
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.180/2013 
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și 

poduri județene, pe anul 2013 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA ; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  

   În baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 10 şi art.91 alin.5 lit.a pct.12 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi 
reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2013, aprobat prin Hotărârea nr.60/2013 a 
Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările ulterioare, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta.   

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul administrare 
drumuri și achiziții publice şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 

 
                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 

PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                    Daniel Dan 

 
 

 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 
 



Cod
Denumirea activităţii Valoarea alocată  

mii lei Influiente

Valoarea 
modificată     

mii lei
TOTAL, din care: 11.489,309 1.205,100 12.694,409

I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice 5.593,171 1.212,269 6.805,440
101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 2.112,471 1.112,269 3.224,740

101.1 Întreținerea părții carosabile 1.857,620 1.112,269 2.969,889
101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 1.810,691 1.112,269 2.922,960
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care:

colmatări rosturi
refaceri dale

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite, din care: 46,930 46,930
aprovizionare material pietros 36,200 36,200
scarificare și reprofilare 10,730 10,730

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor 254,850 254,850
101.2.1 Întreținerea platformei drumului 107,235 107,235

tratare burdușiri 107,235 107,235
tăieri și completări acostamente

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor 70,000 70,000
curățirea șanțurilor și rigolelor 70,000 70,000

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere 27,617 27,617
intreținerea semnalizării verticale
intreținerea parapetelor direcționale 27,617 27,617
intreținere parapeți elastici
întreținerea zonei drumurilor(văruire plantații)

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor 50,000 50,000
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc. 50,000 50,000

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelelor, total din care:
Desfundări și decolmatări podețe și camere de cădere
Vopsitorii la parapete

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 3.480,700 100,000 3.580,700
102.2 Aprovizionare material antiderapant

Aprovizionare cu sare 211,200 50,000 261,200
Aprovizionare cu nisip 544,441 50,000 594,441
Amestec nisip-sare 10,462 10,462

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 2.714,597 2.714,597

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice 4.054,204 -7,169 4.047,035
105 Covoare bituminoase, total, din care: 1.489,466 1.489,466
107 Siguranța rutieră, total, din care: 173,701 -160,000 13,701

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi
107.2 Montare indicatoare , stâlpi 168,121 -160,000 8,121

Marcaje longitudinale
107.3 Marcaje transversale 5,580 5,580
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 2.391,037 152,831 2.543,868

111.1 Amenajări și completări acostamente
111.2 Șanțuri și rigole pavate
111.5 Ziduri de sprijin, max 200 mc 712,591 -147,169 565,422
111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări cu adaos de material pietros până la 600 mc/km 1.634,527 300,000 1.934,527

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice 1.805,264 1.805,264
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială 269,311 269,311

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri 12,400 12,400
113.2 Desfundări șanțuri și podețe 0,000
113.3 Refacere corp drum 66,359 66,359
113.4 Regularizare albie 0,000
113.5 Anrocamente 0,000
113.6 Podeț tubular Ø800 101,520 101,520
113.7 Podeț tubular Ø1000 89,032 89,032
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 1.535,953 1.535,953
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 36,670 36,670

Anexa la Hotărârea nr. 180/2013 a Consiliului Județean Hunedoara

 PROGRAMUL MODIFICAT AL  LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ȘI REPARAȚII  DRUMURI  ȘI PODURI JUDEŢENE
  PE ANUL 2013



           R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 181/2013 
privind aprobarea Planului operativ de acţiune  

pe timpul iernii 2013- 2014 pentru drumurile judeţene 
 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 

de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoata; 

Ţinând cont de ,,Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii 
drumurilor publice” – indicativ AND nr.525-2013 aprobat prin Ordinul comun 
nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de 
interes național și investiții străine și viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării 
regionale și administrației publice; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.91 lit.d şi alin.5 lit.a pct.12 precum şi ale art.97 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se aprobă Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2013– 
2014, pentru drumurile judeţene, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
 
                       CONTRASEMNEAZĂ: 
    PREŞEDINTE,                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 Mircea Ioan Moloţ                                                   Daniel Dan  
 
 
 
 
 
 

Deva, la 27 septembrie 2013 



                                                                                                                                                                                    
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA           Anexă  
                                        la Hotărârea nr.181/2013 

              a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
 

PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE 
pe timpul  iernii 2013-2014 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. Denumirea utilajului sau 

mijlocului de transport  şi 
însoţitori, 

 propriu sau închiriat. 
Sectorul de drum pe care se 

acţionează 

Numele şi prenumele cond. 
Auto şi utilaje. 

Adresa şi număr telefon 

Alte puncte de 
inform., 

localitate, poz. 
Km., of. 

PTTR, IAS 
Ore de 

funcţionare 

Poziţie 
KM 

depozit 
mat. 

Antidera
pant 

Cantitat
e 

Necesar 
carbu- 
ranţi 

Stoc 
tampon 
carbu-
ranţi 

0 1 2 3 4 5 6 
SECTOR DEVA-BRAD-PĂULIȘ 
 
 
I. BAZA  BRAD  - str. Avram Iancu nr.21  
                            Tel. 0785/202531 

 

Responsabil deszăpeziri: ing.Neagoe Daniel, 
tel. 0785/202531  
Ofițer de serviciu la secție Suciu Mircea 
tel:0727/549888 

 DJ 706A:Băița-Ormindea km 33+700-41+440  
 DJ 706B:DN76-Stejărel km 00+000- 02+000  
 DJ 707:Căzănești-Vața de jos-DN76 km 39+285-42+000  
 DJ 741:DN74-Bucureșci-Curechiu km 00+000-05+000  
 DJ 742A:DN74-Buceș-Tarnița km 00+000-11+325  
 DJ 742B:DN74-Blăjeni-Grosuri km 00+000-15+000  
 DJ 760 :DN76-Ribița-Dumbrava de 

Sus  km 00+000-05+000  

 DJ 762:DN76-Baia de Criș-Bulzeștii 
de Sus km 00+000-23+000  

 DJ 763A:DN76-Tomești-Obârșa km 00+000-13+400  
 DJ763B:DN76-Dealu Mare-DN76 km 00-000-10+044  
 DJ763B:Stănija-Buceș Km 34+000-41+000  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 

Nr 
crt Denumirea utilajului 

Numele şi 
prenumele 

deserventului 
Domiciliu Numar telefon 

1  Autogreder FAUN FRISCH Bălan Radu Poienița Tomii, nr.5 0727/314897 
2  Autobasculantă cu lamă  Pușa Dorel Com.Vețel,str.I.Minulescu

nr.1 
0726/159728 

3  Autobasculantă cu lamă și răspânditor  Marian Florin Gothatea, str.Bejan, nr.88 0737/101721 
4  Tractor U650 Pup Marcel Sat Valea Poienii, nr.18 0721/234638 
5  Buldoexcavator JCB Casalean Daniel Visca, str.Scoarța, nr.81 0720/071420 
6  Buldoexcavator JCB Crăciun Aleodor Ilia, str.Avram Iancu, bl.C, 

ap.3 
0726/193875 

7  Incărcător MATBRO LS 300 Rus Florin Com Vorța, sat Visca, 
nr.144 

0723/593472 

 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă 
 



 
II. BAZA PĂULIȘ  - Loc.Păuliș nr.7                            
Tel. 0788/135513 

 

Şef secție:  ing.Buble Simion 
 tel. 0788/135513 
Ofițer de serviciu la secție:Corciu Florin 
tel:0731/504161 
 

 DJ 107A:Rapoltu Mare-Bârsău km 47+375-64+445  
 DJ 680B:DN68A-Lăpugiu de Sus km 00+000- 03+000  
 DJ 688:Dobra –Roșcani-Bătrâna km 00+000-35+800  
 DJ 700:Simeria-Săulești-DN7  km 05+800-10+000   

 

