost propuse 

ca subiecte de discuţie problema lipsei de forţă 

de muncă instruită din cadrul parcurilor 

industriale, necesitatea implementării de facilităţi 

pentru investitori şi pentru înfiinţarea de noi 

firme, nevoia dezvoltării învăţământului 

universitar pentru a stopa migraţia către judeţele 

învecinate, precum şi atargerea de voci şi 

evenimente relevante pentru promovarea 

mediului de afaceri judeţean. 

Pentru început, dezbaterea s-a îndreptat spre 

domeniul infrastructurii tehnice şi de 

telecomunicaţii, arie în care atât reprezentanţii 

mediului privat, cât şi cei ai Primăriei Deva au 

fost de acord cu faptul că un punct strategic 

esenţial pentru dezvoltarea judeţului îl 

reprezintă dezvoltarea acestei infrastructuri. 

Pentru aceasta, au fost identificate mai multe 

măsuri ca posibile intervenţii în această privinţă: 

 Realizarea drumurilor expres şi a 

autrostrăzii est – vest, cu menţiunea că 

aceasta din urmă poate genera o 

ruptură între zona de nord şi cea de sud 

a judeţului, motiv pentru care a fost 

identificată necesitatea realizării unui 

studiu pe această temă; 

 Realizarea unui parteneriat între 

municipiile Deva şi Hunedoara pentru 

dezvoltarea planul de mobilitate urbană 

durabilă; 

 Modernizarea gărilor în stare avansată 

de degradare ; 

 Corelarea Planului de Dezvoltare 

Regională a judeţului cu strategiile 

naţionale de energie şi mediu; 

 Introducerea reţelelor de electricitate 

apelând la surse alternative şi 

dezvoltarea reţelei de canalizare care să 

poată contribui totodată la ameliorarea 

infrastructurii de telecomunicaţii, în 

prezent afectată din cauza reliefului înalt. 

În ceea ce priveşte propunerile înaintate de 

participanţii la această întâlnire, inclusiv de 

membrii presei locale, printre acestea s-au 

numărat: 

 Luarea în considerare a unor proiecte în 

domeniul educaţiei care să aibă în 

vedere satisfacerea nevoilor tuturor 

categoriilor de locuitori din judeţ; 

 Identificarea acţiunilor de dezvoltare 

locală plasate sub resposabilitatea 

comunităţii (CLLD) care prin intermediul 

GAL – urilor pot rezolva problemele 

comunităţilor marginalizate; 

 Încluderea în Planul de Dezvoltare 

Regională a judeţului a potenţialului 

resurselor naturale existente la nivel 

judeţean; 

 Definirea acţiunilor în domeniul 

turismului în concordanţă cu tipologiile 

de turişti ce frecventează judeţul şi 

aşteptările acestora; 

 Promovarea potenţialului funciar al 

terenurilor pentru investiţiii identificarea 

capitalului autohton ce poate fi reinvestit, 

precum şi adoptarea unor măsuri dde 

încurajare a acestui proces. 

 Îmbunătăţirea vizibilităţii procesului de 

elaborare al planului de dezvoltare prin 

organizarea de evenimente de 

consultare 

La finalul discuţiilor, a fost concluzionat faptul că 

în cadrul Planului de Dezvoltare Regională a 

Judeţului Hunedoara 2014 – 2020 vor trebui 

propuse acele proiecte care să vizeze probleme 

relevante la nivel judeţean, indiferent de sursele 

de finanţare disponibile pentru acestea. 

 

FOCUS GRUP CU TEMA STAREA MEDIULUI 

ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII – 

DEVA – 13 ianuarie 2016 – 14:00 – 16:00 

  

În cadrul celui de – al treilea focus grup 

organizat pe 13 ianuarie 2016, au fost prezenţi 

reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Hunedoara, ai Direcţiei pentru Drumuri 

şi Poduri Hunedoara, ai Direcţiei Silvice 

Hunedoara, precum şi din partea Parcului 

Naţional Retezat şi a Parcului Natural Grădiştea 

Muncelului – Cioclovina. Aceştia au dezbătut în 
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cadrul acestui focus grup o serie de iniţiative ce 

pot fi adoptate în domeniul infrastructurii, care 

să constuituie o bază pentru propunerile oferite 

în cadrul planului de dezvoltare al judeţului. 

