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I. Strategii ale unitatilor administrativ teritoriale din judetul Huneodara 
Din totalul de 69 unităti administrativ – teritoriale (14 municipii si orase si 55 comune), au fost primite si 
centralizate de la Consiliul Judetean Hunedoara următoarele strategii: 51 (73,91 %) de Strategii de 
dezvoltare a Unitatilor Administrativ Teritoriale (UAT): 

 
 

   
1. Deva 21 Bucuresci 41 Santamaria Orlea 
2. Brad 22 Cerbal 42 Soimus  
3. Hunedoara 23 Cirjiti 43 Teliucu Inferior  
4. Orastie 24 Criscior 44 Tomesti 
5. Petrosani 25 Dobra 45 Toplita  
6. Vulcan 26 General Berthelot 46 Totesti 
7. Aninoasa 27 Ghelari 47 Vata de Jos 
8. Calan 28 Gurasada 48 Valisoara 
9. Geoagiu 29 Harau 49 Vetel 
10. Petrila 30 Ilia 50 Vorta 
11.Simeria 31 Lunca Cernii de Jos 51 Zam 
12.Uricani 32 Luncoiu de Jos  
13.Baia de Cris 33 Martinesti  
14.Baita 34 Orastioara de Sus  
15. Banita 35 Pestisu Mic  
16. Batrana 36 Pui   
17. Blajeni 37 Rachitova   
18 Bosorod 38 Ribita  
19 Branisca 39 Sarmizegetusa  
20 Bretea Romana 40 Salasu de Sus  

 
 

II Strategiile sectoriale si documentle  judetene sunt: 
- Planul de  Dezvoltare  al  Judeţului Hunedoara în perioada 2007- 2013; 
- Strategia de dezvoltare a Judetului Hunedoara; 
- Strategia de dezvoltare turistica a  judetului Hunedoara; 
- Planul Judetean de Gestionarea a deseurilor pentru Judetul Hunedoara; 
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Valea Jiului; 
- Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara: 

a) Conurbatia Corvina – localitatile Deva, Hunedoara, Simeria, Calan, Bacia, Cirjiti, Pestisu Mic. 
b)  municipiile:Hunedoara,  Brad, Deva, Lupeni, Petroşani, Vulcan si cu oraşele: Aninoasa, 

Călan, Geoagiu, Haţeg, Petrila, Simeria, Uricani precum şi cu comunele: Baru, Băcia, Băniţa, Bretea 
Română, Certeju de Sus, Crişcior, Densuş, Dobra, General Berthelot, Ilia, Orăştioara de Sus, Sîntămărie 
Orlea; 

c) Tara Hategului  
Grupuri de Actiune Locala – Tinutul Padurenilor, Tara Hategului; 
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III Strategii sectoriale regionale: 

- Planul de dezvoltare regionala 2007-2013 Regiunea Vest Romania; 
- Strategia de dezvoltare a Regiunii Vest; 
- Strategia regionala de mediu; 
- Strategia regionala de inovare. 

 
 

IV. Strategii sectoriale nationale: 
- Planul National de Dezvoltare 2007-2013; 
- Planul strategic al Romaniei 2007 – 2013; 
- Conceptul strategic de dezvoltare teritoriala a Romaniei 2030; 
- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 
- Cadrul Strategic National de Referinta 2007 – 2013; 
- Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013; 
- Strategia nationala de gestionare a deseurilor; 
- Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu; 
- Strategia de formare pentru administratia publica locala din Romania; 
- Strategia nationala de instruire a functionarilor publici si alesilor locali pentru anii 2007-2010; 
- Strategia nationala privind politica de cooperare internationala pentru dezvoltare 2006. 
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Anexa M2 – Inventarul actorilor locali cheie in 
elaborarea strategiei 
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Actori locali identificati pentru stabilirea grupurilor de lucru 
 

1. Grup de lucru infrastructura de transport si energie 

Persoana de contact Nr. 
Crt. Actori locali (institutia) Nume Telefon E-mail 

1 
Consiliul Judetean 
Hunedoara Antonela Stan 

0729.099.063; 
0254.220.120 dezvoltarehd@gmail.com 

2 
Prefectura Judetului 
Hunedoara Dorina Milian 0254.211.850 europahd@yahoo.fr 

3 
Agentia de Dezvoltare 
Regionala 

Marcela 
Ungureanu 0254/219.770 

 
office.hd@adrvest.ro 

4 
Directia Judeteana de 
Drumuri si Poduri RA Marius Canda 0254/225.089 marketing_djd@yahoo.com 

5 
Sectia Drumuri Nationale 
Deva  0254/213.327 sdndeva@yahoo.com 

6 
Inspectoratul in Constructii 
al Judetului Hunedoara    

7 
Unitati administrativ-
teritoriale    

 
 
 
2. Grup de lucru competitivitate  

Persoana de contact Nr. 
Crt. Actori locali (institutia) Nume Telefon E-mail 

1 
Consiliul Judetean 
Hunedoara Antonela Stan 

0729.099.063; 
0254.220.120 dezvoltarehd@gmail.com 

2 
Prefectura Judetului 
Hunedoara Dorina Milian 0254.211.850 europahd@yahoo.fr 

3 
Agentia de Dezvoltare 
Regionala 

Marcela 
Ungureanu 

 
0254/219.770 

 
office.hd@adrvest.ro 

4 

Camera de Comert si 
Industrie a Judetului 
Hunedoara Crinela Gafton 

0254/212.924;   
0723 377 229 

 
office@ccihunedoara.ro, 

5 

Consiliul Regional al 
Intreprinderilor Private Mici 
si Mijlocii - Deva Ramona Boia 0254/232135 

lexim@rdslink.ro;   
cripmm@gmail.com 

6 
Asociatia Intercomunala 
„Tara Hategului” 

Timis Nicolae 
 

 
0254/407.538  

7 
Unitati administrativ-
teritoriale     

 
 
 
 

mailto:dezvoltarehd@gmail.com
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:office.hd@adrvest.ro
mailto:dezvoltarehd@gmail.com
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:office.hd@adrvest.ro
mailto:office@ccihunedoara.ro,
mailto:lexim@rdslink.ro
mailto:lexim@rdslink.ro
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3. Grup de lucru turism 