 DJ 700A:Simeria -Uroi km 02+350-03+300   
 DJ 706:DJ 706A-Vorța km 00+000-20+000  
 DJ 706A:Ilia-Păuliș-Băița km 00+000-41+440  
 DJ 707F:Zam-Sălciva km 00+000-02+800  
 DJ707G:Gurasada-Dănulești km 00+000-02+000  
 DJ 708D:DN7-Vețel-Feregi km 00+000-26+000  
 DJ 708E:Deva-Cârjiți   km 02+500-33+190  
 DJ 761:Șoimuș-Certej-Săcărâmb  km 00+000-22+000  
 DJ707E:Burjuc-Tisa km 00+000-01+100  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 

Nr 
crt Denumirea utilajului 

Numele şi 
prenumele 

deserventului 
Domiciliu Numar telefon 

1  Autogreder Bomag  June Cotoi Adrian Com.Vorța, sat Visca, nr.69 0726/857201 
2  Autobasculantă cu lamă  Anucuța Ion Deva, str.G.Enescu, bl.33, ap.6 0756/577344 
3  Autobasculantă cu lamă  Buble Corneliu Deva, B-dul Decebal, bl.S, 

ap.15 
0724/932041 

4  Autobasculantă cu lamă și 
răspănditor  

Ambrudean 
Cerasel 

Com Vorța, sat Visca, nrn146 0720/051637 

5  Autobasculantă cu lamă  Andrica Emanuel Deva, str.Ghe.Doja, nr.32 0766/351300 
6  Tractor U 650 Schiopu 

Gheorghe 
Criș, com.Blăjeni, nr.79A 0720/059346 

7  Tractor U650 Lupu Iacob Deva, Al.Panseluțelor, bl.B5 0721/701428 
8  Tractor Silver Corlan Cosmin Vladuleni 0732/831079 
9  Autoîncărcător Ifron Adam Nicu Petriș, nr.292 0745/381240 
10  Autoîncărcător CASE Miclea Daniel Sat Lăsău, Com.Lăpugiu, nr.13 0728/568949 
11  Autogreder Arsenal Balan Radu Poienița Tomii, nr.5 0727/314897 
12  Tractor SILVER Pup Virgil Deva, bl.37, ap.4 0788/543748 
13  Autogreder Frisch Josan Oti  0765/154374 
14  Buldozer S1501 Ilie Mihai Vețel, str.Principală nr.1 0751/764532 
15  Buldoexcavator CAT Jakab Elek Deva, str.Minerului, nr.45, 0734/391691 

Nr 
crt Denumire mijloc de transport 

Numele şi 
prenumele 

deserventului 
Domiciliul Numar telefon 

1  Autoturism VW Sharan Neagoe Daniel Deva, str.Liliacului, bl.24, ap15 0785/202531 
2  Autoutilitară FORD 

TRANZIT HD 10 DGN 
Tămaș Gabriel 
Alin 

Deva, Aleea Romanilor, bl.12, 
ap.16 

0768/835555 

3  Autoutilitară VW T4 HD 60 
PUP 

Blăgăilă Radu 
Cristian 

Com.Ilia, str.Prundului, nr.8 0766/360233 

4  Autobasculantă HD 08 CEK 
 Mercedes 8x4 

Suba Viorel Brad, str.Libertății, bl.D1, 
ap.36 

0254/613122 
0726/198628 

5  Autobasculantă HD 06 PRX  
 Mercedes 8x4 

Marian  Teofil Sat Certeju de Jos, nr.51 0726/352483 

6  Autobasculantă HD 08 
ANG 

Mureșan Ioan Sat Visca nr.70 0721/774416 

7  Autobasculantă HD 08 YFF 
 Scania 8x4 

Medre Dorin Sat Boiu de Sus, nr.15 0726/619920 

8  Autobasculantă HD 09XJL 
 Mercedes 8x4 

Blăgăila  Dorel Com.Vorța, sat Visca nr.145 0736/385560 



bl.23/27 
16  Incărcător MATBRO LS 300 Miclea Radu Sat Lăsău, Com.Lăpugiu nr.15 0748/938914 
17  Încărcător UNC 200 Leric Andrei Visca, nr.58 0720/710182 

18  Excavator CASE Jurj Cosmin Deva, str.Bejan nr, bl.64, 
ap.112 

0729/831114 

 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă  
 

Nr 
crt Denumire mijloc de transport 

Numele şi 
prenumele 

deserventului 
Domiciliul Numar telefon 

1  Autoturism Dacia  Muntean Daniel Deva 0768/862735 
2  Autospecială Ford HD 05 

XVB 
Verme Alex Deva, Al. Panseluțelor,bl.5 0764/450828 

3  Autoutilitară VW HD 40 PUP Popa Crăciun Deva, Aleea Armatei, 
bl.6/10 

0724/201988 

4  Autoutilitară VW Sharan Buble Simion Deva, str.Toamnei nr.3 0788/135513 
5  Autobasculantă MAN HD-08-

YJM 
Sav Moise Com.Brănișca, sat Rovina, 

nr.91 
0721/599367 

6  Autobasculantă HD 07 YLX Buble Daniel Deva, B-dul Decebal, bl.S, 
ap.15 

0727/921796 

7  Autobasculantă HD 06 SBJ 
 Mercedes 8x6 

Blăgăila Radu 
Cristian 

Com.Ilia, str.Prundului, nr.8 0766/360233 

8  Autobasculantă HD 08 ANJ 
 Renault 8x6 

Luca Cristi Com.Ilia, Sat Bacea nr.8 0724/471263 

9  Autobasculantă HD 08 CEL 
 Scania 8x6 

Lupan Octavian Com.Vorța, sat Visca, nr.67 0724/900221 

10  Autobasculantă HD 07 FNP 
 Volvo 

Crețu Dumitru Deva, str.Zăvoi, bl.7, ap.9 0726/227350 

 
 
SECTOR ORĂȘTIE 
III.BAZA Simeria 
 

Şef punct de lucru : ing. Muste Gheorghe 
0756/024937 
Responsabil deszăpeziri : Grecu Alexandru, 
tel :0752/161610 
 

DJ 107A:Homorod-Rapolt(Primărie) km 29+925-47+375    
DJ107B:Bobâlna-Feredee km 00+000-04+500  
DJ 668:DN7-Dânc  km 27+874-41+025  

 

DJ 668B:Mărtinești-Jeledinți km 00+000-13+151  
DJ 705:DN7-Almașu Mic de Munte  km 00+000-31+500  
DJ 705A:Orăștie –Costești-Grădiște km 00+000-28+000  
DJ 705D:Bozeș-Băcâia km 01+460-6+460  
DJ 705F:Căstău-Sibișel km 00+000-11+000  
DJ 705G:DN7-Romosel km 00+000-12+000  
DJ 705J:Ocoliș-Ludești km 06+000-09+870  
DJ 707L  :Orăștie-Pricaz 
DJ 707L:DJ107A-Folt km 01+000-03+500 

05+200-06+100 
 

DJ 709G:DN7-Turdaș-DN7 km 00+000-03+951  
DJ710:DN7-Aurel Vlaicu km 00+000-02+100  
DJ 741:Poiana-Almașu Mic de Munte  km 16+130-23+130  

 

DJ 705K: Geoagiu-Sanatoriu  km 00+000-03+810  
 DJ705L:DJ 705-Mada km 00+000-02+000  
 DJ 705H:DJ705-Geoagiu Băi km 00+000-02+660  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 

Nr 
crt Denumirea utilajului 

Numele şi 
prenumele 

deserventului
Domiciliu Numar 

telefon 

1  Autogreder faun Frisch Șerban Mihai Hunedoara,str.Cocsarilor, nr.8/70 0721/608601 
2  Unimog cu lamă și Stroia Cornel Șoimuș, nr.366 0726/321253 



răs.mat.antiderapant 
3  Unimog cu lamă și 

răs.mat.antiderapant 
Crișan Dorin Deva, str.ZAMFIRESCU, BL.A1/38 0732/144507 

4  Autobasculantă MAN Florea 
Octavian 

Hărău, nr.154 0723/669548 

5  Autobasculantă MAN Sebastian 
Marius 

Vărmaga, nr.64 0765/258621 

6  Buldoexcavator Ciuca Ioan Călan, str.O.Densușianu, nr.6/96 0729/232992 
7  Incărcător frontal Case Ianc Lucian Petriș, str.Principală nr.18 0724/854321 
8  Buldoexcavator Sas Marius Deva, str.Bejan, bl.60/2 0726/773088 
 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă 
 