În ceea ce priveşte subiectele de dezbatere, 

acestea au fost concentrate în cadrul a 3 arii de 

discuţie privind infrastructura de transport, 

infrastructura turistică şi propuneri de iniţiative 

atât pentru domeniul turismului, cât şi cel al 

infrastructurii tehnice. 

În primul rând, pentru infrastructura de transport, 

reprezentanţii direcţiilor judeţene şi ai parcurilor 

naturale au identificat următoarele propuneri de 

intervenţie: 

 În cazul transportului feroviar, 

amenajarea gării din Brad şi reabilitarea 

haltei Ohaba de sub Piatră; 

 Modernizarea drumului judeţean DJ 677 

A între Călin şi Pietrele, întrucât există o 

porţiune inaccesibilăă autovehiculelor, 

deşi figurează ca drum judeţean; 

 Construirea unui baraj pe Mureş, 

deoarece odată cu dragarea râului va fi 

posibilă redeschiderea traficului 

navigabil pe Mureş; 

 Dezvoltarea reţelelor de transport public 

pentru zone izolate atât pentru turişti, 

cât şi pentru localnici, printre aceste 

zone regăsindu – se cetatea 

Sarmisegetusa sau intrarea în parcul 

Natural Grădiştea Muncelului – 

Cioclovina. Tot în acest domeniu a fost 

propusă şi refacerea mocăniţei Orăştie – 

Grădiştea. 

Cu privire la obiectivele cu potenţial turistic ce 

trebuie valorificat, au fost identificate Platforma 

Luncanilor ca hotspot cultural, Ţinutul 

Pădurenilor şi Parcul Dendrologic Simeria care 

datorită întinderii sale de 73 ha se clasează pe 

locul 3 în Uniunea Europeană şi pe locul 11 în 

lume. Pe lângă acestea, a mai fost subliniat 

potenţialul pe care îl prezintă izvoarele de ape 

minerale ce se regăsesc în oraşele Geoagiu şi 

Călan. 

Nu în ultimul rând, participanţii la acest focus 

grup au propus o serie de măsuri în ceea ce 

priveşte domeniul turismului şi implicaţiile 

acestuia. Printre acestea se numără: 

 Formularea unei viziuni de integrare a 

zonelor turistice; 

 Identificarea limitelor ariilor protejate 

pentru a putea reglementa anumite 

derogări pentru populaţia aflătă în arii 

protejate care este limitaţă în 

desfăşurarea activităţilor gospodăreşti; 

 Definirea acţiunilor în domeniul 

turismului în concordanţă cu tipologiile 

de turişti ce frecventează judeţul şi 

aşteptările acestora; 

 Delimitarea zonelor etnografice; 

 Maparea resurselor de patrimoniu şi 

identificarea unor trasee tematice care 

să le conecteze; 

 Stabilirea tipologiilor de activităţi turistice 

ce pot fi susţinute în zonele protejate. 

În ceea ce priveşte nevoile identificate în 

domeniul infrastructurii tehnice, acestea au făcut 

referire la problema numărului ridicat de sate 

fără reţele de electrificare, la tendinţele de 

depopulare a comunelor greu accesibile precum 

Pui sau Băniţa corelate cu problemele 

provocate de închiderile de mine şi nu în ultimul 

rând la necesitatea corelării proiectelor de 

infrastructură rutieră cu cele de telecomunicaţii. 

 

FOCUS GRUP CU TEMA DEZVOLTAREA 

JUDEŢULUI HUNEDOARA Şi REVITALIZAREA 

VĂII JIULUI – PETROŞANI – 14 ianuarie 2016 

 

În cadrul focus grupului din data de 14 ianuarie 

2016, organizat în municipiul Petroşani, privind 

problema cu care se confruntă unităţile 

administrativ teritoriale localizate pe Valea Jiului, 

au luat parte numeroşi reprezentanţi ai 

administraţiei publice, ai mediului academic şi 

nu în ultimul rând ai organizaţiilor din zonă.  

