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1. Introducere 

 
1.1. Scopul strategiei  

Sarcina consultantului a fost de a elabora o Strategie de Accesare a Fondurilor 
Comunitare ( SAFC) a judetului Hunedoara care sa ofere atat o imagine clara actuala 
asupra conditiilor interne si externe ale dezvoltarii economico sociale a judetului 
Hunedoara dar si directiile strategice, un portofoliu de proiecte si un plan de implementare 
corespunzator. 
In viziunea noastra, o strategie de accesare a fondurilor comunitare trebuie pe de o parte 
sa raspunda nevoilor de dezvoltare socio economica si pe de alta parte sa stabileasca 
cadrul de actiune a  autoritatilor publice locale pentru a asigura finantarea proiectelor 
propuse din fondurile comunitare si de a facilita tuturor actorilor locali potentiali beneficiari 
de finantari un mediu favorabil elaborarii de proiecte finantabile. 
 
Strategia propusa ofera Consiliului Judetean Hunedoara, Consiliilor Locale din Judet si 
tuturor partilor interesate in dezvoltarea economica si sociala : 

- O imagine clara asupra nevoilor si optiunilor privind dezvoltarea economica 
si sociala a judetului Hunedoara in cadrul definit de Strategiile si Planurile 
de dezvoltare existente, evolutiile actuale din mediul economic si social si 
fondurile comunitare disponibile pentru finantarea interventiilor publice. 

- Ariile de interventie pentru a asigura : 
o atingerea obiectivelor de dezvoltare socio economica a judetului si 
o  capacitatea necesara pentru accesarea fondurilor comunitare in 

vederea finantarii proiectelor propuse. 
- Un portofoliu de proiecte – corespunzator optiunilor strategice formulate de 

catre  autoritatile publice locale, cu o structura usor de gestionat; 
- Un set de concluzii si recomandari clare privind : 

o implementarea  strategiei; 
o modul in care aceasta poate fi utilizata ca instrument de dezvoltare; 
o mecansime  si responsabilitati care vor facilita acest lucru. 
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1.2. Premise si limitari ale strategiei 

(1) Strategia de accesare a fondurilor comunitare ( SAFC)este un mix de strategie 
de dezvoltare bazata pe proiecte de investitii si strategie de dezvoltare 
institutionala –  care se adreseaza capacitatii de accesare a fondurilor europene. 
De aceea  strategia de accesare a fondurilor comunitare si documentele 
anexe vor avea trasaturi si formate specifice ambelor tipuri de documente si va 
raspunde scopului si obiectivelor pentru care a fost realizata 

(2) Procesul de elaborare a strategiei a plecat de la documentele strategice 
existente  - ( i) strategii la nivelul judetului Hunedoara, (ii) strategii la nivelul celor 
69 de unitati administrative teritoriale, (iii) strategii la nivelul regiuni, (iv) strategii 
sectoriale; pentru toate acestea s-a verificat gradul de actualitate a lor, si 
coerenta. 

(3) SAFC – se limiteaza la domeniile de interventie eligibile prin programele 
operationale prin care se finanteaza proiecte din fondurile comunitare. Astfel, din 
aria de actiune a strategiei de dezvoltare economica si sociala au fost selectate 
domeniile (ariile) finantabile prin fonduri comunitare (programe operationale). 
Toate interventiile, proiectele cuprinse in diverse planuri sau exprimate de catre 
UAT care nu sunt eligibile prin programele operationale din Romania au fost 
colectate si arhivate intr-o baza de date separata. 

(4) Portofoliul de proiecte s-a pregatit pe baza portofoliului existent al CJH, 
propuneri revizuite primite de la autoritatile UAT, baza de date elaborata recent 
de catre Institutia Prefectului si informatii colectate de catre consultant din alte 
surse relevante pentru managementul fondurilor europene.  

(5) Proiectele au fost structurate astfel incat sa  poata fi gestionate din perspectiva 
finantarii lor prin programele operationale in 8 domenii de interventie1; in 
stabilirea celor 8 domenii de interventie am considerat atat structura strategiilor de 
dezvoltare economica si sociala (cele mai relevante pentru documentul de fata  - 
fiind cea judeteana si regionala) cat si structura programelor operationale prin 
care se acceseaza fondurile comunitare. 

(6) Aprecierile privind (i) gradul de maturitate al proiectelor (ii) impactul potential si (iii) 
sumele estimate se bazeaza pe opinia promotorilor de proiecte, revizuita in 
grupuri de lucru si de catre expertii din proiect. Avand in vedere scopul si cadrul 
elaborarii acestui document strategic (SAFC), nu a fost posibila verificarea 
documentelor suport pentru proiectele declarate mature ( proiecte cu 
documentatia - in principal SF- elaborata) ; astfel portofoliul de proiecte se 
bazeaza pe informatiile colectate si verficate asa cum se arata mai sus. 

(7) Colectarea informatiilor s-a facut cu dificultate si intarzieri fata de solicitari,  
astfel incat proiecte aditionale si corectii au fost transmise de catre autoritatile 
publice locale pana in ziua premergatoare finalizarii si prezentarii strategiei.  

                                                      
1 Interventia reprezinta un set coherent de actiuni si activitati indreptate inspre un obiectiv clar definit si poate 
fi un proiect sau un grup de proiecte ( adesea denumit subprogram, masura, program) politica sau strategie. 
Domeniu de interventie pentru SAFC reprezinta un set de proiecte corespunzator structurii propuse si nu 
trebuie confundat cu domeniile majore de interventie a fiecarui program operational in parte. 



 

Elaborarea strategiei pentru accesarea fondurilor comunitare in intervalul 2007 – 2013  - „Creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor structurale în sectorul public din judeţul Hunedoara” –  

PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 HD 651 
 

9 

(8) Analiza proiectelor propuse s-a facut pe baza unui set de criterii stabilite in 
scopul unei trieri initiale, astfel incat sa se identifice un portofoliu de proiecte 
inspre care atentia trebuie focalizata cu prioritate in perioada imediat urmatoare 
pentru a fi finalizate si depuse pentru finantare; aceasta nu exclude orice intiativa 
a autoritatilor publice locale din judet ce poate fi sprijinita din resurse proprii. 

(9) Planul de  implementarea SAFC si portofoliul de proiecte trebuie considerate 
instrumente de lucru in implementarea strategiei. Daca acestea nu vor fi utilizate 
strategia va ramane doar un document strategic. 

(10) Analiza proiectelor propuse a dus la concluzia ca (i) o parte din proiectele 
propuse in mod clar sunt neeligibile sau nerelevante pentru fondurile 
comunitare, (ii) un numar de proiecte sunt in diverse stadii de pregatire si 
necesita o revizuire din punct de vedere a criteriilor initiale de triere deoarece 
informatiile existente indica riscuri de nerelevanta, neeligbilitate.    

(11) Unele operatiuni din cadrul programelor operationale nu au fost inca lansate 
si multe detalii relevante privind conditiile de accesare nu sunt cunoscute in acest 
moment; pentru acestea sunt formulate recomandari privind obiectivul unor 
proiecte in aceste domenii de interventie, insotite de recomandari privind 
urmarirea lansarii. 

(12) Experienta anterioara a consultantilor privind estimarea dimensiunii proiectelor 
bugetelor indica tendinta  promotorilor  de a supraevalua bugetele proiectelor 
dar in unele cazuri si incertitudine asupra acestora. Aceasta opinie a fost 
confirmata in procesul de analiza cand pentru acelasi proiect am primit in etape 
succesive valori semnificativ diferite; sau promotorii au precizat incertitudinea 
asupra bugetului proiectului chiar si in situatia proiectelor la nivel de studiu de 
fezabilitate. Aspectele financiare trebuie tratate ca un element de monitorizare si 
clarificare pentru fiecare proiect in parte. 
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2. Metodologia 
2.1. Abordare si metode  

Strategia propusa este conceputa ca: 
• ansamblu coordonat de procese participative care permit progresul permanent în analiza, 

dezbaterea, consolidarea capacitatilor, planificarea si mobilizarea resurselor existente, 
concilierea obiectivelor economice sociale si a resurselor diponibile analizei, dezbaterii, 
consolidării capacităţilor; 

• un instrument care serveşte la transpunerea în acţiuni concrete a alegerilor făcute, după 
modalităţi realiste, eficace şi durabile; 

• un cadru de referinta si orientare pentru facilitarea luarii deciziilor privind dezvoltarea 
economico sociala a  judetului pe ariile de actiune ale fondurilor comunitare. 
 
Realizarea strategiei a luat in considerare cele mai bune practici in elaborarea strategiilor,  
dar si practica in a sprijini accesarea fondurilor comunitare sumarizate in principiile de mai 
jos: 

• Punctul de plecare il reprezinta strategiile de dezvoltare economica si sociala 
existente atat la nivelul judetului cat si toate UAT-urile din judet; 

• Asigurarea coerentei cu alte strategii relevante: regionale, sectoriale la nivel de 
judet sau nationale sau europene (o lista completa este prezentata in anexa M1); 

• Implicarea actorilor locali relevanti in procesul de elaborare; consultari in 
momentele cheie ale elaborarii strategiei; 

• Stabilirea unor prioritati clare, masuri si proiecte specifice; 
• Includerea unor instrumente de lucru si recomandari pentru ca strategia sa poata 

fi pusa in aplicare. 
 
 

In figura de mai jos metodolologia este prezentata schematic. Procesul de elaborare a constat intr-
o faza de colectare de date si analiza si faza de formulare a strategiei si a fost structurata pe doua 
dimensiuni:  

• Nevoile de dezvoltare economica si sociala durabila - filtrate si structurate corespunzator 
fondurilor comunitare disponibile pentru finantarea lor ; 

• Capacitatea de accesare a fondurilor europene in judetul Hunedoara. 

I

II 
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Strategia de dezvoltare socio economica a 

judetului Hunedoara 2005 

Aria de interventie  1  
Identificarea, formularea, dezvoltarea si implementarea de proiecte finantate din 
fonduri comunitare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare socio economica 
durabila 

Asigurarea coerenta cu: Strategia Regiuni 
Vest; Ale documente strategice 
Planuri de actiune 

Analiza / actualizare situatie socio 
economica 

Consultari cu actori cheie 

Fondurile comunitare 
disponibile / Programe 
operationale  

Actualizare optiuni strategice ale UAT  - 
chestionare si consultare 

Consultari grupuri de lucru 

Analiza capacitatii 
de accesare a 
fondurilor 
comunitare 

Aria de interventie 2  
Dezvoltarea capacitatii administratiei publice locale din judetul Hunedoara de a identifica , 
dezvolta si implementa proiecte finantate prin fondurile comunitare  

Aria de interventie 3  
Administratia publica locala factor cheie in facilitarea accesului la finantare, asigurarea 
coerentei si sinergiei interventiilor diversilor actori locali din judetul Hunedoara in scopul  
dezvoltarii socio economice durabile 

I 

II 
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2.2. Metodele si instrumentele folosite  

• Colectarea documentelor relevante existente si a celor mai bune practici in domeniu 
In aceasta faza au fost colectate pentru a fi studiate documentele relevante pentru 
scopul strategiei: strategia de dezvoltare economica si sociala a judetului ( ultima versiune 
– 2005), toate strategiile de dezvoltare socio economica a UAT din judet – disponibile, 
strategia de dezvoltare a regiunii Vest, Strategii si documente de planificare sectoriala/ 
teritoriala existente. O lista completa este atasata in Anexa M1 
In aceasta faza s-a efectuat si o analiza a celor mai eficiente metode de stimulare a 
accesarii fondurilor europene in alte state membre pentru a se importa din know how-ul 
care s-a dovedit eficace. 

• Analiza documentelor existente si concluzii preliminare  
Procesarea documentelor relevante existente a condus la un set de concluzii preliminare 
care au fost ulterior actualizate si verificate cu autoritatile UAT si reprezentantii actorilor 
locali cei mai relevanti structurati pe grupuri de lucru. 

• Colectare de informatii actualizate 
Colectarea s-a facut prin intermediul unor formate standard; suficient de simple pentru ca 
ele sa fie completate corect si eficient dar cu suficiente informatii pentru a putea fi folosite 
in scopul stabilit; o problema intampinata in aceasta faza a fost raspunsul la chestionare 
primit cu intarziere si multe reveniri ale autoritatilor consultate asupra proiectelor propuse 
si detaliilor lor au facut dificila stabilirea formei finale a portofoliului de proiecte. 

• Consultari cu actori cheie 
Au fost organizate consultari cu actorii cheie prin intermediul a 8 workshopuri structurate 
pe domeniile prioritare – acestea au vizat nevoile actuale(pe arii prioritare) si capacitatea 
de accesare si portofoliile de proiecte propuse. 

• Analiza informatiilor si revizuire concluzii preliminare 
Informatiile au fost inglobate in documentele de sinteza preliminare si au fost ulterior 
discutate in primul rand cu reprezentantii CJ si Prefecturii, dar au fost si clarificari 
punctuale cu actorii cheie. 

• Formularea strategiei - ca obiective, arii de interventie si masuri  
Pentru a defini cat mai clar cadrul strategic de actiune pentru accesarea fondurilor 
comunitare am formulat: 
O viziune strategica care impartasita de toti actorii locali poate sa dea coerenta dar si 
suport reciproc in actiunile intreprinse. 
Obiective strategice: 
Au fost formulate trei obiective strategice convergente, fiecare pe cate o arie de 
interventie. 
Fiecare arie de interventie a strategiei este detaliata pe masuri pentru a clarifica in ce 
directie se recomanda a se actiona. 

• Pregatirea instrumentelor: portofoliu de proiecte si plan de  implementare 
 



 

Elaborarea strategiei pentru accesarea fondurilor comunitare in intervalul 2007 – 2013  - „Creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor structurale în sectorul public din judeţul Hunedoara” –  

PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 HD 651 
 

13 

Propunerile de proiecte primite de la UAT - ca prioritati pentru dezvoltarea comunitatilor pe 
care le reprezinta, au fost structurate corespunzator oportunitatilor / surselor de finantare 
prin fonduri europene / comunitare. 
Acestea au fost analizate pe baza urmatoarelor criterii 
Nr 
crt  

Criteriul de analiza Observatii  

1 Relevanta fata de 
un program 
operational 

Proiectul pe baza informatiilor primite – tema – este relevant 
pentru un program operational – operatiune. 

2 Eligibilitatea 
aplicantului  

Administratia publica locala este eligibila ca si solicitant de 
finantare 

3 Bugetul Dimensiunea bugetului proiectului se incadreaza in limitele 
rezonabile ale finantarii acordate 

4 Impact  Acest criteriu are o interpretare specifica scopului analizei 
care se face in aceasta faza si anume de a realiza o 
diferentiere rapida a proiectelor. 
Pe baza acestui criteriu  proiectele au fost structurate in trei 
categorii largi: 

• proiecte cu impact redus – impact asupra unei 
singure comunitati sau a doua comunitati invecinate; 

• proiecte cu impact mediu  asupra unui grup de 
localitati – dar nu intreg judetul; 

• proiecte cu impact extins – la nivelul intregului judet 
dar si cu potential impact regional / sectorial 
interregional. 

5 Gradul de 
maturitate 

Din punct de vedere al portofoliului de proiecte care devine 
instrument de gestionare a procesului de implementare a 
strategiei prezinta interes trei categorii de proiecte: 

• proiecte la nivel de studiu de fezabilitate realizat 
(practic proiectul este finalizat – eventual necesita 
cererea de finantare si organizarea documentelor 
suport); 

• proiect in curs de pregatire a documentatiei suport -  
studiu de fezabititate si alte studii necesare; 

• proiect in faza de idée de proiect. 
 
In urma analizei portofoliul de proiecte urma sa fie  structurat in urmatoarele categorii: 

• P 1 – Portofoliul de baza  - care contine proiectele care satisfac criteriile 1, 2, 3  
si pentru care s-a efectuat o apreciere asupra gradului de maturitate si a extensiei 
impactului. 
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• P 2 – Portofoliul de idei de proiecte  - proiecte in faza de idée de proiect  - 
neclar definite care necesita verificarea unor detalii pentru a putea fi promovate in 
P1.  

• P 3  - Portofoliul de proiecte secundar - proiecte in diverse faze care nu satisfac 
una dintre cerintele 1, 2, sau 3 dar o revizuire a conceptiei proiectului ar putea 
conduce la un proiect potential finantabil - prin urmare ar putea fi promovate in 
Portofoliul P1. 

• P4 – Portofoliul “Alte surse” - Proiecte  care vor fi  actualizate – majoritate 
provenind din portofoliu vechi si orientate catre alte surse de finantare fie ca 
optiune a promotorului (autoritate UAT)  fie pentru ca cu certitudine nu sunt 
finantabile prin Programele operationale. 

• Pe langa aceste proiecte propuse de catre autoritatile APL – analizate si selectate 
dupa cum s-a aratat mai sus - consultantul a propus un numar de proiecte in 
arii in care ideile de proiecte lipsesc, dar in mod evident, fie din analizele 
SWOT, fie din strategii judetene sau sectoriale rezulta o nevoie sau o 
oportunitate pentru care o idée de proiect este oportuna.  

Pentru ariile de interventie 2 si 3 se propun atat proiecte cat si actiuni de natura 
dezvoltarii capacitatii institutionale. 
In Planul de implementare se inscriu actiunile propuse pentru implementarea strategiei 
de accesare indicand: 

(i) Aria de interventie; 
(ii) Actiunea; 
(iii) Observatii privind aspecte de implementare; 
(iv) Responsabilitati; 
(v) Planificarea in timp si durata; 
(vi) Cost estimat si sursa potential. 
Planul de implementare are atasata si sectiunea previziuni financiare cu premisele si 
limitarile impuse de conditiile actuale. 

 
Un set de criterii aditionale care pot fi utilizate ulterior pentru gestionarea portofoliului de 
proiecte este propus in anexa M5 . Utilizarea acestor criterii se face dupa caz in functie de 
nevoile de analiza a proiectelor.  
In situatia in care se doreste compararea a doua sau mai mutle proiecte din punct de 
vedere al impactului se va stabili o metodologie specifica tipului de proiecte respective.  
 

• Formularea recomandarilor pentru implementare, consultarea actorilor cheie 
principali si elemente de sustenabilitate: 

• Primele consultari s-au facut cu beneficiarul Consiliul Judetean si Prefectura in 
cadrul a doua intalniri de lucru ; 

• In urma acesteia a fost realizata prezentarea strategiei actorilor locali care au fost 
implicati in elaborare in diverse faze; 
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• Publicarea ei ulterioara poate contribui la constientizarea publicului larg si a tuturor 
actorilor locali din judetul Hunedoara, indeosebi in ceea ce priveste asteptarile pe 
care pot sa le aiba pentru accesarea fondurilor europene. Nu in ultimul rand se 
creeaza o legatura de incredere intre publicul larg – cetateni si cei responsabili de 
implementarea acestei strategii si implicit implementarea unor proiecte cu impact 
asupra dezvoltarii socio economice a judetului Hunedoara. 

• In aceasta faza in vederea asigurarii sustenabilitatii se organizeaza pentru actorii 
locali o instruire pe tema celor mai bune practici privind pregatirea de proiecte 
pentru a fi finantate prin fonduri europene 

• Propunerea versiunii de lucru, includere comentarii si formulare versiune finala 
Aceasta faza reprezinta incheierea proiectului prin care documentul strategic cu instrumentele de 
implementare pregatite sunt preluate practic de catre beneficiar pentru a fi utilizate. 

 
2.3. Actori locali implicati in elaborarea strategiei 

 
O etapa distincta inca din primele faze ale proiectului a constituit-o identificarea actorilor 
locali relevanti care pot exprima nevoile, opinii relevante in legatura cu rezultatele 
intermediare si finale pe parcursul pregatirii strategiei. 
Acestia au fost structurati in functie de rolul pe care il au in elaborarea strategiei: 

(1) “Task force” – constituit de reprezentanti ai Consiliului Judetean Hunedoara, Prefectura 
Hunedoara si echipa de proiect. 

(2) Grupul promotorilor locali instruiti in cadrul Proiectului “Creşterea capacităţii de absorbţie a 
fondurilor structurale în sectorul public din judeţul Hunedoara” – PHARE RO 2006/018-
147.01.03.02.03 HD 651 - acestia au fost integrati in grupurile de lucru sectoriale / pe 
prioritati relevante pentru expertiza si rolul pe care il au. 

(3) Grupuri de lucru pe cele 8 arii prioritare: 
i. Infrastructura 
ii. Competitivitate 
iii. Cooperare internationala 
iv. Turism 
v. Mediu 
vi. Dezvoltarea resurselor umane, social, administatie 
vii. Dezvoltare rurala 
viii. Dezvoltare urbana 

 
In anexa M2  este prezentata lista grupurilor de lucru si a promotorilor locali implicati. 
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3. Analiza situatiei existente  
 

3.1. Scurta prezentare a jude�ului Hunedoara 
 

3.1.1. A�ezare geografică �i rela�iile în teritoriu 
 

Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vesticã a României si este traversat 
de paralela de 46° latitudine nordicã si de meridianul de 23° longitudine esticã. Se 
învecineazã cu judetele Arad, Alba, Vâlcea, Caras-Severin, Timis. El face legatura intre 
judetele banatice din vest (Caras-Severin, Timis, Arad) si cele transilvanene (Alba, Sibiu), 
precum si cu judetele sudice, Gorj si Valcea. 

Judetul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al raului Mures, care aduna apele din 
partea centrala a judetului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crisului Alb, 
iar cele din partea de sud, de bazinul Jiului. 
 

 
 

Figura I.3. Cadrul natural al Regiunii Vest 

 
Figura 1. Incadrare in Regiunea Vest si harta judetului Hunedoara 

 
3.1.2. Relaţia în teritoriu la nivel european 

 
Zona studiată se află în zona estică a Europei, la aproximativ aceeaşi latitudine cu Parisul, 
la confluenţa zonelor de influenţă a două axe importante europene şi anume cea din 
Europa Centrală şi cea din Balcani. 
La nivelul Euroregiunii DKMT judeţul Hunedoara este amplasat în partea cea mai de est. 
Din punct de vedere al numărului de locuitori, Timişoara este polul central al acestei 
euroregiuni cu o populaţie de cca. 350.000 locuitori, urmată de Szeged şi Novi Sad cu o 
populaţie de cca. 200.000 locuitori, Aradul cu o populaţie de cca. 150.000 locuitori. 
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Deva, Hunedoara şi Petroşani cu o populaţie de peste 60.000 locuitori fiecare, se află în 
această ierarhie referitoare la criteriul populaţiei pe nivelul trei neintrînd direct în relaţie cu 
polul central Timişoara. 
În urma aprobării, în 2008 a Planului de amenajare a teritoriului interorăşenesc Deva-
Hunedoara-Simeria se creează un pol urban ce balansează localităţile Szeged (Ungaria) 
şi Novisad (Serbia), care au o populaţie între 150.000 şi 200.000 locuitori şi care ar 
dezechilibra euroregiunea spre vest. 
 

3.1.3. Relaţia în teritoriu la nivel naţional 
Judeţul Hunedoara este amplasat în partea cea mai de est a Regiunii de Dezvoltare 5 
Vest, având legături directe cu Regiunea de Dezvoltare 7 - respectiv în imediata apropiere 
a municipiul Alba Iulia şi Sibiu, cu Regiunea de Dezvoltare 6 - respectiv cu municipiul 
Oradea şi cu Regiunea de Dezvoltare 4 - respectiv cu municipiul Târgu Jiu, echilibrând 
dezvoltarea policentrică naţională. 
Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vestică a ţării, pe cursul mijlociu al 
Mureşului şi al principalului său afluent - Streiul şi în zona cursului superior al Jiului şi al 
Crişului Alb şi este traversat de paralela de 46 grade latitudine nordică şi de meridianul de 
23 grade longitudine estică. Astfel, el este poziţionat la răspântia celor patru drumuri: al 
Mureşului şi Banatului, al Olteniei (prin Defileul Jiului) şi al Ţării Crişurilor (peste culme de 
munte în Valea Crişului Alb). 
Judeţul are lungimea de 122,4 km şi lăţimea de 96 km, cu o suprafaţă de 7011 kmp (2,9% 
din teritoriul ţării), se învecinează la sud cu judeţul Gorj, la vest cu Caraş-Severin şi Timiş, 
la nord-vest cu Arad, la nord-est cu Alba, iar la sud-est cu Vâlcea. 
Limitele sale administrative urmează, în cea mai mare parte, cumpăna apelor din zonele 
înalte, munţii fiind de altfel elementul principal al reliefului său. 

3.1.4.  Suprafa�a 
 
Suprafata totalã a judeţului Hunedoara este de 706.267 ha (70.62,67 kmp), din care 
347.159 hectare (49,15%) teren agricol, 309.122 hectare (43,77%) paduri si 9.172 hectare 
(suprafata locuita). Judetul Hunedoara reprezinta 2,9% din suprafata totala a tarii. 

 
Denumire 2009 

Suprafata totala - ha - 706.267 
Numarul oraselor si 
municipiilor-total 14 
   din care municipii 7 
Numarul comunelor 55 
Numarul satelor 457 
din care numarul satelor 
care apartin de orase sau 
municipii                    42 
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3.1.5. Date demografice 
 
Jude�ul Hunedoara are o populatie stabilă de 485.712 locuitori, înregistrată la 
recensamantul din martie 2002, reprezentand 2,23 % din popula�ia Romaniei si 24,8 % din 
popula�ia Regiunii 5 Vest. 
Datele arata o scadere a popula�iei stabile in judet fată de anul 1992 cu 11,35 %. 
 
Factorii importan�i care au determinat scăderea popula�iei sunt : 
• sporul natural negativ in perioada 1995-2005, respectiv reducerea natalită�ii �i 

cresterea mortalită�ii; 
• soldul migrator de asemenea puternic negativ; 

 
În consecinta, densitatea popula�iei a scăzut de la 77,6 loc./kmp, in 1992 la 68,8 loc./kmp 
in 2002 si la 68,77 loc./kmp in anul 2005. 

 

3.1.6.  Asezari umane 
 
Jude�ul Hunedoara avea la sfarsitul anului 2005 un număr de 14 orase (din care 7 
municipii) si 55 comune. 
 
Tabel 1. Structura administrativă si densitatea popula�iei, 2005. 

 

 
Sursa: Direc�ia Regională de Statististică Hunedoara 

 
Primele asezari omenesti din Tinutul Hunedoarei dateaza inca din Paleolitic, in 

urma cu zeci de mii de ani. Din Neolitic sunt numeroase urmele culturii "Starcevo-Cris", 
cultura straveche, una din cele mai vechi culturi neolitice din Europa. Cultura "Turdas" este 
reprezentata de cele mai intinse urme de locuire (la Valea Nandrului, langa Hunedoara, 
cca. 10 ha.). Aceasta cultura a folosit probabil pentru prima data scrierea, cu peste o mie 
de ani inaintea Sumerienilor. Au urmat apoi culturile "Petresti" (cu 4.500-5.000 de ani in 
urma) si "Cotofeni" (perioada in care s-a extras si prelucrat pentru prima data cuprul si 
aurul), apoi "Epoca de bronz", "Epoca Fierului" si - in sfarsit - "Epoca Daca". Toate aceste 
culturi au lasat urme ca nicaieri in alta parte a lumii. 
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Sarmizegetusa Regia, capitala statului dac si complexul de fortificatii din jurul muntelui 
sfant (Kogaionon) se aflau in Muntii Orastie, in apropiere de prezenta localitate Gradiste, 
langa Hunedoara.  
In secolul XIII, Hunedoara devine un comitat, iar in secolele ce urmeaza au loc multe lupte 
pentru evitarea cuceririi de catre populatiile vecine (printre acestea se numara luptele 
antiotomane ale lui Iancu de Hunedoara, rascoala lui Horea, Closca si Crisan, revolutia de 
la 1848 si lupta pentru unirea cu Romania. 

 
Zona Hunedoarei a fost un spaţiu de contact dintre organizările premedievale şi medievale 
din Banat, Arad şi Transilvania. Aici apar şi evoluează printre primele organizări autohtone 
din spaţiul românesc, care, începând cu secolele XI-XII, sunt dublate de organizările 
(religioase, politice şi militare) ale Regatului Maghiar. Dacă primele reprezintă coagulari 
strict locale ale puterii (în general pe văile premontane ale Retezatului), ultimele reprezinta 
mari domenii, între care cele mai importante sunt familii nobiliare (Corvinestii, Kendefy, 
Bethelen), primele două fiind de origine romană. 
Organizările bisericeşti (catolice şi ortodoxe) sunt deasemenea importante în economia 
lucrării, ele generand şi dezvoltand numeroase edificari: mănăstiri, biserici episcopale sau 
parohiale, capele de curte (ultimele intregrate ansamblurilor respective).  
În afara acestor diferente de istorie locală sau zonală, către sfârşitul Evului Mediu, pentru 
o lungă perioadă de timp, acestea au aparţinut unor imperii sau state diferite, cum a fost 
cazul sec. XVI-XVIII, când Banatul şi Aradul erau incluse în Imperiul Otoman, iar 
Hunedoara, parţial în Principatul Transilvaniei. Aceste realităţi au facut ca urmele 
arheologice sau arhitecturile rămase sa fie extrem de diverse. La diversitate au contribuit 
şi colonizarile medievale, care au adus în zona comunităţi maghiare sau germane, fiecare 
generând arhitecturi şi amenjări specifice. 