Nr 
crt Denumire mijloc de transport 

Numele şi 
prenumele 

deserventului 
Domiciliul Numar telefon 

1  Autoturism  Dacia Papuc Adam Dorin Deva, str.Moților, bl.A1-
5/11 

0727/301529 

2  Autoturism Fiat Covasan Valer Deva, str.Streiului, bl.64/71 0721/405417 
3  Autoturism Fiat Vajaiala Damian Deva, str.Jiului, bl.F/42 0731/473430 
4  Microbuz IVECO Banta Grigore Deva, Aleea Moților, 

bl.1/72 
0745/347655 

 
 
SECTOR HAȚEG-HUNEDOARA 
IV.BAZA CĂLAN, str.Furnalistului nr.14 
 

Şef bază: ing. Brate Valentin tel:0723/243321 
Ofițer de serviciu:Andreoiu Ioan,  
tel.0722/698400, Zaharie Sorin, 
tel:0734/779455, Bogdan Daniel, 
tel.0734/779440 

 DJ 668:Bretea Română-Dîncu 
Mare-DN7 
 

km 13+155-28+525 
 

 DJ 668A:Streisângiorgiu-Boșorod-
Luncani km 00+000-23+150  

 

 DJ 668C:DN66-Bretea Strei-
Vâlcele-Vâlcelele Rele-DJ668 km 00+000-10+900  

 DJ 668D:DN7-Simeria-Băcia km 01+150-04+670  
 DJ 687:DN7-Sântuhalm-

Hunedoara-Călan km 00+000-7+590 
15+148-22+841 

 

 DJ 687A:Hășdat-Silvașu de Jos km 00+000-08+000  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 

Nr 
crt Denumirea utilajului 

Numele şi 
prenumele 

deserventului 
Domiciliu Numar telefon

1  Autobasculantă cu distribuitor și 
lamă, HD-07-ZIX  

Iuhas Petru 
Orășan Petre 

 0767/771032 
0734/779422 

2  Unimog cu distribuitor și lamă, HD-
07-VLL 

Schifler Istvan 
Adam Bogdan 

 0734/779457 
0766/751846 

3  Autobasculantă cu lamă și răspândire 
manuală antiderapant, HD-08-BCI 

Mureșan Sorin 
Hațegan Niculae 

 0725/722465 
0723/994581 

4  Autogreder cu lama Iancu Ioan  0748/411982 
5  Buldoexcavator cu cupă Nagy Daniel  0737/079409 
6  Buldoexcavator cu lamă Fărcaș Lucian  0726/220796 
7  Incărcător frontal cu cupă de 3,0 mc Lihaci Viorel 

Silvașan Silviu 
 0734/779445 

0765/575034 
 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă 
 



Nr 
crt Denumire mijloc de transport Numele şi prenumele 

deserventului Domiciliul Numar telefon 

1  Autospecială transport personal, HD-
07-REL 

Simedroi Andrei  0728/497472 

2  Autospecială transport personal, HD-
09-WAP 

Robotin Dorel 
 

 0747/011161 

3  Autobasculanta pentru aprovizionare 
material antiderapant, HD-09-RBI 

Curta Ioan  0727/490295 

 
SECTOR HAȚEG-HUNEDOARA 
V.BAZA Hunedoara 
 

Şef bază: ing. Filimon Mihai, tel.0761/883283 
Ofițer de serviciu:Vintilă Raul,tel.0745/328752  
Secara Mihai  tel:0734/779433 

 DJ 687D:Teliucu Inferior-Toplița-
Lunca Cernii km 0+000-43+077  

 DJ 687E:Hunedoara-Ghelari-Vadu 
Dobrii km 02+015-

29+200(Bunila) 
 

 DJ 687F:Teliucu Superior-Govăjdia-
Lelese   km 00+000-21+100  

 DJ 687J:Hunedoara-Cerbăl-Socet km 05+000-
25+000(Socet) 

 

 DJ687D:DJ687M-Cinciș km 00+000-01+500  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 
Nr 
crt Denumirea utilajului Numele şi prenumele 

deserventului Domiciliu Numar telefon 

1  Tractor cu lamă, HD-05-EZY Rotaru Sorin  0722/984888 
2  Unimog cu distribuitor+lamă, HD-08-

NXA 
Sârbu Pandele  0744/581674 

3  Autobasculantă cu lamă și răspândire 
manuală material antiderapant, HD-09-
LWL 

Haneș Horia 
Lungu Sorin 

 0725/722467 
0730/375074 

4  Autogreder cu lamă Socolan Aurelian  0752/532631 
5  Buldoexcavator cu  lamă Neciu Ștefan  0730/222334 
6  Buldoexcavator cu  cupă Logojan Nicolae  0729/046150 
7  Incărcător frontal cu cupă de 3,0 mc Punga Alin 

Roșca Nicolae 
 0764/394587 

0766/221293 
8  Buldozer cu lamă Lăcătuș Mihai  0746/060092 
 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă 
 
Nr 
crt Denumire mijloc de transport Numele şi prenumele 

deserventului Domiciliul Numar telefon 

1  Autospecială transport personal, HD-
08-ARV 

Gherman Nicolae  0729/275259 

2  Autospecială transport personal, HD-
06-PPV 

Profeanu Ilie  0756/036426 

3  Autobasculantă transport personal, 
HD-06-GPZ 

Angheluș Sabin  0726/677247 

4  Autobasculanta pentru aprovizionare 
material antiderapant, HD-09-TSD 

Ungureanu Marius  0727/694177 

 
 
VI.BAZA PEȘTEANA 
 

Şef baza:ing. Negulescu Lucian tel. 
0722/509077 
Ofițer de serviciu:Mateescu  Ion  
tel:0724/558983, Kolozsi Ștefan 
tel:0734/779427 

 DJ 667:DN66-Pui-Hobița km 00+000-
05+400(Hobița) 

 

 DJ 667A:DN66-Sălașu de Sus-Cabana 
Pietrele km 00+000-12+200 

(Nucșoara) 
 

 



 DJ 668:DN66-Sântămăria Orlea-
Gânțaga-Bretea Română km 00+000-13+155  

 DJ 685:DN68-Clopotiva-Gura Zlata-
Cabana Rotunda km 00+000-32+000  

 DJ 686:DN66- Sântămăria Orlea-Râu de 
Mori-Cabana Râușor km 00+000-35+800  

 DJ 686A:Baraj Hațeg km 00+000-02+500  
 DJ 686B:Sânpetru-Baraj-Păclișa km 00+015-04+500  
 DJ 686C:Baraj Ostrov km 00+000-01+500  
 DJ 686D:Brazi-Râu de Mori   km 00+000-01+200  
 DJ 687A:Silvașu de Jos-Hațeg km 08+000-18+650  
 DJ 687C:Hațeg-Răchitova km 00+000-17+835  
 DJ 687G:DN68-Totești-Densuș-Ștei km 00+000-

14+000(Ștei) 
 

 DJ 687K:Silvașu de Jos-Mănăstirea 
Prislop km 05+100-12+275  

 DJ686E:Sânpetru-Ohaba Sibișel km 00+000-07+100  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 
 

Nr 
crt Denumirea utilajului 

Numele şi 
prenumele 

deserventului 
Domiciliu Numar telefon 

1  Tractor cu lamă Mihăilesc Adrian  0767/592585 
2  Tractor cu lamă Berbeniță Gabriel  0784/042726 
3  Autobasculantă cu distribuitor și 

lamă, HD-09-MEV 
Oprițescu Dorel  0725/722466 

4  Unimog cu distribuitor și lamă, 
HD-15-DENSUS 

Bocșa Dorel  0763/755856 

5  Autobasculantă cu lamă și 
răspândire manuală, HD-08-TUV 

Pui Solomon  0721/770078 

6  Autogreder cu lamă Pascu Viorel  0763/834951 
7  Buldoexcavator cu lamă Rotundu Adrian  0766/771478 
8  Încărcător frontal cu cupa de 3,0 

mc 
Zepa Maria  0763/825646 

 
 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă 
 
Nr 
crt Denumire mijloc de transport Numele şi prenumele 

deserventului Domiciliul Numar telefon 

1  Autobasculanta pentru 
aprovizionare material 
antiderapant, HD-08-TUW 

Ardelean Petru  0727/694177 

3  Autospecială transport personal 
muncitor, HD-07-AWO 

Bucur Ioan  0766/723132 

4  Autospecială transport personal 
muncitor, HD-06-AVY 

Bucșa Dorel  0763/755856 

 
 