Persoana de contact Nr. 
Crt. Actori locali (institutia) Nume Telefon E-mail 

1 
Consiliul Judetean 
Hunedoara Antonela Stan 

0729.099.063; 
0254.220.120 dezvoltarehd@gmail.com 

2 
Prefectura Judetului 
Hunedoara Dorina Milian 

0788.494.725;   
0254.211.850 

europahd@yahoo.fr;  
integrared@yahoo.com 

3 
Agentia de Dezvoltare 
Regionala 

Marcela 
Ungureanu 0254/219.770 office.hd@adrvest.ro 

4 

Asociatia Nationala de 
Turism Rural Ecologic si 
Cultural Rodica Csanadi 

0254.770.796, 
0722.952.584, 
0746.273.652  
[tel]     
0254.770796  
[fax] hunedoara@antrec.ro 

5 

Directia pentru Agricultura 
si Dezvoltare Rurala 
Hunedoara Ioan Bosorogan 

0254/215.570;  
0254/217.453 dgaa_hd@comser.ro 

6 

Directia pentru Cultura, 
Culte si Patrimoniu Cultural 
National Hunedoara Angelica Balos 0254/213.966 contact@hunedoara.djc.ro 

7 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Aurelia Duţu 

0254/212.200;  
0254/216.750 muzeucdr.deva@gmail.com 

8 
Unitati administrativ-
teritoriale     

 
 
4. Grup de lucru cooperare teritoriala  

Persoana de contact Nr. 
Crt. Actori locali (institutia) Nume Telefon E-mail 

1 
Consiliul Judetean 
Hunedoara Antonela Stan 

0729.099.063; 
0254/220.120 

dezvoltarehd@gmail.com 
 

2 
Prefectura Judetului 
Hunedoara Dorina Milian 

0788.494.725;    
0254/211.850 

europahd@yahoo.fr;  
integrared@yahoo.com 

3 
Agentia de Dezvoltare 
Regionala 

Marcela 
Ungureanu 0254/219.770 office.hd@adrvest.ro 

4 

Camera de Comert si 
Industrie a Judetului 
Hunedoara Crinela Gafton 

0254/212.924; 
0723 377 229 office@ccihunedoara.ro, 

5 Fundatia Multimedia Deva  
0254/206.210;  
0254/478.937  

6 

Consiliul Regional al 
Intreprinderilor Private Mici 
si Mijlocii - Deva Ramona Boia 0254/232135 

lexim@rdslink.ro;   
cripmm@gmail.com 

7 
Unitati administrativ-
teritoriale    

 

mailto:dezvoltarehd@gmail.com
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:office.hd@adrvest.ro
mailto:hunedoara@antrec.ro
mailto:dgaa_hd@comser.ro
mailto:contact@hunedoara.djc.ro
mailto:muzeucdr.deva@gmail.com
mailto:dezvoltarehd@gmail.com
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:office.hd@adrvest.ro
mailto:office@ccihunedoara.ro,
mailto:lexim@rdslink.ro
mailto:lexim@rdslink.ro
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5. Grup de lucru Dezvoltare Rurala 

Persoana de contact Nr. 
Crt. Actori locali (institutia) Nume Telefon E-mail 

1 
Consiliul Judetean 
Hunedoara Antonela Stan 

0729.099.063; 
0254.220.120 

dezvoltarehd@gmail.com 
 

2 
Prefectura Judetului 
Hunedoara Dorina Milian 

0788.494.725;        
0254.211.850 

europahd@yahoo.fr;  
integrared@yahoo.com 

3 
Agentia de Dezvoltare 
Regionala 

Marcela 
Ungureanu 0254/219.770 office.hd@adrvest.ro 

4 

Directia pentru Agricultura 
si Dezvoltare Rurala 
Hunedoara 

Ioan 
Bosorogan 

0254/215.570;  
0254/217.453 dgaa_hd@comser.ro 

5 
Oficiul de Consultanta 
Agricola Hunedoara Ignat Blaga 

0254/234.817;  
0254/216.923  

6 

Asociatia pentru 
Promovarea Culturii si a 
Traditiilor Locale ANENA  

Delia Holobut, 
secretar;   
Beatrice 
Popescu, 
colaborator 0741.816.791 asociatia.anena@yahoo.com

7 
Agentia de Plati si 
Interventii in Agricultura 

Mirela 
Paraschiv 0722.785.143 apia.hunedoara!apia.org.ro 

8 
Asociatia Intercomunala 
„Tara Hategului” Timis Nicolae 

 
0254/407.538  

9 
Unitati administrativ-
teritoriale     

 
 
6. Grup de lucru DRU si Servicii Sociale 

Persoana de contact Nr. 
Crt. Actori locali (institutia) Nume Telefon E-mail 

1 
Consiliul Judetean 
Hunedoara Antonela Stan 

0729.099.063; 
0254.220.120 

dezvoltarehd@gmail.com 
 

2 
Prefectura Judetului 
Hunedoara Dorina Milian 

0788.494.725;          
0254.211.850 

europahd@yahoo.fr;  
integrared@yahoo.com 

3 
Agentia de Dezvoltare 
Regionala 

Marcela 
Ungureanu 0254/219.770 office.hd@adrvest.ro 

4 

Agentia Judeteana pentru 
Ocuparea Fortei de Munca 
Hunedoara  

0254/216088;  
0741.819.993 ajofmhd@ajofmhd.ro 

5 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 
Hunedoara  0254/233.341  dgaspchd@easynet.ro 

6 

Asociatia pentru 
Consolidarea Societatii 
Civile - Valea Jiului   0726.242.043 acscvj@yahoo.com 

mailto:dezvoltarehd@gmail.com
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:office.hd@adrvest.ro
mailto:dgaa_hd@comser.ro
mailto:asociatia.anena@yahoo.com
mailto:dezvoltarehd@gmail.com
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:office.hd@adrvest.ro
mailto:ajofmhd@ajofmhd.ro
mailto:dgaspchd@easynet.ro
mailto:acscvj@yahoo.com
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7 
Asociatia 'Sprijiniti Copiii' - 
Filiala Hunedoara  

Aurelia Clit, 
Presedinte;       
Daniel Trif, 
Vicepresedinte    
Stela Lazar, 
Secretar 0254.243.405 ceress@apulum.ro 