Subiectele propuse pentru dezbatere în cadrul 

acestui focus grup au vizat abordarea 

domeniilor de industrie şi turism în cadrul unor 

sectoare competitive, reintegrarea pe piaţă a 

forţei de muncă ce este momentan majoritar 

calificată pentru industrie, meşteşuguri şi 

construcţii şi rolul pe care îl joacă Universitatea 

de Petroşani în acest proces, implicaţiile 

negative pe care le are intrarea în insolvenţă a 

CEH şi posibilitatea retehnologizării acestuia, 

valorificarea reliefului prin promovarea 
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turismului sportiv, montan, ameliorarea 

problemelor din zonele marginzalizate prin 

intermediul acţiunilor de dezvoltare locală 

plasate sub responsabilitatea comunităţii 

(CLLD) şi nu în ultimul rând, posibilitatea 

integrării centrelor urbane de pe Valea Jiului în 

cadrul unei conurbaţii. 

Participanţii la această dezbatere au lansat un 

set de observaţii şi propuneri care au vizat: 

 Propunerea înfiinţării unui parc industrial 

tehnologic în oraşul Uricani care să 

contribuie la dezvoltarea economică a 

centrului urban odata cu închiderea 

minelor şi realizarea unui proiect în 

parteneriat cu Green Peace care să 

vizează marcarea oraşului ca poartă de 

intrare în Parcul Natural Retezat; 

 Combaterea migraţiei tinerilor cauzată 

de lipsa de alternative şi locuri de 

muncă prin intermediul programelor de 

studii superioare; 

 Formularea unor obiective pe termen 

lung în ceea ce priveşte serviciile şi 

beneficiile sociale în sistemul public 

pentru a reduce numărul de beneficiari; 

 Adoptarea unor măsuri pentru 

introducerea activităţilor de prelucrare a 

masei lemnoase şi a rezervelor e fructe 

de pădure de care dispune judeţul; 

 Propunerea instituirii unui aeroport local 

e mici dimensiuni în parteneriat cu 

aeroclubul român. 

În încheiere, s-a subliniat nevoia realizării unui 

studiu și a unui plan de acțiune cu privire la  

companiile din industria extractivă și/ sau 

domeniul energetic care se închid, precum şi 

faptul că realizarea unui sistem urban pe Valea 

Jiului este un proces dificil de realizat, fiind 

necesare a fi implementate numeroase măsuri. 

Mai mult, trebuie identificate cauzele pentru 

care incubatoarele de afaceri si reconversia 

profesională nu provoacă efectele aşteptate şi 

modalităţile de ameliorare a acestei probleme. 

 

 

Consultarea publică  - Listele participanţilor 

 

Tabel 78 - Participanţii la Focus Grupul cu tema dezvoltarea socială a judeţului Hunedoara 

 Numele Instituţia 

1 BĂLOS ANGELICA  DIRCȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ 

HUNEDOARA 

2 MICA MIHAI ROBERT ONG PARTENERIAT PENTRU DEVA 

3 CARA DORU PAVEL FUNDAȚIA CONEXIUNI DEVA 

4 AVRAM MIHAI FUNDAȚIA CONEXIUNI DEVA 

5 FARA NICOLAE AJOFM HUNEDOARA 

6 LASZLO GRIGORE PAVEL EMNT 

7 ȚURLEA GHEORGHE CIVITAS DEVA 

8 BOTA MARIUS CIVITAS DEVA 

9 ROSETTI ANDREI UAPR FILIALA DEVA 

10 FILIP IOAN CIVITAS DEVA 

11 GRUIAN ALEXANDRU CENTRU CULTURAL "DRĂGAN MUNTEAN" 

DEVA 

12 CRINELA GAFTON CAMERA DE COMERȚ 

13 MORNEA MARIA CECCAR FILIALA HUNEDOARA 

14 ȚOLAȘ LILIANA  MANAGER MCDR DEVA 

15 BUTA MARIUS CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

16 STOIAN DAN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

17 STAN ANTONELA CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
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18 DAVID ADRIAN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

19 STANESCU VETUTA CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

20 VASILESCU SORIN INSTITUȚIA PREFECTURII JUDEȚULUI 

HUNEDOARA 

21 SAV GABRIELA DGASPC HUNEDOARA 

22 BĂILEȘTEANU CLAUDIA ASOCIAȚIA CĂLAN 1387 

 

 

Tabel 79 - Participanţii la Focus Grupul cu tema dezvoltarea economică a judeţului Hunedoara