SECTOR VALEA JIULUI 
VII.BAZA LUPENI, str.Bărbăteni nr.163A 
 

Șef bază:Vișki Ianoș, tel:0730/024248 

 
 DJ 709F:Slătinioara-Cabana Rusu km 00+000-06+600  
 DJ 709H:Petrila –Jieț km 00+000-09+200  
 DJ 664A:Lupeni-Straja km 01+000-09+300  
 DJ666:Merișor-Vulcan km 00+000-12+000  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 
Nr 
crt Denumirea utilajului Numele şi prenumele 

deserventului Domiciliu Numar telefon 

1  Autogreder DZ 180 Hariton Constantin Lonea 0723/798420 



2  Încărcător frontal tip WOLLA Paliuc Gheorghe Lupeni 0731/814648 
3  Buldoexcavator Boroaca Dumitru Lupeni 0728/342477 
4  Buldozer S1500 Tudorache Mihai Uricani 0728/324451 
5  Buldozer S1500 Cornescu Mihai Lupeni 0761/143699 
6  Buldoexcavator Ilie Dumitru Petroșani 0766/344272 

 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă 
 

 
 

 
 
-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul plan operativ de acțiune pe timpul iernii  
2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 
crt Denumire mijloc de transport 

Numele şi 
prenumele 

deserventului 
Domiciliul Numar telefon 

1  Autobasculantă DCA 665 6x6 cu 
răspânditor HD 03 CYB 

Pădure Dumitru Lupeni 0732/848789 

2  Tractor auto forestier cu lamă Tomoioaga Ion Uricani 0725/275991 
3  Tractor auto cu lamă și 

răspânditor 
Bejenaru 
Constantin 

Uricani 0723/328665 

4  Autobasculantă 8x6 18,6 mc cu 
lamă HD 10 AVR 

Petrescu Nicolae Lupeni 0726/729726 

5  Autobasculantă cu răspănditor Stoienescu Vasile Vulcan 0722/930111 
6  Autobasculantă 16T cu lama HD 

04 XIG 
Burlacu Angel Uricani 0733/850770 

7  Autospecială tip LEA HD 06 
JPG 

Ianc Gheorghe Lupeni 0723/973824 

8  Autotrailer 24T DH 18 FAG Candras Florin Uricani 0744/177757 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.182/2013    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  de 

investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Serviciului tehnic și administrare drumuri, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean;  
 În temeiul prevederilor art.1 lit. a  din  Ordinul  nr.1.218/2010 al  Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice 
angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele/proiectele Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului României 
nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.b şi ale alin.(3)  lit.f, precum şi ale  art.126 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale         
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective de investiții  
ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din 
prezenta. 
 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și proiectare 
şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:                           
PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                            Daniel  Dan          
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.183/2013 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al 

Judeţului Hunedoara, pe anul 2013 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând: 

- referatul nr.7600/2013 al Serviciului Buget, Financiar Contabilitate ; 
- adresa nr.23089/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia 

Copilului Hunedoara;  
- referatul nr.6620/2013 al Compartimentului Administrarea Monumentului Istoric 

Sarmizegetusa Regia – Gradistea de Munte; 
- referatul 6968/2013 al Serviciului Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană; 
- referatul nr.7845/2013 al Serviciul Administrare Drumuri şi Tehnic şi Serviciului 

Achiziţii Publice şi Proiectare; 
           În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, art. 41 şi ale art.49 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. -Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2013, cu suma de  + 280,00 mii lei  precum şi virările de credite conform anexelor nr. 1 –  
37  la prezenta hotărâre. 
 Art.2. -Anexele nr.1- 37 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. -Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
    
          
 PREŞEDINTE,                       
        Mircea Ioan Moloţ                                                    CONTRASEMNEAZĂ :                          
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                Daniel Dan 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 
  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.184/2013  
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2013,  ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze Buget Finanţe  din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
  Văzând: 

- adresa nr.5122/2013 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; 
- adresa nr.27358/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Hunedoara; 
          În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 alin.(5) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. - Se aprobă virările de credite bugetare şi modificarea programului de investiţii 
în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Deva , conform anexelor nr.1 - 12 la prezenta hotărâre. 
          Art.2. – Se aprobă rectificarea cu suma de + 700,00 mii lei a bugetului pe anul 2013 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, precum şi virările 
de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexelor nr. 13  – 23 la prezenta 
hotărâre. 
        Art.3  -  Anexele nr.1 -  23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
        Art.4 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
                                                                                                                      
   
           PREŞEDINTE, 
      Mircea Ioan Moloţ                         CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                       Daniel Dan 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

 HOTĂRÂREA NR.185/2013 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului de 

venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al  Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând Hotărârea nr.8/2013 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 

 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 

Conform prevederilor art.5, art.19 şi ale art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele 
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1. Se aprobă rectificarea cu suma de  + 47,52 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, precum şi virările de 
credite în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei  la prezenta hotărâre.    
          Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitatea spitalicească  nominalizată 
la art. 1 şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
                                                                                        
 PREŞEDINTE,                   
         Mircea Ioan Moloţ                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                              Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013� 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           

 
HOTĂRÂREA  NR. 186/2013 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2014 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 

În baza prevederilor art.10 alin.1 și 2, art.11, art.12 alin.1 şi art.13 din  
Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin 
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006;  

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. a din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr.1 la 
prezenta. 

Art.2 Aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform 
anexei nr.2 la prezenta. 

Art.3  Aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru 
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, conform anexei 
nr.3 la prezenta.   

Art.4 Aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru 
Camera Agricolă Județeană Hunedoara, conform anexei nr.4 la prezenta.   

Art.5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare,                       
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara 
şi direcţiile nominalizate la art.2, art.3 și art.4 din prezenta şi va fi comunicată celor 
interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din 
cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
        PREŞEDINTE, 
     Mircea Ioan Moloţ                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 

              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                        Daniel Dan     
  

 
Deva, la 27 septembrie  2013 



Aparatul de specialitate

 

Funcţia publică
Nr.maxim 
de funcţii 
publice

Nr.de 
funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de 
funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 
supuse 
reorga-
nizării

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

secretar al judetului 1 1
secretar al consiliului local
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului de 
specialitate al autoritatilor administrative 2 2
director executiv din cadrul  institutiilor publice 
subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului de 
specialitate al autoritatilor administratiei publice 
locale

director executiv adjunct in cadrul instituţiilor 
publice subordonate
şef serviciu 10 10
şef birou
funcţii publice de conducere specifice 1 1
total categoria funcţionari publici de conducere 14 14
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior 2 2
consilier juridic clasa I grad profesional debutant 1 1 1
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 1 1
consilier juridic clasa I grad profesional principal 2 2 1
consilier juridic clasa I grad profesional superior 4 4
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent 5 5 2
consilier clasa I grad profesional principal 10 8 2 4 2
consilier clasa I grad profesional superior 55 49 6 6
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

                                Anexa nr.1 la Hotărârea
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

nr.186/2013 a Consiliului Județean Hunedoara
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expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent 3 2 1 1
inspector clasa I grad profesional principal 5 5 2
inspector clasa I grad profesional superior 8 6 2 2
funcţii publice specifice clasa I
alte funcţii publice specifice ( manageri publici )
total funcţii publice clasa I 96 84 12 10 12
referent de specialitate clasa II grad profesional 
debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional 
asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal
referent de specialitate clasa II grad profesional 
superior 2 1 1 1
funcţii publice specifice clasa II :
total funcţii publice clasa II 2 1 1 1
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal 1 1 1
referent clasa III grad profesional superior 7 4 3 3
funcţii publice specifice clasa III
total funcţii publice clasa III 8 5 3 1 3
total funcţii publice de execuţie 106 90 16 11 16
total funcţii publice 120 104 16 11 16
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Anexa nr.2 la Hotărârea nr.186/2013 a
        Consiliului Județean Hunedoara