 
Renaşterea este foarte puţin întalnită în acesta zona. Primează, în orice caz, amenajările 
defensive. În afara unor intervenţii la mai vechile cetăţi/castele (Hunedoara, Deva, Colti, 
Malaiesti etc.), se edifica câteva resedinte noi (Rapoltu Mare, Colti- curtea nobiliară, 
Magna Curia din Deva etc.), unele păstrate sub formă de ruine, alte reedificate ulterior. 

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

 
Secolele XIX şi XX au o contribuţie semnificativă la conturarea urbanistică şi a arhitecturii 
aszărilor din zona Hunedoarei. Dacă sec. XIX şi începutul sec. XX (pană la Primul Razboi 
Mondial) reprezintă integrarea acestui spatiu în atmosfera central- Europeană, derulandu-
se etapele şi stilurile specifice (inclusiv “Stilul 1900”), după aceasta conflagratie, zona fiind 
integrată Regatului României, se parcurg etapele evoluţiei intregii ţări. 
 
Perioada interbelică nu aduce noutăţi majore. Se înnoiesc şi amplifică platformele 
industriale şi anexele lor (în special Hunedoara şi Călan), se edifică o serie de arhitecturi 
noi (cladiri comunitare civile, locuinţe, biserici). Ariile urbane se extind, apărând noi 
cartiere. 
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Din timpul perioadei comuniste poate fi reţinută inserţia de centru nou (anii ’60) la Deva 
(cu caracteristici şi calitati conforme cu conceptele teoretice şi doctrinare contemporane 
acelui moment), apoi amplificarile sau/si generarile de ample platforme industriale. Ele 
sunt completate de noile arhitecturi majore comuniste (amplasate în vechile centre sau 
având locaţii speciale) şi de cunoscutele cartiere de locuinţe colective. 

 
După 1989, perioada se caracterizează prin multiplicarea actiunilor de interventie asupra 
mediului construit existent (istoric sau nu) lipsite de coerenta şi finalitate corecta din punct 
de vedere urbanistic şi al prezervării valorilor culturale şi istorice. Acest studiu are rolul ca, 
evidenţiind aceste valori, să propuna metodele optime de conservare şi protejare integrată 
(în conceptele generale de dezvoltare) a lor, propuneri ce urmează a fi inserate şi detaliate 
prin viitoarele documenţatii urbanistice. 

 
Localită�i izolate 

Conform prevederilor directivei europene1999/31/EC si a HG 349/2005 privind 
depozitarea deseurilor, localitatea izolată este definită ca o asezare cu un număr de 
maximum 500 de locuitori si cu maximum 5 locuitori/km², aflată la o distan�ă de cel pu�in 
50 km fată de cea mai apropiată aglomerare urbană cu minimum 250 de locuitori/ km² sau 
avand drumuri cu acces dificil pană la cele mai apropiate aglomerări urbane, determinat 
de condi�ii meteorologice aspre pe o perioadă semnificativă din cursul unui an. 

Conform Ordinului 775/2006, in judetul Hunedoara sunt declarate 3 comune 
localitati izolate: Batrana (cca 200 locuitori), Bunila (cca 500 locuitori) si Bulzestii de Sus 
(cca 400 locuitori). 

 
 
 

3.1.7. Suprafaţa şi caracteristicile administrativ teritoriale 
  
Judeţul Hunedoara o suprafata de 7063 km2, ocupand ultimul loc din regiune dupa Timis, 
Caras – Severin si Arad. 
În judeţ există 7 municipii, 7 orase si 55 comune. Populaţia judeţului Hunedoara, după 
recensământul populaţiei din 2002 este de 487.115 de locuitori. Populaţia din mediul 
urban reprezintă 76% dintre locuitori, iar cea rurală 24%. 

 Municipii: Deva, Brad, Hunedoara, Lupeni, Oraştie, Petroşani, Vulcan  
 Orase:  Aninoasa, Călan, Geoagiu, Haţeg, Petrila, Simeria, Uricani 
 Comune: 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, Criscior, Densus, Dobra, General Berthelot, 
Ghelari, Gurasada, Harau, Ilia, 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, Sarmizegetusa, 
Soimus, Teliucu Inferior, Tomesti, Toplita, Totesti, Turdas, Valisoara, Vata De Jos, 
Vetel, Vorta, Zam.    
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3.1.8. Cadrul natural        
 
Relief si geologie 
Relieful Judeţului Judeţul Hunedoara este unul preponderent muntos, munţii ocupând 
circa 68% din suprafaţa totală a judeţului, fiind reprezentaţi de unităţi ale Carpaţilor 
Meridionali care depăşesc frecvent 2000 m (Munţii Şureanu, Parâng, Retezat, Godeanu, 
Ţarcu, Vâlcan) şi ale Carpaţilor Occidentali (Munţii Poiana Ruscă, Munţii Metaliferi, Munţii 
Bihor, ale căror înălţimi depăşesc rareori 1.400 m). O altă treaptă de relief o reprezintă 
depresiunile intramontane (Depresiunea Petroşani, Depresiunea Haţegului, Depresiunea 
Brad) şi culoarele de văi (Culoarul Strei – Cerna, Culoarul Orăştiei, Culoarul Bistrei, 
Defileul Mureşului între Deva şi Zam), care oferă condiţii propice pentru locuire şi activităţi 
antropice.  
Relieful judetului este variat, dar predominant muntos, cu inaltimi ce coboara de la 2500 m 
in sud (Muntii Retezat si Parang) la 200 m (cota baltica) in Valea Muresului. Intre masivele 
muntoase se gasesc depresiuni ca Valea Jiului si Hategului, precum si terase inalte. De-a 
lungul Vaii Muresului se afla o zona  depresionara mai lunga. 
Relieful dominant al judetului este cel montan, intalnindu-se si depresiuni intramontane si 
culoare depresionare. Masivele muntoase inalte si mijlocii din partea de sud si sudest 
apartin Carpatilor Meridionali, iar muntii mijlocii si mici din vest si nord, apartin Carpatilor 
Occidentali. 

 
Din grupa Carpatilor Meridionali, intre limitele judetului Hunedoara sunt cuprinsi: 
Masivul Godeanu (vf. Gugu – 2290 m), Muntii Tarcu (vf. Petrii – 2190 m), Muntii Valcan 
(vf. Straja – 1870 m), Muntii Retezat (vf. Peleaga – 2509 m), Muntii Parang (vf. Parangul 
Mare – 2519 m), Muntii Surianu (Vf. Lui Patru – 2130 m). 
Carpatii Occidentali sunt reprezentati prin: Muntii Poiana Rusca, Muntii Zarand, Muntii 
Metaliferi. 
Se intalnesc uramatoarele depresiuni: Petrosani, Tara Hategului, Strei – Cerna, Culoarul 
Orastiei, Brad, Defileul Muresului (Deva-Zam). 
Structura geologica consta din: sisturi cristaline de epizona, granite, granodiocite, gnaisuri 
de injectie, relief carstic, roci vulcanice, roci sedimentare cu calcare, formatiuni marmo-
argiloase. Structura geologica variata a reliefului judetului Hunedoara determina conditii 
variate de zacamant acvifer: de la strate acvifere in cristalin, la strate sub sedimentar. La 
marginea depresiunilor si in vaile largi sunt strate acvifere in glacis, in formatiuni de terasa 
sau in depozite de lunca. In zonele calcaroase predomina apele de infiltratie si cursurile 
subterane, iar in zonele manifestarilor post-vulcanice predomina apele de adancime 
mineralizate. Adancimea panzei freatice este variabila in functie de zona. 
Resursele naturale ale judetului sunt bogate si constau din: carbuni (in bazinul Petrosani si 
Tebea), zacaminte metalifere: minereuri feroase si neferoase (Muntii Poiana Ruscai, 
Zarand, Apuseni, Metaliferi), zacaminte nemetalifere, nisipuri si pietrisuri, calcare, 
travertin. 
Din punct de vedere geologic, teritoriul jude�ului Hunedoara se suprapune pe două mari 
unită�i tectono-structurale: autohtonul danubian si panza getică. Ca rezultat al 
tectogenezei active, au fost delimitate două zone: zona cristalino-mezozoică apar�inand 
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Carpa�ilor Meridionali si Mun�ilor Banatului si zona sedimentar vulcanică a Carpa�ilor 
Apuseni de sud. Cristalinul autohton (danubian) este intalnit in masivele Valcan, Parang, 
Retezat, łarcu, iar panza getică in Mun�ii Godeanu, Sureanu si Poiana Ruscă. Prima zonă 
este alcătuită din sisturi cristaline, peste care se suprapun forma�iuni sedimentar-
mezozoice, in special calcare jurasice. Forma�iuni permo-carbonifere (conglomerate, 
brecii) si mezozoice (gresii, sisturi argiloase, calcare), constituie invelisul sedimentar al 
cristalinului. Sisturile cristaline ce constituie panza getică, sunt suprapuse de structuri 
sedimentare, mai ales in vestul Mun�ilor Sureanu si in Poiana Ruscă. Zona sedimentaro-
eruptivă a Carpa�ilor Apuseni este alcătuită din forma�iuni sedimentare mezozoice 
(calcare, marne, sisturi argiloase, conglomerate, gresii) si magmatite (gabrouri, bazalturi), 
precum si din formaTiuni neogene (bazalturi, andezite, piroclastite). 
 
Reţeaua Hidrografică 

 
Structura geologică variată a reliefului judeţului determină condiţii variate de zăcământ 
acvifer: de la straturi acvifere în cristalin la straturi acvifere sub sedimentar. 
La marginea depresiunilor şi în văile largi sunt straturi acvifere în glacis, în formaţiuni de 
terasă sau în depozite de luncă. O menţiune aparte trebuie acordată apelor de infiltraţie şi 
cursurilor subterane în zonele calcaroase, precum şi apelor de adâncime din zona 
manifestărilor postvulcanice, care sunt mineralizate (în sudul Munţilor Metaliferi - de la 
Trestia până la Băcia şi Bozeş; în nord-vestul măgurilor vulcanice ale Devei – la Veţel, 
Bretelin sau termale la Călan, Vaţa de Jos, Bobâlna Geogiu - Băi). 
Ca urmare a varietăţii reliefului şi răspândirii inegale a precipitaţiilor, densitatea reţelei 
hidrografice variază între 0,3 şi 0,5 km/km2 în vestul Munţilor Şureanu, Munţii Zarand, 
Metaliferi, Piemontul Orăştiei; 0,7-0,9 km/km2 în Munţii Vulcan, Retezat, Şureanu, Parâng, 
Poiana Ruscăi şi 0,9-0,11 km/km2 în vestul depresiunilor Petroşani şi Haţeg.  
După tipul de alimentare, reţeaua hidrografică a judeţului aparţine tipului nival moderat din 
zăpadă scursă superficial (60%) şi alimentare subterană (S=10-35%) în regiunea munţilor 
înalţi din sud; tipului pluvional-nival cu scurgere superficială (40-60%) şi alimentare 
subterană moderată (S=10-35%) care cuprinde cea mai mare parte a judeţului, mai puţin 
culoarul Orăştiei şi Ţara Haţegului, care aparţin tipului pluvial moderat cu scurgerea 
superficială (30-40%) şi alimentare subterană moderată (S=10- 35%). 
Din punct de vedere al gestionării resurselor de apă judeţul Hunedoara este împărţit pe 
trei bazine hidrografice: Mureş, Criş Alb şi Jiu. 
Judetul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al raului Mures, care aduna apele din 
partea centrala a judetului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crisului Alb, 
iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. Crisul Alb, dupa un scurt sector superior 
montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, intrand de aici in sectorul sau inferior 
piemontan si de campie. Pana la iesirea din judet are circa 71 km, cu un bazin de peste 
1000 kmp si un debit mediu Q-13,9 mc/s. 
Muresul are circa 106 km lungime, un bazin hidrografic de 6591 kmp in cuprinsul judetului 
si un debit cuprins intre 93 mc/s la intrarea in judet si 142 mc/s in restul judetului. Cei mai 
importanti afluenti ai raului Mures sunt: Geoagiu (34 km; 321 kmp), Caian (20 km; 170 
kmp), Beriu (47 km; 408 kmp), Strei (92 km; 1926 kmp, cu afluentii: Rau Barbat, Rusor, 
Serel, Rau Alb, Rau Mare), Cerna (73 km; 738 kmp). 
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Jiul se formeaza prin unirea la Iscroni a doua rauri: Jiul de Vest (51,4 km; 534 kmp; 
Q=10,6 mc/s) si Jiul de Est (28 km; 479 kmp; Q=7,5 mc/s), afluentul cel mai lung fiind 
Jietul (25 km; 81,5 kmp). 
In judetul Hunedoara sunt numeroase lacuri, mai ales de origine glaciara, in Muntii 
Retezat (80), in Parang (8) si in Surianu (2). 
Reteaua hidrografica este destul de vasta si complexa fiind formata din raurile : Mures, 
Strei, Rau Mare, Cerna, Jiul de Est si de Vest, Crisul Alb, precum si peste 80 de lacuri 
glaciare.Totodata s-au amenajat baraje si lacuri de acumulare, cele mai importante fiind 
Rau -Mare-Retezat, Cincis si Valea de Pesti. 
La nivelul judeţului, aprovizionarea cu apă în sistem centralizat, prin servicii publice, este 
asigurată pentru 81,65 % din populaţia judeţului. Din punct de vedere al sursei de apă, 
staţiile de tratare a judeţului Hunedoara folosesc: 
- apă de suprafaţă –16 staţii (54,2 %) ; 
- apă de profunzime – 7 staţii (25 %); 
- apă de suprafaţă cu apă de profunzime – 5 staţii (20,8 %). 
 
Bazine hidrografice din judeţul Hunedoara sunt următoarele: 
 Bazinul hidrografic Mureş – coordonat de Direcţia Apelor Mureş - Tg. Mureş suprafaţa 

bazinului hidrografic = 5260 kmp 
 Bazinul hidrografic Criş Alb – coordonat de Direcţia Apelor Crişuri – Oradea suprafaţa 

bazinului hidrografic = 987 kmp 
 Bazinul hidrografic Jiu – coordonat de Direcţia Apelor Jiu – Craiova suprafaţa 

bazinului hidrografic = 1106 kmp 
 
Lacuri naturale din jude�ul Hunedoara: 
 Bucura - suprafaţa = 10,50 ha; 

-volumul = 0,487 mil.mc; 
-adâncime = 15,7 m. 

 Galeş - suprafaţa = 3,70 ha; 
-volumul = 0,379 mil.mc; 
-adâncime = 20,5 m. 

 Gemenele - suprafaţa = 2,48 ha; 
-volumul = 0,067 mil.mc. 

 Zănoaga - suprafaţa = 9,00 ha; 
-volumul = 0,954 mil.mc; 
-adâncime = 29,0 m. 

 Peleaga - suprafaţa = 2,75 ha; 
 
 Ana - suprafaţa = 3,13 ha; 

 
 
 Tăul Custurii - suprafaţa = 2,78 ha. 
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În judeţul Hunedoara sunt urmatoarele de staţii de tratare a apei: Valea de Peşti, Taia, 
Jieţ, Zănoaga, Braia, Aninoasa, Valea Morii, Herţa, Crividia, Morişoara, Sântămăria Orlea, 
Dealul Martin, Dealul Mic, Folorât, Criscior, Roşcani, Mecanica Orăştie, Cinciş, Cerna, 
Boiu, Boşorod, Retişoara, Rişculiţa, Baru şi Certej.  
 

 Surse de apă potabilă 
 

Principalele surse de apa potabilă sunt reprezentate de :  
 

 Lacul Santamaria Orlea care asigura apa potabila pentru localitatile : Deva , Hateg , Simeria , 
Calan, Hunedoara si pentru localitatile din apropierea traseului conductei de aductiune  si anume : 
Subcetate, Rusi, Plopi, Bretea Strei, Bretea Romana, Bacia, Santandrei, Petreni, Tampa, Batiz, 
Barcea Mare, Calanul Mic, Strei, Streisangiorgiu ; 
Din sursa Santamaria Orlea sunt alimentati 102.296 locuitori ( Simeria - 11.354 locuitori, Hateg - 
9710 locuitori, Calan – 9359 locuitori, Deva - 65.873 locuitori, localitati mici – 6.000 locuitori ) 

 
 alta sursa de apa potabila este situata in localitatea Roscani si este un izvor din care se asigura 

alimentarea cu apa potabila a consumatorilor din localitatile Dobra, Ilia si din localitatile adiacente 
conductei de aductiune : Roscani, Mihaiesti, Lapusnic, Stretea, Braznic, Sacamas. 
Din sursa situata in localitatea Roscani sunt alimentati un nr. 5.003 locuitori ( Dobra -1473 
locuitori, Ilia -1747 locuitori, alte localitati - 1783 locuitori). 

Ambele surse, atat Lacul Santamaria Orlea cat si izvorul Roscani sunt in administrarea 
societatii SC APAPROD SA DEVA . 
 

 alta sursa importanta de apa potabila este Raul Barbat ( apartinand societatii SC APAPROD SA 
DEVA – CED HUNEDOARA ), de unde este asigurata apa potabila pentru orasul Hunedoara .   
 

Mai exista si alte surse mai mici de apa potabila printre care pot enumera : sursa de apa a 
comunei Ghelari si anume paraul Petac, sursa de apa a comunei Bosorod si anume 
paraul Luncani, sursa de apa a comunei Baru Mare si anume paraul Muncel, sursa de apa 
a comunei Rapoltu Mare si anume un izvor situat pe teritoriul comunei, sursa de apa a 
localitatii Pui .    
Aceste surse mari de alimentare cu apa potabila sunt verificate din punct de vedere al 
calitatii de Directia de sanatate publica Hunedoara. 
 

 Cursuri de apa care izvorasc din judet : 
 

Paraul Faerag, Paraul Caian, Paraul Sibisel, Valea Ocolis, paraul Boholt, valea Nojag, 
paraul Certej, valea Cerbal, paraul Sohodol, valea Boiului, valea Ormindea, valea Bejan, 
valea Herepeia, paraul Caoi, valea Vulcez, paraul Mihaileasca, valea Sacamas ;          
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Clima 
Clima judetului este temperat-continentalã cu o etajare evidentã pe verticalã ( de la ses 
spre climatul alpin). Temperatura medie anualã variazã între 6,8° C (Petrosani) si 9,6°C 
(Hunedoara). În Lunca Mureşului media anualã a temperaturii este de 10 °C. Maxima 
absolutã a fost înregistratã în 1952 la Deva 39,7°C, minima absolutã fiind de -29°C (în 
1954 la Petrosani). Intervalul de zile pânã la înghet este cuprins între 180 si 190 de zile la 
Deva, fiind mai mic de 90 de zile în sudul judetului. Precipitatiile atmosferice sunt 
repartizate neuniform, fiind cuprinse între 530 mm în depresiuni si 1.000 1.200 mm în 
zonele alpine înalte. Vântul dominant bate dinspre nord-vest. 
Directia predominanta a maselor de aer este din sectorul vestic in zonele centrale si 
nordice ale judetului si sectorul sud-vestic in zonele sudice. Din punct de vedere al climei, 
judetul se incadreaza in doua tipuri climatice: clima de munte si clima continentala 
moderata de deal. 
Vantul predominant in jude�ul Hunedoara suflă in timpul iernii pe direc�ia VNV iar in timpul 
verii pe direc�ia ESE si prezintă o serie de diferen�ieri, datorate particularită�ilor reliefului. 
Procentual, frecven�a vanturilor vestice este de circa 14-15%, iar al celor din NV si nord 
este de 12-14%. Intervalul de zile pana la inghet este cuprins intre 180 si 190 de zile la 
Deva, fiind mai mic de 90 de zile in sudul judetului. 
 
Fauna si flora 
Jude�ul Hunedoara este caracterizat printr-o mare varietate a vegeta�iei, a carei reparti�ie 
altitudinală este condi�ionată de relief si condi�ii topoclimatice specifice. 
Vegeta�ia alpină, cu perioade de vegetatie scurte, este mai extinsă in zonele inalte ale 
Mun�ilor Retezat, Godeanu, Parang, se dezvoltă pe soluri primare, in condi�iile unui climat  
aspru. Elementul caracteristic al acestui etaj altitudinal il constituie prezen�a pajistilor cu 
rogoz de munte (Carex curvula), rugină (Juncus trifidus), păruscă (Festuca supina), ce 
alternează cu tufărisuri pitice de merisor (Vaccinum vitis idaea), afin (Vaccinum myrtillus), 
argin�ică (Dryas octopetala). Vegeta�ia subalpină, cu suprafe�e extinse in Mun�ii Retezat, 
Godeanu, łarcu, Parang si Sureanu, conservă in parte trăsăturile Vegeta�iei alpine, o serie 
de plante ierboase: iarba stancilor (Agrostis rupestris), păiusul pestri� (Festuca violaceea), 
tăposica (Nardus stricta), la care se adăugă prezen�a ienupărului (Juniperus sibirica), 
jneapănului (Pinus montana), sălciilor pitice (Salixherbaceea, Salix sireticulata) si a 
smardarului (Rhododendron kotschi). 

 
In zona alpină si subalpină a Mun�ilor Retezat sunt localizate cateva specii endemice, in 
cuprinsul acestui etaj altitudinal existand specii declarate monumente ale naturii: floarea 
de col� (Leontopodium alpinum), ghin�ura galbenă (Gentiana lutea), papucul doamnei 
(Cypripedium calceolus), orhideea (Leocorchis frinaldskyana), argin�ica (Dryas octapetala) 
si angelica (Angelica archangelica). 
Pădurile de conifere, fag, cele amestecate de fag si gorun, reprezintă cele trei etaje ale 
vegeta�iei forestiere. Primul dintre acestea, localizat intre altitudinile de 1300-1800 m in 
Mun�ii Retezat, Godeanu, łarcu, Parang, Surianu), se dezvoltă pe soluri montane acide, 
predominante fiind molidisurile (Picea excelsa), cu brad (Abies alba), cu pin, pin silvestru, 
zambru (Pinus cembra), zadă (Larix decidua), alături de cateva foioase. In partea 
inferioară a acestui etaj, pădurile amestecate de fag (Fagus silvativa), cu conifere (molidul 
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si bradul), la care se adaugă si ulmul de munte (Ulmus montana) sau paltinul (Acer 
platoides), coboară pană in jurul altitudinii de 700 m. 
Pădurile de fag sunt specifice zonelor marginale ale pădurilor de munte, cat si zonelor 
depresionare inalte. Speciile care completează fagul sunt reprezentate de cateva specii de 
stejar (Quercus petraea si Quercus robur), la care se adaugă jugastrul (Acer campestre). 
Pajistile si fane�ele cuprind graminee furajere si diverse specii de trifoi, care se adaugă 
subarboretul reprezentat de liliac sălbatic (Syringa vulgaris), mojdrean (Fraxinus ornus), 
alun (Corylus avellana), corn (Cornus mas), darmoz (Viburnus lantana), lemn raios 
(Evorynus verrucosa), păducel (Crataegus monogyna) si curpen (Clematis vitalba). 
Pădurile amestecate de fag si gorun (Quercus petraea) sunt tipice regiunilor depresionare 
ale jude�ului. Zonele joase ale depresiunilor si pe culoarele principalelor rauri sunt 
populate cu păduri de gorun (Quercus petraea), in asociere cu cornul (Cornus mas), lemn 
cainesc (Lyguspedunculatus), sangerul (Cornus sanguinea), socul (Sambucus migra) si 
alte specii cu arealuri de dezvoltare reduse precum si de păduri de cer (Quercus cerris) si 
garni�ă (Quercus frainetto si Quercus cerris). Cea mai joasă treaptă de relief (lunci), este 
reprezentată de palcuri formate din sălcii, răchite, arine, plopi etc. 
Dintre zonele care păstrează specii rare de floră amintim: frăsinet cu mojdrean (Fraxinus 
ornus) pe versantul stang al Raului Mare si nuc sălbatic (Juglans regia) in pădurea dintre 
Rau de Mori si Gura Zlata. 
Specifica reliefului foarte variat se prezinta atat  flora, cat si fauna judetului. Fauna 
cuprinde specii de mare interes cinegetic din care amintim: iepurele, vulpea, capra neagra, 
cerbul carpatin, mistretul si gama pasarilor (cocosul de munte, prepelita, sitarul, rata 
salbatica). In apele de munte traiesc pastravi, lipani, iar in raurile de ses : crap, somn, 
salau, stiuca , etc. 
 
Rezervaţii naturale  
 
Resursele naturale ale subsolului cuprind cele de carbuni (Valea Jiului, Brad, Tebea), 
minereu de fier (Muntii Poiana Rusca, Muntii Zarandului), minereuri complexe neferoase 
(Muntii Metaliferi, Muntii Poiana Ruscai, Muntii Zarand), minereuri auro-argintifere (Muntii 
Metaliferi, zona Brad), bauxita, bentonita, talc (Muntii Poiana Ruscai), nisipuri cuartoase 
(Valea Streiului si Jiului de Vest), marmura (Muntii Orastiei), bioxid de carbon, ape 
minerale si termale (Geoagiu Bai, Vata, Calan, etc.). 
 
Resursele solului �i ale subsolului 
 
A. Resurse naturale 
 
Padurile constituie una dintre resursele naturale de baza ale judetului Hunedoara. In 
zonele mai joase cresc paduri de foioase (stejar, fag, gorun, cer, garnita), iar in cele mai 
inalte din sud, paduri de conifere (pin, brad, molid). Pasunile si fanetele naturale se 
localizeaza mai ales in zonele deluroase si muntoase. 
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Tabel 2. Fond forestier 

 
 
Pãdurile constituie una dintre resursele naturale de bazã ale judeţului Hunedoara. În 
zonele mai joase cresc pãduri de foioase (stejar, fag, gorun, cer, gârnitã ), iar în cele mai 
înalte din sud - conifere (pin, brad, molid). Pãşunile si fâneţele naturale se localizeazã mai 
ales în zonele deluroase si muntoase. Dintre resursele naturale ale subsolului, pe primul 
loc se situeazã cãrbunii, în bazinul din Valea Jiului (huilã), si în nordul judeţului, la Ţebea - 
Brad (cãrbune brun). Alte zãcãminte naturale care seexploateazã: 

 minereu de fier în Munţii Poiana Ruscã (Ghelari, Teliuc, Vadu Dobrii) si în Muntii 
Zarand (Ciungani - Cãzãnesti). 

 pirite cuprifere (Deva) 
 minereuri complexe neferoase în Munţii Metaliferi (Bãiţa, Sãcãrâmb, Hondol, 

Mãgura-Topliţa), Poiana Ruscã, Zarand. 
 minereuri auro-argintifere la Musariu, Bãita, Brad, Gura Barza 
 bauxitã (Ohaba Ponor) 
 bentonitã talc (Lelese, Cerisor) 
 nisipuri cuartoase (Baru Mare, Uricani) 
 travertin (Cãrpiniş, Banpotoc, Geoagiu) 
 marmurã (Aluniş si Luncani) 
 bioxid de carbon (Ocolişu Mare), ape minerale (Boholt, Bãcîia) si termale 

(Geoagiu, Vaţa si Cãlan). 
 

Unitatea elementelor glaciare (cele peste 80 de lacuri glaciare din masivul Retezat), 
diversitatea speciilor faunistice, floristice si existenta unor specii care au determinat 
infiintarea Parcului National Retezat (200 ha) in anul 1835, fiind cea mai mare rezervatie 
naturala din tara, iar in prezent este administrata si monitorizata cu fonduri de la UE. Se 
poate mentiona, de asemenea, arboretumul de la Simeria (Parcul dendrologic), întins pe 
77 ha si care adãposteste specii de arbori rari, specifici climei subtropicale. Demne de 
interes mai sunt: Dealul Cetãtii Deva, Muntele Vulcan – Buces, pesterile Cioclovina, 
Ponor, Tecuri (unde se gãsesc urme ale paleoliticului). La Turdaş, lângã Orãştie, se aflã 
cea mai importantã culturã neoliticã. 
 