8 Fundatia Mara - Deva 

Gabriel Ciupe, 
Preşedinte;      
Loredana 
Bocşan, 
Director;              
Isabela Gornic, 
Psiholog 

0254.221200; 
0354.401.168 mara@mara-mks.ro 

9 

Uniunea Democratica 
Culturala a Romilor Valea 
Jiului Petrosani 

Marcel Rad, 
Presedinte;         
Cristian 
Caldarar, 
Vicepresedinte;   
Adriana 
Piscureanu, 
Secretar 0254.546.876  

10 Fundatia Conexiuni - Deva 

Angalita 
Lenuta, 
Director 
executiv;     
Bitca Marioara, 
Presedinte 

0254230359;  
0254.232.120 conexiuni@mail.recep.ro 

11 
Fundatia Herepeia - 
Petrosani 

Cornelia Rus, 
Presedinte;        
Cristian 
Stefoane, 
Manager 

0254541551; 
0254.542.316; 
0254.542.249  

Herepeia_petrosani@yahoo.
com 

12 

Uniunea Democrata a 
Tinerilor Maghiari din 
Lupeni  

Lorincz Szell, 
Presedinte;       
Anne-Marie 
Bartalis, 
Presedinte 
executiv;             
Ede Levente 
Laszlo, 
Vicepresedinte 

0254.563.715;  
0254.561.837; 
0254.560.733 

lmadisz@xnet.ro, 
lmadisz@yahoo.com 

13 

Fundatia pentru 
Dezvoltare prin Educatie 
Economica si Parteneriat  

Alin Bunescu, 
Co-director ;        
Mihaita Stoian, 
Co-director;         
Laurentiu 
Bunescu, 
Coordonator 
programe 0254.564.448 info@deep.ro 

14 
Unitati administrativ-
teritoriale     

 
 
 
 

mailto:ceress@apulum.ro
mailto:mara@mara-mks.ro
mailto:conexiuni@mail.recep.ro
mailto:Herepeia_petrosani@yahoo.com
mailto:Herepeia_petrosani@yahoo.com
mailto:lmadisz@xnet.ro,%20lmadisz@yahoo.com
mailto:lmadisz@xnet.ro,%20lmadisz@yahoo.com
mailto:info@deep.ro
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7. Grup de lucru Mediul inconjurator 

Persoana de contact Nr. 
Crt. Actori locali (institutia) Nume Telefon E-mail 

1 
Consiliul Judetean 
Hunedoara Antonela Stan 

0729.099.063; 
0254.220.120 

dezvoltarehd@gmail.com 
 

2 
Prefectura Judetului 
Hunedoara Dorina Milian 

0788.494.725;         
0254.211.850 

europahd@yahoo.fr;  
integrared@yahoo.com 

3 
Agentia de Dezvoltare 
Regionala 

Marcela 
Ungureanu 0254/219.770 office.hd@adrvest.ro 

4 
Agentia pentru Protectia 
Mediului Hunedoara Elena Badescu

0254/215.445;  
0254/212.252 

office1@apmhd.ro;    
office2@apmhd.ro 

5 

Administraţia Naţională 
"Apele Române"- Sistemul 
de Gospodarire a Apelor 
Hunedoara Paula Szilagi 0254/211.773  

6 Directia Silvica Deva  0254/205.100 office ( @ ) deva.rosilva.ro 

7 

Agenţia Naţională pentru 
Dezvoltarea Zonelor 
Miniere (ANDZM) Cosmin Dafin 

0254/218.617;  
0723.551.405 azmdeva@smart.ro 

8 

Asociatia non profit Clubul 
Speologilor Proteus 
Hunedoara  

Tomus 
Bogdan, 
director tehnic;   
Radu Breban, 
vicepresedinte;  
Marinas Nex 
Baicoana, 
presedinte 0740.579.075 proteushd@hotmail.com 

9 
Unitati administrativ-
teritoriale     

 
 
8. Grup de lucru dezvoltare urbana 

Persoana de contact Nr. 
Crt. Actori locali (institutia) Nume Telefon E-mail 

1 
Consiliul Judetean 
Hunedoara Antonela Stan 

0729.099.063; 
0254.220.120 

dezvoltarehd@gmail.com 
 

2 
Prefectura Judetului 
Hunedoara Dorina Milian 

0788.494.725;          
0254.211.850 

europahd@yahoo.fr;  
integrared@yahoo.com 

3 
Agentia de Dezvoltare 
Regionala 

Marcela 
Ungureanu 0254/219.770 office.hd@adrvest.ro 

4 

Agentia de Dezvoltare 
Economico-Sociala a 
Judetului Hunedoara  0254/219.770  

5 

Directia pentru Cultura, 
Culte si Patrimoniu Cultural 
National Hunedoara 

Angelica 
Balos 0254/213.966 contact@hunedoara.djc.ro 

6 
Unitati administrativ-
teritoriale     

 

mailto:dezvoltarehd@gmail.com
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:office.hd@adrvest.ro
mailto:office1@apmhd.ro
mailto:office1@apmhd.ro
mailto:proteushd@hotmail.com
mailto:dezvoltarehd@gmail.com
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:europahd@yahoo.fr
mailto:office.hd@adrvest.ro
mailto:contact@hunedoara.djc.ro
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Anexa M3 – Raport privind situatia curenta a 
optiunilor strategice ale institutiilor administratiei 

publice locale 
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Prezentul raport reprezinta evaluarea situatiei optiunilor strategice actuale in judetul Hunedoara 
realizata din perspectiva accesarii fondurilor europene in perioada 2009 – 2013.  

 
În urma analizei documentelor strategice1 existente la nivelul Unitătilor Administrativ Teritoriale (UAT) 
concluzionăm următoarele: 
 

- 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 ( 3 -  cu Rapolt) comune care nu au strategii strategii formulate; În schimb sunt în 
lucru strategii de dezvoltare a Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitare (AID) 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, precum: Tara Hategului; Tinutul Pădurenilor; Zona valea Muresului; Zona Orăstie si 
Muntii Apuseni, etc.  