Funcţia publică

Nr.maxi
m de 

funcţii 
publice

Nr.de 
funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de 
funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovări

i 

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

secretar al judetului
secretar al consiliului local
director general 1 0 1 0 0 0 0
director general adjunct 2 2 0 0 0 0 0
director executiv in cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administrative
director executiv din cadrul  institutiilor publice 
subordonate j p
propriu al autoritatilor administratiei publice 
locale
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor 
publice subordonate
şef serviciu 6 6 0 0 0 0 0
şef birou 5 5 0 0 0 0 0
funcţii publice de conducere specifice
total categoria funcţionari publici de conducere 14 13 1 0 0 0 0
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior 1 1 0 0 0 0 0

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA 

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA



Funcţia publică

Nr.maxi
m de 

funcţii 
publice

Nr.de 
funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de 
funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovări

i 

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

consilier juridic clasa I grad profesional debutant 1 0 1 0 0 0 1
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 2 2 0 0 0 0 0
consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1 0 0 0 0 0
consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 0 1 0 0 0 1
consilier clasa I grad profesional debutant 0 0 0 0 0 0 0
consilier clasa I grad profesional asistent 1 1 0 0 0 0 0
consilier clasa I grad profesional principal 0 0 0 0 0 0 0
consilier clasa I grad profesional superior 12 11 1 0 0 0 1
expert clasa I grad profesional debutant 0 0 0 0 0 0 0
expert clasa I grad profesional asistent 0 0 0 0 0 0 0
expert clasa I grad profesional principal 0 0 0 0 0 0 0
expert clasa I grad profesional superior 0 0 0 0 0 0 0
inspector clasa I grad profesional debutant 0 0 0 0 0 0 0
inspector clasa I grad profesional asistent 24 12 12 0 10 0 12
inspector clasa I grad profesional principal 24 21 3 0 21 0 3
inspector clasa I grad profesional superior 22 17 5 0 0 0 5
funcţii publice specifice clasa I 0 0 0 0 0 0 0
alte funcţii publice specifice ( manageri publici ) 0 0 0 0 0 0 0
total funcţii publice clasa I 89 66 23 0 31 0 23
referent de specialitate clasa II grad profesional 
debutant 0 0 0 0 0 0 0
referent de specialitate clasa II grad profesional 
asistent 0 0 0 0 0 0 0



Funcţia publică

Nr.maxi
m de 

funcţii 
publice

Nr.de 
funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de 
funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovări

i 

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal 0 0 0 0 0 0 0
referent de specialitate clasa II grad profesional 
superior 3 3 0 0 0 0 0
funcţii publice specifice clasa II 0 0 0 0 0 0 0
total funcţii publice clasa II 3 3 0 0 0 0 0
referent clasa III grad profesional debutant 0 0 0 0 0 0 0
referent clasa III grad profesional asistent 1 0 1 0 0 0 1
referent clasa III grad profesional principal 2 2 0 0 2 0 0
referent clasa III grad profesional superior 8 7 1 0 0 0 1
funcţii publice specifice clasa III 0 0 0 0 0 0 0
total funcţii publice clasa III 11 9 2 0 2 0 2
total funcţii publice de execuţie 103 78 25 0 33 0 25
total funcţii publice 117 91 26 0 33 0 25



Anexa nr.3 la Hotărârea nr.______/2013 a
             Consiliului Județean Hunedoara

Funcţia publică
Nr.maxim 
de funcţii 
publice

Nr.de funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim de 
funcţii publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim de 
funcţii publice 

supuse 
reorganizării

Nr.maxim de 
funcţii publice 

rezervate 
promovării 

Nr.maxim de 
funcţii publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim de 
funcţii publice 

care vor fi 
ocupate prin 

recrutare

secretar al judetului
secretar al consiliului local
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administrative
director executiv din cadrul  institutiilor publice 
subordonate 1 1
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu 
al autoritatilor administratiei publice locale
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice 
subordonate
şef serviciu 3 2 1 1
şef birou
funcţii publice de conducere specifice
total categoria funcţionari publici de conducere 4 3 1 1
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1 1
consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal 1 1 1
consilier clasa I grad profesional superior 2 1 1 1
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent

             CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
             DIRECTIA PUBLICA COMUNITARA DE 
             EVIDENTA A PERSOANELOR

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ



inspector clasa I grad profesional principal 10 7 3 7 3
inspector clasa I grad profesional superior 6 5 1 1
funcţii publice specifice clasa I
alte funcţii publice specifice ( manageri publici )
total funcţii publice clasa I 21 16 5 9 5
referent de specialitate clasa II grad profesional 
debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional 
asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal
referent de specialitate clasa II grad profesional 
superior
funcţii publice specifice clasa II
total funcţii publice clasa II 21 5 0
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent 1 0 1 1
referent clasa III grad profesional principal 1 1 1
referent clasa III grad profesional superior 2 2
funcţii publice specifice clasa III
total funcţii publice clasa III 4 3 1 1 0 1
total funcţii publice de execuţie 25 3 6 1 0 1
total funcţii publice 29 6 7 1 0 2





ANEXA NR.2b)
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR

Funcţia publică

Nr.maxi
m de 

funcţii 
publice

Nr.de 
funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de 
funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim de 
funcţii 
publice 
supuse 

reorganizării

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

secretar al judetului
secretar al consiliului local
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administrative
director executiv din cadrul  institutiilor publice 
subordonate 1 1

director executiv adjunct din cadrul aparatului 
propriu al autoritatilor administratiei publice 
locale

director executiv adjunct in cadrul instituţiilor 
publice subordonate
şef serviciu 2 1 1
şef birou
funcţii publice de conducere specifice
total categoria funcţionari publici de conducere 3 2 1
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
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Funcţia publică

Nr.maxi
m de 

funcţii 
publice

Nr.de 
funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de 
funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim de 
funcţii 
publice 
supuse 

reorganizării

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

consilier juridic clasa I grad profesional asistent 3 3 3
consilier juridic clasa I grad profesional principal
consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1 1
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent 2 1 1
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior 1 1
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant 4 2 2 2
inspector clasa I grad profesional asistent 4 3 1 1 1
inspector clasa I grad profesional principal
inspector clasa I grad profesional superior 1 1
funcţii publice specifice clasa I
alte funcţii publice specifice ( manageri publici )
total funcţii publice clasa I 16 12 4 3 5
referent de specialitate clasa II grad profesional 
debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional 
asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal
referent de specialitate clasa II grad profesional 
superior 1 1
funcţii publice specifice clasa II
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Funcţia publică

Nr.maxi
m de 

funcţii 
publice

Nr.de 
funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de 
funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim de 
funcţii 
publice 
supuse 

reorganizării

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

total funcţii publice clasa II 1 1
referent clasa III grad profesional debutant 1 1 1
referent clasa III grad profesional asistent 3 2 1 2
referent clasa III grad profesional principal 2 2 1 1
referent clasa III grad profesional superior 6 4 2 1
funcţii publice specifice clasa III
total funcţii publice clasa III 12 8 4 1 5
total funcţii publice de execuţie 29 20 9 4 10
total funcţii publice 32 22 10 4 10
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ROMANIA Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. ________/2013 a
JUDETUL HUNEDOARA               Consiliului Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDETEAN
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA HUNEDOARA

Functia publica

Nr. 
maxim de 

functii 
publice

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate

Nr. de 
functii 
publice 
vacante

Nr.maxim de 
functii 

publice care 
vor fi 

infinţate 

Nr. maxim de 
functii publice 

supuse 
reorganizării

Nr. maxim de 
functii 
publice 

rezervate 
promovării

Nr. maxim de 
functii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

secretar al judetului
secretar al consiliului local
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei 
publice locale 
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale 
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate
sef serviciu 1 1 1
sef birou
functii publice de conducere specifice
Total categoria functionari publici de conducere 1 1 1
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional principal
consilier juridic clasa I grad profesional superior
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior 10 10
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent
inspector clasa I grad profesional principal