 Numele Instituţia 

1 CIUPEICA MELANIA PRIMĂRIA ORAȘULUI HAȚEG 

2 PĂDUREAN ALEXANDRA IRINA INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI 

HUNEDOARA 

3 TICULA VIOREL PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA 

4 OLTEAN FLORIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA 

5 RADU DRAGAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 

6 CIRCO AUREL PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD 

7 IANEU CIPRIAN COTIDIANUL GLASUL HUNEDOARA 

8 ALIN BENA HD TV 

9 OVIDIU HANOILESCU RCS-RDS 

10 CORNELIU BIRTOK ASOCIAȚIA CORNELIU GROUP 

11 MOȘNEAG VICTORIA ZENAIDA NEXUS TRAVEL AGENȚIA DE TURISM 

12 DAN CRISTIAN INSTITUȚIA PREFECTULUI  

13 CIOCOR STELA COTIDIANUL GLASUL HUNEDOARA 

14 CODREANU NICOLAE CEN-SUCURSALA ELECROCENTRALE 

DEVA 

15 MICA MIHAI  

16 BĂLOS ANGELICA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ 

HUNEDOARA 

17 HAULICA BOGDAN MARIUS HUNEDOARA LIBERĂ 

18 SORIN BLADA AGERPRES 

19 ANDREEA PATRICHE HUNEDOARA TV 

20 ANDREEA JURCA INFO MD 

21 LAURA OANA ANTENA1 DEVA REPLICA HD 

22 FLORIN ARIBĂȘOIU HUNEDOARA TV 

23 FURCA SERGIU INFO HD 

24 MAGDA RAUL HUNEDOARA LIBERĂ 

25 BOLDOR IOAN ANTENA 1 

 

 

 

Tabel 80 - Participanţii la Focus Grupul cu tema starea mediului şi dezvoltarea infrastructurii 

 Numele Instituţia 

1 RADOS ADRIAN DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 
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2 BORBEANU SANDU SDN-DEVA 

3 STEFĂNESCU MARIUS SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR 

HUNEDOARA 

4 OVIDIU MANOILESCU RCS-RDS 

5 POPA RĂZVAN ADI S.I.G.D. HUNEDOARA 

6 DRĂGOI CĂTĂLINA APNGM-C 

7 BARABAȘ GEORGETA APM HUNEDOARA 

8 ENUT DANA GAL ȚARA HAȚEGULUI - ȚINUTUL 

PĂDURENILOR 

9 ACIMOV ZORAN APN RETEZAT 

10 STAN ANTONELA CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 

 

Tabel 81 - Participanţii la Focus Grupul cu tema dezvoltarea judeţului Hunedoara şi revitalizarea Văii Jiului 

 Numele Instituţia 

1 RĂSCOLEAN ILIE UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

2 POPESCU CONSTANTIN FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI 

3 MARCU MARIUS UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

4 DURA CODRUȚA UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

5 STAN ANTONELA CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

6 STOIAN DAN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

7 EDELHAUSER EDUARD UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

8 JUJAN CONSTANTIN COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA 

9 STANCU VIOREL J.C.E.H 

10 ILE GHEORGHE PRIMĂRIA VULCAN 

11 BUHĂESCU DĂNUT PRIMĂRIA ORAȘULUI URICANI 

12 BRAIA CORNELIU PRIMĂRIA ORAȘULUI URICANI 

13 KELEMEN ALEXANDRU CARITAS PETROȘANI 

14 ZVÎNCĂ DORIAN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

15 JURCA VASILE PRIMĂRIA PETRILA 

16 HELJIU MARIUS UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI, 

CONSILIUL LOCAL PETRILA 

17 VĂTAVU SORIN UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

18 PATRAȘCOIU NICOLAE UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

19 UȚU ILIE UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

20 MÂNDRESCU CORNELIU UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

21 HIRGHIDUȘ ION UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

22 NIȚĂ DORINA UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

23 BARON MIRCEA UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

24 ANDRIONI FELICIA UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

25 DRAGOȘ PAULINA PRIMĂRIA PETROȘANI 

26 POPA CRISTIAN PRIMĂRIA VULCAN 

27 IRIMIA DIANA PRIMĂRIA VULCAN 
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28 MIHU RODICA PRIMĂRIA VULCAN 

29 MOISE CRISTINA PRIMĂRIA VULCAN 

30 MUNTEANU MONICA PRIMĂRIA VULCAN 

31 IACOB RIDZI TIBERIU PRIMĂRIA PETROȘANI 

32 DAMIAN DANA CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

33 MRAZ ADRIAN C.N.I.P.T. PETROSANI 

34 SLUSARIUC RAZVAN UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 
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