B. Resurse minerale 
 
Dintre resursele naturale ale subsolului, pe primul loc se situeaza carbunii in bazinul din 
Valea Jiului, huila, si in nordul judetului, la Tebea-Brad, carbune brun. Alte zacaminte 
naturale care se exploateaza: 
- minereu de fier in Muntii Poiana Rusca (Ghelari, Teliuc, Vadu Dobrii) si in Muntii Zarand 
(Ciungani - Cazanesti.) 
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- pirite cuprifere (Deva) 
- minereuri complexe neferoase in Muntii Metaliferi (Baita, Sacaramb, Hondol, Magura-
Toplita), Poiana Rusca, Zarand. 
- minereuri auro-argintifere la Musariu, Baita, Brad, Gura Barza. 
 
4.1.7 Monumentele istorice, siturile şi ansamblurile istorice şi urbanistice, valori ale 
patrimoniului cultural 
  

 Vestigii istorice şi monumente de arhitectură:  
Cetatea Devei, Cetatea de la Grădiştea Muncelului, Cetatea de Colţ, Castelul 
Corvineştilor, Cetatea de la Costeşti, Cetatea de la Blidaru, Cetatea Mălăieşti, Prefectura 
Deva. 

 
 Lăcaşe de cult : 

Biserica din Leşnic, Biserica din Densuş, Biserica din Gurasada, Biserica Ortodoxă 
Hunedoara, Biserica din Peşteana, Biserica din Sântămărie-Orlea, Mănăstirea Prislop. 

 
 Muzee : 

Muzeul Civilizaţiei Dacice Deva; Muzeul Fierului Hunedoara; Muzeul de Istorie a 
Mineritului Brad; Muzeul ”Aurel Vlaicu” sat Aurel Vlaicu. 

 
3.2. Situa�ia socio-economică 

 
Judeţul Hunedoara a cunoscut în anii 1960-1970 o puternică imigrare de populaţie venită 
din regiunile defavorizate din Nord (Maramureş) şi est (Moldova). Urbanizarea a fost 
accelerată (Judeţul Hunedoara are cea mai ridicată rată de urbanizare din ţară, după 
capitală, respectiv 75,9% populaţie urbană), infrastructurile au fost şi ele puternic 
dezvoltate, ţinându-se cont de caracterul strategic al producţiei industriale hunedorene în 
ansamblul naţional. 
Colectivizarea agriculturii şi întâietatea dată industriei grele în epoca comunistă, au marcat 
profund teritoriul judeţului Hunedoara. Investiţiile au fost concentrate pentru dezvoltarea 
unor uriaşe industrii miniere, siderurgice şi de construcţii mecanice. 
Centrele urbane din judeţul Hunedoara au fost destinate activităţilor mono-industriale şi au 
devenit centre de referinţă ale industriei naţionale datorită exploatării intensive a materiilor 
prime şi a activităţilor productive legate de valorificarea acestora. Exploatarea îndelungată 
a bogăţiilor subsolului, pe de o parte, iar pe de altă parte industrializarea forţată din 
perioada comunistă (caracterizată prin performanţe tehnice şi economice care au devenit 
în timp, ne-competitive) reprezintă doi factori care impun necesitatea re-tehnologizării şi 
restructurării, orientarea spre cerinţele pieţei. 
In economia judetului ponderea o detine industria, din care predominante (peste 62%) 
sunt ramurile industriei miniere si metalurgice; o pondere importanta o detin si ramurile: 
energie electrica, exploatarea si prelucrarea lemnului, materialele de constructii, industria 
usoara, chimie alimentara, artizanat etc. 
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Principalele produse ale industriei sunt: carbune, fonta, otel, laminate, energie electrica, 
var, ciment, prefabricate din beton armat, minereu de fier, tesaturi matase, confectii 
tricotaje, bere, masini si utilaje pentru lucrari miniere. 
 
Intrucat politica regionala a guvernului are ca obiectiv principal reducerea disparitatilor 
teritoriale majore existente intre nivelurile de dezvoltare. In cadrul judetului au fost 
delimitate 3 zone sau arii prioritare, respectiv : zona Valea Jiului, zona Brad si zona 
Hunedoara – Telic – Calan. Toate cele trei zone-problema, declarate defavorizate pentru 
10 ani (primele doua) si respectiv 5 ani, intruneau cerintele stabilite pentru zonele in declin 
industrial si zone cu structura economica fragila. Scopul acestor masuri era sprijinirea 
dezvoltarii in paralel cu restructurarea economica si privatizarea societatilor comerciale cu 
capital de stat si reducerea dezechilibrului intraregional. 
 
Problemele grave de restructurare industriala, concentrarea masiva a fortei de munca 
disponibilizate, caracterul monoindustrial cu posibilitati limitate de diversificare a 
activitatilor, problemele grave de poluare, dar cu o infrastructura de transport 
corespunzatoare si conditii prielnice pentru comunicare la standardele europene, face ca 
judetul Hunedoara sa fie indreptatit la sume insemnate din Programul Phare 2001 - 
componenta economica si sociala (etapa 2002-2005), desi pana in prezent acest  lucru 
este slab resimtit. 
 
La nivelul judetului Hunedoara, fenomenul economic din ultimii ani nu este în mod radical 
diferit, ca structură şi evoluţie, de cel pe plan naţional. Astfel, sectoarele în care judetul 
Hunedoara contribuie peste medie la formarea cifrei de afaceri naţionale sunt: comerţul, 
construcţiile şi, în mai mică masură, turismul. Dacă în ceea ce priveşte contribuţia peste 
medie a comerţului aceasta se poate explica prin ponderea peste medie în cadrul structurii 
economice locale şi a locaţiei pe traseul unui coridor major european, în ce priveşte 
construcţiile şi turismul acestea pot fi explicate printr-o disponibilitate locală a resurselor 
naturale primare necesare acestor sectoare, a unei tradiţii în domeniu şi a disponibilităţii 
mâinii de lucru provenind din alte sectoare (metalurgic, minerit). În condiţiile unui potenţial 
existent apreciabil de dezvoltare al acestor sectoare, se poate aprecia că acestea pot să 
devină sectoare emergente. 
 
Pentru asigurarea stabilitatii sociale in cele trei zone defavorizate, au fost initiate la nivelul 
jude�ului Hunedoara programe de relansare economica de catre autoritatile publice locale 
judetene, avand ca principale obiective urmatoarele : 

• dezvoltarea sectorului privat si atragerea de noi investitii, avand drept consecinta 
crearea de noi locuri de munca, adaptarea pregatirii profesionale a personalului 
disponibilizat la cerintele pietei si evitarea marginalizarii sociale ; 

• sprijin tehnologic si financiar pentru consolidarea activitatilor economice existente 
in zona, altele decat mineritul si siderurgia, cu accent pe industrie, constructii, 
servicii si industrie manufacturiera ; 

• atragerea de investitii in scopul modernizarii si reabilitarii infrastructurii rutiere din 
zona si pentru amenajarea complexa hidrotehnica si hidroenergetica a cursurilor 
de apa ce strabat respectivele arii geografice ; 
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• dezvoltarea turismului prin modernizarea bazei existente, construiri de noi spatii, 
extinderea turismului rural, dar si promovarea turismului cultural, stiintific si chiar 
religios ; 

• exploatarea eficienta a resurselor locale din sectoarele agricol, forestier si 
piscicol ; 

• transformarea mediului natural, prin actiuni de ecologizare, intr-unul de sustinere 
economica diversificata ; 

• promovarea si prezentarea zonelor si a oportunitatilor acestora pe piata locala, 
regionala, nationala si internationala. 

    
 

4.2.1 Infrastructura, transport �i energie   
 

Jude�ul Hunedoara dispune de o re�ea bine reprezentată de drumuri publice. 
 
Căi rutiere 
Judeţul Hunedoara este străbătut de două drumuri europene principale (E68 şi E79) şi de 
unul secundar (E673), de una din ramurile Coridorului Pan-European IV, peste care se 
suprapun axa rutieră TEN-T 7 şi axa feroviară TEN-T 22.  
Densitatea căilor ferate (41,2 km / 1000 km²) este sub media naţională (45,9 km / 1000 
km²), în vreme ce cea rutieră înregistrează cea mai mare valoare din regiune (45,4 km / 
100 km²), cu mult peste media naţională (33,5 km / 100 km²).  
 
În ceea ce priveşte reţeaua de căi rutiere, în judeţul Hunedoara, procentul drumurilor 
publice modernizate este mai mic faţă de cel la nivel naţional. De asemenea, densitatea  
drumurilor publice. Punctele slabe constau şi în lipsa autostrăzilor, capacitatea portantă 
scăzută a structurii drumurilor existente cu efecte de degradare accelerată, marcarea, 
inscripţionarea şi iluminarea de slabă calitate, cu efecte negative asupra siguranţei 
circulaţiei, procentul ridicat de drumuri judeţene ne-modernizate. Trei drumuri europene 
traversează judeţul. Se consideră că impasul actual este cauzat de lipsa fondurilor de 
finanţare. 
 
Reţelele cãilor de transport - se prezintã dupã cum urmeazã: 

 lungimea drumurilor publice – total: 1 970 km, 
din care modernizate: 641 km  

 lungimea drumurilor naţionale – total: 375 km, 
din care modernizate: 359 km 

 lungimea drumurilor judeţene si comunale – total: 1.595 km, 
din care modernizate: 284 km 

De-a lungul Vãii Mureşului, pe o distantã de aproape 100 km, trece Drumul Naţional 7 si 
calea feratã dublã, electrificatã, de pe magistrala Bucuresti - Arad, cea mai importantã 
arterã a judeţului. 
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Figura 2. Lungimea drumurilor �i a străzilor oră�ene�ti 
 

La reteaua de cai rutiere, judetul Hunedoara se afla, cu 3.096 km total drumuri 
publice, pe primul loc in regiune; la cele modernizate pe locul doi, dupa Caras Severin 
(740 km) cu 678 km. Din punct de vedere al calitatii drumurilor modernizate, adica cu 
imbracaminti de asfalt, judetul Hunedoara este pe locul trei, dupa Timis (809 km) si Arad 
(682 km), iar la densitatea drumurilor publice/100km2 ocupa primul loc cu 43,8 km. La 
capitolul drumuri nationale, judetul este pe locul ultim in regiune, cu 383 km, iar la drumuri 
judetene modernizate, pe primul loc (332 km), din care la cele cu imbracaminti din asfalt, 
pe locul trei (344 km). Judetul Hunedoara este traversat  dinspre Ungaria – Bors – Oradea 
– Defileul Jiului, de drumurile europene E79, E68 dinspre Ungaria – Arad – Deva – 
Bucuresti si E70 si 673 dinspre Serbia – Timisoara – Lugoj – Deva– Brasov – Bucuresti. 

 

 
Densitatea medie a drumurilor la nivel de jude� este de 44,2 km/100 km2, valoare aflată  peste media pe 
Tară (33,5 km/100 km2 ) si pe regiune (32,1 km/100 km2). 
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Figura 3. Lungimea drumurilor judetene si ponderea lor în Regiunea Vest comparativ cu  
jude�ul Hunedoara 

 
Una dintre problemele cele mai stringente care ameninţă să limiteze substanţial 
dezvoltarea judetului Hunedoara este lipsa de capacitate rutieră şi lipsa de infrastructură 
(modernizări şi lărgiri de drumuri, drumuri noi, tuneluri, căi de acces în regim de drum 
expres, etc.) care să îi susţină dezvoltarea. Motorizarea în Judetul Hunedoara se apropie 
de 280 de vehicule/1000 de locuitori, nu există şosea de centură practicabilă (ceea ce 
obligă tot traficul de tranzit să treacă prin oraş) iar activitatea economică creşte constant. 
Figura 2-4: Traseul coridorului 4 Pan-european la nivelul jude�ului Hunedoara 
 

 
 
La nivel regional, coridorul Pan-european 4 în regim de autostradă, care va trece prin 
Deva şi Simeria, va asigura accesul rapid pe axa est-vest, important printre altele pentru 
punerea în valoare a potenţialului turistic al zonei de proiect. 
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Traficul rutier 
În judeţul Hunedoara traficul rutier a crescut de la o medie AADT de 3200 în anul 1990 la 
4500 în anul 2005. Imediat după anul 1990, restricţiile asupra proprietarilor de maşini au 
fost ridicate, iar combustibilul a devenit mai accesibil. O scădere a traficului se observă 
între anii 1995-2000, din motive care pot fi doar speculate. Procentul vehiculelor grele a 
scazut de la 30% în anul 1990 la 23% în anul 2005, nivel care este prevazut să ramana 
stabil. Traficul rutier de călători a crescut cu 2,3% pe an în medie din anul 1990 şi cu 3,7% 
pe an din anul 2015. Este prevazută o rată de creştere similară la 6796 vehicule în anul 
2020. 

 
Căi ferate 
În domeniul reţelelor de căi ferate, densitatea este comparabilă cu cea naţională (peste 
medie). Judeţul este străbătut de o linie internaţională de cale ferată complet electrificată: 
Bucureşti-Braşov-Deva-Arad-Curtici-Budapesta. Aportul reţelei de transport pe cale ferată 
la economia judeţeană este, însă, scăzut, din cauza vitezei reduse de circulaţie a 
trenurilor, a materialului rulant şi căilor de rulare neîntreţinute corespunzător, întârzierile 
faţă de orar, condiţiile de călătorie improprii în cazul trenurilor de persoane. 
 
Jude�ul Hunedoara este traversat de 339 km de cale ferată cu ecartament normal, din 
care 223 km este electrificată. Densitatea liniilor pe 1000 km² teritoriu este de 41,0 sub 
cea regională (59,4) si cea natională (45,9). 

 
Infrastructura de transport de cai ferate in judetul Hunedoara este cea mai slab 
reprezentata din Regiunea V Vest, sub aspectul numarului total de kilometri (340) fata de 
782 km in Timis, 485 km in Arad si 400 km in Caras-Severin. Din punct de vedere al 
lungimii caii ferate electrificate, judetul se afla pe primul loc in regiune, cu 223 km, iar la 
densitatea liniilor pe 1000km2, pe ultimul loc. 
 
În ultimii 5 ani, se remarcă la nivel naţional o revigorare a transportului feroviar şi 
perspective de dezvoltare în viitor. 
Motivele care stau la baza acestor fapte sunt: 
 revigorarea industriei; 
 eficienţa energetică este mai bună pentru transportul feroviar având în vedere că 

consumul de energie pe unitatea de transport este 10% faţă de consumul pentru 
transportul rutier; 

 Cauzează o poluare redusă a mediului înconjurător cu o cantitate a poluanţilor aerieni 
de numai 10% faţă de transportul rutier; 

 Pentru pasageri, calea ferată oferă un larg beneficiu social datorită acoperirii extinse 
la nivel naţional şi este considerată mai sigură decât călătoria cu autobuzele sau 
autoturismele;    

 Accidentele feroviare sunt mai rare pe pasager-km şi tonă-km decât cele rutiere 
 
Transportul feroviar necesită astăzi un consum de doar 15-20% din energia destinată 
transporturilor, ceea ce înseamnă o eficienţă energetică de doua-trei ori mai mare decât 
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cea a transportului rutier. Dar, prin introducerea trenului de mare viteză atât în Europa, cât 
şi în România, se va înregistra o economie de energie de circa 4%, la o mobilitate şi o 
viteză ridicate, faţă de transportul rutier şi cel aerian, care în viitor vor consuma pe 
călător/km de 2,5 şi, respectiv, de patru ori mai multă energie decât un tren de mare 
viteză. 
 
Din punctul de vedere al accesibilităţii feroviare poziţia geografică a jud. Hunedoara 
devine principalul său atu. Situată pe coridorul IV Pan-European, ea poate deveni un 
important centru feroviar între Curtici şi Constanţa. 
 
Căi aeriene 
La transporturile aeriene, judetul Hunedoara este slab reprezentat, existand un aeroport 
langa Deva destinat doar activitatilor aviatiei sportive, fapt care il izoleaza din acest punct 
de vedere de alte centre economice importante, din tara si strainatate. Acest lucru explica, 
partial, lipsa de atractivitate a judetului pentru investitorii straini potentiali. La capitolul cai 
navale, judetul nu are nici un curs de apa navigabil.  
 
In ceea ce priveste infrastructura de utilitati (alimentare cu apa, reteaua de canalizare, 
reteaua de distributie gaz metan, reteaua de incalzire centrala si reteaua de electricitate), 
judetul Hunedoara ocupa, in ordinea enumerarii de mai sus, locul trei, locul I la primele 
doua domenii si, respectiv, locul doi, la celelalte in Regiunea V Vest. 
 

3.2.1. Servicii Publice 
 
Apa potabilă 
În judeţul Hunedoara, 63,25% din populaţia judeţului dispune de alimentare cu apă în 
sistem centralizat, însă alimentările cu apă prezintă încă probleme de extindere a 
capacităţii de stocare, tratare şi distribuţie, cu asigurarea protecţiei sanitare a surselor. 
 
Privind calitatea apelor, judeţul Hunedoara are cel mai mare volum de ape uzate din 
Regiunea V Vest (473 milioane mc. (76%)), din cauza volumului mare de ape uzate 
rezultate din sectorul energetic (324 mc.) 
 
Reteaua de distributie a apei, in lungime totală de 1.080 km este repartizată in 14 localitati 
urbane, respectiv in 66 localitati rurale. Volumul total de apă potabilă distribuit in anul 2005 
a fost de 23.117 mii mc., din care pentru uz casnic 15.030 mii mc. 
Consumul total de apă potabilă / locuitor reprezentand 48 mc., din care pentru uz casnic 
31 mc./locuitor. 
 
Tabel 4. Re�eaua si volumul apei potabile distribuite in jude� 
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Canalizarea 
Tabel 5. Re�eaua de canalizare in jude� 
 

 
Tabel 6. Lungimea re�elei de canalizare 
 

 
 
Alimentarea cu gaze naturale 
Re�eaua de distribu�ie a gazului metan are o lungime de 708,6 km si o intalnim in 54 
localitati, din care 14 municipii si orase, volumul total de gaz distribuit in jude� fiind de 
274.589 mc. in anul 2005, din care pentru uz casnic 71.213 mc. adică 26% din consumul 
jude�ului. 
 
Tabel 7. Reteaua si volumul de gaze naturale distribuite în jude�  
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Energie electrică 
Sunt dotate cu instalatii electrice 98,3% din locuintele permanente din judet, conform 
Recensamantului din 2002, respectiv 190.248 de locuinte, din care 46.485 in mediu rural. 
 
Sisteme de încălzire 
Tabel 8. Sisteme de încălzire Sursa: Plan de Gestionare al Deseurilor in jude�ul 
Hunedoara – Situatia existenta in anul 2000: 
 

 
 

3.2.2. Competitivitatea economică   
Industria 
Industria judeţului Hunedoara este caracterizată de o mai mare diversitate, îndeosebi în 
industria grea. Principalele ramuri industriale reprezentate în judeţul Hunedoara aparţin 
industriilor extractivă, siderurgică, metalurgică, dar sunt bine reprezentate şi alte ramuri 
ca: industria confecţiilor din textile, piele şi blănuri, industria alimentară şi a băuturilor, 
industria textilă, industria de prelucrare a lemnului. Industria judeţului Hunedoara, ca şi 
cea a judeţului Caraş-Severin a fost afectată după anul 1989 de procesul de restructurare, 
însoţit de disponibilizări masive de personal. Ca volum al producţiei industriale, judeţul 
Hunedoara se situează pe locul şaselea în ţară, apreciindu-se că asigură 3,4% din 
producţia la nivel naţional. 
În ceea ce priveşte sectorul serviciilor şi activitatea întreprinderilor, judeţul Hunedoara 
cunoaşte o rămânere în urmă raportat la judeţele dezvoltate ale regiunii (Arad, Timiş), atât 
în ceea ce priveşte repartiţia numerică, rezultatele lor economice, eficienţa cu care 
folosesc forţa de muncă disponibilă sau investiţiile directe brute realizate. 
În economia judetului ponderea o detine industria, din care predominante (peste 62%) 
sunt ramurile industriei miniere si metalurgice; o pondere importanta o detin si ramurile: 
energie electrica, exploatarea si prelucrarea lemnului, materialele de constructii, industria 
usoara, chimie alimentara, artizanat etc. 
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Principalele produse ale industriei sunt: carbune, fonta, otel, laminate, energie electrica, 
var, ciment, prefabricate din beton armat, minereu de fier, tesaturi matase, confectii 
tricotaje, bere, masini si utilaje pentru lucrari miniere. 
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Figura 4. Produsul intern brut pe Regiunea Vest comparativ cu jude�ul Hunedoara 
 
Tabel 9. Unitatile locale active din industrie, constructii, comert si alte servicii, pe activitati 
in judetul Hunedoara in 2006 

 
Sursa: site-ul Directiei de Statistica Hunedoara 

Numărul de societăţi comerciale raportat la 100 de locuitori este foarte mic (de numai 
3,53, în timp ce în UE procentul este de 20). La fel de nemulţumitor este şi numărul 
societăţilor cu capital străin raportat la 100 de locuitori (0,19), în ciuda faptului că în judeţ 
există declarate oficial, zone defavorizate. 
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Deşi avantajele cooperării între industrie şi cercetare sunt evidente, în practică, 
majoritatea companiilor au renunţat la laboratoare de cercetare după 1990. Companiile se 
confruntă cu o criză a inovării, deşi judeţul dispune de resurse umane specializate în 
activitatea de cercetare. Pentru activităţile de cercetare se alocă un buget foarte mic. 
Există doar 86,7 angajaţi la 100 000 de locuitori în domeniul cercetare-dezvoltare, spre 
deosebire de nivelul naţional, unde această cifră se ridică la 214,2. Vârsta medie a 
personalului din cercetare se apropie de 50 ani, iar dezinteresul tinerilor pentru cercetare 
se manifestă din cauza salarizării scăzute, a dotărilor învechite, a posibilităţii emigrării etc. 
S-a constatat că participarea la proiecte comunitare nu este la nivelul aşteptărilor. 
 
Serviciile 
Serviciile, slab dezvoltate în trecut, au înregistrat o evoluţie pozitivă în ultimii ani. Însă, 
deşi numeric aceste firme reprezintă 70% din totalul firmelor înregistrate în judeţul 
Hunedoara, populaţia ocupată în acest sector ajunge doar la puţin peste 30%. 

 

 
Figura 5. Harta populaţiei ocupate civile din Regiunea Vest, pe sectoare de activitate şi pe judeţe, în 2005 
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Figura 6.  Importul în 2007 la nivelul jude�ului Hunedoara 
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Figura 7.  Exportul în 2007 la nivelul jude�ului Hunedoara 
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Figura 8. Societă�i comerciale după mărime la nivelul jude�ului Hunedoara 
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      Figura 9. Societă�i comerciale după CAEN la nivelul jude�ului Hunedoara 
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Figura 10. Investi�ii pe principalele ramuri de activitate.  
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 Figura 11 Salaria�i �i cheltuiieli în activitatea de cercetare la nivelul jude�ului 
 
4.2.4 Agricultura �i Dezvoltarea Rurală 
 
Spre deosebire de celălalt judeţ mai slab dezvoltat al regiunii (Caraş-Severin), agricultura 
în judeţul Hunedoara nu este, paradoxal, sectorul economic de bază al judeţului, deţinând 
cel mai scăzut procent al populaţiei ocupate în agricultură din Regiunea Vest (23,6%). 
Explicaţia ar putea rezida în faptul că relieful muntos nu oferă condiţii propice practicării 
agriculturii pe suprafeţe extinse, dar şi în puternica dezvoltare a industriei. Din totalul 
suprafeţei judeţului Hunedoara, numai aproximativ 39,8% reprezintă teren agricol, fiind 
procentual cel mai scăzut din regiune. 
 
Ponderea suprafeţei agricole este mică, de numai 44,77%, spre deosebire de cea a 
suprafeţelor ocupate de păduri (49%), suprafaţa forestieră ridicându-se la 2,64 ha pe 
locuitor, faţă de 0,3 ha/locuitor (nivelul mediei europene) în România. Topografia reliefului 
(slabe disponibilităţi în pământuri) şi originea muncitorilor disponibilizaţi (majoritatea fiind 
originari din Moldova n-au beneficiat de restituirile din judeţul în care se instalaseră) au 
împiedicat întoarcerea spre agricultură.  
 
Desi la o prima vedere, in parte datorita vizibilitatii (i.e. a suprafetelor mari de teren 
dedicate acestor activitati) agricultura si sivlicultura par a fi sectoare importante ale 
economiei Judetului Hunedoara , in fapt, in ce priveste economia „la vedere”, ele 
insumeaza mai putin de 4% din valoarea totala a bunurilor si serviciilor produse in 
sectoarele economice productive ale Judetul Hunedoara . 
 
Importanta lor reala este legata mai degraba de aspecte ale economiei mai putin 
masurabile economic sau econometric, cum ar fi contributia agriculturii de subzistenta la 
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cosul zilnic al multor familii din judet, precum si potentialul integrarii productiei agricole 
locale si proxime in lantul valoric al procesatorilor de produse agricole si silvice cu sediul in 
Judetul Hunedoara. 
 
Astfel, ca si pondere valorica, silvicultura si exploatarea forestiera au reprezentat, intre 
2005 si 2007, cca. 50% din valoarea valoarea totala a bunurilor si serviciilor produse in 
sectoarele economice agricol si silvic. 
 
Ponderea valorica a activitatilor din agricultura si silvicultura 

 
 

Dupa cum se vede in graficul din figura de mai sus, contributia agriculturii la produsuleconomic al juetului 
abia a ajuns la cca 100 milioane de Euro in 2007 

 
Utilizarea terenului 
 
Suprafata de 347.159 ha teren agricol reprezentand 49,15% din suprafa�a totală a 
jude�ului,  cuprinde: 88.894 ha teren arabil; 154.152 ha pasuni; 101.024 ha fanete; 173 ha 
vii; 4.022 ha livezi. 

 
 
 
 
 



 

Elaborarea strategiei pentru accesarea fondurilor comunitare in intervalul 2007 – 2013  - „Creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor structurale în sectorul public din judeţul Hunedoara” –  

PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 HD 651 
 

43 

Tabel 10. Structura folosintelor terenului in judetul Hunedoara 

 
Figura 11. Suprafa�a pădurilor la nivelul jude�ului 
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Figura 12. Structura fondului funciar în Regiunea Vest comparativ cu jude�ul Hunedoara 
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Figura 13. Suprafa�a totală a terenului după modul de folosin�ă  
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Figura 14. Produc�ii medii ob�inute la principalele culturi 
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3.2.3. Turismul  

 
Renumit prin frumusetea peisajului si bogãţia folcloricã si etnologicã, judeţul Hunedoara 
dispune de numeroase obiective turistice. În judeţ se aflã, de asemenea, numeroase 
vestigii ale trecutului, monumente istorice care pot suscita interesul unor turisti avizati. 
Turismul montan, drumeţiile si excursiile pot fi practicate în tot timpul anului, în toate 
anotimpurile. 
 
Judeţul Hunedoara este judeţul cu potenţialul turistic cel mai ridicat din regiune, mai ales 
din punct de vedere al obiectivelor antropice. Printre obiectivele naturale de importanţă se 
pot enumera: rezervaţii naturale şi ştiinţifice, monumente ale naturii („Copacul purtător de 
lalele” din Aninoasa) două parcuri naţionale (Parcul Naţional Retezat şi Parcul Naţional 
Defileul Jiului), două parcuri naturale (Parcul Natural Grădiştea Muncelului şi Geoparcul 
Dinozaurilor – Ţara Haţegului), izvoare minerale şi termale exploatate în staţiunile 
balneoclimaterice Geoagiu-Băi şi Vaţa de Jos, staţiuni montane precum Straja şi Parâng. 
 
Obiectivele patrimoniului istoric, cultural şi religios sunt numeroase şi diverse şi cuprind 
castre, drumuri, băi şi aşezări romane (Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala 
Daciei romane), cetăţi dacice în Munţii Orăştiei (Sarmizegetusa Regia), cetăţi şi castele 
medievale (Cetatea Devei, Castelul Corvineştilor din Hunedoara), aşezăminte de cult 
(biserica de la Densuş), artă şi obiceiuri populare (târgurile de pe Muntele Găina), situri 
arheologice, muzee (Muzeul Aurului din Brad), etc. În ciuda potenţialului turistic 
excepţional, infrastructura turistică este de slabă calitate sau insuficient dezvoltată. 
Turismul, cu un real potenţial de dezvoltare, nu funcţionează la nivelul scontat. Aceasta se 
datorează, în mare parte, ignorării necesităţilor de dezvoltare turistică de către regimul 
comunist centralist, în favoarea industriei grele. 
 