                                                           ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ



inspector clasa I grad profesional superior
functii publice specifice clasa I
alte funcţii publice specifice (manageri publici)
Total functii publice clasa I 10 10
referent de specialitate clasa II grad profesional debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional principal
referent de specialitate clasa II grad profesional superior
functii publice specifice clasa II
Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior
functii publice specifice clasa III
Total functii publice clasa III
Total functii publice executie 10 10
Total functii publice 11 11

  



Numele şi prenumele Telefon mobil Telefon fix

Moise Bogdan 0724812356 0374112826

Muşat Marian 0374112828

Cojocaru Gabriel 0374112826

Stan Adrian 0723656088 0374112828

Persoane de contact - Compartimentu

Tunaru Nelu 0726221051 0374112828



Pavel Bogdan 0722841646 0374112828



Instituţii publice locale (judeţe)
BRĂILA
BUZĂU
CONSTANŢA
MEHEDINŢI
OLT
SIBIU
TELEORMAN
TULCEA
VÂLCEA
BISTRIŢA-NĂSĂUD
BRAŞOV
DÂMBOVIŢA
GIURGIU
ILFOV
SĂLAJ
CĂLĂRAŞI
CARAŞ -SEVERIN
IAŞI
TIMIŞ
VRANCEA
BIHOR 
BUCUREŞTI
GALAŢI 
HARGHITA
HUNEDOARA
SUCEAVA
ARAD
ARGEŞ
BACĂU
BOTOŞANI
CLUJ
COVASNA
GORJ
IALOMIŢA
ALBA
DOLJ
PRAHOVA

ul Evidenţă Informatizată



MARAMUREŞ
MUREŞ 
NEAMŢ
SATU MARE
VASLUI



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.187/2013  
privind aprobarea organigramei, numărului de personal, a statului de funcţii  şi a 

Reglamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara  

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean; 
 Conform adresei nr.26757/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara și tinând cont de Hotărârile nr.7/2013 și nr.8/2013 ale Colegiului Director al 
Direcției; 
 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială  şi 
protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor Legii-cadru nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte din 
prezenta, începând cu data de 01.10.2013.  

Art.2 Se aprobă Reglamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform Anexei nr. 3, începând cu data de 
01.10.2013.  

Art.3  Cu data de 01.10.2013, Hotărârile nr. 147/2013, respectiv nr.38/2011 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara se abrogă. 

Art.4  Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie publică 
locală, relaţii publice ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 
 
 
        PREŞEDINTE,                            
              Mircea Ioan Moloţ                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                          Daniel  Dan 
 
 
 
  Deva, la 27 septembrie 2013 
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  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

PRESEDINTE

SECRETARUL JUDEŢULUI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

DIRECTOR GENERAL   1

Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu 

Handicap 

   Comisia pentru   
Protectia Copilului 

  COLEGIUL DIRECTOR 

Compartiment     -    
audit intern         2    
                            -    
                            - 
                           2  

Serviciul             1 
resurse umane,   9 
salarizare           -  
                           - 
                         10      

Compartim.       -         
achizitii si         5   
contractare        - 
serv. sociale      -  
                         5        

   STRUCTURA  ORGANIZATORICA  D. G. A. S. P. C. 

Birou monit.       1     
strategii, dezv.    4     
impl. proiecte      -     
analiză statistică 1 
şi incluziune       6    
socială                 

Dir. Gen. Adj. Economic    1  Director General Adjunct 1

Serviciul         1  
contabilitate    7 
                        - 
                        - 
                        8 

Serviciul          1  
evaluare           4 
complexă         - 
pers. adulte      8     
cu handicap   13

Servicii de      - 
rec. pt. copii   -  
adulti              1 
cu handicap    9     
Deva             10 

 Birou                   1 
  adopţii                 3 
  postadopţii          - 
                             2 
                             6       

Serv.manag.        1    
de caz, plasam.,   9    
A.M.P.                 -    
                            3 
                          13    

Locuinte      -  
protejate      - 
Orastie         - 
                   15    
                   15 

Birou  monit.  1 
servicii            5 
sociale adulţi,  - 
violenţă  în      - 
familie            6     

Centrul de        -   
primire  in        -    
regim                1 
urgenta             7   
Deva                 8 

Retea servicii    - 
de tip familial   -
Valea-Jiului      - 
                       32 
                       32 

Centrul de          - 
recuperare          - 
pt.copii  cu         - 
dizabilitati       4,5 
Hunedoara      4,5 

Centrul de      -
plasament      - 
Lupeni           1 
                     20 
                     21 

Casa              - 
familiala        - 
Hunedoara     -    
                      5    
                      5 

Centrul plasam.  - 
pt. copil cu        -  
handicap           1 
Vulcan            27 
                       28 

Centrul de     - 
plasament      - 
Brad             1 
                   18 
                   19 

Centrul de     - 
ingrijire        - 
asistenta       1 
Brad            25 
                    26 

Centrul de    -  
ingrijire        -  
asistenta     1        
Branisca     50  
                   51 

Centrul de    -  
ingrijire        - 
asistenta       1 
Geoagiu      32  
                    33    

C.I.T.O       -     
Simeria       - 
                   1 
                 16 
                 17 

Functii publice de conducere                               14    
Functii publice de executie                                103   
Functii de conducere in regim contractual          19     
Functii de executie in regim contractual           877    
 
Total                                                        1013    

Anexa nr. 1 la 
Hotărârea nr. 187/2013 a 

Consiliului Judeţean Hunedoara 

Centrul  plasam. - 
pt. copil cu         - 
handicap           1  
Hunedoara     24,5 
                       25,5 

Centrul             -
maternal           - 
Hunedoara        - 
                         4 
                         4 

C. specializ.       - 
pt. copii cu         - 
dizabilitati          - 
Hunedoara      13,5 
                        13,5 

Casa fam.       - 
pt.copii cu      - 
dizabilitati      1 
Hunedoara    26 
                      27 

Centrul de     -  
plasament      -    
                     1 
                    24 
                    25 

 Camin pt.      - 
 persoane       -       
 varstnice       1   
 Lupeni        23      
                    24 

Centrul mobil  - 
de incluziune   - 
socială             - 
                       3 
                       3 

Centrul de            - 
managem. al        -  
carierei  pers.       -   
cu dizabilitati      3 
                            3 

Centrul  de    -  
ingrijire şi     -    
 asistenţă      1 
 nr.3           50 
 Păclişa       51 

C. orientare             - 
suprav.sprijin a       - 
reintegr. sociale      1 
a copilului            15 
Cuore -Petrosani  16  

Centrul de      - 
ingrijire şi      -   
 asistenţă        - 
nr.2              45 
Păclişa         45 

Retea              - 
servicii de      - 
tip familial     - 
 Deva            20 
                     20 

Birou                  1 
intervenţie          4 
în regim              -      
urgenţă               1 
                          6      

Secretariatul        -     
comisiei prot.      4 
copil. şi comis.    - 
evaluare pers.     2 
adulte cu hand.   6     

 Serv. tehnic,   -      
 patrimoniu     - 
 administrat.    1  
                        8   
                        9     

Compartim.      -     
evidenţă           6 
prestaţii            - 
sociale              - 
                         6     

Centrul de    - 
prevenire      - 
interventie    - 
imp.abuz      7 
neglijentei    7 

Complex servicii Orastie 

 Comp. asistenţi    - 
  maternali             - 
                              - 
                            200
                            200

Compartim.       - 
managem.          9   
de caz                 - 
                           - 
                           9 

Compartiment      - 
relatii cu public.   5 
registratură           -     
                             1     
                             6     

 Serviciul         1  
 evaluare          4 
 complexă         -     
 a copilului       5     
                10 

Echipa mobila    - 
de interv.rap.     1  
 in caz.A.N.E.    -   
 a copilului         2  
                           3  

Compartim      -  
financiar          4    
buget                - 
                         - 
                         4   

Birou                 1       
juridic               5    
contencios         - 
                          -  
                         6        

Comp.             -      
intern              2  
prevenire         -     
şi protecţie      -      
                       2   