- Majoritatea Strategiilor au stabilite priorităti de dezvoltare chiar dacă o parte din acestea nu au un grad 
ridicat de fundamentare; 

- 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 s-au omis, identificarea actiunilor si proiectelor 
prioritare de dezvoltare.  

 
 
1.Inventarul documentelor strategice 
 

a) Unitati administrativ teritoriale – s-au inventariat un numar de 51 de strategii locale dintr-un total de 69 
de UAT existente la nivel de judet, lipsa celor 18 strategii nu confirma daca exista sau nu o strategie elaborata, 
deoarece UAT care nu au prezentat o astfel strategie locala nu au negat lipsa acesteia. 
 
                                                      
1 Din totalul de 69 unită�i administrativ – teritoriale la nivelul judetului Hunedoara (14 municipii si orase si 55 
comune), au fost primite si centralizate de la Consiliul Judetean Hunedoara 51 (73,91 %) de Strategii de 
dezvoltare a Unitătilor Administrativ Teritoriale (UAT). 
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Strategiile evidentiate au fost elaborate cu asistenta acordata de catre firme de consultanta si autoritati ale 
agentiilor guvernamentale (ANDZM), si nu respecta formatul strategiei de dezvoltare a regiuni vest si a judetului 
Hunedoara.   
 
In urma analizelor particulare a fiecarei strategii locale, s-a evidentiat o corelatie dintre analiza SWOT a localitatii 
si strategia elaborata, precum si evidentierea unui plan de actiune pentru implementarea acesteia, iar o parte din 
ele au prezentat si un buget al implementarii strategiei. 
 
S-au analizat aceste strategii dupa modelul strategiei de dezvoltare a judetului Hunedoara, astfel s-au regrupat 
aceste strategii pe cele  8 domenii strategice, pentru a se evidentia daca propunerile strategice judetene si 
regionale corespund cu strategia locala a fiecarei localitati din judet. S-au constatat doar anumite lipsuri in 
strategiile locale pe domeniile strategice turism, mediu si colaborare si cooperare teritoriala.  
 

b) Alte strategii si documente – s-au identificat si o serie de strategii sectoriale elaborate la nivel judetean, 
regional si national.  

 
I. Strategii sectoriale si documente judetene sunt: 

- Planul de  Dezvoltare  al  Judeţului Hunedoara în perioada 2007- 2013; 
- Strategia de dezvoltare a Judetului Hunedoara; 
- Strategia de dezvoltare turistica a  judetului Hunedoara; 
- Planul Judetean de Gestionarea a deseurilor pentru Judetul Hunedoara; 
- Planul local de actiune pentru mediu pentru Judetul Hunedoara PLAM 2006 
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Valea Jiului; 
- Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara: 

a) Conurbatia Corvina – localitatile Deva, Hunedoara, Simeria, Calan, Bacia, Cirjiti, Pestisu Mic. 
b) AQUA PREST HUNEDOARA –  Consiliul Judeţean Hunedoara, precum şi cu  
municipiile:Hunedoara,  Brad, Deva, Lupeni, Petroşani, Vulcan si cu oraşele: Aninoasa, Călan,   
Geoagiu, Haţeg, Petrila, Simeria, Uricani precum şi cu comunele: Baru, Băcia, Băniţa, Bretea   
Română, Certeju de Sus, Crişcior, Densuş, Dobra, General Berthelot, Ilia, Orăştioara de Sus,  
Sîntămărie Orlea; 

- Grupuri de Actiune Locala – Tinutul Padurenilor, Tara Hategului; 
 

II. Strategii sectoriale regionale: 
- Planul de dezvoltare regionala 2007-2013 Regiunea Vest Romania; 
- Strategia de dezvoltare a Regiunii Vest; 
- strategia regionala de mediu; 
- strategia regionala de inovare. 

 
III. Strategii sectoriale nationale: 

- Planul National de Dezvoltare 2007-2013; 
- Planul strategic al Romaniei 2007 – 2013; 
- Conceptul strategic de dezvoltare teritoriala a Romaniei 2030; 
- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 
- Cadrul Strategic National de Referinta 2007 – 2013; 
- Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013; 
- Strategia nationala de gestionare a deseurilor; 
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- Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu; 
- Strategia de formare pentru administratia publica locala din Romania; 
- Strategia nationala de instruire a functionarilor publici si alesilor locali pentru anii 2007-2010; 
- Strategia nationala privind politica de cooperare internationala pentru dezvoltare 2006. 

 
 
2. Stadiul implementării  
 In urma realizarii unei consultari cu UAT s-au concluzionat urmatoarele aspecte: 

a) la nivelul local strategiile intocmite in perioada 2005, au inceput sa fie implementate cu greutate, iar 
prioritatile strategice au fost stabilite de fiecare autoritate in urmatoarea ordine conform domeniilor 
strategice: 

1) Dezvoltare Rurală ; 
2) Dezvoltare Urbana;  
3) Dezvoltarea Resurselor Umane şi a Serviciilor Sociale; 
4) Infrastructura de transport si energie ; 
5) Competitivitatea economică; 
6) Mediul inconjurator; 
7) Turismul; 
8) Cooperare teritoriala. 

 
b) Faza de implementare procentuala a strategiilor locale pe cele 8 domenii strategice constatata este: 

- Intentie si idee de proiecte: 60% 
- Elaborare documente: 20 % 
- Depunere si evaluare: 5% 
- Implementare: Dezvoltare rurala si urbana: 5% 

 
3. Comentarii asupra continutului documentelor strategice 
 

a) Gradul de actualizare – a strategiilor este foarte mic, 10% dintre strategii sunt supuse actualizarii anuale 
de catre UAT in functie de evolutia implementarii lor. Este necesara a se realiza o actualizare a acestora 
pentru urmatoarea perioada si redefinire a domeniiilor strategice in functie de strategia de accesare a 
fondurilor europene. 
 