 
În masivul Retezat sunt numeroase trasee alpine care includ vârfurile Peleaga, Bucura, 
Judele Mare, Turnul Porţii sau crestele Stînişoara si Pintenul Slãveiului, toate situate în 
zona centralã a masivului. Cabanele din Retezat si Parîng (Pietrele, Gura Zlata, Buta, 
Lunca Florii, Groapa Seacã, Valea de Pesti, Montana, Brazi) sunt tot atâtea locuri de 
popas si de agrement. Itinerariile turistice mai strãbat câteva defilee cum sunt acelea de 

TURISM    
 um valori 

abs 
pondere in 
total % 

locul judetului  

Unitati de cazare turistica 
existente 

nr. 81 1.7 19 

Capacitate de cazare turistica 
existenta 

locuri 3452 1.2 18 

Turisti cazati nr. 109054 1.6 17 
Turisti din tara cazati nr. 93663 1.7 18 
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pe Crisul Alb (în aval de localitatea Vata de Jos), defileele Jiului si Muresului (culoarul 
Deva - Zam), Porţile de Fier ale Transilvaniei, defileele-chei de pe râul Cerna (Teliuc - 
Hunedoara) de la Zlaşti si cele trei "porţi" ale Streiului de la Ohaba de sub Piatrã, de la 
Ciopeia si Subcetate. Lacurile de munte, de origine glaciarã, sunt obiective turistice de o 
mare valoare. Cele mai numeroase sunt în Muntii Retezat (82), în Parîng, Godeanu, Tarcu 
si Surianu. Cascadele, repezisurile, bulboanele de la Izvorul Crisului, Bulzesti, Bampotoc, 
Sibisel, Muntii Retezat, etc. dau un farmec deosebit peisajului. Principalele zone turistice 
etno-folclorice ale judetului Hunedoara sunt: Tara Zarandului cu obiectivele turistice: 
Muntele Gãina, Muntele Vulcan (rezervatia naturalã), orasul Brad (Muzeul Aurului), 
Panteonul de la Tebea (Gorunul lui Horea si mormântul lui Avram Iancu), satele Crisan, 
Criscior, Ribita, Baia de Cris- toate având biserici vechi, monumente istorice.  
 

Valea Mureşului cuprinde principalele obiective turistice: 
 

 Satul Aurel Vlaicu - fost Bintinti, satul natal al lui Aurel Vlaicu, unde se aflã si casa 
memorialã a acestuia. 

 Orãstie - orasul unde în 1582 a apãrut "Palia de la Orãstie", locul unde a trãit marele 
umanist Nicolaus Olahus si unde exista o veche scoalã româneascã, din 1731.  

 Costesti, Blidaru, Grãdistea de Munte - unde se pãstreazã ruinele principalei asezãri a 
regatului dac - Sarmizegetusa Regia. Aici se aflã ipoteticul munte sfânt al dacilor, 
Kogion, asa cum îl numeste Strabon Turdaş - asezare unde s-au descoperit vestigii 
ale culturii neolitice. 

 Simeria - oras, nod de cale feratã, aici se aflã renumitul parc dendrologic care 
adãposteste colectii de arbori din toatã lumea. 

 Veţel - comunã de pe Valea Muresului, vechea asezare romanã Micia (castru roman). 
 Brãnişca - fortãreatã datând din sec. XIV, ulterior castel renascentist al familiei 

Martinuzzi. 
 Leşnic, Gurasada, Zam - comune pe teritoriul cãrora se aflã vechi biserici, monumente 

de arhitecturã. 
 Tinutul Pãdurenilor cuprinde partea de est a muntilor Poiana Ruscãi. 

 
Ţara Haţegului este nucleul de etnogenezã a poporului român, este izvorul istoriei 
românesti, locul unde, cum spunea Nicolae Iorga, s-a hotãrât acum douã mii de ani, care 
e limba pe care o vom vorbi, care e sufletul care ne va sãlãsui în trupul nostru tracic, care 
vor fi prieteniile si dusmãniile noastre fatã de multele neamuri ale lumii. 
 
Fiecare epocã istoricã si-a pus amprenta, prin vestigii, pe acest vechi tinut românesc, 
începând cu epoca preistoricã (peşterile de la Ohaba-Ponor si Cioclovina). 
 
Principalele obiective turistice din zonã sunt: 

 Cãlan Bãi (statiunea de ape termale din anticul Aquae) 
 Streisîngeorgiu - la confluenta Streiului cu Valea Luncani, renumit prin biserica din 
 sec.XI, unul din cele mai vechi monumente de arhitecturã medievalã din tarã, cu o frescã 

datând din anul 1313. 
 Strei - cu o bisericã din sec. XIII. 
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 Sîntãmãrie - Orlea - biserica reformatã de aici a fost initial Capelã de curte ortodoxã 
româneascã, construitã în sec. XIII de familia de cneji Cândea, în stil romanic. 

 Castelul Sîntãmãrie Orlea este o constructie barocã din sec. XIX si adãposteste acum un 
complex turistic. Mãnãstirea Prislop, întemeiatã de cãlugurul Nicodim în 1414. Aici si-a 
scris Nicodim evanghelia si a functionat o scoalã de zugravi condusã de Popa Simeon din 
Piteşti. 

 Biserica-monument istoric de la Densus, una dintre cele mai vechi si mai interesante 
constructii religioase din tarã, ridicatã în sec. XIII, pe ruinele unei vechi constructii antice, 
cu materiale provenite de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Se observã elemente de 
constructie paleocrestinã. Este consideratã una dintre cele mai vechi biserici din România. 
Densus este locul de bastinã al familiei Densuseanu: Aron, Nicolae si Ovid. 

 Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala Daciei romane, se aflã pe valea Râului 
Zeicani Orasul a fost fondat de împãratul Traian dupã cucerirea Daciei. Aici se aflã 
Amfiteatrul cu 5.000 locuri, Forumul, Palatul Augustalilor, temple, apeducte. 

 Cetatea si biserica Colt, a apartinut familiei de cneji Cândea, care l-au slujit pe Iancu de 
Hunedoara. Legenda situeazã aici actiunea romanului "Castelul din Carpati" de Jules 
Verne. 

 Sînpetru - sat situat lângã Sîntãmãria Orlea, posedã o bisericã monument de arhitecturã 
din sec. XIII. Aici se aflã un renumit depozit fosilifer cu schelete si ouã de dinozaur. 

 Peşterile Cioclovina, Ohaba Ponor si Tecuri - situate pe un versant al Muntilor Surianu, 
contin urme de locuire din paleolitic. Peşterile prezintã interes si sub aspect geologic, prin 
unicitatea configuratiei rocilor.  

 Sub aspect etno-folcloric, zona Ţãrii Haţegului prezintã un mare interes. O inestimabilã 
valoare o au "scoartele" din Hateg, îndeosebi cele din perimetrul satelor Bãesti- Pui, 
precum si portul popular elegant, în care combinatia de culori alb si negru conferã un 
rafinament aparte. 

 Încrustãrile din lemn, mai ales furcile plate (de la Clopotiva) si unele piese de arhitecturã 
popularã se remarcã prin originalitate si un simt artistic special. "Hateganele" si 
"Cãluserul" formeazã piese predilecte ale melosului popular. 

 Baza materialã de care dispune turismul din judetul Hunedoara este reprezentatã de 20 
hoteluri, 7 hanuri, 12 cabane, 17 vile turistice si 7 tabere de elevi. 

 În judeţul Hunedoara se aflã statiunile balneo-climaterice Geoagiu Bãi, Vaţa de Jos si 
Aquae - Cãlan Bãi. 

 
În situaţia actuală din România anumite staţiuni de schi sunt deja bine implementate şi în 
anumite perioade în timpul iernii este aproape imposibil să găseşti o cameră liberă în 
vecinătate.  În Judeţul Hunedoara turismul de schi este concentrat în Valea Jiului.  
 
Staţiunea Straja s-a dezvoltat în cadrul Programului Naţional Super-Schi.  Planul General 
al staţiunii Straja a fost pregătit de către unii dintre cei mai buni specialişti internaţionali.  
Straja are cea mai lungă pârtie de schi din România, infrastructura şi drumurile au fost 
modernizate iar spaţiile de cazare au fost îmbunătăţite. Mii de turişti vizitează Straja în 
sezonul de iarnă; staţiunea de schi îşi atinge acum capacitatea maximă.  
 
Alte municipalităţi din judeţ au de asemenea de oferit facilităţi de schi dar nu au statutul 
naţional de staţiune.   
 
În timp ce investiţiile sunt necesare atât în actualizarea cât şi în construirea facilităţilor de 
cazare este de asemenea important de amintit că staţiunile Româneşti sunt incapabile să 
intre în competiţie cu staţiunile internaţionale din alte părţi ale Europei pur şi simplu din 
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cauza înălţimii munţilor şi a lungimii/dificultăţii pârtiilor. Prin urmare, potenţialul pentru o 
dezvoltare viitoare este limitat.    
În perioada anotimpurilor non – schi munţii din Hunedoara au multe de oferit vizitatorilor 
internaţionali sub forma plimbărilor şi a drumeţiilor. Posibilităţile sunt concentrate înăuntrul 
şi în apropierea Parcului Naţional al Munţilor Retezat. În planul Strategic pentru Munţii 
Retezat activităţile sunt descrise pentru a dezvolta mai departe turismul montan într-o 
manieră sustenabilă, protejând mediul. Această strategie este pregătită de specialişti 
străini. Parcul Naţional Retezat este acum membru al organizaţiei internaţionale Pan 
Parks.  
 
Dezvoltarea viitoare ar trebui să se axeze în a oferi trasee speciale. Ar trebui modernizate 
facilităţile şi serviciile pentru a oferi o experienţă montană înalt calitativă.  O agenţie 
centrală de informaţie şi rezervare ar putea fi stabilită (înfiinţată). Aceste dezvoltări viitoare 
trebuie să existe în contextul constrângerilor de mediu ale Parcului Naţional.  
 
Judeţul Hunedoara are anumite situri istorice şi culturale care ar putea îmbunătăţii 
turismul cultural.   

• cetăţile (Cetatea Deva, Castelul Corvin Hunedoara);  
• cetăţile Dace & Romane (Sarmizegetusa  Regia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa);  
• vechile biserici şi mănăstiri (Densuş, Prislop).   

 
Aceste situri atrag nişte turişti naţionali şi internaţionali (în special din ţările vecine cum 
este Ungaria). Cu scopul de a dezvolta din plin potenţialul acestor situri şi să atragem un 
număr mai mare de turişti străini, aceste situri ar trebui restaurate şi renovate (cel mai 
notabil Castelul Corvin)  şi să fie promovate într-un mod mai profund şi mai ispititor.  De 
exemplu. Prin stabilirea lor ca puncte a unei reţele internaţionale sau rută a vechilor cetăţi 
şi castele Dacice şi Romane. De asemenea activităţi în care turistul experimentează 
trezirea la viaţă a vechii istorii ar putea să atragă mai mulţi turişti.   
 
Turismul rural se găseşte încă la faza iniţială de dezvoltare. În zona rurală se găsesc 
mici pensiuni unde turiştii se pot bucura de „viaţa rurală”, se pot relaxa şi se pot bucura de 
pacea şi de liniştea sătească.  Dar până la ora actuală numărul lor este foarte limitat.  
Turismul rural oferă multe oportunităţi şi din cauza prezenţei unor atracţii mai mari cum 
sunt munţii şi siturile culturale şi istorice care oferă posibilităţi pentru excursii de o zi.   
Dezvoltarea viitoare ar trebui să se axeze pe legarea diferitelor sate de exemplu  prin 
biserici/mănăstiri sau citadele cu scopul de a furniza „opţiunea unui tur de vacanţă”.  În 
afară de asta vizitatorii ar dori să ştie ce se întâmplă la un moment dat, când sunt 
festivaluri, expoziţii etc.   
Facilităţi, servicii şi produse, cum sunt mâncărurile locale, băuturi etc. ar trebui promovate 
ca parte a experienţei „rurale”.  Dezvoltarea produselor ar trebui prin urmare să se axeze 
pe experimentarea moştenirii Româneşti. Elemente ar putea fi case tradiţionale pentru 
agroturism  cu gazde prietenoase.  Vizitatorii se pot relaxa din o viaţă stresantă, pot să se 
bucure de mâncarea tradiţională, pot să lucreze şi să înveţe despre activităţile culturale.   
 
Turismul de afaceri este de obicei concentrat în oraşele mai mari.  În judeţul Hunedoara 
anumite hoteluri oferă aranjamente speciale pentru companii dar aceasta nu este parte a 
unei abordări de marketing active. Turismul de afaceri prezintă la nivel de ţară un potenţial 
în creştere pentru întâlniri, iniţiative, conferinţe şi expoziţii (MICE) nu doar în capitala 
Bucureşti dar de asemenea în oraşele mai mari.  Pentru judeţul Hunedoara, şansele 
pentru Turismul de Afaceri ar trebui să se axeze pe construcţia unei infrastructuri de 
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hoteluri de înaltă clasă, centre de conferinţe, amenajate special pentru o şedere mai mare 
de câteva zile.   
 
Turismul de sănătate are o lungă istorie în România. Există aproximativ 1. 300 de surse 
înregistrate de ape minerale în România – o treime din toate staţiunile minerale în Europa, 
atât potabile cât şi disponibile pentru cure.  În Judeţul Hunedoara turismul de sănătate 
este concentrat în localitatea Geoagiu Băi.  Alte municipalităţi oferă foarte puţine şi 
depăşite facilităţi de tratament; turismul de sănătatea are potenţial de creştere.  
Dezvoltarea viitoarelor „spa” – uri pentru vizitatori internaţionali care vor cheltui mai mult şi 
pentru vizitatori obişnuiţi nu doar va creşte veniturile şi va crea slujbe dar va ajuta de 
asemenea la conservarea unui aspect important al moştenirii judeţului. Pentru Judeţul 
Hunedoara aceasta ar putea însemna nu doar restaurarea vechilor „spa”-uri (Romane), 
dar de asemenea o implicare activă a altor municipalităţi.   

 
Principalele centre de atractie 

Frumusetea si varietatea cadrului natural, precum si bogatia elementelor cu caracter 
cultural (artistic, etnografic, istoric) confera judetului Hunedoara un potential turistic 
remarcabil, obiectivele fiind grupate in 5 zone principale: Tara Zarandului, Valea 
Muresului, Tinutul Padurenilor, Tara Hategului, Valea Jiului, Tara Zarandului 
Situata in partea de nord a judetului, cuprinde depresiunea Brad, delimitata de Muntii 
Metaliferi si strabatuta de Crisul Alb. 
 
In aceasta arie turistica se evidentiaza localitatile: 

 Municipiul Brad - important centru minier, dar si de interes turistic, deoarece 
adaposteste - Muzeul Aurului - (unul dintre putinele institutii de acest fel din lume, 
prezinta exponate din aur nativ, cristalizat, minerale, echipamente si unelte folosite in 
trecut, obiecte arheologice privind exploatarile romane din Muntii Apuseni), o colectie 
etnografica, precum si statuile lui Crisan si Avram Iancu. 

 Tebea, comuna Baia de Cris, detine complexul memorial Avram Iancu.  
 Panteonul de la Tebea, situat la 7 km nord-vest de Brad. 
 Crisan - satul natal, comuna Ribita, cu casa memoriala reconstruita si bustul lui 

Crisan, precum si manastirea ortodoxa Crisan -sec. al XIV-lea. 
 Criscior - cu cel mai vechi monument de arhitectura din Zarand-biserica ortodoxa 

(1404)-ctitorie a cneazului Vlad Balea, precum si un muzeu etnografic si de istorie a 
mineritului. 

 Ribita - cu biserica ctitorie a cnezilor Vladislav si Miclaus, cu o fresca valoroasa 
(1417). 

 Vata de Jos-statiune balneoclimaterica de interes local, cu izvoare minerale, ape 
termale si ape sulfuroase. 

 Zona turistica Brad este o zona etno-spirituala distincta, Tara Motilor, recunoscuta prin 
costumul motilor criseni si prin folclorul muzical bogat, precum si prin alte manifestari 
folclorice, ca Targul de fete de pe Muntele Gaina. Potentialul Turistic al acestei zone 
include si obiective naturale de importanta nationala:Cheile si pesterile de la Bulzesti 
si Grohot, rezervatia geologica din partea de N-E-varful Vulcan. 
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Tara Hategului 
Inconjurata de munti (Poiana Rusca, Retezat, Sebesului, Orastiei), strabatuta de o vasta 
retea hidrografica (Strei, Rau Mare, Rau Barbat, Sibisel si Rau Galben) depresiunea 
Hategului a fost mentionata inca din sec. XIII ca un vechi district sau comitat romanesc, 
legaturile cu restul teritoriilor romanesti pastrandu-se vii si neintrerupte. 

 Orasul Calan. Obiectivele turistice ale localitatii Calan sunt datorate conditiilor naturale, 
vietii istorice si culturale continue si indelungate pe aceste meleaguri. Pitorescul zonei, 
existenta izvoarelor de ape minerale, fondul cinegetic, precum si bogatia si varietatea 
elementelor de arhitectura, arta populara si folclor. Principalul obiectiv turistic il reprezinta 
Baile Aque Calan cu profil de cazare si alimentatie publica, societate privata (S.C. 
Metaloterm S.R.L.), care isi desfasoara activitatea in local de categoria I si inchiriaza 11 
casute a cate doua locuri fiecare. In incinta societatii exista trei bazine cu apa 
mezotermala. 

 Orasul Hateg, situat la 350 m altitudine, in depresiunea prinsa intre Muntii Sureanu, 
Retezat si Poiana Rusca, este punctul de plecare spre Sarmizegetusa-Ulpia Traiana, 
Santamarie Orlea, Densus. 

 Biserica si manastirea Prislop, localitatea Silvasu de Sus, Hateg. 
 Castelul Santamarie Orlea - este asezat in vecinatatea soselei Hateg. 
 Biserica reformata, Santamarie Orlea 
 Sarmizegetusa 
 Densus - Biserica Sfantul Nicolae este un exemplar unicat, datorita stilului arhitectonic. 

 
Tinutul Pădurenilor  
Tinutul padurenilor este un platou inalt, asezat intre Depresiunea Tara Hategului, la sud, si 
Valea Muresului, la nord, la apus fiind inaltimile nelocuite ale Muntilor Poiana Ruscai. 
 
Valea Muresului 
Atractiile turistice ale vaii muresului sunt: Catelul Magna Curia, Cetatea dacica 
Sarmizegetusa Raegia, Arboretumul din Simeria, Zona carstica Glodghilesti – 
Carmazanesti, Casa Aurel Vlaicu,, Geoagiu Bai, Cetatea dacica Blidaru si Certatea dacica 
Costesti 
 
Valea Jiului 
Zona Parang este deosebit de frumoasa cu vedere spre muntii Retezat, Valcan si Sebes, 
avand o creasta transversala cu varfuri de 2.073,6 m, Parangul Mic; 2.460 m, Carja si 
2.518 m, Parangul Mare; varful Bobea, 1.850 m. La poalele Muntilor Parang se afla varful 
Rusu (1.168 m). 

 
Turisti & Hoteluri 
Infrastructura generală (caile feroviare si cele rutiere) si infrastructura turistica compusa 
din 14 hoteluri si 43 de pensiuni (avand diferite grade de confort), existenta unui corp de 
ghizi specializati in turism, creaza conditii pentru dezvoltarea turismului intern si 
international. 
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Tabel 11. Capacită�i de cazare infrastructuri turistice 

 
3.2.4.  Situa�ia socială 

Din punct de vedere al populatiei, judetul Hunedoara este plasat pe locul doi in 
regiune, dupa judetul Timis, avand 472.284 locuitori cu o densitate a acestora de 66,9/km2 
fata de media pe regiune cu 61/km2.  Sub aspectul structurii, populatia se prezinta astfel : 
dupa sex : barbati – 48,9% , femei – 51,1% ; dupa habitat : urbana – 75,9% , rurala – 24,1 % ; 
dupa religie : ortodoxa – 86,2%, romano-catolica – 4,9%, reformata – 2,8%, penticostala 
2,4%, greco-catolica – 1,1%, baptista – 1,2%, alte religii si confesiuni – 1,4% ; dupa structura 
etnica : romani – 91,8%, maghiari – 6,2 %, germani - 0,7% , rommi - 1% si alte etnii – 0,3%. 

 
 
Judetul Hunedoara ca nivel de urbanizare in Romania 

 
Daca gradul de urbanizare la nivelul Regiuni Vest este de 60,9% (media nationala este de 
52,7%), in Judetul Hunedoara se ridica la 75,9%, fiind cel mai inalt din tara, dupa capitala. 
Populatia activa in agricultura/silvicultura este in judet de 30,3%, in industrie si constructie 
38,3%, iar in servicii de 31,4%. Spatiul rural al judetului are o densitate redusa a 
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populatiei, inregistrandu-se un declin demografic datorat migratiei urbane si externe, 
imbatranirii populatiei, rata mortalitatii relativ ridicata si o capacitate de reinnoire 
demografica scazuta. 
Structura populatiei ocupate a evoluat in functie de evolutia demografica si procesele de 
restructurare economica la nivelul judetului cu implicatii majore asupra fortei de munca. In 
perioada 1993-2003 in judet au fost restructurari si disponibilizari masive in randul 
populatiei ocupate in industria miniera , siderurgie, metalurgie, industria chimica, fapt ce a 
condus in unele zone la cresteri in sectorul serviciilor si in agricultura. 
Rata de activitate pe regiune a resurselor de munca era in 2000 de 74,8%, superioara 
mediei nationale cu 2,7 puncte procentuale. 
In decursul perioadei mai sus aratate, cea mai mare rata a somajului s-ainregistrat in 
judetul Hunedoara, care ocupa locul 1 pe tara cu 21,3% in 1998-1999, urmare a 
disponibilizarilor masive din minerit, urmat de siderurgie si metalurgie. Gradul ridicat de 
urbanizare si dependenta majoritatii  municipiilor si oraselor (respectiv a populatiei 
ocupate) de o singura ramura sau subramura a industriei grele, sau in unele cazuri de o 
mare inteprindere economica generatoare de pierderi in economie, a facut ca judetul se 
devina fragil din punct de vedere structural, cu un pronuntat declin industrial. Sub aspectul 
ratei somajului la nivelul anului 2002 intre judetul Hunedoara si celelate judete existau 
disparitati flagrante (in Timis rata somajului era de 5,9% iar in Arad de 8,5%) precum si a 
ocuparii si veniturilor. 
 
 Conform rezultatelor ultimului recensământ efectuat în anul 2002, populaţia a scăzut 
constant din anul 1992 şi anume cu 11,1%, sub influenţa combinată a nivelului diferenţiat 
al sporului natural, al fluxurilor migratorii interne şi a intensităţii migraţiei externe. 
Hunedoara este judeţul care a cunoscut cel mai mare sold negativ al migraţiei populaţiei 
din întreaga ţară. Emigrarea spre Ungaria, Germania sau alte ţări occidentale cunoaşte o 
nouă creştere, în special în cazul populaţiei cu studii superioare. Astfel, Judeţul 
Hunedoara este al doilea judeţ cu cea mai mare scădere procentuală a populaţiei între 
cele două recensăminte. Până în 2020 se anticipează o diminuare mai accentuată a 
populaţiei judeţului Hunedoara, cu peste 100 000 locuitori. 
 

Tabel 12. Evolu�ia popula�iei pe jude� în perioada 2004-2008 

 
Anul 
 2006 2007 2008 

Total din care: 479551 474112 470103 
mediul urban 369142 364610 360821 
mediul rural 110409 109502 109282 



 

Elaborarea strategiei pentru accesarea fondurilor comunitare in intervalul 2007 – 2013  - „Creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor structurale în sectorul public din judeţul Hunedoara” –  

PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 HD 651 
 

53 

Sursa: Direc�ia Judeteana de Statistică Hunedoara 

 
În jude�ul Hunedoara în anul 2005 ponderea popula�iei urbane a fost de 76,9 %. Ponderea 
popula�iei jude�ului, în cadrul Regiunii 5 Vest este de 24,9 %.  

 
Figura 16. Evolutia populatiei judetului Hunedoara in perioada 2001 – 2005 

 
POPULATIA PE MUNICIPII, ORASE, COMUNE SI SEXE LA 1 IULIE 2008 
 

   - Nr.- 

JUDET       
MEDIU TOTAL MASCULIN FEMININ 
LOCALITATE       

A 1           2     3 

HUNEDOARA 468318 227367 240951 
     
URBAN 359023 173813 185210 
Muncipiul Deva 66860 31594 35266 

Muncipiul Brad 15977 7617 8360 

Municipiul Hunedoara 70523 34176 36347 

Municipiul Lupeni 29424 14646 14778 

Municipiul Orastie 21503 10359 11144 

Municipiul Petrosani 43458 20890 22568 

Municipiul Vulcan 28713 14200 14513 

Oras Aninoasa 4792 2327 2465 

Oras Calan 12833 6263 6570 

Oras Geoagiu 5732 2812 2920 

Oras Hateg 10863 5193 5670 

Oras Petrila 25142 12342 12800 

Oras Simeria 13601 6604 6997 
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Oras Uricani 9602 4790 4812 

     

RURAL 109295 53554 55741 
Bacia 1862 899 963 

Baia de Cris 2848 1319 1529 

Baita 3886 1890 1996 

Balsa 996 493 503 

Banita 1326 684 642 

Baru 2911 1426 1485 

Batrana 170 86 84 

Beriu 3188 1598 1590 

Blajeni 1313 634 679 

Bosorod 2033 1006 1027 

Branisca 1782 889 893 

Bretea Romana 2960 1449 1511 

Buces 2131 1061 1070 

Bucuresci 1724 829 895 

Bulzestii de Sus 315 154 161 

Bunila 408 201 207 

Burjuc 905 447 458 

Carjiti 713 351 362 

Cerbal 544 284 260 

Certeju de Sus 3282 1648 1634 

Criscior 4137 2010 2127 

Densus 1605 805 800 

Dobra 3403 1662 1741 

General Berthelot 992 474 518 

Ghelari 2200 1054 1146 

Gurasada 1593 754 839 

Harau 2041 993 1048 

Ilia 3797 1873 1924 

Lapugiu de Jos 1612 800 812 

Lelese 418 208 210 

Lunca Cernii de Jos 925 497 428 

Luncoiu de Jos 1919 913 1006 

Martinesti 1090 525 565 

Orastioara de Sus 2294 1129 1165 

Pestisu Mic 1220 601 619 

Pui 4463 2239 2224 
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Rachitova 1349 652 697 

Rapoltu Mare 1922 909 1013 

Rau de Mori 3225 1592 1633 

Ribita 1479 716 763 

Romos 2833 1389 1444 

Salasu de Sus 2488 1219 1269 

Santamaria-Orlea 3297 1600 1697 

Sarmizegetusa 1314 654 660 

Soimus 3374 1628 1746 

Teliucu Inferior 2465 1213 1252 

Tomesti 1164 561 603 

Toplita 855 404 451 

Totesti 1926 953 973 

Turdas 1976 964 1012 

Valisoara 1337 658 679 

Vata de Jos 3914 1945 1969 

Vetel 2650 1278 1372 

Vorta 987 499 488 

Zam 1734 835 899 

 
Şomajul este una din principalele probleme cu care se confruntă judeţul, deoarece 
disponibilizările masive ale lucrătorilor din minerit nu au fost corelate cu acţiuni de re-
conversie şi sprijin pentru absorbţia forţei de muncă prin stimularea iniţiativei private. La 
nivel naţional, judeţul Hunedoara se situează pe locul 3 în ceea ce priveşte rata şomajului 
(16,4%, cu 5,9% peste nivelul ratei medii naţionale). Cel mai mare număr de salariaţi este 
concentrat şi acum în întreprinderile mari, aflate în plin proces de restructurare. Convulsiile 
sociale determinate de disponibilizările repetate, sunt frecvente.    
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Figura 17. Evoluţia ratei şomajului în Regiunea Vest, pe judeţe, în perioada 2000-2005 

La sfârşitul anului 2005, rata şomajului în Regiunea Vest a fost 5,1%. Situaţia pe judeţe 
arată astfel: rata şomajului în judeţul Timiş a fost 2,3%, în judeţul Arad – 3,6%, în Caraş-
Severin 7,9%, iar în judeţul Hunedoara s-a înregistrat cea mai mare rată a şomajului din 
regiune, având o valoare de 9,4%. 