Centrul de     - 
ingrijire         -  
asistenta       1 
Bretea         21 
Streiului      22 

Serv. manag.   1 
calitatii  serv.  7 
sociale copii   - 
şi relaţia          2 
cu O.N.G.     10 

Comp. interv.        -   
în sit. de abuz        4  
neglijare, trafic,    - 
migraţie şi             1   
repatrieri               5 

 Birou               -   
 aprovizionare  -     
                         1 
                         5 
                         6    

Centrul de      - 
ingrijire şi      -    
 asistenţă        - 
nr.1              47 
Păclişa         47 

Centrul de     - 
ingrijire         -  
asistenta     1 
Petrila      37,5 
                38,5 

Camin pt.     -  
persoane       - 
varstnice      -  
Pui             12 
                   12  



de conducere de executie

1 Valasciuc Maria Educator S
2 Vacant Educator S

3 Irimeş Ana - Liliana

Inspector 
specialitate 
(educator 
specializat) 

II S

4 Vacant Instructor educaţie M
5 Vacant Instructor educaţie M

6 Stan Gheorghina - 
Elisabeta Îngrijitoare G

7 Adamescu Elena Muncitor calificat 
(bucătar) IV

Funcţia Număr posturi
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 0
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 7
Nr. total de posturi din cadrul centrului 7

Centrul de Prevenire si Interventie Impotriva 
Abuzului si Neglijentei Orastie

CENTRUL DE PREVENIRE  SI INTERVENTIE IMPOTRIVA  ABUZULUI SI 
NEGLIJENTEI ORASTIE

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/30 la Hotărârea nr. ………../2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII





de conducere de executie

1 Adamescu Anca Elena Şef Centru I S

2 Grădinescu Brînduşa 
Codrina Octaviana Psihopedagog S

3 Hancheş Gabriela Inspector 
specialitate II S

4 Stan Ana - Maria

Inspector 
specialitate 
(educator 
specializat)

II S

5 Vucea Mirela - Elena

Inspector 
specialitate 
(educator 
specializat)

II S

6 Vacant Educator S
7 Diniş Mariana Educator S
8 Gavrilă Lucian - Petru Educator S
9 Sigoiu Simona - Tatiana Educator S
10 Stan Sanda - Maria Educator S
11 Sumănaru Rodica Educator S
12 Nasta Simona Educator SSD

13 Dumbravă Veturia - 
Mariana Referent IA M

14 Cibian Maria Instructor educaţie M

15 Samoilescu Cătălina - 
Daniela Instructor educaţie M

16 Vacant Instructor educaţie M

OBSERVATII

Centrul de Plasament Orastie

CENTRUL DE PLASAMENT ORASTIE

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/29 la Hotărârea nr. …………./2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

Functia contractuala

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



17 Lazăr Crina - Maria Asistent medical Principal PL
18 Jina Mihaela - Raluca Asistent medical Principal PL
19 Şdira Daniela - Simona Administrator I M

20 Trifon Ioan Florean Muncitor calificat 
(şofer) II

21 Vapit Petronela Muncitor calificat 
(bucătar) IV

22 Vacant Muncitor calificat 
(bucătar) IV

23 Bogdan Nicolae Muncitor calificat IV
24 Varga Ştefan Muncitor calificat IV
25 Apătăchioaie Virgil Paznic

Funcţia Număr posturi
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 1
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 24
Nr. total de posturi din cadrul centrului 25

Centrul de Plasament Orastie





de conducere de executie

1 Iordăchescu Ionel - Petrică Şef Centru I S

2 Grecu Diana - Maria

Inspector 
specialitate 
(educator 
specializat)

II S

3 Man Ligia

Inspector 
specialitate 
(educator 
specializat)

II S

4 Tomuş Florina

Inspector 
specialitate 
(educator 
specializat)

II S

5 Vasii Maria - Georgeta

Inspector 
specialitate 
(educator 
specializat)

II S

6 Drăgan Elena - Simona Instructor educaţie M

7 Miclea Mariana Soră medicală M

8 Bodros Cristina Îngrijitor (curăţenie)

OBSERVATII

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Deva

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ DEVA

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/22 la Hotărârea nr. ………../2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

Functia contractuala

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Deva

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



Funcţia Număr posturi
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 1
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 7
Nr. total de posturi din cadrul centrului 8





de conducere de executie

1 Vacant Referent 
(coordonator centru) I M

2 Vacant Referent (expert 
dezvoltare carieră) II M

3 Vacant Administrator II M

Funcţia Număr posturi
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 0
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 3
Nr. total de posturi din cadrul centrului 3

Centrul de management al carierei pentru 
persoanele cu dizabilităţi

CENTRUL DE MANAGEMENT AL CARIEREI PENTRU PERSOANELE CU 
DIZABILITĂŢI

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/2 la Hotărârea nr.187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala





de conducere de executie

1 Vacant Referent 
(coordonator centru) I M

2 Vacant Referent (expert 
dezvoltare carieră) II M

3 Vacant Administrator II M

Funcţia Număr posturi
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 0
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 3
Nr. total de posturi din cadrul centrului 3

Centrul mobil de incluziune socială

CENTRUL MOBIL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/3 la Hotărârea nr.187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                      Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII





de conducere de executie

1 Vacant Şef Centru I S

2 Marcuş Daniel Kinetoterapeut S

3 Vacant Kinetoterapeut S

4 Bica Ioan
Medic 
(balneofizioterapie) 
1/2 N

Specialist S

5 Vacant Logoped 1/2N S

6 Vacant temporar (Katona 
Adina) Psiholog Practicant S

7 Iacob Alina - Daniela Asistent social Practicant S

8 Muste Carmen - Maria Asistent medical 
(balneofizioterapie) Pl

9 Vacant Asistent medical 
(balneofizioterapie) Pl

10 Vacant temporar (Brădean 
Ioan) Maseur M

11 Almăşan Natalia - Camelia Referent IA M

Funcţia Număr posturi

OBSERVATII

Servicii de Recuperare pentru Copii şi Adulţi cu 
Handicap Deva

SERVICII DE RECUPERARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CU HANDICAP DEVA

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/1 la Hotărârea nr.187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

Functia contractuala

Servicii de Recuperare pentru Copii şi Adulţi cu 
Handicap Deva

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



Nr. total de funcţii contractuale de conducere 1
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 9
Nr. total de posturi din cadrul centrului 10





de conducere de executie

1 Simedrea Iulian Vasile Şef Centru I S
2 Rusu Lucian - Gabriel Medic 1/2 N S

3 Valasi  - Nadolu Carmen
Inspector 
specialitate 
(asistent social)

I S

4 Dineş Mariana - Dorina
Inspector 
specialitate 
(economist)

II S

5 Vacant Inspector 
specialitate I S

6 Groza Florin - Dănuţ Kinetoterapeut 
1/2N S

7 Beucă Romelia - Camelia Asistent medical Principal PL
8 Bexa Diana - Maria Asistent medical PL
9 Cioară Mihaela - Elena Asistent medical PL

10 Vacant Asistent medical PL
11 Vacant Instructor educaţie M

12 Cîşlariu Teodora - Mioara Instructor 
ergoterapie M

13 Boca Doriana Magaziner M

14 Faur Nicolae Muncitor calificat 
(şofer) III

15 Toma Maria - Aurica Muncitor calificat 
(bucătar) IV

16 Huieţ Mariana Muncitor calificat 
(bucătar) IV

OBSERVATII

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brad

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ BRAD

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/4 la Hotărârea nr. 187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

Functia contractuala

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



17 Crişan Ioan - Titi Muncitor calificat 
(întreţinere) IV

18 Cleş Voichiţa - Aurelia Infirmieră G
19 Rus Angela Infirmieră G
20 Ştefan Dorica Infirmieră G
21 Blăgăilă - Mateş Elena Îngrijitoare G
22 Tudose Miluţa Îngrijitoare G
23 Vacant Îngrijitoare G

24 Sandu Marinela - Dorina Supraveghetor 
noapte G

25 Stoica Florin Supraveghetor 
noapte G

26 Trifa Alexandrina - Rodica Supraveghetor 
noapte G

27 Vacant Muncitor necalificat 
(bucătărie) I

Funcţia Număr posturi
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 1
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 25
Nr. total de posturi din cadrul centrului 26