Principalele aspecte ce trebuie actualizate sunt urmatoarele: 
1. stabilirea in cadrul planului de actiune de implementare a strategiei, a proiectelor ce au suport financiar 
alocat din partea fondurilor de finantare sectoriale.  
2. stabilirea in cadru departamentului de resurse umane a capacitatii de concepere si  implementarea a 
proiectelor ce pot fi gestionate in paralel la nivel de autoritate locala, si stabilirea posibilitatii de a colabora 
cu alte echipe de management de proiect externe; 
3. realizarea unei evaluari a bugetului alocat planului de implementarea a strategiei pentru perioada 2007 -
2013, si corelarea sumelor catre domenii majore de interventie ce au suport financiar sectorial, si alocarea 
unor sume pentru constiruirea de parteneriate cu alte UAT din judet. 
4. corelarea strategiei locale cu strategiile sectoriale judetene si realizarea unui nou plan de actiune pentru 
implementarea strategiei conform noi strategii locale; 
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b) Situatia fata de nevoi si conditii de mediu – asa cum s-a constatat, strategiile locale au fost intocmite pe 
baza analizelor SWOT locale, astfel ele corespund cerintelor pe termen mediu si lung locale, dar exista 
posibilitatea ca o parte din ele sa nu corespunda analizei SWOT a judetului Hunedoara, respectiv sa nu 
corespunda strategiei de dezvoltare judeteana si regionala.  

 
Se va avea in vedere reanalizarea analizelor SWOT locale stabilite la momentul intocmirii strategiei, cu 
conditiile de mediu actuale si tinand cont de analizele SWOT judeteana si regionala. De asemenea, va 
trebui sa se aiba in vedere o analiza SWOT pe termen scurt (anuala) si care sa urmareasca palnul de 
implementare a strategiei, astfel avand in permanenta o constatare a evolutiei SWOT a localitatii. 

 
c) Coerenta cu alte strategii si oportunitati de finantare 
 
Conform strategiilor sectoriale judetene se evidentiaza urmatoarele aspecte: 
 

1. Strategia Microregiunii Vaii Jiului – axele prioritare si domeniile de interventie identificate au fost corelate cu 
Strategia regionala de dezvoltare a Regiunii Vest si Strategia Nationala de Dezvoltare 2007 – 2013, precum si cu 
strategiile locale ale comunitatilor care vor face parte din aceasta microregiune, au definit 5 domenii strategice 
prioritare: Dezvoltarea resurselor umane, Diversificarea activitatilor economice, Dezvoltarea infrastructurii la 
nivelul microregiunii, Dezvoltarea zonei ca atractie turistica regionala si nationala, Protectia mediului inconjurator.  
  
Oportunitatile de finatare identificate sunt compatibile cu domenile de interventie stabilite in cadrul Programului 
Operational Regional, Cresterea Competitivitatii Economice, Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, 
Dezvoltarea Resurselor Umane si Dezvoltarea Capacitatii Administrative.  

 
2.  Strategia de dezvoltare turistica a  a judetului Hunedoara – sugereaza analiza priorităţilor strategiei şi 
planul de actiune pe următoarele şase proiecte:  
1. Îmbunătăţirea informaţiilor adresate turiştilor  
2. Educarea angajaţilor în domeniul turismului  
3. Stimularea creării de parteneriate  
4. Dezvoltarea temelor turistice  
5. Dezvăluirea istoriei europene  
6. Investigarea moştenirii industriale 
 
Oportunitatile de finantare a acestor activitati sunt identificate astfel: Programul Operational Regional, 
Dezvoltarea Resurselor Umane si Cresterea Competitivitatii economice.  
 
 
3. Planul Judetean de Gestionarea a deseurilor pentru judetul Hunedoara - Obiectivele strategice propuse 
reflecta angajamentul Romaniei pentru: 
 

a) abordarea aspectelor legate de cantitatile mari de deseuri intr-o maniera care sa conduca la ruperea 
relatiei de proportionalitate existente intre cresterea economica si generarea de deseuri;  
b) recuperarea, in masura posibilitatilor, a materialelor si energiei continute in deseurile a caror generare nu 
se poate evita; 
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c) stabilirea unui sistem de gestionare a deseurilor, integrat geografic si tehnologic  care sa includa cele mai 
bune tehnici / tehnologii care nu impun cheltuieli excesive, 
d) crearea conditiilor pentru ca deseurile sa fie colectate selectiv, reciclate /recuperate sau eliminate fara a 
pune in pericol sanatatea umana si fara a utiliza procedee sau metode care ar putea dauna mediului. 
 
La nivelul judetului Hunedoara trebuie îndeplinite cel putin tintele regionale, care sunt în concordanta cu cele 

nationale, astfel vom avea: 
 
• Construirea celor 2 statii de transfer de la Brad si Hateg si a statiei de sortare si compost de la Brad, 

precum si a statiei de sortare de la Vulcan, sunt finantate prin programul PHARE, ca urmare 90% din 
valoarea eligibila a lucrarilor este grant si nu se ia in calcul ca amortizare. 

• TMB din zona centrala a judetului este o lucrare care poate face obiectul unui proiect regional care sa fie 
finantat din fonduri structurale, deci sa beneficieze de grant. In aceste conditii, durata necesara pentru 
punerea in functiune, respectiv sa devina operational, este estimata la cca. 6-7 ani. Ca urmare in 
perioada de planificare se vor efectua exclusiv cheltuieli aferente studiilor, elaborarii aplicatiei, organizarii 
achizitiilor si a contributiei proprii, fara ca acestea sa se reflecte in tarif la populatie. 

• Construirea de platforme de compost simple (platforme betonate acoperite – sistem sopron), cu dotari 
minime (tocator, utilaj pentru intors brazde, ciur rotativ), si procurarea echipamentelor prin Fondul de 
mediu (minim 50% grant) 

• Construirea cel putin a unui depozit pentru deseuri din constructii si demolari in perioada planificata, fara 
instalatii de tratare. 

• Crearea de facilitati pentru societatile de constructii care fac investitii si fac dovada ca aplica sisteme de 
colectare selectiva/tratare/valorificare a deseurilor din constructii si demolari, astfel incat sa se reduca 
cantitatea tratata centralizat si cea depozitata. 

• Pentru atingerea tintei privind reducerea FBD la depozitare, este recomandat a fi incepute si sustinute 
campanii de constientizare si informare a publicului cu privire la avantajele acestei optiuni. 

 
Oportunitatile de finantare din programele operationale sunt: Programul Operational Regional si Program 
Operational de Mediu. 
 
2. Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara – sunt constituite pentru a ajuta la dezvoltarea economica si 

rezolvarea unor probleme comune ale localitatilor care stau la baza constituiri acestor asociatii. 
 
La nivel de interes judetean s-au identificat trei mari Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, dintre care doua au 
ca obiective generale asigurarea cu apa a localitatilor si consituirea unei zone de dezvoltare economica. 
Oportunitatile de finantare ale celor doua asociatii sunt: Programului Operational Regional, Cresterea 
Competitivitatii Economice, Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Dezvoltarea Resurselor Umane 
si Dezvoltarea Capacitatii Administrative. 
 

1. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “APA VALEA JIULUI” 
2. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”  
 
Ambele asociatii au ca scop: 

- Realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apa 
si apă uzată pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul judetului si furnizarea în comun sub autoritatea fiecărei 
autorităti locale. 
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- Proiecte de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă si apă uzată. 
 
 

3.    Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situatiilor de Urgentă ADIVEST, 
care are ca scop: 
1. Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărui judeţ din Regiunea Vest prin 

reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii 
de urgenţă 

2. Achizitionare echipamente specifice pentru îmbunătătirea capacitătii si calitătii sistemului de interventie în 
situatii de urgentă si pentru acordarea asistentei medicale de urgentă si a primului ajutor calificat, în 
regiunea 5 Vest. 

 
 
5. Grupuri de Actiune Locala – sunt infiintate cu scopul de a intreprinde o serie de activitati care sa puna in 
valoare o anumita zona istorica si traditionala. Avem identificate la nivel de judet doua Grupuri de Actiune Locala 
cu relevanta, Tinutul Padurenilor si Tara Hategului. Aceste grupuri au ca scop obiectiv principal dezvoltarea 
economica, sociala si turistica a acestora. 
 
Oportunitatile de finantare a acestora sunt: Programului Operational Regional, Cresterea Competitivitatii 
Economice, Infrastructura de Transport, Dezvoltarea Resurselor Umane si Dezvoltarea Capacitatii Administrative, 
Programul National de Dezvoltare Rurala. 
 
De mentionat ca aceste documente se regasesc in totalitate in cadrul strategiilor regionale si nationale, si au fost 
intocmite avand ca si cadru suport continutul acestora, ele fiind detaliate la nivel local si judetean.  
 
Concluzii specifice  
 
In plan general – strategiile locale ale UTA au nevoie de o corectie si actualizare in functie de nevoile locale 
actuale, dar si judetene, respectiv luarea unor decizii cu privire la reprioritizarea planurilor de implementare a 
acestora si realizarea unor proiecte care sa aiba suport finaciar acordat prin fondurile de finantare structurale. 
Majoritatea UAT nu dispun de fonduri financiare proprii pentru cofinantarea planului de implementare a strategiei. 
 
Spre exemplificare, mentionam ca in proportie de 95% dintre UAT-uri si-au propus ca domeniul major de 
interventie Infrastructura sa fie prioritar in principale proiecte ce vor sa le implementeze, dar la nivel de acordare 
de fonduri de finantare a acestora sumele prevazute s-au epuizat fiind insuficiente, astfel succesul de realizare a 
acestora este incert. In asemenea situatie va trebui sa se analizeze o reorientare a prioritatilor si pe alte domenii 
majore de interventie care dispun de fonduri suficiente pentru finantare, si acolo vor trebui realizate proiecte. 
 
O alta concluzie generala, consta in capacitatea de creare si implementare a strategiei din punct de vedere al 
resurselor umane ele sunt la ora actuala suficiente, au infiintat departamente pentru dezvoltarea de proiecte, dar 
pe viitor exista riscul ca in momentul cresterii domeniilor de interventie majore la implementare in paralel, ca 
aceste resurse umane sa nu poata avea o calitate a prestatiei lor satisfacatoare astfel, vom avea un regres in 
implementarea  planului de actiune ale strategiilor; 
 
In plan specific – strategiile locale nu prevad constituirea de parteneriate cu UAT invecinate sau care pot avea un 
interes comun in vederea implementarii planului de actiune ale strategiei, ele sunt concepute ca fiind singulare 
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pe fiecare localitate fara a da posibilitatea de a exprima oportunitatile de extindere si unire a mai multor strategii 
pentru atingerea si rezolvarea unor probleme comune. 
 
A doua concluzie specifica face referire la faptul ca strategiile nu au bugete conforme cu alocarile obisnuite ale 
UAT, astfel strategia solicita fonduri bugetare cu mult peste posibilitatile de finantare si implementare cel putin 
pentru perioada propusa de maxim 2013. Pe de alta parte, asa cum am precizat mai sus, posibilitatea de 
constituire de parteneriate, nu au prevazute fonuduri financiare ce pot sustine aceste parteneriate. Recomandam 
o reevaluare a acstei situatii financiare si constituirea unor poli de putere financiara care pot prelua  prin 
parteneriat o serie de proiecte de interes comun si nu de interes particular. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                          _______________________________________________________   
 

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 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa M4 – Formatul chestionarelor utilizate 
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CHESTIONAR 

- chestionar nr. 1 -  
 
 
Scop: Identificarea/evaluarea experienţei administraţiilor publice locale în elaborarea şi implementarea proiectelor cu 
finanţare comunitară/ nerambursabilă. 
 
Vă rugăm să completaţi următorul chestionar cu datele de identificare ale instituţiei dumneavoastră, răspunzând la toate 
rubricile acestuia.  
 
Chestionarul trebuie trimis pe fax la nr. de telefon: 0254.230431 până cel târziu vineri 21.11.2008, ora 13:00. Pentru 
alte clarificări privind completarea acestui chestionar vă rugăm luaţi legătura cu doamna Andra Jurj – Asistent 
Proiect la nr. de telefon 0254.230431 sau de mobil 0755086574 în intervalul orar (08:00 – 16:00). 
 