 
Figura 18. Şomerii înregistraţi în Regiunea Vest, pe judeţe şi nivel de instruire, la 31 decembrie 2005  

 

 
Tabel 13. Rata şomajului în Regiunea Vest, pe judeţe, la 31 decembrie 2005 
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Figura 19. Mi�carea naturală a popula�iei la niv. Jude�ului Hunedoara  
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Populaţia din mediul urban şi rural pe categorii de 
sexe - 1 iulie 2008

173813

53554

185210

55741

0

50000

100000

150000

200000

urban rural

mediul de provenienţă

nu
m
ăr

ul
 lo

cu
ito

ri
lo

r

masculin
feminin

 
Figura 20. Popula�ia pe categorii de sexe la niv. Jude�ului Hunedoara  
Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă, urban vs. Rural 

 
Figura 21. Numărul mediu salaria�i pe activită�i la niv. Jude�ului Hunedoara 
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CASTIGUL SALARIAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2004 ( lei vechi ) 2005 2006 2007 

TOTAL 6700638 761 813 949 

Agricultura 3473665 404 430 513 

Silvicultura,expl.forestiera si econ. vanatului 5634458 602 675 803 

Piscicultura si pescuit 3625000 183 - 397 

Industria extractiva 12147376 1411 1586 1758 

Industria prelucratoare 5550390 616 656 795 

Energia el. si termica, gaze si apa 8477525 1029 1114 1396 

Constructii 5463062 614 644 748 

Comert 3718339 393 394 542 

Hoteluri si restaurante 2992870 395 407 555 

Transporturi si depozitare 6915673 797 877 1113 

Posta si comunicatii 9706812 913 798 1005 

Activ.financ.bancare si de asig. 12650637 1642 1644 2122 

Tranzactii imob.,inchir., serv. prest.intrep. 4616805 477 532 672 

Administratie publica si aparare 7666216 1035 1386 1693 

Invatamant 7432172 870 1143 1138 

Sanatate si asistenta sociala 5855725 744 921 992 

Alte activ.de serv.colective,soc.,personale 4068966 451 494 595 
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Figura 22. Număr �omeri înregistra�i la la niv. Jude�ului Hunedoara 

Populaţia în vârstă de muncă la 1 ianuarie 2007, 16-62 ani 
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                                Figura 23. Popula�ia angajată pe medii 
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 Figura 24. Deceda�i pe principale cauze �i grad de vârstă 

POPULATIA JUDETULUI LA RECENSAMANTUL 
DIN ANUL 2002
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 Figura 24. Situa�ia 2002 �i 2008 a popula�iei la niv. Jude�ului Hunedoara  
 
 Evolutia popula�iei 
Numarul locuitorilor judetului Hunedoara se afla intr-un usor declin fiind de asteptat ca 
această tendinta sa continue în perioada 2005 - 2025. Coeficientul privind evolutia 
demografica pentru perioada de planificare, a fost considerat ca scade cu 0,33% pe an, 
conform informatiilor din PRGD Regiunea Vest 
Tabel 14. Evoluţia populaţiei proiectate pe judeţe, regiune şi ţară în perioada 2005-2025 
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* Datele pentru anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006 Sursa: INS , 
Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, p.21.; Anuarul Statistic al României 
2006, INS, 2006 

              
 Figura 25. Evoluţia populaţiei Regiunii Vest în perioada 2005 – 2025 
Populaţia pe localităţi în judeţul Hunedoara actualizat în 2002 
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3.2.5. Învăţământ şi sănătate 
 
Permanentele schimbări care au avut loc în procesul de restucturare a sistemului de 
educaţie din România, însoţite de noile reglementări din sfera educaţiei, au condus la 
reorganizarea reţelei unităţilor şcolare. 
În ceea ce priveşte învăţământul primar şi gimnazial, în jude�ul Hunedora se remarcă 
numărul cel mai mic de şcoli din ţară, cu excepţia celor din Regiunea Bucureşti-Ilfov. Nici 
situaţia liceelor nu este una bună. Învăţământul profesional şi postliceal nu este dezvoltat. 
 
Numărul instituţiilor de educaţie în anul şcolar 2005/2006 în Regiunea Vest este prezentat 
în tabelul următor: 
 
Tabel 15. Unităţile de învăţământ, pe regiuni de dezvoltare, în anul şcolar 2005/2006 
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 Figura 26. Structură unită�i de învă�ămând la niv. Jude�ului Hunedoara 
 
 

COPII, ELEVI, STUDENŢI ÎNSCRIŞI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2007
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 Figura 27. Situa�ie copii înscri�i în unită�i de învă�ămând la niv. Jude�ului Hunedoara 
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 Figura 28. Structură publică de sănătate la niv. Jude�ului Hunedoara  
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 Figura 29. Structură privată de sănătate la niv. Jude�ului Hunedoara 
 

3.2.6. Mediul înconjurător      
 

Ca si in restul judetelor din Regiunea V Vest, si aici activitatile industriale au fost localizate 
in zone foarte apropiate sau chiar in aglomerari umane, conducand la aparitia unor surse 
intense de poluare a mediului cu efecte asupra starii de sanatate a populatiei. 
La componenta “calitatea aerului”, judetul Hunedoara a fost monitorizat la indicatorul fenol, 
a caror concentratii medii in perioada 1995-2001 a avut variatii mici de la un an la altul, dar 
fara a depasi limitele legale. 
Din totalul de 2861 km cursuri de apa (rauri) monitorizate calitativ, 586 km se afla in 
judetul Hunedoara. In ceea ce priveste calitatea apei, judetul detine un prim loc in regiune, 
cu un volum de apa uzata de 473 milioane m3  (circa 76% din regiune), rezultate 
preponderent din sectorul energetic, metalurgic si industriei extractive. 
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In privinta calitatilor apelor subterane, problemele judetului sunt similare cu cele din 
regiune, abordate la subcapitolul precedent. 
Cea mai mare parte a solurilor din judet se incadreaza in clasele III si IV (circa 65%) si 
doar 15% in clasa V (I-calitate foarte buna, V-calitate foarte slaba). Principalul tip de 
degradare a solului este acidifierea, urmata de eroziunea de suprafata. 
Padurile ocupa 44,77% din suprafata judetului Hunedoara. Sub aspectul sanatatii 
acestora, s-a constatat ca in perioada 1980-2000, la nivel de judet, fenomenul de uscare 
era semnalata in padurile de rasinoase din bazinul Vaii Jiului si in arborele de brad si 
molid din zona Poiana Rusca. In prezent acest fenomen este mult atenuat si se manifesta 
sporadic. 
La nivelul judetului Hunedoara exista o rezervatie a biosferei (Parcul National Retezat), un 
parc national (Gradistea Muncelului-Cioclovina), 42 rezervatii naturale de interes national, 
din care: 3 rezervatii geologice, o rezervatie stiintifica, 6 rezervatii speologice, 4 rezervatii 
paleontologice, 3 rezervatii forestiere, 10 rezervatii botanice, 14 rezervatii mixte si o 
rezervatie peisagistica.  

 
De�euri 
Cu cei 840,45 km2, judetul Hunedoara este pe locul 2 in regiune, dupa Caras-Severin, la 
suprafata ocupata de ariile protejate prin cadrul legislativ existent. Judetul Hunedoara 
ocupa locul fruntas in Regiunea V Vest la cantitatile de deseuri industriale, cu un procent 
de 68,7% din totalul regiunii, urmat de judetul Caras-Severin, in conditiile in care nu 
functioneza nici un incinerator pentru deseuri menajere, precum nici amenajari pentru 
compostarea fractiunii organice a deseurilor. 
Deseurile industriale provin in proportie de 90% din industria extractiva. 
In  judet exista mai multe zone critice sub aspectul poluarii atmosferice, a apelor, a solului, 
a subsolului si apelor subterane, avand ca sursa de poluare industria siderurgica 
(Hunedoara si Calan), industria producatoare de energie electrica si temica (Mintia, 
Paroseni si Gura Barza); industria materialelor de constructii ( Chiscadaga, Deva, Baru-
Mare, Zlasti-Hunedoara, Vata de Jos) si industria extractiva ( S.M. Deva). Ca surse de 
poluare a apelor pot fi amintite : sistemele de canalizare al aprlor uzate din mediul urban, 
industria extractiva, siderurgica si constructoare de masini, canalizarile localitatilor si 
statiunilor aflate in amonte de sursele de alimentare cu apa, platformele industriale in curs 
de incetare a activitatii ( E.M. Deva, Vetel, Brad, Lupeni, Siderurgica SA Hunedoara, 
Sidermet SA Calan, Cincis-Hunedoara si Platforma Calan). Aceste surse aratate mai sus 
le regasim si la poluarea solului, subsolului si apelor subterane, plus depozitele de deseuri 
menajere ale localitatilor din mediul urban. 
 
In judetul Hunedoara un numar de 48 localitati sunt prevazute cu sistem de alimentare cu 
apa potabila, avand surse de apa amenajate si retele de distributie, din acestea 35 
localitati sunt situate in mediul rural. 
 
Capacitatea surselor de captare a apei potabile este de peste 4.900 l/s, respectiv 428.000 
mc/zi din care 70% se distribuie populatiei. Lungimea retelei de distributie a apei potabile 
este de 795,1 km iar a celei de aductiune de 270 km. Numarul localitatilor prevazute cu 
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retea de canalizare este de 27 din care 15 localitati cu statii pentru epurarea chimica sau 
biologica a apei. 
 
Nu există informaţii cu privire la politica administraţiilor locale, instituţiilor, ramurilor 
industriale şi serviciilor în direcţia minimizării deşeurilor. Nu se realizează în prezent 
colectarea deşeurilor în mod selectiv, nu funcţionează nici un agent economic specializat. 
Populaţia este insuficient pregătită pentru acţiunile de implementare a colectării selective a 
deşeurilor. O sursă suplimentară de poluare în zona de colectare a deşeurilor urbane o 
constituie „colectarea neorganizată” în scopul valorificării unor deşeuri reciclabile, 
practicată ca modalitate de obţinere a unor mijloace de existenţă de către o categorie a 
populaţiei aflată sub pragul sărăciei. Nu funcţionează nici un incinerator pentru deşeuri 
menajere şi nu sunt organizate amenajări pentru compostarea fracţiunii organice a 
deşeurilor. Există cantităţi mari de deşeuri industriale (68,7% din totalul deşeurilor) din 
cauza industriei extractive, deşeuri care nu sunt valorificate – halde de steril sau iazuri de 
decantare. O parte din acestea reprezintă riscuri majore asupra mediului, din cauza 
instabilităţii haldelor. 
 

Figura 30. Evolutia cantitatilor de deseuri generate si a celor colectate in judetul Hunedoara 

 
 
Indicatori de generare ai deseurilor municipale 
Figura 31. Indicatorii de generare ai deseurilor reprezintă raportul dintre cantitatea de 
deseuri generată si numărul total de locuitori din judetul Hunedoara. 
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Datele privind compozitia deseurilor menajere furnizate de APM Hunedoara au fost 
estimate pe baza datelor primite de la operatorii de salubrizare. 

 
 
Figura 32. Compozi�ia medie a de�eurilor menajere din jude�ul Hunedoara 
 
Activitatea de salubrizare 
 
În anul 2005 la nivelul jude�ului Hunedoara, existau un număr de 12 operatori de 
salubrizare. In tabelul de mai jos este prezentat numărul operatorilor de salubrizare din 
judet si datele de identificare a acestora. 
In jude�ul Hunedoara deseurile municipale generate sunt colectate la nivelul localită�ilor de 
către municipalitate, ele avand prin lege această responsabilitate (Legea 101/2006 privind 
stabilirea cadrului juridic unitar privind infiin�area, organizarea, gestionarea, exploatarea, 
finan�area si controlul func�ionării serviciile publice de salubrizare a Localită�ilor, făcand 
parte din sfera serviciilor comunitare si se desfăsoară sub controlul, conducerea sau 
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coordonarea autorită�ilor publice locale). Fiecare Consiliu Local este obligat să organizeze 
acest serviciu pentru popula�ie. 
 

 
 

 
 
Figura 33.Ponderea populatiei care beneficiaza de servicii de salubrizare in anii 2005 si 2006 în Judetul 
Hunedoara.  

 
 Arii protejate 
 
In judetul Hunedoara s-au creat rezervatii naturale, cuprinzand teritorii in care sunt ocrotite 
formatiuni vegetale, fenomene geologice si monumente ale naturii. 
Pe teritoriul judetului Hunedoara exista 2 parcuri nationale, un parc natural, 42 de 
rezervatii naturale si monumente ale naturii de interes national, 20 de situri de interes 
comunitar. 
 
Parcuri Nationale si Naturale: 

 Parcul National Retezat, in suprafata de 38.138 ha, cel mai mare din tara; 
 Parcul National Defileul Jiului, in suprafata de 11.127 ha; 
 Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina in suprafata de 38.194 ha. 

 
Rezervatii Naturale, Stiintifice si Monumente ale Naturii: 
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3.3. Surse de finan�are prin fonduri comunitare 

Politica de Coeziune a Uniunii Europene este aplicabila tuturor statelor membre, totalul 
alocarilor financiare fiind de 336 mld. euro in perioada 2007 – 2013. Fondurile Structurale 
contribuie la realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune a UE prin 
implementarea Programelor Operationale, acestea din urma fiind elaborate la nivel 
national.   

3.3.1. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007 - 2013 
Obiectivul “Convergenta”: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile 
ramase in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. 
Obiectivul “Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca”: destinat sa 
consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare 
a fortei de munca printr-o dubla abordare (angajati si angajatori). 
Obiectivul “Cooperare Teritoriala Europeana": urmareste intarirea cooperarii la nivel 
transfrontalier, transnational si interregional. 
Programele Operationale, in functie de eligibilitatea regiunilor, sunt finantate prin 
intermediul a trei “reglementari financiare” cunoscute sub numele de Fonduri Structurale.   
 

3.3.2. Fondurile Structurale ale UE pentru perioada 2007 – 2013 
 
I. Fondul European de Dezvoltare Regionalã - destinat reducerii dezechilibrelor între 
diferitele regiuni ale UE. Este cel mai important fond structural în termeni de resurse, 
acordând ajutoare financiare zonelor defavorizate, fiind astfel un important instrument de 
corectie a dezechilibrelor regionale.  
Principiile alocãrii acestui fond sunt:  
- concentrarea pe obiective si regiuni (pentru maximizarea efectelor),  
-parteneriatul între Comisia Europeanã, statele membre UE si autoritãtile locale si 
regionale (pentru planificarea si punerea în practicã a interventiei structurale),  
- programarea interventiei si aditionalitatea contributiei comunitare (care nu trebuie sã se 
substituie celei nationale).  
FEDR trebuie sã contribuie la cresterea coeziunii economice si sociale si reducerea 
disparitãtilor regionale, prin sprijinirea dezvoltãrii si ajustãrii structurale a economiilor 
regionale, inclusiv conversia regiunilor aflate în declin industrial si a regiunilor rãmase în 
urmã, si prin stimularea cooperãrii frontaliere, transnationale si interregionale.   
În acest sens, FEDR va sustine prioritãtile Comunitãtii, în special întãrirea competitivitãtii 
si inovãrii, crearea de locuri de muncã pe termen lung si asigurarea dezvoltãrii durabile.  
 
Principalele domenii de finantare:  
Cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare, antreprenoriat, inclusiv întărirea capacităţilor 
de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi integrarea acestora în Zona Europeană de 
cercetare.  
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Societatea informaţională inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii electronice, 
îmbunătăţirea accesului şi dezvoltarea serviciilor publice on-line.  
Mediu, inclusiv investiţii legate de furnizarea de apă şi managementul deşeurilor, 
tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul şi lupta împotriva 
secetei, prevenţia şi controlul integrat al poluării.  
Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea şi implementarea planurilor pentru prevenirea şi 
lupta cu riscurile naturale şi tehnologice,  
Activităţi turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potenţial pentru dezvoltarea 
unui turism durabil.    
Investiţii în cultură, inclusiv protecţia, promovarea şi prezervarea moştenirii culturale.  
Investiţii în transport.  
Investiţii în energie.   
Investiţii în educaţie inclusiv training vocaţional.  
Investiţii în infrastructură de sănătate şi socială. 
 

II. Fondul Social European (FSE) - principalul instrument al politicii sociale a Uniunii 
Europene. Prin intermediul sãu se acordã sustinere financiarã actiunilor de formare si 
reconversie profesionalã ca si celor vizând crearea de noi locuri de muncã. FSE trebuie sã 
contribuie la îndeplinirea prioritãtilor Comunitãtii în ceea ce priveste întãrirea coeziunii 
economice si sociale, a asigurãrii unui nivel înalt de ocupare si locuri de muncã mai multe 
si mai bune, prin îmbunãtãtirea oportunitãtilor de angajare. Acesta va trebui sã sprijine 
politicile nationale pentru obtinerea unei ocupãri depline a fortei de muncã, asigurarea 
calitãtii si productivitatea muncii si promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea 
accesului la piata muncii a c 

Principalele domenii de finantare: 
Accesul la angajare şi incluziune sustenabilă pe piaţa muncii a persoanelor inactive, 
prevenirea şomajului, în special a celui pe termen lung şi în rândul tinerilor, încurajarea 
îmbătrânirii active şi prelungirea duratei de activitate.  
Incluziunea sociala a categoriilor dezavantajate în vederea integrării durabile a acestora 
pe piaţa muncii şi combaterea tuturor formelor de discriminare pe piaţa muncii.  
Reforme ale sistemelor de educaţie şi training pentru dezvoltarea angajării.  
Crearea de reţele informative între instituţiile de învăţământ superior, centre de cercetare-
dezvoltare şi întreprinderi.  
Efectuarea de reforme în domeniul angajării şi incluziunii, în special prin promovarea start-
up-urilor şi implementarea parteneriatelor şi a iniţiativelor prin crearea de reţele între 
principalii actori implicaţi cum sunt partenerii sociali, ONG-uri la nivel naţional, regional şi 
transnaţional.  
Întărirea capacităţii instituţionale şi eficienţei administraţiilor publice şi a serviciilor publice 
la nivel naţional, regional şi local şi acolo unde este cazul, a partenerilor sociali şi a ONG-
urilor pentru promovarea bunei guvernări şi a unei mai bune reglementări. 
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III. Fondul de Coeziune -trebuie sa contribuie la întãrirea coeziunii economice si sociale a 
Comunitãtii, în vederea promovãrii unei dezvoltãri durabile. 
 
Principalele domenii de finantare: 
Reţele transeuropene de transport, în special proiecte prioritare de interes european 
identificate în Decizia nr. 1692/96/EC,  
Proiecte de mediu conform priorităţilor identificate de politica de protecţie a mediului 
comunitară şi în planul de acţiune pentru mediu. FC poate fi de asemenea folosit în 
domenii legate de dezvoltarea durabilă care prezintă în mod evident beneficii pentru 
mediu, respectiv energie regenerabilă iar în domeniul transporturilor sisteme de transport 
intermodale, management rutier şi al traficului aerian şi maritim, transport public şi urban 
curat. 
In perioada 2007-2013, toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei sunt eligibile pentru 
Programele Operationale sub obiectivele Convergenta si Cooperare Teritoriala. 
In perioada 2007-2013 Romania va primi 19,667 miliarde euro din Fondurile Structurale 
ale Uniunii Europene.   
Aproximativ 98% din aceasta suma va fi alocata pentru sapte Programe Operationale in 
cadrul obiectivului “Convergenta” (diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si 
sociala intre regiunile UE).  
Schematic, situatia programelor operationale, pe obiective pe care Romania este eligibila, 
pentru perioada de programare 2007-2013, este redata in continuare: 

CSNR
2007 - 2013

POS Resurse umane

POS Transport 

Cooperare teritorială 
europeană

POS Competitivitate
PO Cooperare 
Transfrontalieră
- La granitele interne:
PO Romania-Ungaria
PO Romania-Bulgaria
- La granitele externe:
PO Romania-Moldova- Ucraina
PO Romania-Ucraina-
Ungaria-Slovacia
PO Romania-Serbia –
Muntenegru
PO Bazinul Marii Negre

POR

Convergenţă

PO Asistenţă tehnică

PO Capacitate 
administrativă

POS Mediu

PO 
Cooperare inter-regională 

Cooperare transnationala
PO Sud-Estul Europei

 

http://www.inforegio.ro/index.php?page=ABOUT_ROP#FONDURI
http://www.inforegio.ro/index.php?page=ABOUT_ROP#FONDURI
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Cele 2% ramase vor fi alocate pentru sase Programe Operationale sub obiectivul 
“Cooperare teritoriala” cu tarile invecinate. 

 

Programul Operational Regional - POR 
Obiectivul general al PO Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, 
sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi 
resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin 
îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din 
regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le 
vizita, a investi şi a munci. 
Obiective specifice: 

• Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări 
policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor 

• Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane 
şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare 

• Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor 
• Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri 
• Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor 

 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE 

Obiectiv general al POS-Creşterea Competitivităţii Economice îl constituie creşterea 
productivităţii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor faţă de 
productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o 
creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un 
nivel de aproximativ 55% din media UE. 

Obiective specifice: 

• Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv; 

• Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor; 

• Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între 
instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea 
accesului întreprinderilor la CDI; 

• Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia 
în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni); 

• Creşterea eficienţei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin 
promovarea surselor regenerabile de energie 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU 
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Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea 
competitivităţii, prin corelarea educaţiei si învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii si 
asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, 
flexibilă si inclusivă a 1.650.000 de persoane. 
Obiectivele specifice: 

• Promovarea calităţii sistemului de educaţie si formare profesională iniţială si 
continuă, inclusiv a învăţământului superior si a cercetării; 

• Promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii si productivităţii 
muncii; 

• Facilitarea inserţiei tinerilor si a somerilor de lungă durată pe piaţa muncii; 
• Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile si incluzive; 
• Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele 

rurale1; 
• Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 
• Facilitarea accesului la educaţie si pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 

 

Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu 

Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea 
Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere 
cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, 
cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul 
plăteşte”.  

Obiectivele specifice 
• Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin 

asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor 
urbane până în 2015.  

• Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea 
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în 
minimum 30 de judeţe până în 2015.  

• Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai 
poluate localităţi până în 2015.  

• Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.  

• Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, 
prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 
2015.  

Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport 
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Obiectivul general al POS Transport constă în promovarea, în Roâmnia, a unui sistem 
de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă 
a persoanelor şi bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la 
nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor României.  

Obiective specifice: 
• modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor 

necesare pentru protecţia mediului înconjurător  
• modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu 

principiile dezvoltării durabile 
• promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal  
• sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale 

transportului asupra mediului, şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii 
umane.  

 

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - PODCA 

Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii 
publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. 

Obiective specifice: 
• Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului 

de politici publice. 
• Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe 

procesul de descentralizare 

 

Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT 

Obiectivul general al Programului Operational de Asistenta Tehnica este acela de a 
asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare sanatoasa, eficienta, 
eficace si transparenta a instrumentelor structurale în Romania. 

Obiective specifice:  
• Asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi 

implementări eficiente şi eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 
2007-2013 şi pregătirea pentru următorea perioadă de programare a 
instrumentele structurale.  

• Asigurarea unei diseminări coordonate la nivel naţional a mesajelor generale cu 
privire la instrumentele structurale şi implementarea Planului de Acţiuni al ACIS 
pentru comunicare în linie cu cu Strategia Naţională de Comunicare pentru 
Instrumentele Structurale.  
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Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR 
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de 
finanţare creat de uniunea Europeană pentru a sprijini ţările member în implementarea 
Politicii Agricole Comune . 
Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementează 
producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi 
care acordă o mare atenţie dezvoltării rurale. 
FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de 
aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 şi până în 2013. FEADR se bazează 
pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private. 
Fondurile europene pentru agricultură vor putea fi accesate în baza documentului-cheie 
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală(PNDR).  

 
Cooperare Teritoriala Transfrontaliera: 

• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 
- destinat cooperarii la nivelul judetelor aflate la granita Romania-Bulgaria 

• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 
- destinat cooperarii la nivelul judetelor aflate la granita Ungaria-Romania 

• Programul Operational de Cooperare Romania-Ucraina-Republica 
Moldova 

• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Slovacia-
Romania-Ucraina 

• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia 
• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera in bazinul Marii 

Negre 
Cooperare Teritoriala Transnationala 
Programul de Cooperare Transnationala Europa de Sud-Est 
Programe de Cooperare Interregionala: 

• Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG IVC 
• Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2013 - pentru efectuarea de 

studii in domeniul amenajarii teritoriului 
• Programul de Cooperare Teritoriala INTERACT II 
• Programul de Cooperare Interregionala URBACT II - destinat cooperarii intre 

orasele Uniunii Europene 
Programul de cooperare Transnationala Sud Estul Europei 2007-2013 
 

 Scopul programului: Sprijin pentru cresterea coeziunii teritoriale si dezvoltarea 
echilibrata a zonei de Sud-Est a Europei. 
 Prioritatile si directiile/masurile/activitatile 
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1 – Inovatie, competitivitate si economia cunoasterii : 
2 – Accesibilitate  
3 – Dezvoltare urbana durabila : 
4 – Mediu : 
5 – Asistenta tehnica - Sprijin pentru implementarea programului. 

 
INTERREG IV C 
 

 Scopul programului:  Imbunatatirea eficacitatii politicilor structurale ale UE, prin 
facilitarea accesului la experienta altor actori implicati in politica regionala si valorificarea 
“bunelor practici” ale autoritatilor publice implicate in gestionarea Fondurilor Structurale 
sub Obiectivele “Convergenta” si “Competitivitate”. 
 Prioritatile si directiile/masurile/activitatile 
Axa prioritara 1 – Inovare si economia cunoasterii 
Axa prioritara 2 - Mediu si prevenirea riscului 
Axa prioritara 3 – Asistenta tehnica – Sprijin pentru implementarea programului 
 

ESPON 2013 
 

Scopul programului: Sprijin pentru imbunatatirea continutului politicilor europene, pentru 
ca acestea sa poata contribui la realizarea obiectivelor privind coeziunea teritoriala si 
dezvoltarea armonioasa a teritoriului european; 
Prioritatile si directiile/masurile/activitatile 
1 - Cercetare aplicata in domeniul dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si coeziunii – 
furnizarea de dovezi privind tendintele teritoriale, perspectivele si impactul politicilor 
sectoriale; 
2 - Analize concentrate pe teme formulate de utilizatorii/beneficiarii studiilor – includerea 
perspectivei europene in modelul de dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii; 
3 – Platforme stiintifice si instrumente analitice – producerea de indicatori teritoriali 
comparabili, de instrumente analitice si oferirea de sprijin stiintific (imbunatatirea 
indicatorilor si a datelor teritoriale); 
4 – Valorificare a cercetarilor, stimularea participarii la activitati - se va actiona pentru 
dezvoltarea capacitatii administrative, pentru stimularea dialogului si stabilirii de relatii de 
comunicare; 
5 – Asistenta tehnica, Sprijin pentru dezvoltarea capacitatii de analiza si Comunicare 
 

INTERACT II 
 

Scopul programului: Sprijin pentru structurile implicate in Programele Operationale 
aferente cooperarii teritoriale europene pentru ca acestea sa le poata coordona si 
implementa in mod corect si eficient. 
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 Axa prioritara 1 – Dezvoltarea si livrarea serviciilor 
Grup de interventie 1 – Resurse 
 Grup de interventie 2 – Cooperare 
Grup de interventie 3 – Diseminare si publicitate 
Grup de interventie 4 – Managementul calitatii 
Axa prioritara 2 – Asistenta tehnica 
Obiectiv operational: 
• Asistenta tehnica – in special pentru Secretariatul INTERACT. 
 

URBACT II 
Obiectivul strategic general al programului: 
Orasele au un rol important in atingerea obiectivelor strategice ale Agendelor de la 
Lisabona si Gothenburg. 
Programul URBACT II va asigura: satisfacerea necesarului de informatii in procesul de 
eficientizare a politicilor de dezvoltarea urbana durabila, prin care toate regiunile europene 
sunt ajutate sa se adapteze viitoarelor circumstante de dezvoltare. 
Axele prioritare si temele/masurile: 
 Axa prioritara 1: Orase, promotoare ale cresterii economice si ocuparii fortei de munca 
Masura 1.1 – Promovarea antrepenoriatului 
Masura 1.2 – Imbunatatirea Inovarii si Economiei Cunoasterii; 
Masura 1.3 – Ocuparea fortei de munca si capitalul uman; 
 Axa prioritara 2: Orase Atractive si Unite 
Masura 2.1 – Dezvoltarea integrata a zonelor degradate sau in curs de degradare 
Masura 2.2 – Integrare Sociala; 
Masura 2.3 – Aspecte legate de mediu.; 
Masura 2.4 – Guvernanta si planificare urbana. 
  Axa prioritara 3: Asistenta tehnica (asigura managementul si implementarea 
Programului). 
In Anexa S1 sunt este prezentata matricea oportunitatilor de finantare in care pentru 
fiecare Program Operational sunt indicate domeniile de interventie unde sunt eligibile 
autoritatile publice locale, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara, entitati private sau 
organizatii neguvernamentale. 
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3.4. Capacitatea de accesare a fondurilor comunitare in judetul Hunedoara 

 
(1) Experienta anterioara. Judetul Hunedoara este unul dintre judetele din tara care a  primit 

– direct – asistenta financiara de la Uniunea Europeana foarte timpuriu aducand si 
antrenand totodata dezvoltarea de competente in  accesarea fondurilor europene (la acel 
moment fondul de preaderare Phare). Astfel prin cele dintai programe Phare implementate 
in Romania : (1) - 1993  “Masuri integrate de  dezvoltare regionala – proiect pilot “ in cadrul 
caruia a fost infiintat in Deva  un birou de consultanta (devenit mai tarziu Fundatia Centrul 
de Consultanta in Afaceri),  (2) - 1994 un centru “PAEM”  (furnizor de servicii de natura 
masurilor de combatere a somajului) (3) 1998 - unul dintre primele programe de finantare 
a afacerilor din tara ( Masuri rapide de combatere a somajului – in Valea Jiului si Gorj), (4) 
Programul MARR conceput exclusiv pentru Valea Jiului si judetul Gorj - care inca este 
functional pe componenta sa de finantare a afacerilor (ca fond revolving).  Experienta 
acumulata a facut ca in momentul lansarii programelor de finantare pe diverse domenii 
prin Programul Phare judetul Hunedoara sa fie un campion al regiunii  in elaborarea de  
proiecte. Oportunitatile de finantare disponibile pentru intreaga tara a facut ca orasele mari 
din tara sa isi dezvolte repede competentele astfel incat in acest moment experienta nu 
mai reprezinta un avantaj competitiv semnificativ ci doar o baza pe care se poate dezvolta 
capacitatea. 

(2) Responsabilitati in cadrul autoritatilor administratiilor publice locale din judet – exista o 
alocare de responsabilitati formala privind dezvoltarea de proiecte si accesarea fondurilor 
comunitare.  

(3) Personal - La nivelul oraselor dar si in unele comune exista personal instruit si cu 
experienta in elaborarea de proiecte;  
In cea mai mare parte cursurile organizate au fost cursuri generale de management de 
proiect sau managementul ciclului proiectelor sau Fondurile Structurale din Romania si in 
mai mica masura cursuri focalizate pe tehnici si metode specifice unor faze sau etape din 
ciclul proiectelor; 
Cu atat mai putin elemente de coordonare, monitorizare la nivel teritorial sau segment 
sectorial / de piata au  fost abordate pentru instruire.  
Exista o baza de la care sa fie aprofundate anumite aspect specifice pentru identificare si 
dezvoltare proiecte dar si tehnici de management al portofoliilor de proiecte, integrate in 
activitatea curenta a autoritatilor administratiei publice locale. 

(4) Implicare – eficacitate 
Exercitiul de colectare de date si informatii privind nevoile actualizate si optiunile strategice 
a relevat faptul ca desi ca exista persoane instruite in aproape fiecare UAT este necesara 
in multe cazuri o sporire a timpului si atentiei acordate acestei arii – planificare si 
gestionarea  portofoliilor de proiecte. 
Chiar pentru identificarea de proiecte s-au constatat slabiciuni prin prisma faptului ca multe 
proiecte sunt formulate ca si simple idei / dorinte uneori neadecvate ca dimensiune, 
potential impact sau chiar ca si eligibilitate; surprinzator in multe situatii in care clar 
fondurile comunitare solicita o abordare integrata a interventiei publice acest lucru nu a 
fost regasit, ramanad doar liste relative lungi de interventii marunte, cu un indoielnic impact 
de dezvoltare regionala.  
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(5) Finantarea si cofinantarea proiectelor 
Finantarea pregatirii proiectelor si confinantarea ridica probleme noi in contextul crizei 
economice actuale care chiar pe parcursul implementarii acestui contract si-au facut resimtite 
efectele asupra bugetelor UAT  si asupra capacitatii de confinantare a proiectelor. Un grad 
ridicat de incertitudine asupra capacitatii de finantare este determinat si de bugetul de stat  - 
neaprobat la data finalizarii acestui document - indicii clare privind scaderea veniturilor la 
bugete ne impun rezerve privind previziunile financiare relativ la capacitate de cofinantare a 
proiectelor sau de asigurare a fluxului de numerar. 
Chiar si pentru proiectele 100% finantate din fonduri europene exista probleme financiare, 
printre care: 

• Avansarea sumelor de bani necesare acoperirii costurilor de pregatire a proiectelor  - 
care se recupereaza ca sume eligibile din proiect ( daca se finanteaza); 

• Avansarea sumelor de bani necesare derularii proiectului  - pana la incasarea 
transelor de finantare; 

• Plata TVA –ului care urmeaza a se recupera  - mecanismele de recuperare sunt 
greoaie  si creeaza disfuntii financiare in relatia cu furnizorii dar si ca management 
financiar al UAT; 

• Creditarea este relativ dificila si nu toate autoritatile UAT au deschiderea spre 
contractarea de credite sau nu  indeplinesc criteriile de contractare a creditelor. 

(6) Capacitatea UAT de a elabora si implementa proiecte – cu toate ca exista expertiza in 
interiorul celor mai multe UAT-uri, procesul de gestionare a portofoliilor de proiecte si 
procesului de elaborare a proiectelor are nevoie de o cresterea a eficacitatii. Utilizarea 
consultantilor externi poate fi o solutie cand resursele interne nu pot face fata perioadelor 
de supraincarcare, ramanand coordonarea proceselor ca sarcina principala in interiorul 
departamentelor responsabile cu proiectele finantate din fonduri comunitare. 
 

3.5. Situatia optiunilor strategice de dezvoltare economica si sociala si coerenta lor cu strategiile 
existente la nivel regional si sectorial 

In acest capitol prezentam optiunile strategice, asa cum sunt ele formulate de catre autoritatile 
publice locale din judetul Hunedoara prin documentele strategice existente si actualizarile facute 
cu prilejul consultarii in procesul de elaborare a strategiei: 
 

- Marea majoritate a Strategiilor de Dezvoltare Locală au fost elaborate si adoptate de 
Consiliile locale în perioada 2007- 2008; 

- Până în prezent la nivelul autoritătilor publice locale nu a fost adoptată o metodologie 
clară de evaluare si monitorizare a strategiilor de dezvoltare locală; 

- Marea majoritate a Strategiilor ce au fost elaborate de autoritătile publice locale prin 
consultări publice si participarea grupurilor de dezvoltare locală provin din mediul urban 
(municipii si orase); 

- La elaborarea strategiilor din mediul rural, autoritătile publice locale au apelat cu 
preponderentă la serviciile unor firme de consultantă. Majoritatea acestor strategii contin 
un portofoliu de proiecte prioritare corelate cu Programul National de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 2007 - 2013 si strategiile de dezvoltare la nivel regional si judetean; 

- Au fost identificate 2 comune care nu au strategii strategii formulate;  
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- Sunt în lucru strategii de dezvoltare a Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) 
constituite în diferite zone a judetului. De asemenea considerăm că ar fi utilă si oportună 
în vederea atingerii unor interese omogene, elaborarea unor documente strategice de 
dezvoltare a unor zone cu un areal mai lărgit la nivelul judetului, si in acelasi timp cu 
elemente comune corespunzatoare tinuturilor traditionale  precum: Tara Hategului, Tinutul 
Pădurenilor, Zona valea Muresului, Zona Orăstie, Muntii Apuseni, etc. In aceasta forma 
asociativa comunele de mici dimensiuni pot mai eficient sa isi valorifice potentialul dar si 
sa asigure resursele necesare dezvoltarii de proiecte de dezvoltare. 

- Majoritatea Strategiilor au stabilite priorităti de dezvoltare, chiar dacă o parte din acestea 
nu au o fundamentare clara. 

- În linii mari Strategiile de dezvoltare răspund nevoilor si oportunitătilor de dezvoltare locală  
asa cum sunt prezentate in  analizele realizate in cadrul strategiilor. Este necesara in mai 
multe situatii  revizuirea, actualizarea in sensul includerii unor elemente noi, identificarea 
actiunilor si proiectelor prioritare de dezvoltare. 

- Portofoliile de proiecte ale autoritatilor UAT sunt incerte si indica nevoia unei gestionari 
eficiente. 

- Proiectele cu rezultate tangibile - infrastructura - sunt prioritare, in unele cazuri sunt 
singurele optiuni, cele intagibile fiind percepute ca irosire de resurse sau prioritate 
secundara. 

- Perceptia autoritatilor APL privind utilitarea strategiilor variaza de la: (i) document care da 
o orientare unitara la (ii) document strict formal util din punct de vedere birocratic. In unele 
situatii, chiar daca exista, el este putin cunoscut si popularizat in cadrul administratiei, cu 
atat mai putin publicului / cetatenilor. 

- Din punct de vedere al abordarii strategice a dezvoltarii comunitatilor se pune mai 
degraba problema masurii in care exista capacitate de management strategic a dezvoltarii 
( inclusiv a eficacitatii utilizarii documentelor strategice existente) decat a formularii 
propriu-zise a strategiilor. 

 
 
3.6. ANALIZA S.W.O.T pentru cresterea capacitatii de accesare a fondurilor comunitarea in judetul 

Hunedoara 

 
Analiza SWOT este realizata atat din perspectiva satisfacerii nevoilor de dezvoltare 
economica si sociala, dar si din perspectiva capacitatii de a elabora si finaliza proiecte 
finantabile care sa fie implementate cu succes. 
 
Din acest motiv, analiza SWOT pentru aceasta strategie este prezentata in 9 subcapitole, 
cate unul pentru fiecare arie prioritara de dezvoltare economica si sociala si unul pentru 
capacitatea de absorbtie insasi. 
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1. Infrastructura de transport si energie 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Convergenta a patru drumuri de 

importanta europena si natională -
coridoare pan-europene 

• Reţea de transport rutier cu acces 
in tot judetul si tranzit feroviar.  

• Reţea de distribuţie a energiei 
electrice 

• Acces la reteaua de gaz metan 
pana la nivel de localitate rurale 
aflate in jurul centrelor urbane. 

• Producatori de energie electrica si 
termica  

• Producatori de materii prime 
energetice (carbune) 

 

• Capacitate insuficienta de a  prelua 
traficul greu, vehiculele de mare tonaj 

• Inexistenta unui aeroport  
• Sistem de marcaj si iluminat a 

drumurilor neadecvat 
• Incapacitatea sistemului de transport 

public de a raspunde cererii  
• Inaccesibilitatea la alimentarea cu 

gaz in localitatile rurale indepartate 
de centrele urbane. 

• Constientizare si interes scazut fata 
de investitiile in domenniul energiilor 
alternative. Inexistenta unor retele si 
a infrastructurii necesare pentru 
energii alternative.  

• Inexistenţa unei reţele de autostrăzi 
şi a unei reţele de căi ferate la 
standarde europene  

• Eficienta energetica scazuta , in 
special in sectoarele de productie. 

• Existenţa unor industrii poluante. 
• Infrastructură inadecvată, raportat la 

numărul populaţiei 

• Înfiintare aeroport pentru chartere lângă 
Săuleşti.  

• Existenţa unor programe cu finanţare 
internaţională şi naţională pentru 
dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii 
de transport si energie 

• constituirea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “CONURBATIA 
CORVINA”. 

• Studiu privind energiile alternative 
• Legislatie favorabila dezvoltarii 

infrastructurii de transport si energie. 
 
 
 

• Dificultati legislative privind 
exproprierea terenurilor in vederea 
investitiilor in infrastructura si 
energii alternative. 

• aglomerarea traficului datorita 
lipsei de alternative a traseelor 
ocolitoare. 

• intensificarea traficului urban  
• cresterea gradului de poluare a 

aerului, a nivelului de zgomot si a 
vibratiilor.  

• Intarzierea si dificultati in 
accesarea  fondurilor de investitii 
in infrastructura si energie. 
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2. Competitivitate economica 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Deschiderea administraţiilor 

judetene si locale faţă de investitori 
• Existenta unor asociaţii patronale şi 

ONG-uri capabile să ofere servicii 
de consultanta şi asistenta 

• Existenta unor programe care 
acorda sprijin financiar 

• Forţa de munca disponibila şi 
calificată 

• Existenta unui număr însemnat de 
pieţe agroalimentare 

• Mediu antreprenorial dezvoltat cu o 
capacitate antreprenoriala in 
crestere; 

• Unitati de procesare in industria 
alimentara: panificatie si  
zootehnica. 

• Sector dezvoltat al exploatării şi 
prelucrării lemnului în judeţ 

• Sector activ al confecţiilor textile, 
pielărie şi încălţăminte 

• Existenta unui sector industrial  
• Exploatarea materiilor prime si 

productia de materiale  pentru 
sectorul constructiilor  

• Existenţa unei infrastructuri de 
susţinere a activităţii ce cuprinde 

• Slaba dezvoltare a sectorului 
agricol 

• Nevalorificarea parteneriatului 
public-privat 

• Eficienta  utilizării resurselor  
materiale, umane si financiare 
disponibile 

• Promovarea produselor şi serviciilor 
locale pe plan naţional şi 
internaţional 

• Utilizarea pe o scară relativ mică a 
tehnologiilor avansate 

• Gradul redus de competitivitate a 
companiilor locale pe plan extern  

• Nivelul investiţiilor în resursele 
umane din cadrul IMM-urilor 

• Dificultatea de accesare a creditelor 
pentru IMM-urilor  

• Ineficienţa exploatărilor miniere.  
• Existenţa în mediul urban a    

siturilor industriale abandonate 
• Productivitate şi rentabilitate redusă 

a IMM-urilor; 
• Marketing neperformant la nivelul 

agenţilor economici; 
• Ponderea fortei de munca inalt 

calificata; 

• Îmbunătăţirea percepţiei investitorilor 
străini  

• Creşterea interesului investitorilor 
• Integrarea în Uniune Europeană şi 

accesul la Fondurile Structurale 
• Programe cu finanţare internaţionala 

(ex. Banca Mondială, BERD) 
• Dezvoltarea de parteneriate între 

întreprinzătorii locali şi cei străini 
• Constituirea de parteneriate public-

private 
• Dezvoltarea ADI-urilor, conurbatia 

“Corvinia” 
• Construirea de parcuri de afaceri si 

tehnologice 
• Valorificarea activelor culturale 
• Cooperarea cu alte ţări în domeniul 

educaţiei şi formării 
• Interesului naţional şi internaţional 

pentru produsele traditionale  
• migrarea afacerilor dinspre polii Arad şi 

Timişoara  
• Transferul de tehnologie şi know-how 

spre firmele din judeţ. 
• Mediatizarea oportunităţilor de afaceri,  
• Construirea autostrăzii  
• Existenta unor spatii nevalorificate 

• Instabilitatea legislativă; 
• Falimentarea unui număr mare 

de firme locale care nu vor face 
faţă competiţiei 

• credibilitatea mediului de afaceri  
• mecanismele de accesare a 

fondurilor europene. 
• Comunicarea între instituţiile 

publice si mediul de afaceri 
• Migrarea forţei de muncă înalt 

calificată 
• Îmbătrânirea populaţiei, 

depopularea zonelor 
• neadaptarea agenţilor economici 

locali la condiţiile de calitate 
impuse de UE 

• certificarea sistemelor de 
management conform 
standardelor internaţionale a 
agentilor economici. 

• Invadarea pieţei cu produse din 
import 

• Fiscalitatea împovărătoare 
• Forţa de muncă angajată la 

negru 
• Dezvoltarea necorespunzătoare 

a infrastructurii de afaceri 
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incubatoare de afaceri, firme de 
consultanţă 

 
 
 

• crearea de noi locuri de munca; 
• Foarte puţine servicii şi produse cu 

valoare adăugată ridicată; 
• Exportul de produse cu valoare 

adăugată ridicată  
• Proporţia locurilor de muncă în 

industrii şi servicii de înaltă 
tehnologie este foarte mică. 

• Ponderea mică a industriei cu 
tehnologie de vârf 

• existenta IMM-uri în zonele 
defavorizate şi în mediul rural 

• necolaborare între industrie şi 
cercetare  

• Identificare produse tradiţionale  
• Politica fiscală în continuă 

schimbare face dificilă planificarea 
eficientă a unei afaceri 

• Existenta unei strategii de dezvoltare a 
judetului  
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2bis. Cercetare si Inovare (parte a competitivitatii)  
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Sprijin oferit de APL organizarii 

de evenimente cu caracter 
stiintific 

• Existenta de centre universitare 
(Deva, Huenedoara, Petrosani) 

• Incubator tehnologic  
• Colective de cercetare in 

institutii publice si agenti 
economici 

• Parte in regiunea inovativa vest 
membra a retelei regiunilor 
europene; 

 

• Infrastructură de cercetare şi 
dezvoltare slab dezvoltată; 

• un nivel scăzut al implicării 
sectorului privat în finanţarea 
cercetãrii şi dezvoltãrii 

• Insuficienta conlucrare între mediul 
academic, instituţiile specializate şi 
cercetare şi agenţii economici cu 
privire la folosirea rezultatelor 
activităţii de cercetare şi de 
transferul tehnologic. 

• Insuficientă cunoaştere a 
oportunitatilor de finantare 
europene 

• Neparticiaprea la parteneriate cu 
finantare externa 

• Nivel scazut al investitiilor in 
modernizare si retehnologizare 

• Accesarea insuficienta de catre 
companii a finantarilor disponibile 
(credite, granturi) 

• Disponibilitate redusa a 
intreprinderilor pentru realizarea de 
cheltuieli in CDI, in special datorita 
implicatiilor financiare; 

 

• Infiintarea de  parcuri tehnologice ce 
vor fi realizate în cadrul programelor cu 
finanţare externă; 

• Dezvoltarea societăţii informaţionale  
• Existenţa in strategiile locale de 

dezvoltare (Parc Tehnologic, Parc 
Industrial). 

• Politicile europene. 
• Oportunitati de finantare a proiectelor 

CDI prin Programul FP7 si prin 
programele comunitare si structurale. 

• Existenta unor domenii de activitate cu 
potential de dezvoltare, inclusiv prin 
inovare, cum ar fi: prelucrarea 
lemnului, industria alimentara, 
confectii, ITC, masini unelte si 
echipamente, agricultura biologica, 
turism, dezvoltare durabila a sectorului 
energetic 

• Legislatie privind protectia rezultatelor 
cercetarii si inovarii. 

• Apartenenta la reteaua inovativa. 
• Cresterea rolului sectorului CDI in 

politicile europene si nationale 

• Migrarea forţei de muncă 
calificate şi specializate din 
cercetare-inovare către alte ţări; 

• Costurile ridicate privind intreaga 
activitate 

• Există riscul ca produsele 
cercetării să nu poată fi 
valorificate; 

•  Lipsa de coordonare in derularea   
politicilor CDI; 

•  Proceduri dificile in a obtine a 
sprijinului  organizatiilor si 
institutiilor. 

• Lipsa de motivare a resurselor 
umane din domeniul cercetarii si 
inovarii; 

• Lipsa de sustinere financiara din 
partea autoritatilor 

• Deficiente in functionarea 
structurilor autoritatilor publice 
centrale 
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3. Turism 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Poziţia geografică – peisaje 

naturale atractive, floră, faună 
diverse, Ecosistem, rezervaţii 
naturale, relief  variat, lacuri  

• Existenţa arealelor turistice; 
• Practicarea diverselor tipuri de 

turism pe toată perioada anului 
(istoric, cultural, montan, 
agroturism, etnografic). 

• Populaţie ospitalieră şi 
prietenoasă 

• Centre turistice cu tradiţie: 
balneoclimaterice, istorice, 
recreere, culturale 

• Excedent de spaţii de locuit în 
gospodării 

• Existenţa şcolilor în domeniu 
 

• valorificarea şi dezvoltarea 
potenţialului turistic de care dispune 
judeţul; 

• Pregătirea de specialitate a unor 
lucrători din industria turismului; 

• comunicarea şi coeziunea dintre 
factorii interesati in scopul realizarii 
unor obiective majore în domeniul 
turismului. 

• Promovarea obiectivelor turistice  
• promovarea evenimentelor 

tradiţionale şi obiceiurile  locale 
• Măsurile pentru păstrarea 

monumentelor istorice şi culturale 
in stare buna de conservare; 

• Ofertă de agrement diversificata  
• noţiunile de management, legislaţie 

şi a limbilor străine de către cei 
implicaţi în reţelele de turism rural 

• Poluarea punctuală 
• Informaţia turistica, hărţile turistice 

si a infrastructurii de acces către 
obiectivele turistice 

• resurse umane nespecializate în 
turism 

• organizaţii de promovare a 
turismului 

• Infiintarea de noi staţiuni turistice 
• Susţinerea proiectelor care introduc 

valoare turistică, obiective şi 
evenimente culturale şi spirituale; 

• Consolidarea relaţiilor de parteneriat 
între toţi operatorii turistici de zonă şi 
organizaţiile neguvernamentale cu 
activitate în domeniul turistic; 

• Crearea unor parteneriate cu 
organisme sau investitori străini în 
sectorul turistic; integrarea în 
programele finanţate de Uniunea 
Europeană. 

• Încurajarea unor noi forme de turism şi 
valorificarea moştenirii istorice, 
culturale, spirituale  şi de  tradiţie. 

• Posibilităţi de silvo-turism 
• Dezvoltarea în zonele alpine izolate a 

turismului montan 
• Recâştigarea atractivităţii centrelor 

turisitce tradiţionale pentru turişti 
• Implementarea de trasee de drumeţie, 

reabilitarea cabanelor montane 
• Dezvoltarea turistică a zonelor 

Parâng, Retezat, Ţara Haţegului, 
Munţii Orăştiei, Valea Muresului, 
Tinutul Zarandului si Tinutul 

• Degradarea monumentelor de 
artă şi arhitectură; 

• Turismul nu este considerat ca o 
prioritate de APL  

• Ofertele de produse turistice ale 
judeţului nu sunt competitive 
internaţional 

• Concurenţa puternică din partea 
ţărilor vecine 

• Insuficienta folosire a 
oportunităţilor acordate 
turismului rural 

• Investiţii scăzute în domeniul 
turismului 
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• Nu există reglementări pentru 
posibilitatea folosirii bazelor din 
silvicultură în cadrul circuitului 
turistic 

• Colaborarea cu operatorii de turism  
• localităţi care nu beneficiază de 

reţele de utilităţi In zona de munte  
• Degradarea progresivă a 

patrimoniului cultural-turistic 
• Resurse financiare limitate ale 

autoritatilor competente 
• Legislatie flexibila in ceea ce 

priveste proprietatea.  

Padurenilor 
• fondurile pentru valorificarea spaţiul 

rural PNDR; 
• Convergenţa de interese a institutiilor  

pentru dezvoltarea turismului la nivel 
naţional, regional şi local; 

 
4. Cooperare teritoriala 
 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Comunitate educata si deschisa 
pentru dialog si cooperare 

• Tradiţii multiculturale şi 
diversitate etnică, minorităţi de 
diverse naţionalităţi ce trăiesc de-
a lungul graniţei, mai ales în zona 
românească. 

• Relaţii comerciale intense. 
     iniţiative în cooperarea 

ransfrontalieră (instituţii, ONG-uri, 
diverse niveluri administrative). 

• Propuneri de parteneriate pentru 
dezvoltarea de programe intre 
diferite autoritati 

• Organizarea regulata de 
evenimente comerciale  intre 
autoritati, firme si ONG-uri 

• Schimbul de informatii privind 
cooperarea  

• Vecinătate cu Serbia şi Ungaria 
• Infrăţirile dintre oraşele, comunele din 

judeţ şi cele din alte ţări 
• Libera circulatie a cetatenilor in cadrul 

UE 
 

• Promovarea intentiei de 
cooperere intre APL, firme si 
ONG-uri 

• Interes scazut fata de programele 
de cooperare 
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5. Dezvoltare Rurala 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Infrastructura de drumuri 

forestiere dezvoltate. 
• Păstrarea unor metode 

tradiţionale de cultură a 
pământului. 

• Existenţa unor terenuri 
disponibile pentru amplasarea 
de investiţii. 

• Potenţial turistic ridicat. 
• Resurse naturale variate (plante 

medicinale, fructe de pădure, 
ciuperci, etc). 

• Existenţa unor meşteri populari 
capabili să transmită 
cunoştinţele lor tinerilor. 

• Existenţa ONG-urilor interesate 
de dezvoltarea comunitară a 
satelor sărace. 

• Producţia agricolă, silvică si 
cinegetică apropiată de media 
pe judet; 

• Existenţa centrelor de recoltare 
şi valorificare a fructelor de 
pădure, a ciupercilor. 

• Ponderea mare a zonelor 
forestiere 

• Rezervaţii şi zone protejate 

• Ponderea ridicată a populaţiei 
concentrate în mediul rural; 

• Exploataţiile agricole se 
realizează pe loturi de dimensiuni 
mici, ceea ce conduce la un grad 
de valorificare redus; 

• Utilajele din parcurile agricole 
existente la nivelul comunelor 
sunt insuficiente având un grad 
de uzură avansat şi nu sunt 
performante. 

• Existenţa unor zone rurale 
amplasate în areale cu factori 
naturali de risc (alunecări de 
teren, inundaţii, surse de apă 
reduse) 

• Existenţa unor zone, în special în 
mediul rural, aproape izolate din 
punct de vedere al reţelei 
telefonice de comunicaţie şi 
electricitate 

• Zone industriale care poluează 
• Inexistenţa sistemului de 

colectare a deşeurilor menajere 
în mediul rural 

• Folosirea apelor ca şi groapă de 
gunoi a satului 

• Posibilitatea înfrăţirii cu comune din 
alte ţări. 

• Posibilitatea asocierii comunelor în 
microregiuni pentru conceperea de 
proiecte comune de dezvoltare. 

• Păstrarea unor metode tradiţionale de 
cultură a pământului. 

• Interesul în creşterea pe plan naţional 
pentru agroturism. 

• Existenţa fondurilor PNDR  
• convergenţa de interese pentru 

dezvoltarea turismului şi în mediul 
rural. 

• Cererea la export de produse agricole 
ecologice. 

• Redescoperirea tratamentelor 
naturiste. 

• produse tradiţionale pe pieţele 
externe. 

• Potenţial turistic ridicat. 
• Resurse naturale variate ( plante 

medicinale, fructe de pădure, 
ciuperci, etc). 

• Existenţa unor meşteri populari 
capabili să transmită cunoştiinţele lor  

• Acordarea de facilităţi pentru 
asocierea deţinătorilor de terenuri 

• Agricultura de subzistenţă. 
• Incapacitatea de valorifcare a 

producţiei. 
• Emigrarea tinerilor din mediul 

rural. 
• Inundaţii, alunecări de teren, 

poluarea suprafeţelor cu 
destinaţie agricolă. 

• Acces redus la credite pentru 
dezvoltarea rurală; 

• Acces redus la granturi 
nerambursabile, la activităţi 
desfăşurate în mediul rural, 
deoarece nu sunt preluate 
informaţiile. 

• Schimbarea destinaţiei 
terenurilor 

• Creşterea numărului de copii 
neşcolarizaţi 

• Scăderea numărului populaţiei 
rurale conduce la pierderea 
interesului pentru 
modernizarea spaţiului de 
locuit 

• Lipsa de încredere a locuitorilor 
din mediul rural pentru 
realizarea activităţilor 
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recunoscute 
• Zone cu complexitate mare de 

resurse naturale 
• Zone cu tradiţie în cultivarea 

pomilor fructiferi  
• Incărcătură peste media pe ţară 

a efectivelor de animale raportat 
la terenul agricol 

• Suprafaţa mare de pădure  
• Surse importante de venituri prin 

exploatarea pădurilor şi a 
fondului cinegetic 

• Surse suplimentare de venituri 
(fructe de pădure, ciuperci, 
turism) 

• Excedentul de spaţii în 
gospodăriile din zonă 

• Existenţa caselor construite în 
stil tradiţional 

• Existenţa de personal calificat 
sau policalificat în rural 

• Existenta telefoniei mobile 
• Spaţiul rural nepoluat, în special 

în zonele înalte 
• Zone protejate pe suprafeţe 

întinse, rezervaţii naturale, 
parcuri 

• dotarea cabinetelor şi lipsa 
medicilor  în mediul rural 

• Gradul unic de complexitate a 
învăţământului rural 

• In zona de munte există multe 
localităţi care nu beneficiază de 
reţele de utilităţi (apă, canal) 

• Sistemul de asigurări a 
locuinţelor împotriva dezastrelor 
şi calamităţilor 

• Lipsa locurilor de muncă  
• Lipsa investiţiilor în vederea 

diversificării economiei rurale 
• Existenta IMM-uri în mediul rural 
• Cunoştinţele celor care vor să 

practice turismul rural 
• Diversificarea serviciilor agro-

turistice 
• Colaborarea cu operatorii de 

turism 
• Tendinţa de asociere 
• Culturile alternative şi 

monocultura vegetală 
• Pierderea unor însemnate 

suprafeţe de pajişti prin 
invadarea acestora cu vegetaţie 
lemnoasă nevaloroasă 

• Productivitatea in agricultură 
cauzată de fărâmiţarea 
terenurilor aflate în proprietatea 
privată, irigări 

agricole, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare; 

• Creşterea producţiei agricole datorită 
folosirii substanţelor fertilizatoare 
ecologice; 

• Valorificarea potenţialului silvic şi 
cinegetic de care dispune judeţul. 