  

1. Date de Identificare: 
 
Instituţia   

 

Adresa  

 

 

 

 

Persoana de contact pentru acest 
proiect: 

Nume/ Funcţie: 

(Vă rugăm să desemnaţi o persoană din 
cadrul instituţiei dvs. care desfăşoară 
activităţi relevante în acest scop) 

 

Detaliile de contact ale persoanei 
desemnate aşa cum s-a explicat mai 
sus 

E-mail:  

Telefon:  

Fax:  

GSM: 
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Departamentele responsabile pentru elaborarea şi implementarea strategiilor, programelor şi 
proiectelor cu finanţare comunitară/ nerambursabilă 

Denumirea Departamentului: Responsabilităţi2: 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

1. Experienţa anterioară în elaborarea/ implementarea proiectelor cu finanţare 
comunitară/nerambursabilă. 

(Care sunt cele mai recente proiecte în care instituţia dvs. a fost implicată în mod direct sau indirect) 
 
 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului  Sursa de finanţare şi 
bugetul total al 
finanţării 
nerambursabile 

Cine a fost/este 
responsabil de 
coordonarea 
proiectului? 

Care a fost rolul 
instituţiei dvs. în 
acest proiect ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

                                                      
2 vă rugam să descrieţi pe scurt responsabilităţile legate de elaborarea şi implementarea Strategiilor, programelor şi 
proiectelor cu finanţare comunitară/ nerambursabilă 
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2. Expertiza instituţiei dvs. în elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă 

dobândită prin instruiri şi/ sau practică (vă rugăm să vă referiţi doar la expertiza în domeniul elaborării 
şi implementării proiectelor cu finanţare comunitară/nerambursabilă)  

Nr. 
crt. 

Personal instruit sau/ şi cu experienţă în 
managementul proiectelor  
 

Training  
Titlu / durata/ anul 

Experienţa practică a acestuia. 
(Proiectul la care a participat, 
responsabilităţi, programul de finanţare şi 
finanţator, perioada, etc.) 

 Nume, prenume Funcţie   
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3. Instituţia dvs. a elaborat şi adoptat până în prezent Strategia de Dezvoltare a unităţii administrativ 
teritoriale din care face parte? 

 

□ DA 

□ NU 
 
Dacă aţi răspuns NU, vă rugăm să ne precizaţi stadiul în care vă aflaţi în prezent cu elaborarea şi adoptarea 
Strategiei: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………... 
 
Dacă aţi răspuns DA, vă rugăm să ne precizaţi următoarele: 
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Nr. 
crt. 

Denumire Strategie Număr HCL şi data 
când a fost 
adoptată 

Vă rugăm să ne răspundeţi 
succint la următoarele: 
Strategia a fost elaborată de 
instituţia dvs. sau de un 
consultant extern? Cine a 
mai luat parte la elaborarea 
acestui document strategic? 

În prezent, care este 
departamentul din cadrul 
instituţiei dvs., responsabil 
cu monitorizarea 
implementării Strategiei? 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

4. În vederea elaborării Strategiei de accesare a fondurilor comunitare la nivelul judeţului Hunedoara 
2007 – 2013, administraţiile publice locale vor fi invitate să participe la o serie de activităţi ce vor fi 
demarate în perioada imediat următoare, în acest sens vă rugăm să vă exprimaţi disponibilitatea 
de participare la acestea: 

 
 

□ DA, suntem disponibili de a participa la următoarele acţiuni: 

   □ workshop-uri (două evenimente organizate în municipiul Deva) 

□ transmitere de informaţii şi documente disponibile (strategia de dezvoltare, planuri de 
dezvoltare/acţiune, etc.)  

□ răspunsuri la consultări privind propunerile la Strategia de accesare a fondurilor 
comunitare la nivelul judeţului Hunedoara 2007 – 2013  ( în faza intermediara/ finală) 

 
 
 
 
 
Data:                  Semnătura/ştampilă: 
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CHESTIONAR  

- chestionar nr. 2 -  
 
 

 
Unitatea  administrativ-teritorială:  
.....................................................................................                          

I. Va rugam sa ne indicati in tabelul de mai jos principalele elemente actualizate  ale analizei 
interne /externe a localitatii ( analiza SWOT) . Daca aveti deja o astfel de analiza ca 
parte a strategiei locale va rugam sa indicati modificarile/ actualizarile acesteia. 
 
 

 
Puncte tari ( toate aspectele pozitive, ce se face bine, resursele, capacitatea locala, care pot fi 
folosite , valorificate pentru dezvoltarea socio economica locala, in particular pentru accesarea 
fondurilor comunitare)  
..... 
..... 
..... 
Puncte slabe ( toate aspectele negative , ce nu se face bine in prezent, si trebuie evitat / 
eliminat in viitor in vederea  dezvoltarii socio economice locale, in particular pentru accesarea 
fondurilor comunitare) 
..... 
..... 
..... 
Oportunitati (care sunt factorii externi localitatii dumneavoastra, conditiile de mediu favorabile 
care pot fi valorificate pentru dezvoltarea  socio economica a localitatii dumneavoastra, in 
particular pentru accesarea fondurilor comunitare)  
...... 
,..... 
...... 
 
Amenintari (care sunt factorii externi localitatii dumneavoastra, conditiile de mediu negative 
care pot influenta negativ dezvoltarea  socio economica a localitatii dumneavoastra, in particular 
accesarea fondurilor comunitare) 
..... 
..... 
..... 
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II. Va rugam sa ne indicati pentru fiecare domeniu prioritar de mai jos  principalele proiecte/ 

idei de proiect care constituie pentru localitatea dumneavoastra prioritati ( maximum 
cinci proiecte pentru fiecare prioritate) 
 
 
 
Prioritatea 1 – Infrastructura de transport si energie  
 
 
Proiectul 1.1 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
Proiectul 1.2 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

• Cerere de finantare  
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• Altele  
proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
Proiectul 1.3 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
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Proiectul 1.4 Titlul: 
 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 

 
 
Proiectul 1.5 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro Surse de finantare  
Fonduri comunitare    
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Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 

 
Prioritatea 2 : Competitivitate economica 
 

 
Proiectul 2.1 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
 
Proiectul 2.2 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

• Studiu de fezabilitate  
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• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
Proiectul 2.3 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
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Proiectul 2.4 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 

 
Proiectul 2.5 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   
Surse de finantare  Bugetul propriu  ....... Euro 



 
 
                                          _______________________________________________________   
 

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 
 
 

31 

Fonduri comunitare    
Alte surse    

Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 

 
 