• Apariţia unor fonduri pentru 
dezvoltarea gospodăriilor mici FIDA 

• Legea exploataţiei agricole 
• Asocierile dintre fermieri 
• Interesul crescut în agroturism 
• Promovarea şi stimularea asociaţiilor 

agricole în scopul exploatării 
intensive a terenurilor 

• Regimul silvic, reglementat legal, are 
efecte favorabile asupra mediului 

• Valorificarea terenurilor agricole 
degradate şi nevaloroase 

• Existenţa unor spaţii adecvate unor 
activităţi industriale 

• O serie de produse specifice ruralului 
care se valorifică prost sau de loc pe 
piaţă se pot prelucra în comune 

• Perspectiva găzduirii turiştilor  
 

industriale 
• Interesul scăzut pentru 

investitori privind zonele rurale 
izolate 

• Calitatea proastă a serviciilor 
• Insuficienta folosire a 

oportunităţilor acordate 
turismului rural 

• Distrugerea patrimoniului privat 
prin nerespectarea 
reglementărilor existente  

• Slaba dezvoltare între planurile 
de dezvoltare dintre silvicultură 
şi agricultură 

• Imbătrânirea forţei de muncă 
din zonele rurale 

• Lipsa unei reţele 
informaţionale în agricultură 

• Condiţii dificile de viaţă în 
zonele agricole rurale 

• Neefectuarea de lucrări privind 
combaterea eroziunii solului şi 
a alunecărilor de teren 

• Necunoaşterea legislaţiei în 
domeniul agriculturii 

• Păstrarea unor metode 
tradiţionale de cultivare a 
terenurilor agricole 

• Renunţarea la culturile de 
plante medicinale şi tehnice 

• Posibilităţile reduse de 



 

Elaborarea strategiei pentru accesarea fondurilor comunitare in intervalul 2007 – 2013  - „Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale în sectorul public din judeţul Hunedoara” –  
PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 HD 651 

 

91 

necorespunzătoare, unităţi de 
producţie mici 

• Existenţa unor suprafeţe agricole 
necultivate şi nevalorificate aflate 
în proprietatea privată 

• Densitatea mică a populaţiei în 
zonele de munte 

• Sărăcia populaţiei din mediul 
rural 

• Imbătrânirea populaţiei rurale 
• Natalitate mică 

angajare în mediul rural, în alte 
sectoare decât agricultura 

• Păstrarea unor metode 
tradiţionale de cultivare a 
terenurilor agricole 

• Lipsa ofertei locurilor de muncă 
din mediul rural 

• Migraţia populaţiei tinere către 
zonele urbane 

• Lipsa unor facilităţi pentru 
localnici de a nu părăsi zona 
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6. Dezvoltarea Resurselor Umane si a Serviciilor Sociale 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Existenţa programelor de 

formare şi reconversie 
profesională; 

• Invăţământul gimnazial, liceal si 
universitar; 

• Forţa de muncă disponibilă şi 
calificată; 

• Institutii de invatamant care 
ofera  formare profesionala; 

• Furnizori de asistenta sociala 
adusi la standarde si acreditati; 

• Furnizori de formare 
profesionala acreditati; 

• Furnizori de servicii medicale si 
intreventie rapida si situatii de 
urgenta (ADI VEST); 

• Proiecte si servicii dezvoltate 
prin finantari externe. 

• Existenta serviciului SMURD in 
cadrul parteneriatului CJ Hd – 
ADI Vest 

• Companii particulare de 
recrutare a fortei de munca 

 

• Somaj crescut in randul populaţiei 
active;  

• Oferta redusa de locuri de munca 
pentru populatia cu studii superioare; 

• Interes redus pentru angajare în 
special în mediul rural; 

• Motivaţia materială a persoanelor 
active; 

• Integrarea grupurilor dezavantajate; 
• Capacitate şi infrastructură a serviciilor 

şi facilităţilor sociale; 
• Spaţii si dotari neadecvate procesului 

de instruire, în special în şcolile 
profesionale şi de ucenici. 

• Centre de consiliere şi de ajutorare a 
femeilor şi copiilor supuşi violenţei 
domestice; 

• Oferta educaţională nu este adaptată 
nevoilor pietei fortei de munca; 

• Lipsa programelor de învăţământ la 
distanţă în mediul rural datorită 
absenţei echipamentului adecvat;  

• Resurse umane de furnizare a 
serviciilor sociale si de sanatate slab 
instruite si in numar insuficient 

• Dotarea necorespunzatoare a unitatilor 
medicale; 

• Tendinta de orientare a programelor 
spre specializări în domeniile cerute 
de piaţa forţei de muncă; 

• Dezvoltarea antreprenoriatului; 
• Programe de includere socială în mod 

egal pe piaţa forţei de muncă, a 
femeilor şi bărbaţilor; 

• Cooperarea cu alte ţări în domeniul 
educaţiei şi formării; 

• Dezvoltarea învăţământului la 
distanţă; 

• Reconversia forţei de muncă 
disponibilizate; 

• Participarea la programe de cooperare 
internaţională;  

• Calificări tehnice cu studii medii şi 
studii superioare;  

• Existenţa programelor de finanţare din 
partea UE şi finanţarea naţională 
pentru resurse umane si servicii 
sociale;  

• Instabilitatea accentuata a 
sistemului legislativ in educatie; 

• Adâncirea dezechilibrului pe 
piaţa muncii între cerere şi 
ofertă; 

• Creşterea şomajului în rândul 
absolvenţilor de liceu şi de 
instituţii de învăţământ superior; 

• Declinul demografic si 
imbatranirea populatiei;  

• Fluctuaţiile de pe piaţa forţei de 
muncă; 

• Extinderea practicii muncii la 
negru;  

• Investiţiile de tip lohn vor migra 
către zone mai avantajoase 
pentru investitori;  
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7. Mediu 
 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Existenţa ONG-urilor care se 
preocupă de starea mediului şi 
de păstrarea biodiversităţii. 

• Utilizarea la scară  redusă a 
pesticidelor şi îngrăşămintelor 
chimice, cu efecte favorabile 
asupra dezvoltării  unei agriculturi  
ecologice; 

• Moştenirea culturală, alături de 
moşnenirea naturală şi valorile 
peisagistice sunt momentan într-
un echilibru stabil, care trebuie 
păstrat. 

• Zone întinse acoperite de păduri, 
având un important rol în 
asigurarea echilibrului ecologic în 
zonele de deal şi de munte 

• Spaţiul rural neafectat în special 
în zonele muntoase 

• Capital natural de valoare 
deosebită din punct de vedere al: 
genofondului, peisajului, 
biodiversităţii, resurselor de apă, 
etc 

• Retea hidrografica densa l 
anivelul judetului 

• Existenţa a 2 Parcuri Naţionale 

• Patrimoniul natural al oraşelor: zonele 
umede,  spaţii verzi naturale şi 
amenajate. 

• Poluarea  atmosferică si fonica  în 
localităţile urbane datorită traficului  
rutier; 

• Aparitia „turismului pe motoare” care 
genereaza poluare atmosferica si 
fonica în mediul rural. 

• Nivel scazut de educaţie, instruire şi 
conştientizare a populaţiei privind 
eficienţa şi importanţa colectarii si 
depunerii selective a deşeurilor 
menajere. 

• Lipsa de parteneriate incheiate în 
vederea derulării proiectelor de mediu; 

• ineficacitate in implementarea Planului 
Local  de Acţiune pentru Protecţia 
Mediului al judeţului  Hunedoara. 

• Poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane ca urmare a inexistenţei/ 
insuficientei capacităţi de epurare a 
apelor reziduale în  staţiile de  epurare 

• Insuficienta sistemelor centralizate de 
alimentare cu apă în mediul rural  

• Grad de uzură avansat al reţelelor de 
distribuţie apă  potabilă din zonele 

• Valorificarea experientei anterioare 
a unor programe cu cofinanţare 
internaţională orientate direct spre 
protecţia mediului şi a naturii (LIFE, 
ECOLINKS, REC, GEF, etc.); 

• Interesul  unor segemnte de 
populatie faţă de subiectul de 
protejare a mediului; 

• Posibilitatea finanţării proiectelor 
prioritare de mediu din resurse 
financiare nationale si externe; 

• Crearea de  capacităţi de producţie 
care să producă şi să valorifice 
produsele ecologice; 

• Promovarea investiţiilor de mediu 
în zone de risc ecologic; 

• Oportunitati de reconversie 
profesională spre aşa numitele 
«  meserii verzi » 

• Apartenenţa Regiunii Vest la 
Euroregiunea DKMT 

• Existenţa unor Asociaţii 
Profesionale cu obiect de activitate 
relevant pentru domeniul mediului 
(Asociaţia Română a Apei, etc 

• Existenţa în cadrul Universităţilor 
din judeţ a unor facultăţi şi secţii cu 

• Existenţa unor zone predispuse 
la dezastre naturale (alunecări 
de teren, inundaţii) şi lipsa 
hărţilor de risc a localităţilor; 
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si 1 Parc Natural, Rezervaţii 
Naturale şi Ştiinţifice, situri de 
interes comunitar 

• Prezenţa resursei umane 
specializate în protecţia mediului 

• Dotarea Agentiei Judetean si a 
Garzii pentru Protectia Mediului 

rurale. 
• Lipsa unui sistem integrat dee 

gestiune a deseurilor 
• Lipsa sistemului de colectare a 

gunoiului menajer şi reciclare a 
deşeurilor menajere; 

• Capacitate scazuta a APL-urilor de a 
gestiona informaţie de mediu; 

• Metode ineficiente de constientizare a 
populatiei privind problemele de mediu 
locale şi regionale; 

• Persistenta zonelor poluate de foste / 
actuale zone industriale; 

• Existenţa unor industrii poluante şi 
mari consumatoare de energie; 

• Lipsa unor solutii fezabile a 
Indicatoriilor tehnico-economici ai 
investiţiilor pentru realizarea 
sistemelor de canalizare şi epurare a 
apelor uzate în localităţile şi staţiunile; 
turistice din zonele montane 

• Insuficienta resurselor pentru lucrări 
de combaterea eroziunii solului  şi a 
alunecărilor de teren; 

• Problema mediului nu este o prioritate 
a APL-urilor 

• Neconformitatea staţiilor de epurare a 
apelor uzate provenite din marile 
aglomerări urbane 

• Risc permanent pentru degradarea 
factorilor de mediu prin nerespectarea 

profil de mediu sau tehnologii 
folositoare mediului 

• Fondurile alocate de către 
Guvernul României pentru 
închiderea unor perimetre de 
exploatare minieră 

• Cadrul legislativ  
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legislaţiei; 
• In cazul restructurarii intreprinderilor 

de stat, problemele de mediu nu sunt 
considerate o prioritate 

• Continuarea defrişărilor necontrolate 
cu efecte asupra poluării aerului, 
eroziunii solului 

• Depozitarea necontrolată a deşeurilor 
în mediul rural; 
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8. Dezvoltare urbană 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Judet puternic urbanizat cu retea 

densa de drumuri 
• Extinderea şi reabilitarea reţelei de 

distribuţie a apei şi canalizare  
• Starea bună a reţelei de distribuţie 

a gazelor  
• Licee şi instituţii de învăţământ 

superior 
• Infrastructura de telecomunicatii 

bine dezvoltata si cu grad ridicat 
de acoperire 

• Plan de amenajare a teritoriului 
intraorasenesc Deva/Hd/ 
actualizat 

 

• Insuficienta spatiilor verzi  
• Lipsa căilor speciale de acces pentru 

persoanele cu handicap, în cele mai 
multe dintre instituţiile şi unităţile 
oraşului. 

• In centrul municipiilor/oraselor nu 
exista parcări mari publice subterane 
şi zone pietonale 

• Lipsa centurilor ocolitoare care sa 
descongestioneze traficul  

• Inexistenta locuinţelor  

• Actualizarea PUG al judetului 
Hunedoara 
• Posibilitatea de a institui un pol de 
dezvoltare urbana împreună cu 
localitatile din zona periurbana – 
provincia ”Corvinia” (Deva – Simeria - 
Hunedoara - Călan). 
• Implementare program de reabilitare 
termica a locuintelor 
• Atragerea unor investiţii şi finanţări 
pentru reabilitarea transportului în 
comun 
 

• O mare parte a reţelelor de 
distribuţie a apei şi canalizare se 
află încă intr-o stare avansată de 
degradare  

• Acces la locuinţe 
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PARTEA  A II A 
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4. Obiective si directii strategice pentru accesarea fondurilor comunitare in judetul Hunedoara  
4.1. Viziunea  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Accesarea fondurilor europene nu este un scop in sine ci este o cale de a atinge 
obiectivele de dezvoltare economica si sociala si de aceea toate actiunile din aceasta 
arie trebuie integrate sinergic cu strategia si planurilor de dezvoltarea socio economica 
dar si la nivel operational cu managementul  interventiilor publice indiferent de sursa de 
finantare.  

 
 

4.2. Obiective strategice  
 

O1. Sprijinirea dezvoltarii socio economice durabile a comunitatilor din judetul Hunedoara 
si atingerea obiectivelor strategice prin identificarea, formularea si dezvoltarea de 
proiecte finantabile din fonduri comunitare. 

 
O2. Dezvoltarea capacitatii administratiei publice locale din judetul Hunedoara de a 

identifica, dezvolta si implementa proiecte finantate prin fondurile comunitare. 
 

O3. Asigurarea unui cadru favorabil tuturor actorilor locali pentru initierea si dezvoltarea de 
proiecte cu impact asupra dezvoltarii economice si sociale a judetului Hunedoara. 

Comunitatile din judetul Hunedoara isi propun sa valorifice impreuna  in 
cel mai eficient mod fondurile europene disponibile in vederea asigurarii 
unei dezvoltari economice si sociale care sa transforme judetul Hunedoara 
intr-un judet competitiv, dinamic si prosper.  

Viziunea strategica  
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Obiectivele  strategice  
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4.3. Ariile de interventie pentru atingerea obiectivelor SAFC  
Corespunzator celor trei obiective au fost definite trei arii de interventie pentru accesarea 
fondurilor comunitare 
 
 
 

 
 
 

Ariile de interventie strategica  
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4.3.1. Aria de interventie 1.  
 

 
 
Descrierea masurilor ariei de interventie 1 
 

M1 Infrastructura 
Imbunatatirea infrastructurii judetene si locale de transport pentru cresterea atractivitatii zonei, 
facilitarea mobilitatii populatiei si bunurilor si a cooperarii: 

• Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene 
• Reabilitarea retelei de strazi urbane 
• Construirea si reabilitarea / modernizarea soselelor de centura 
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M2 Competitivitate 
Cresterea competitivitatii pe termen lung, crearea unor structuri economice bazate pe investitii, 
cercetare dezvoltare, utilizarea TIC si eficienta energetica in conditiile dezvoltarii durabile: 

• Dezvoltarea sectorului productiv si crearea unui cadru favorabil dezvoltarii durabile a 
intreprinderilor si a mediului de afaceri  

• Imbunatatirea infrastructurii  de cercetare, dezvoltare,  inovare si a accesului 
intreprinderilor, stimularea cooperarii intreprinderilor cu institutiile de CDI  

• Imbunatatirea accesului la TIC si cresterea gradului de utilizare in toate activitatile private, 
publice si in viata cotidiana 

• Cresterea eficientei energetice in intregul lant de la productie la utilizatorul final, in 
conditiile dezvoltarii durabile  
 

M3 Turism 
Dezvoltarea infrastructurii de turism, valorificarea patrimoniului cultural si resurselor naturale ale 
judetului: 

• Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural  
• Dezvoltarea infrastructurii de turism si a calitatii serviciilor  
• Abordarea coerenta a promovarii turismului in judetul Hunedoara  

 
M4 Cooperare interregionala transnationala 

Integrarea judetului Hunedoara in directiile de dezvoltare si politicile europene, actiunile 
comune ale statelor membre si regiunilor pentru: 

• Coeziune teritoriala si dezvoltare echilibrata 
• Inovatie, competitivitate economica si cunoastere 
• Dezvoltare urbana durabila 
• Mediu 
• Imbunatatirea politicilor europene 
• Cooperarea teritoriala  
• Dezvoltarea urbana vizand cresterea  economica si ocuparea fortei de munca, reducerea 

disparitatilor prin sprijinirea oraselor degradate, integrarea sociala, imbunatatirea protectiei 
mediului si imbunatatirea planificarii urbane si buna guvernanta. 

 
M5 Dezvoltarea infrastructurii sociale, dezvoltarea resurselor umane si  administratie  

Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale pentru a asigura tuturor locuitorilor un loc mai bun 
pentru a trai si a munci. ( PO: DRU, POR, DCA) 

• Imbunatatirea, crearea/reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de educatie, 
sanatate si sociale  
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• Dezvoltarea resurselor umane din regiune, promovarea antreprenoriatului, 
imbunatatirea serviciilor din educatie, sprijinirea grupurilor defavorizate, 
promovarea culturii antreprenoriale, cresterea adaptabilitatii fortei de munca la 
cerintele pietei fortei de munca. 

• Imbunatatirea serviciilor publice si eficientizarea administratiei publice  
 

M6 Mediul inconjurator  
Imbunatatirea  infrastructurii de mediu vizand  calitatea apei, aerului, solului  si 
gestionarea deseurilor, refacerea siturilor industriale si zonelor poluate si sprijinirea 
actiunilor in domeniul biodiversitatii  

• Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata asigurand servicii la 
tarife accesibile calitatea apei potabile , a cursurilor de apa, a statiilor de epurare 
si a structurilor eficiente de management al apei 

• Dezvoltarea sistemelro de management integrat al deseurilor si reabilitarea 
siturilor contaminate 

• Reducerea poluarii si diminuarea efectelor prin restructurarea si reabilitarea 
sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetic 

• Implementarea sistemelor adecvata de management pentru  protectia naturii 
• Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor natural in zonele cele 

mai expuse la risc 
 

M7 Dezvoltare rurala 
Sprijinirea investitiilor in agricultura, diversificarea activitatilor economice si imbunatatirea 
conditiilor de viata in mediul rural: 

• Valorificarea potentialului agricol al judetului prin sprijinirea investitiilor in exploatatii 
agricole, prelucrarea produselor agricole 

• Imbunatatirea infrastructurii rurale 
• Diversificarea activitatilor economice in mediul rural 

 
M8 Dezvoltare urbana 

Cresterea calitatii vietii in mediul urban si crearea de locuri de munca: 
• Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice urbane 
• Dezvoltare durabila a mediului de afaceri 
• Reabilitarea infrastructurii sociale – inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor 

sociale 
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4.3.2. Aria de interventie 2. 

 
Descrierea masurilor in cadrul ariei de interventie 2  

M9 Cresterea capacitatii administratiei publice locale de a gestiona dezvoltarea comunitatilor 
in conditiile integrarii politicilor UE in managementul APL: 

• Dezvoltarea competentelor la nivelul autoritatilor administratiei publice locale pentru 
asigurarea unui management strategic eficient, planificarii bugetare adecvate cerintelor 
dezvoltarii prin utilizarea fondurilor structurale  

• Crearea de structuri eficace si eficiente pentru dezvoltarea economica si sociala   
i. Crearea si operationalizarea ADI-urilor 
ii. Crearea de parteneriate pentru dezvoltare, retele de actori locali pe domenii de 

interventie, zone geografice traditionale 
M10 Imbunatatirea managementului ciclului proiectelor la nivelul administratiilor publice 

locale prin introducerea celor mai eficiente tehnici si metode: 
• Instruirea personalului administratiei publice locale in managementul ciclului proiectelor cu 

focalizare pe: 
i. Impactul interventiilor publice 
ii. Managementul procesului de elaborare a proiectelor  
iii. Crearea de parteneriate eficace pentru implementarea de proiecte finantate din 

fonduri comunitare 
iv. Cooperare internationala   

• Crearea unui mecanism de monitorizare a portofoliului de proiecte identificat si de 
sprijinire a progresului in dezvoltare spre stadiul de proiecte finantabile. 

i. Crearea de instrumente de monitorizare 
ii. Cresterea responsabilizarii si asumarii proprietatii asupra proceselor de 

management al proiectelor, incepand de la identificare pana la evaluare. 
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4.3.3.  Aria de interventie 3.  

 
Descrierea masurilor ariei de interventie 3  

M11 Cresterea capacitatii administratiei locale de a sprijini actorii locali pentru a 
dezvolta proiecte finantabile. 

• Dezvoltare de instrumente specifice de coordonare 
i. Grupuri de lucru 
ii. Instrumente TIC  de comunicare si stocare a informatiei 

• Imbunatatirea cooperarii diverselor institutii publice la nivel local pentru sprijinirea 
potentialilor beneficiari de finantari, facilitarea obtinerii documentelor suport prin 
informarea si cooperarea cu institutiile implicate in proces, institutii deconcentrate ale 
administratiei publice central sau institutii publice locale. 

• Facilitarea comunicarii actorilor pentru crearea de parteneriate si dezvoltarea de proiecte 
de complexitate si dimensiune adecvate ariei de actiune, grupului tinta, tipologiei 

• Identificarea specialistilor din judet (care au piata tinta judetul Hunedoara) si valorificarea 
expertizei si potentialului lor pentru: identificarea de noi proiecte, initierea de parteneriate, 
stimularea interesului pentru proiecte, cresterea calitatii proiectelor. 

M12 Intensificarea si eficientizarea activitatilor de informare, publicitate si formare 
pentru potentialii beneficiari 

• Cooperare cu Autoritatile de Management pentru Programele Operationale  privind 
nevoile de informare, formare proprie pentru potentialii beneficiari, elaborarea / finantarea 
elaborarii de proiecte ( de ex. in cazul proiectelor mari)  

• Crearea de sisteme proprii eficiente de informare la nivelul judetului si sprijin pentru 
potentialii beneficiari de finantari  
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5. Portofoliul de proiecte pentru accesarea fondurilor comunitare 
5.1. Concluzii si recomandari pentru aria 1 de interventie  

• Au fost procesate/ analizate in jur de 1300 de proiecte provenite din diverse surse pentru 
a ne asigura ca optiunile si prioritatile fiecarei unitati administrativ teritoriale sunt incluse in 
analiza; acestora li se adauga proiectele din lista intitiala de proiecte atasata strategiei din 
2005 

• A fost intocmita si analizata o lista de proiecte structurata pe prioritati, solicitata in 
decembrie 2008 in cadrul procesului de elaborare a strategiei de la fiecare UAT  

• A fost preluata si analizata lista de proiecte dintr-un portofoliu pregatit de Prefectura 
Hunedoara si Consiliul Judetean Hunedoara (ianuarie 2009) 

• Dupa analiza si integrarea intr-un portofoliu unic acestea au fost revizuite si corectate 
impreuna cu reprezentantii APL participanti la grupurile de lucru organizate 

• De asemenea au fost colectate si opiniile grupurilor de lucru sectoriale organizate pe 
parcursul elaborarii strategiei 

• Proiectele colectate au fost organizate in 4 portofolii dupa cum urmeaza: 
o P 1 – Portofoliul de baza - care contine proiectele care satisfac criteriile de 

eligbilitate si relevanta si pentru care s-a efectuat o apreciere asupra gradului de 
maturitate si a extensiei impactului. 

o P 2 – Portofoliul de idei de proiecte - proiecte in faza de idée de proiect  - 
neclar definite care necesita verificarea unor detalii pentru a putea fi promovate in 
P1.  

o P 3  - Portofoliul de proiecte secundar - proiecte in diverse faze care nu 
satisfac una dintre cerintele de eligibilitate sau relevanta, dar o revizuire a 
conceptiei proiectului ar putea conduce la un proiect potential finantabil - prin 
urmare ar putea fi promovate in Portofoliul P1. 

• P4 – Portofoliul “Alte surse”  Proiecte  care vor fi  actualizate – majoritate 
provenind din portofoliu vechi si orientate catre alte surse de finantare fie ca 
optiune a promotorului (autoritate UAT)  fie pentru ca cu certitudine nu sunt 
finantabile prin Programele operationale. 

o Pe langa aceste proiecte propuse de catre autoritatile APL – analizate si selectate 
dupa cum s-a aratat mai sus  - consultantul recomanda identificarea de noi 
proiecte in arii in care ideile de proiecte lipsesc, dar in mod evident, fie din 
analizele SWOT, fie din strategii judetene sau sectoriale, rezulta o nevoie sau o 
oportunitate pentru care o idée de proiect este oportuna. (recomandarile 
sunt incluse pe fiecare PO in tabelul de mai jos) 
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O situatie a portofoliului de proiecte de baza  este redata mai jos: 

Domeniu /Masura Numar 
proiecte 
total in 

portofoliu 
de baza  

Numar de 
proiecte 
mature si 
de 
maturitate 
medie  

Numar de 
proiecte  care 
se recomanda 
a intra in 
asistenta / 
sprijin pentru 
finalizare2 

Observatii  

o Infrastructura  34 26  10  bugetul masurii  2.1 POR  - este aproape  
epuizat 
proiectele pentru aceasta masura nu reprezinta 
o prioritate pentru a fi sprijinite pentru finalizare 
nota: in cazul unor suplimentari a fondurilor se 
reanalizeaza 

o Competitivita
te  

18 6 6 nu exista proiecte propuse pentru  Axa 
prioritara 4 energie, APL fiind eligibile pentru 
operatiune: Energii regenerabile. 
de asemenea trebuie avuta in vedere 
operatiunea “Structuri de sprijinire a afacerilor”  
care va fi lansata in cursul anului 2009 - se 
recomanda identificarea unui proiect nou la 
nivelul CJH 

o Cooperare  10 0 0 niciun proiect propus nu satisface criteriile de 
baza de relevanta si eligibilitate 
este necesara revizuirea conceptiei  
sprijinul CJH cu constientizare si training pe 
aceasta arie 

o Turism  46 7 1 sumele disponibile  ramase in cadrul POR 
pentru operatiunile 5.1. si 5.2 sunt reduse 
proiectele pentru aceasta masura nu reprezinta 
o prioritate pentru a fi sprijinite pentru finalizare 
un proiect in cadrul operatiunii 5.3  -  
operatiunea dezvoltarea si consolidarea 
turismului prin sprijinirea promovarii produselor 
specifice  

o Mediu  9 7 7 din cele 7 proiecte, 4 reprezinta proiecte majore 
finantabile prin Fondul de Coeziune  pentru 
alimentare cu apa si managementul deseurilor - 
asistenta asigurata prin ISPA , sau Axa 
Prioritara AT a POS Mediu – nu solicita atentie 
speciala dpdv a elaborarii documentatiei  - insa 
necesita suportul APL component ale ADI 

                                                      
2 Sunt proiecte care vor fi asistate pentru apelurile de propuneri 2009 - 2010 
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relevante. 
doar axa prioritara 4 prezinta oportunitate 
semnificativa (celelalte se bazeaza pe sisteme 
de preselectie  pentru care jud Hunedoara nu 
este eligibil in acest moment)  

o Resurse 
umane si social   
si administratie  

 

85 40 20  multe proiecte propuse sunt proiecte mici de 
infrastructura sociala / sanatate / educatie care 
trebuie reconfigurate in proiecte mai mari 
integrate pentru a asigura impactul asteptat de 
catre finantator. 
sunt foarte putine proiecte de dezvoltarea 
resurselor umane ca servicii  - interesul este 
scazut. 
si in cazul  proiectelor de dezvoltare a 
administratiei sunt propuneri putine si 
nerelevante 
se recomanda revizuirea proiectelor de 
infrastructura; stimularea interesului pentru 
proiectele de servicii si training pentru   
generarea unor proiecte mai ample de 
dezvoltare a administratiei. 

o Rural 561 299  40 - 45 fiecare UAT a propus mai multe proiecte de 
infrastructura; avand in vedere ca nu vor putea 
fi finantate simultan doua proiecte, se 
recomanda stabilirea de catre fiecare UAT a 
unui proiect integrat care poate satisface cel 
mai bine nevoile 
astfel, proiectele mici vor fi incluse in proiecte 
mai mari integrate  
vor fi eliminate proiecte care sunt depuse/ in 
curs de evaluare pentru a fi finantate prin 
FEADR.  
Vor fi mentinute in portofoliu de baza proiectele 
comunelor care nu au proiect depus/ contractat 
prin FEADR - ( recomandam aprox 12- 15 
proiecte pentru primul pachet ce urmeaza a fi 
sprijinit pentru finalizare cu tinta 2009) 

o Urban 137 83 14 foarte multe proiecte mici neeligibile au fost 
propuse; daca nu se integreaza intr-un obiectiv 
mai larg nu  pot fi finantate  
 revizuirea lor va conduce la un numar 
rezonabil de proiecte cu sanse de finantare  

total  898  468  103  
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Observatii asupra portofoliului de proiecte  
Din Portofoliul P1 ( portofoliu de baza) au fost selectate proiectele mature si cu maturitate 
medie ( cele care au documentatiile in curs de finalizare sau finalizata) acestea avand cele 
mai mari sanse de a fi finalizate pentru apelurile de propuneri din anul 2009. 
Multe dintre proiectele propuse sunt doar in faza de intentie – idée de proiect definita 
neclar. Acestea au fost colectate ca o sursa de noi proiecte care sa intre in programul de 
sprijinire pentru a fi finalizate pe parcursul implementarii strategiei . 
Unele proiecte sunt prea inguste pentru a fi de sine statatoare. Ele sunt activitati 
faramitate si trebuie integrate intr-un context mai larg al obiectivelor de dezvoltare 
(exemplu - infrastructura de sanatate) 
Aceasta situatie se incadreaza in normalitatea crearii de portofolii de proiecte si nu 
reprezinta neaparat un punct slab; trebuie vazuta ca o situatie la un moment dat care 
trebuie inteleasa pentru a stabili pasii urmatori. 
Un numar de propuneri de proiecte din categoria alimentare cu apa si canalizare/ deseuri 
prezentate ca proiecte mici  - nu sunt eligibile in aceasta forma pe POS Mediu – 
solutionarea problemelor carora li se adreseaza rezida in includerea lor in proiectele 
majore de alimentare cu apa si deseuri prin fondul de Coeziune, unde sunt eligibili 
operatorii regionali (in conditiile consitituirii ADI),  si nu autoritatile administratiei publice 
locale.  
Toate proiectele care prezinta “ o problema” din cele enumerate mai sus sunt incluse in 
portofoliile de rezerva si in functie de prioritatea acordata de promotor proiectului respectiv 
poate fi promovat in portofoliul de baza. 
Gradul de acoperire a disponibillului 
A fost realizata o analiza a:  

- Alocarilor pe Programe Operationale, Axe Prioritare / Domenii de Interventie (situatia 
difera de la un program operational la altul)  

- O analiza a fondurilor ramase dupa apelurile de propuneri anterioare (situatia este 
aproximativa datorita numarului mare de proiecte aflate in evaluare in continuare)  - dar 
situatia este mai exacta pentru POR unde informatiile au fost mai usor de actualizat. 