 
Prioritatea 3 : Turism 
 

 
Proiectul 3.1 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
Proiectul 3.2 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) documentatie finalizata:  
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• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
Proiectul 3.3 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
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Proiectul 3.4 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 

 
 
Proiectul 3.5 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   
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Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 

 
 
Prioritatea 4 : Cooperare teritoriala 
 
 

Proiectul 4.1 Titlul: 
 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
Proiectul 4.2 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  Stadiul in care se afla 

(bifati corespunzator in in curs de elaborare a documentatiei   
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documentatie finalizata:  
• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
 
Proiectul 4.3 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
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Proiectul 4.4 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
 
Proiectul 4.5 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
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Bugetul proiectului   
Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 

 
 
 
Prioritatea 5 : Dezvoltare Rurala 
 

 
Proiectul 5.1 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
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Proiectul 5.2 Titlul: 
 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
Proiectul 5.3 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
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Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
 
Proiectul 5.4 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 

 
 
Proiectul 5.5 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

• Altele  
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proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 

 
Prioritatea 6 : Dezvoltara Resurselor Umane si a Serviciilor Sociale 
 

 
Proiectul 6.1 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
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Proiectul 6.2 Titlul: 
 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 

 
 
Proiectul 6.3 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
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Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
Proiectul 6.4 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
 
 
 
 
 
Proiectul 6.5 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

• Altele  
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proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 

 
Prioritatea 7 : Mediul inconjurator 
 

 
Proiectul 7.1 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
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Proiectul 7.2 Titlul: 
 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
Proiectul 7.3 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
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Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
Proiectul 7.4 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 

 
 

Proiectul 7.5 Titlul: 
 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

• Altele  
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proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 

 
 
 
Prioritatea 8 : Dezvoltare Urbana 
 
 

 
Proiectul 8.1 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
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Proiectul 8.2 Titlul: 
 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
Proiectul 8.3 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
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Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
Proiectul 8.4 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  
• Altele  

proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 
 
 
 
Proiectul 8.5 Titlul: 

 
 
 
 
idee de proiect  
in curs de elaborare a documentatiei   
documentatie finalizata:  

• Studiu de fezabilitate  
• Proiect tehnic  
• Cerere de finantare  

Stadiul in care se afla 
(bifati corespunzator in 
coloana alaturata ) 

• Altele  
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proiect  depus pentru finantare 
(precizati Programul de finantare) 
.............................................. 
 

 

in implementare  
Bugetul proiectului   

Bugetul propriu  ....... Euro 
Fonduri comunitare    

Surse de finantare  

Alte surse    
Perioada de implementare 
planificata  

 

Observatii ( va rugam sa adaugati orice alte comentarii  credeti ca sunt necesare) 
......................... 
 
 

 
 
 
 
Nota: 
 
Daca considerati ca aveti pe oricare dintre cele 8 prioritati,  mai mult de 5 proiecte cu 
inalta prioritate va rugam sa atasati prezentului chestionar o anexa suplimentara cu 
lista acestora si detaliile lor intr-un format similar descrierii din chestionar. 
 
 
 
Avem rugămintea de a completa şi transmite chestionarul în format electronic până vineri, 12 
decembrie, 2008, orele 15.00 pe adresa: office@lgconsulting.ro . 
 
 
 
 
Persoana care a completat chestionarul 
 

Prenume ……………………   Nume …………………………… 

Funcţia ……………………….........................................................................   

 
 

Vă mulţumim ! 
 
 

mailto:office@lgconsulting.ro
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Anexa M5 
 
 
 
 
 
 

Criterii de apreciere a proiectelor in faza de 
implementare a strategiei 

 
Nota : pentru a aplica aceste criterii este necesara o analiza in detaliu , consultand documentele 
de proiect , lucru posibil doar pentru un numar limitat de proiecte pentru care este necesara o 
analiza comparativa pentru a stabili prioritati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                          _______________________________________________________   
 

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 
 
 

51 

 
  
 

 

1 Relevanta  
 

Realizarile si rezultatele proiectului pot utile din punct de vedere social dar nu 
sunt direct relevante fata de programul operational sau nevoile locale   

2 Beneficii  Beneficii  
Beneficii cuantificabile derivate din  proiect pentru grupul tinta stabilit ( subiect al 
analizei cost beneficiu)  

3 Justificarea finantarii 
publice 

NU este justificata sustinerea proiectului din bani publici ) piata  ar putea produce 
rezultate similare fara utilizarea banilor publici  
Activitati ( semnificative ca buget si numar – neeligibile pentru Fondurile 
structurale 

4 Eligiblitate activitati  
 
 Activitati semnificative ca buget si sume  - ineligibile pentru operatiunea 

respective  
5 Localitate eligibila Localitatea nu este eligibila ( locatie sau dimensiune) pentru operatiunea 

respectiva.  
6 Eligibilitate promotor Promotorul de proiect/ solicitantul  nu este eligibil pentru operatiunea respectiva  
7 Beneficii  Beneficii neclare pentru grupul tinta  
8 Beneficii  Beneficii clare dar nerelevante pentru grupul tinta  
9 Coerenta Nu exista o relatie clara intre activitati si beneficii potentiale  
10 Capacitate 

institutionala Promotorul de proiect si echipa de proiect sunt semnificativ neclare  

11 Coerenta  Bugetul clar necorelat cu activitatile   
12 Capacitate financiara Indoieli serioase privind capacitatea promotorului de a finanta proiectul  
13 Capacitate de 

finalizare a 
documentatiei  la 
termen  

Dovezi clare ca nu exista capacitate de a finaliza la termen proiectul  

14 Implementarea 
proiectului Probleme serioase care prezinta riscuri de implementare.  

15 Referinte sectoriale   Proiectul necesita referinte sectoriale  - inscrierea pe o lista de prioritati sectoriale 
( ex: mediu, sanatate)  

16 Dependenta de alte 
interventii  

Proiectul necesita justificare in termini mai largi regionali/ depinde de alte 
interventiii  

17 Cost beneficiu Beneficiile se pot obtine la costuri mai mici.  
18 Complexitatea 

proiectului  Proiect prea complex pentru a fi un proiect singular 

19 Dimensiunea 
proiectului  Proiect prea simplu ( redus ) pentru a se  sustine ca proiect singular 
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	2. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”  
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