- Din compararea solicitarilor cu alocarile si sumele disponibile au rezultat urmatoarele 
concluzii: 

o Proiecte de infrastructura finantabile prin POR  op 2.1 - sumele alocate au fost 
epuizate fiind un excedent de solicitari la ADR Vest de 16,45 mil Euro; pentru 
aceasta operatiune avem in portofoliu un numar de 26 de proiecte mature sau de 
maturitate medie  - pentru acestea se va mai acorda sprijin pentru finalizarea lor 
doar daca se vor aloca in functie de informatiile privind eventuale suplimentari de 
alocari – nu vor constitui o prioritate pentru programul de dezvoltare de proiecte. 

o Proiecte competitivitate -  se pot finanta din POR 4.1 sau prin POS CCE  - mai 
multe masuri 

 Sumele disponbile in POR 4.1 indica necesitatea considerarii ca prioritate. 
Operatiunea Structuri de sprijin a afacerilor prin POS CCE nu a fost 
lansata, nu se cunosc detalii asupra modului in care se va implementa si 
trebuie urmarita pentru dezvoltarea de proiecte  
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 Exista fonduri disponibile considerabile pe axele POS CCE unde 
administratia publica locala este eligibila (axa 3 si 4) – se recomanda 
considerarea ca prioritate 

o Proiecte de mediu pentru axele 1, 2 si 3 - sistemul de selectie se bazeaza pe 
preselectare si asistenta prin finantari ISPA sau AT POS Mediu; proiectele pentru 
judetul Hunedoara sunt incluse in aceste programe de asistenta - din partea CJ se 
impune o monitorizarea a progresului. Pentru axa 4 – biodiversitate exista 
disponibile fonduri  - proiectele pe aceasta operatiune pot fi considerate prioritate. 

o Proiectele de resurse umane includ atat proiectele de infrastructura sociala 
(finantabile prin POR 3.1/3.2/3.3/ 3.4 si servicii de natura Resurselor Umane 
finantabile prin POS DRU; am atasat acestei categorii proiectele de natura 
dezvoltarii capacitatii administatiei publice locale prin POS DCA. 
Cea mai parte a propunerilor sunt de natura infrastructurii sociale: 

- Solicitarile depasesc mult sumele disponibile, la nivel de UAT sunt un 
numar mare de proiecte care trebuie prioritizate si incluse in primul pachet 
de asistenta pentru dezvoltare doar cele cu sansele cele mai mari. 

- Proiectele sunt in multe cazuri faramitate si atat de inguste incat nu 
intrunesc cerintele de finantare 

- Solicitari reduse pe echipamente pentru situatii de urgenta 
Proiectele de natura resurselor umane POS DRU sunt in numar mic ( 360.000 
Euro) si in mod evident nu sunt definite ca proiecte, ci mai degraba ca o intentie 
de proiecte.  
Nu sunt propuneri de proiecte pentru Dezvoltarea resurselor umane pe 
operatiunea promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale prin 
dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. 
Dezvoltare urbana si rurala sunt suprasolicitate dar o filtrare este necesara; 
recomandari clare sunt atat in planul de implementare cat si in tabelul de mai sus. 

Consideratii asupra sumelor bugetelor propuse. 
Din experienta anterioara a expertilor (atat din tara cat si din strainatate ) estimarea 
bugetelor in aceasta faza se face cu un grad mare de aproximare. Chiar si pe parcursul 
exercitiului am primit din surse diferite bugetul aceluiasi proiect la valori semnificativ 
diferite;  
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5.2. Proiecte propuse pentru ariile 2 si 3 de interventie  
Pentru ariile de interventie 2 si 3 sunt propuse doua proiecte finantabile prin POS DCA.  
 
Proiect 1  - Formare in metodologii specifice Dezvoltarii de proiecte la nivel local  
Proiectul vizeaza activitati de coaching si mentoring despre: 

• Elaborarea si managementul programelor de dezvoltare de proiecte la nivelul APL 
( cunoscute sub termenul in limba engleza de “pipeline”) 

• Elaborare de proiecte – procese si tehnici 
Activitatile se adreseaza echipei centrale de implementare a strategiei  EDP (echipa 
centrala de implementare a strategiilor si responsabililor cu implementarea din fiecare 
UAT (numiti in proiecte anterioare promotori). 
Cursul se bazeaza pe formarea si experienta anterioara si reprezinta o actiune de 
sustenabilitate a proiectelor anterioare de dezvoltare a capacitatii insitutitionale. 
Valoare estimata - 100.000 Euro 
Sursa de finantare potentiala: POS Dezvoltarea Capacitatii Administrative  
 

 
Proiect 2 : Abordari strategice pentru optimizarea oportunitatilor de finantare prin 
fonduri structurale 
Proiectul va viza: 
 - dezvoltarea capacitatii UAT de a integra politicile UE in managementul public cu 
focalizare pe managementul strategic si managementului investilor publice, bugetarea  
 - crearea de ADI-uri si operationalizarea lor  
 
Grupul tinta il reprezinta CJ si consiliile locale, personalul de conducere si operational 
implicat in bugetare, investitii si procese de dezvoltare 
Valoare estimata - 100.000 Euro 
Sursa de finantare potentiala: POS Dezvoltarea Capacitatii Administrative  
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6. Concluzii finale si recomandari pentru sustenabilitate 

 
Strategia de accesare a fondurilor comunitare  - vizeaza in primul rand modalitatile 
de imbunaitatire a accsarii fondurilor comunitare 
Recomandarile privind implementare metioneaza masuri de sprijinire a dezvoltarii de 
proiecte pentru a fi depuse pentru finantare. Toate aceste masuri se pot integra intr-un 
program de sprijinire pentru care propunem denumirea de Program de dezvoltare a 
proiectelor  - “ PDP” 
“ Programul de dezvoltarea a proiectelor” PDP deriva din conceptul introdus de 
Comisia Europeana prima data si cunoscut sub denumirea in limba engleza “project 
pipeline” – intr-o traducere mot-a-mot (teava de proiecte).  
PDP reprezinta o abordarea metodologica eficienta a stimularii / facilitarii proceselor de 
elaborare a proiectelor de catre un organism coordinator. 
PDP nu inlocuieste eforturile promotorilor de proiecte, ci mai degraba le integreaza intr-o 
actiune comuna;  monitorizeaza progresul si intervine acolo unde sunt blocaje in 
elaborarea documentelor sau probleme de calitate care ar putea impiedica finalizarea 
proiectului pana la termenele de depunere propuse. 
Pentru a realiza un astfel de program pentru o arie extinsa si un numar mare de potentiali 
beneficiari de finantare care vor fi practic sprijiniti, este necesara:  

• metodologie adecvata, bazata pe elemente cheie calitative din managemntul 
proiectelor; 

• expertiza la nivel de coordonare pentru aplicarea metodologiei; 
• intelegerea metodologiei de catre promotorii de proiecte pentru a avea asteptari 

realiste si reactii eficace; 
• o foarte eficienta comunicare - datorita volumului mare (depinde de numarul de 

proiecte in asistenta) si distantelor (avand acoperire judeteana)  
 
Asumarea proprietatii asupra strategiei si a responsabilitatii pentru implementarea 
strategiei si consitituirea unei echipe de baza pentru aceasta. 
In mod natural acest rol ar reveni consiliului judetean cu un sprijin pentru coordonare din 
partea Prefecturii si sprijin operational din partea promotorilor instruiti in proiecte 
anterioare si  autoritatile publice locale din judet. 
Valorificarea experientei si competentelor in elaborarea si managementul proiectelor 
cu finantare europeana - existente la nivelul CJ, Prefecturii si unor Primarii din judet. 
Aceasta expertiza exista, fiind necesar ca prin coordonare sa se antreneze si sa se 
focalizeze spre proiecte cu sansele cele mai mari de finantare. 
Dezvoltarea de competente specifice implementarii eficiente a strategiei pentru toti 
actorii implicati - este important ca formarea sa se realizeze in cadru unitar pentru ca ea 
sa poata fi conceputa intr-un mod relevant pentru instrumentele comune pe care le 
folosesc grupurile tinta pentru implementarea strategiei, pentru a intari coeziunea echipei 
de baza si a echipei extinse de participanti actori locali. 
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Valorificarea tuturor oportunitatilor directe si indirecte pentru cresterea capacitatii 
de dezvoltare de proiecte in judetul Hunedoara. 
Aceasta masura vizeaza identificarea tuturor programelor in care autoritatile publice locale 
nu sunt eligibile ca beneficiar ca si grup tinta. POS Asistenta tehnica si Axele prioritare din 
toate programele operationale au astfel de operatiuni. 
Se recomanda o atitudine proactiva a CJ care poate sa transmita pe de o parte nevoi 
concrete – asa cum rezulta din aceasta strategie, pe de alta parte sa directioneze aceasta 
asistenta intocmai spre beneficiarii care au nevoie si sunt in faze de conceptie sau 
elaborare a proiectelor cele mai potrivite pentru asistenta respectiva. Rolul coordonator al 
CJ si Prefectura este esential. 
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7. Planul de implementare  
Aria 1 de interventie  

Nr 
crt  

Actiune  Comentarii metodologice Termen Responsabilitate Buget 
(Euro)  

Potential 
sursa de 
finantare  

1 Revizuirea portofoliului de baza P1 de 
proiecte  

• Prioritizarea proiectelor  dupa 
maturitate  

• Analiza documentelor suport pentru 
colectarea dovezilor privind 
maturitatea declarata a proiectelor din 
portofoliu. 

• Eliminarea proiectelor care intre timp 
au fost depuse/ evaluate/ contractate/; 
sau pentru care promotorii au alte 
surse de finantare ( acesta este un 
proces continuu si actualizarea 
trebuie realizata periodic) 

• Compararea numarului/ sumelor  
proiectelor cu capacitatea de 
finantare/ si capacitatea tehnica si de 
cofinantare a fiecarui promotor 

• Reducerea numarului de proiecte 
propus de fiecare promotor 
corespunzator finantarii ramase 
disponibile si capacitatii proprii 
(tehnice si financiare) si stabilirea  

 
metodologie agreata , 
adaptata portofoliului de 
proiecte ;  
se vor utliza formate standard 
pentru eficienta si 
comparabilitate 
 
Programele operationale si 
masurile unde sunt disponibile 
sume mici nu vor reprezenta o 
prioritate pentru a fi sprijinita 
dezvoltarea de proiecte 
finantabile. Autoritatile publice 
locale au insa libertatea de a 
decide singure dezvoltarea de 
proiecte sau nu in aceste arii. 
 
 
 
 

martie - aprilie  
2009 

CJ  - rol de 
coordonare – 
impartire 
responsabilitati cu 
Prefectura 
CL – rol operational 
ca promotori 
 
 
Eventual 
subcontractare pe 
sarcini  

 
 
 
10.000  

buget local  
resurse 
interne ale CJ 
Prefectura CL 
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sprijinului  financiar necesar.- Prima 
optiune va fi identificarea de solutii de 
finantare la nivelul promotorului  - 
inclusiv contractarea de credite. 

• Stabilirea listei scurte de proiecte care 
necesita sprijin pentru finalizare” - in 
primul pachet de proiecte apreciem ca 
pot fi gestionabile eficient aproximativ 
75 de proiecte. 

 
 
rezultat asteptat: un prim 
pachet de proiecte care 
reprezinta o prioritate pentru a 
fi sprijinite in vederea finalizarii 
documentatiilor de finantare / 
monitorizate pentru finalizare 
 

2 Identificarea de noi proiecte care raspund unor 
nevoi si oportunitati si nu sunt inca inscrise in 
portofoliu  
 

Majoritatea vor fi proiecte cu 
impact la nivel judetean  
CJ va mobiliza pentru fiecare 
proiect in parte ( recomandat 
in capitolul – 5.1.) actorii locali 
relevanti pentru definirea ideii 
de proiect – recomandam CJ 
ca promotor de proiecte 
Se vor folosi formatele si 
criteriile similare portofoliului 
P1 pentru a se putea integra in 
acelasi pachet de proiecte ce 
vor fi asistate/ sprijinite pentru 
finalizare. 
rezultat : proiecte aditionale 
incluse pe lista de proiecte ce 
vor fi sprijinite pentru finalizare 

Martie - aprilie 2009 CJ/ Prefectura 
(eventual consultant 
subcontractata) 

buget local – 
resurse 
interne ale CJ 
Prefectura CL  

3 Revizuirea portofoliilor de proiecte  - idei de 
proiecte si portofoliu secundar de unde pot fi 
promovate in portofoliul principal proiecte 

  CJ/ Prefectura 
(eventual consultant 
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dupa o revizuire si reconfigurare conform 
cerintelor finantatorului (recomandari in cap 
5.1) 

subcontractat) 

4 Proces continuu de actualizare a listei de 
proiecte care sunt monitorizate in elaborare si 
sprijinite  
 

Autoritatile UAT sunt incurajate 
sa isi dezvolte idei de proiecte 
care pot fi promovate pe lista 
de proiecte care se 
monitorizeaza si se sprijina 
pentru finalizare. Conditiile de 
acces sunt aceleasi ca si la 
actiunea 1. In functie de gradul 
lor de maturitate se va aprecia 
momentul cand pot fi finalizate 
si pentru care apel de 
propuneri se estimeaza 
aplicatia (2009 – 2010 sau 
2011) 

continuu  CJ/ Prefectura 
(eventual consultant 
subcontractata) 

resurse 
interne ale CJ 
Prefectura CL 

5 Pregatirea celui de al  doilea pachet de 
proiecte care vor fi asistate si sprijinite pentru 
finalizare  pentru 2010 
 

un al doilea pachet de proiecte 
care nu pot fi finalizate inainte 
de 2010 este pregatit si intra in 
monitorizare pentru asistenta / 
sprijin 

septembrie 2009 CJ/ Prefectura 
(eventual consultant 
subcontractat) 

resurse 
interne ale CJ 
Prefectura CL 

6 Monitorizare continua a portofoliului de 
proiecte – de baza si secundare (care practic 
alimenteaza portofoliul de baza)  

Portofoliul de baza va contine 
proiectele care prioritar trebuie 
asistate si sprijinite pentru a fi 
finalizate (fie pentru ca 
reprezinta prioritati ca impact, 
fie pentru ca promotorii au 
nevoie de sprijin pentru a le 
finalize sau pentru  ca 
reprezinta oportunitati majore 

 CJ / Prefectura rol de 
coordonare; CL 
implicare operational 
(sprijiinul 
consultantilor poate fi 
integrat cu actiunea 
urmatoare) 

 resurse 
interne ale CJ 
Prefectura CL 
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de dezvoltare economica si 
sociala si au sansele cele mai 
mari de a fi finantate in scurt 
timp)  

4 Implementarea programului de sprijinire 
pregatire de proiecte  - ca si  activitate 
continua  
se considera o dimensiune realista a unui 
asemenea program pe durata de 1 an pentru 
aproximativ 75 de proiecte asistate (depinde 
de capacitatea de finantare si disponibilitatea 
de fonduri) 
 

metodologie din practica 
internationala adaptata la 
conditiile din judet  
este un proces continuu in 
care proiectele care se depun 
pentru finantare si se 
contracteaza ies din portofoliu 
si intra altele din portofoliul 
secundar sau noi proiecte 
propuse de promotori 

2009  
continua ciclic in anii 
urmatori  

CJ / Prefectura rol de 
coordonare; CL 
implicare operational 
eventual 
subcontractare 
consultanta 

35.000  posibil a fi 
integrat intr-un 
proiect de 
formare  PO 
DCA  

5 Depunerea proiectelor la apelurile de 
propuneri lansate 

conform procedurilor  2009 – pentru primul 
pachet de proiecte 
sprijinite in functie 
de apeluri 
2010  - pentru 
pachetul al doilea 
sprijinite se continua 
ciclic 

promotorii de 
proiecte  

suma 
depinde 
de 
numarul 
de 
proiecte 
inscrise,  

- 

 
PDP – “Program de dezvoltare a proiectelor”– un program de asistenta care monitorizeaza progresul dezvoltarii proiectului pana la finalizare, calitatea 
lui  raportata la cerintele organismelor de finantare si stimuleaza, faciliteaza procesul 
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Aria 2 de interventie   

Nr 
crt  

Actiune  comentarii metodologice Termen Responsabilitate Buget 
(Euro)  

Potential sursa de 
finantare  

1 Crearea unei “echipe de 
management al Programului de  
dezvoltare de proiecte“ (EPDP) la 
nivelul judetului Hunedoara  
2 reprezentanti ai CJ, 2 
reprezentanti de la Prefectura si 
promotorii locali  

se bazeaza pe rezultatele 
proiectului actual 
 
suport metodologic consultanti 
externi  

Martie 2009 coordonare  CJ resurse interne  
pentru activitate 
curenta 

2 Mobilizarea persoanelor 
responsabile  pentru 
implementarea strategiei in fiecare 
UAT 

program de informare si obtinere 
a angajamentului  
utilizarea  diverselor tehnici de 
motivare si mobilizare (publicarea, 
cunoasterea lor in mediul local, 
recunoastere merite) 

Martie 2009 coordonare CJ        - resurse interne 
pentru activitate 
currenta  

3 Formare in metodologii specifice 
Dezvoltarii de proiecte la nivel local 
(Proiecte de tip pipeline - PDP) 
coaching and mentoring on: 

- Managementul pipeline 
- Elaborare de proiecte – 

procese si tehnici 

se adreseaza  echipei  EPDP si 
responsabililor cu implementarea 
strategiei la nivelul CL 
cursul se bazeaza pe formarea si 
experienta anterioara  
 

pregatire proiect 
martie aprilie  
apel de propuneri:  
aprilie – mai  
start septembrie  

coordonare  CJ  
solicitant CJ 
suport consultant 
externi  

100.000 PO DCA 

4 Formare  
Abordari strategice pentru 
optimizarea oportunitatilor de 

se adreseaza tuturor CJ si CL 
personal de conducere si 
operational implicat in bugetare, 

pregatire proiect 
martie aprilie  
apel de propuneri: 

coordonare  CJ  
solicitant CJ 
suport consultant 

100.000 PO DCA 
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finantare prin fonduri structurale 
 
 

investitii si procese de dezvoltare  aprilie – mai  
start septembrie 

externi 

5 Sistem de monitorizare web based 
pentru PDP programul de 
dezvoltare a proiectelor  - ca si 
instrument de baza pentru echipa 
de proiecte  

sistemul se va baza pe 
metodologia de monitorizare a 
progresului inregistrat in 
dezvoltarea de proiecte  
va fi proprietatea CJ care va avea 
rol de coordonare, dar se va baza 
pe contributiile responsabililor  

iunie 2009 coordonare CJ  5.000  resurse interne – 
eventual integrat 
in proiectele de 
training  

6 Sprijin pentru crearea ADI si 
operationalizarea lor inclusiv a ADI 
urilor existente 

cel putin fiecare tinut traditional 
din judet trebuie sa aiba un ADI 
constituit si functional eficace o 
tinta pentru 2009 – 7 ADIuri 
functionale eficient 

septembrie 2009 coordonare CJ 30.000  posibil PO DCA 
eventual integrat 
cu proiectul 1 
sau o variant din 
resurse interne  

7 Identificare posibilitati de training si 
asistenta pentru dezvoltarea de 
competente la nivelul APL  
relevante pentru accesarea si 
implementare fondurilor europene 
prin POS AT. 

contactarea directia AT din cadrul 
ACIS  
transmitere analiza de nevoi 
disponibilitate pentru participare / 
organizarea evenimente la nivel 
local 

martie 2009 CJ cu sprijin 
Prefectura 

resurse interne – 
activitate curenta 
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Aria 3 de interventie 

Nr 
crt  

Actiune  comentarii metodologice Termen Responsabilitate Buget ( Euro)  Potential sursa 
de finantare  

1 Activarea grupurilor de lucru pe 
sectoare  

organizarea unui program de 
intalniri periodice dar si 
comunicari prin internet  
stabilirea de responsabiliati de 
coordonare  

aprilie  2009  CJ  
support 
Prefectura  

- resurse interne  

2 Crearea unei platforme de 
comunicare gazduita pe pagina 
CJ pentru sprijinirea actorilor din 
judetul Hunedoara  in accesarea 
fondurilor europene  

se recomanda preluarea 
resurselor déjà existente ( 
integrare pe site existent) 
preluare date / baze de date 
existente ( eventual disponibile 
la alti actori locali regionali) 

iunie 2009 ( faza I) 
octombrie  2009 
(faza II) 

CJ 1000 – 3000  functie de 
complexitate si 
ce este 
disponibil in 
acest moment 

3 Informare constientizare 
cooperare internationala 
cu suport expertiza externa  

sesiuni de informare, postare 
material informative, inscriere 
pe liste de propuneri de 
parteneriate  

iulie 2009 CJ  
support 
consultant extern 

2000  surse interne  -  
actiuni de 
consolidare pot 
urma acestor 
sesiuni initiale 
prin  

4 Gestionarea potentialilor 
beneficiari pe sectoare 

folosirea unui  sistem de 
inscriere online  

 CJ – support 
Prefectura 

- resurse interne 
activitate 
curenta 
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5 Gestionarea si valorificare 
expertizei in managementul 
proiectelor din judet  
  

intocmire baza de date 
stimularea propunerilor de 
proiecte noi, parteneriate pentru 
multiplicarea resurselor limitate 
din administratiile publice locale 

 CJ3   

6 Abordarea AM  ale programelor 
operationale pentru  a transmite 
nevoi specifice si facilitati pe care 
judetul le poate oferi pentru 
campanile pe care le 
organizeaza ( informare si 
formare) 
pregatire de proiecte 

 martie 2009 CJ -  resurse interne 
activitate 
curenta 

7 Inventarierea pentru fiecare 
program operational a barierelor 
in elaborarea proiectelor si a 
documentatiei suport  
 

Intalniri/ comunicari cu 
reprezentantii Organismelor 
Intermediare pentru 
inventarierea problemelor 
organizarea de intalniri de lucru 
cu institutiile implicate pentru 
solutionareaa problemelor  

martie  - iunie 2009 
cu repetitivitate la un 
an ( aceasta fiind 
ciclicitatea apelurilor 
de propuneri la care 
pot apare modificari  

CJ/ Prefectura -  resurse interne  
activitate 
curenta 

 

                                                      
3 In planul de implementare nu au fost considerate sumele aferene activitailor care se vor implementa ca parte a responabilitatilor curente pe post de catre personal al CJ, 
Prefectura, etc  
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Previziuni financiare  
 
O estimare a sumelor corespunzatoare proiectelor finantabile  in urmatorii trei ani pe 
programe operationale este prezentata in tabelul de mai jos. 
In estimare am considerat o tinta contractarea in urmatorii trei ani la un nivel 
corespunzator unei absorbtii peste  media care ar reveni pe judet la o impartire uniforma  ( 
cel putin cu  50% peste aceasta medie) 
Sumele sunt in Euro 

  
Prioritate   /      Program de 
finantare 2009 2010 2011 

          
  POR       

Axa 1 
Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor-potenţiali poli de creştere 15,000,000 20000000 0

Axa 3 
Imbunatatirea infrastructurii 
sociale 10000000 10000000 5000000

Axa 4 
Spriinirea dezvoltarii mediului de 
afaceri regional si local       

4.1 

Dezvoltarea durabila a structurilor de 
sprijin a afcerilor de importanta 
regionala si locala 9000000 10000000 10000000

4.2 

Reabilitarea siturilor industriale 
poluate şi neutilizate şi pregătirea 
pentru noi activităţi 15000000 10000000 

Axa 5 
Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului       

5.1 

Restaurarea şi valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural, crearea şi 
modernizarea infrastructurilor conexe 5,000,000 10000000 10000000

5.2 

Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice 5000000 10000000 8000000

5.3 

Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creşterii atractivităţii României 
ca destinaţie turistică 0 0 0
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  Prioritate   /      Program de finantare 2009 2010 2011 
          
  POS CCE       

Axa 3 

Tehnologia informatiei si 
comunicatiilor pt sectoarele privat 
si public 3,000,000 10000000 10000000

Axa 4 

Cresterea eficientei energetice si a 
securitatii furnizarii, in contextul 
combateriii schimbarilor climatice  5,000,000 15,000,000  15000000 

 
 

  
Prioritate   /      Program de 
finantare 2009 2010 2011 

          
  POS MEDIU       

Axa 1  
Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată 70,000,000 100,000,000 100000000

Axa 2  

Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al 
deseurilor si reabilitarea siturilor 
contaminate 20,000,000 100,000,000  100,000,000

Axa 4 

Implementarea sistemelor de 
management pentru protecţia 
naturii 5,000,000 10,000,000 10,000,000

 
 
 
 
 
 
 

  Prioritate   /      Program de finantare 2009 2010 2011 
  POS DRU       

Axa 2 
Corelarea învăţării pe tot parcursul 
vieţii cu piaţa muncii  1,000,000  5,000,000  5,000,000

Axa 3 
Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor 
si a întreprinderilor 500,000 5,000,000 5,000,000

Axa 6 Promovarea incluziunii sociale 5,000,000 5,000,000 5,000,000
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  Prioritate   /      Program de finantare 2009 2010 2011 
          
  PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative       
          

Axa 1 
Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice 1.000,000 1,000,000 1000,000

Axa 2 
Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice 1,000,000 1000,000 1,000,000

Prioritate   /      Program de finantare 2009 2010 2011 
        
Dezvoltare Rurala       
Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei 
rurale       
Masuri privind diversificarea economiei rurale       
Incurajarea activitatilor turistice 5,000,000 15,000,000 10,000,000
Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale       
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale 25,000,000 15,000,000 10,000,000
Axa LEADER       
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