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brad





de conducere de executie

1 Vacant temporar       
(Surgent Marius ) Şef Centru I S

2 Vacant temporar     
(Bureană Marioara - Aurica )

Inspector specialitate 
(economist) I S

3 Coţovanu Simona Inspector specialitate II S

4 Vacant Inspector specialitate II S

5 Gottschling Cristian - Ioan Psiholog Practicant S

6 Vacant temporar     
(Urechiat Carmen - Mihaela) Asistent social Practicant S

7
Vacant temporar   
(Moldovan Nicoleta - 
Kremlinda )

Funcţionar 
(administrativ) M

8 Banciu Iulia Instructor 
ergoterapie M

9 Paşca Henrich Kristine Instructor educaţie M
10 Bozan Mihaela - Arina Asistent medical Principal PL
11 Harabagiu Rodica Asistent medical Principal PL
12 Martin Mihaela Asistent medical Principal PL
13 Dan Patricia - Maria Asistent medical PL
14 Gros Elena - Dorina Asistent medical PL
15 Vacant Asistent medical PL
16 Vacant Asistent medical PL

17 Lung Ramona - Niculina Asistent medical 
(balneofizioterapie) PL

OBSERVATII

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ BRĂNIŞCA

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/7 la Hotărârea nr.187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                      Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca



18 Bozan Mariana Masor M
19 Brăneţ Filip Administrator I M
20 Bota Corina - Mariana Magaziner M

21 Pitic Viorel Muncitor calificat 
(şofer) III

22 Drăgoi Ionel Muncitor calificat III
23 Ghiura Tiberiu Muncitor calificat III
24 Alba Cornel - Vasile Muncitor calificat IV
25 Cornean Olga - Lia Muncitor calificat IV
26 Someşan Nicolae Muncitor calificat IV

27 Bolba Cristian Muncitor calificat 
(electrician) IV

28 Dăncuş Ioana Muncitor calificat 
(bucătar) IV

29 Maier Dana - Maria Muncitor calificat 
(bucătar) IV

30 Nistor Maria Muncitor calificat 
(bucătar) IV

31 Brăteanu Eugenia Infirmieră G
32 Delan Valerica Infirmieră G
33 Deme Rozalia Infirmieră G
34 Gherman Mirela Infirmieră G
35 Gita Maria - Elena Infirmieră G
36 Ifrim Daniela Infirmieră G
37 Lupea Angela Infirmieră G
38 Mago Margit Infirmieră G
39 Muntean Sanvina Infirmieră G
40 Muşa Viorica Infirmieră G
41 Stoica Eugenia - Monica Infirmieră G
42 Bedea Liliana Îngrijitoare G
43 Crişan Maria - Rodica Îngrijitoare G
44 Dărăban Daniela - Mariana Îngrijitoare G
45 Drăgoi Olimpia - Georgeta Îngrijitoare G
46 Ene Lucia Îngrijitoare G
47 Lazăr Maria - Minorica Îngrijitoare G
48 Negrilă Ana - Marinela Îngrijitoare G
49 Savu Marinela - Irina Îngrijitoare G
50 Lazăr Orensia - Olga Spălătoreasă G
51 Ursa Adina - Claudia Spălătoreasă G

Funcţia Număr posturi
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 1
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 50
Nr. total de posturi din cadrul centrului 51

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca





de conducere de executie

1 Vacant
Inspector 
specialitate 
(asistent social)

II S

2 Vacant temporar    
(Olăresc Elena Claudia)

Inspector 
specialitate II S

3 Pantiloiu Ioana
Inspector 
specialitate 
(economist)

II S

4 Ciulă Alina - Florica Asistent medical PL
5 Baloş Susana Instructor educaţie M

6 Dînşorean Cecilia - 
Dumitra Instructor educaţie M

7 Pârjol Mariana Instructor educaţie M
8 Voina Ileana Instructor educaţie M
9 Vacant Instructor educaţie M

10 Zapodean Claudiu - 
Nicolae Administrator I M

11 Anuţescu Ileana Îngrijitoare G

12 Lacă Ştefan - Adrian Supraveghetor 
noapte G

13 Măglaş Ioana Supraveghetor 
noapte G

14 Tomesc Maria Supraveghetor 
noapte G

OBSERVATII

Locuinţe Protejate Orastie

LOCUINŢE PROTEJATE ORASTIE

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/12 la Hotărârea nr.187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                         Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

Functia contractuala

Locuinţe Protejate Orastie

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



15 Budoiu Aurica Muncitor calificat 
(bucătar) II

Funcţia Număr posturi
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 0
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 15
Nr. total de posturi din cadrul centrului 15



de conducere de executie

1 Beica  Daniel Şef centru I S

2 Vasiloni Elena Psiholog Practicant S

3 Vacant Medic 1/2 N S

4 Timiş Eva Inspector specialitate 
(economist)                     I S

5 Dinişoni Aneoneta-Ramona Asistent medical Principal PL

6 Vacant Asistent medical Principal PL

7 Vacant Asistent medical PL

8 Danciu Elisabeta Erji Instructor educaţie M
9 Burduşel Dumitru Instructor educaţie M

10 Stoicoi Cornelia Elena Instructor ergoterapie M

11 Guşe Daniela Tatiana Magaziner M

12 Vacant Maseur 1/2 N M

13 Leordean Iuliana Infirmieră G

14 Popescu Florin Infirmier G

15 Moldovan Denisa Claudia Infirmieră G

16 Vacant Infirmieră G

17 Vacant Infirmieră G

18 Vacant Infirmieră G

19 Luţi Ovidiu Sebastian Muncitor calificat (şofer) III

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/6 la Hotărârea nr.187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ BRETEA - STREIULUI

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Bretea - Streiului



20 Savin Maria - Dorina Muncitor calificat 
(bucătar) IV

21 Lupulescu Rodica Nicoleta Muncitor calificat 
(bucătar) IV

22 Vacant Muncitor calificat         
(întreţinere) IV

23 Vacant Muncitor necalificat 
(bucătărie) I

Funcţia Număr posturi
Nr. total de funcţii contractuale de 
conducere 1

Nr. total de funcţii contractuale de 
execuţie 21

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 22

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Bretea - Streiului





de conducere de executie

1 Neag Petru Dorel Şef centru I S

2 Vacant temporar            (Pătruţiu 
Octavia Tamara) Asistent social Practicant S

3 Vacant Psihopedagog S

4 Crişan Dorin Inspector specialitate 
(economist) I S

5 Ispir Dumitru Inspector specialitate II S

6 Marinescu Elena Inspector specialitate II S

7 Visarinescu Cătălin Laurenţiu Inspector specialitate II S

8 Peto Mihaela Asistent medical Principal PL

9 Muntean Ioan Instructor ergoterapie M

10 Fiat Elisabeta Instructor educaţie M

11 Vîlcelean Milidora Instructor educaţie M

12 Vucescu Ilie - Radu Instructor educaţie M

13 Zvîc Simona Instructor educaţie M

14 Olărescu Eugeniu Instructor educaţie M

15 Vacant Instructor educaţie M

16 Buta Aurica Centrul de Integrare prin Terapie 
Ocupaţională Simeria

Muncitor calificat 
(bucătar) IV

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/5 la Hotărârea nr.187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

Centrul de Integrare prin Terapie 
Ocupaţională Simeria

CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAŢIONALĂ SIMERIA

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII



17 Heljoni Aurelia Muncitor calificat II

Funcţia Număr posturi

Nr. total de funcţii contractuale de 
conducere 1

Nr. total de funcţii contractuale de 
execuţie 16

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 17





de conducere de executie

1 Rusu Elena Şef centru I S

2 Vacant Inspector specialitate 
(educator specializat) II S

3 Dărău Adriana Elena Inspector specialitate II S

4 Ianc Anca Cătălina Psiholog Practicant S

5 Lupaş Gabriela Asistent medical Principal PL

6 Lupea Elena Instructor educaţie M

7 Luţ Valentina Adriana Instructor educaţie M

8 Motriuc Mihaela Instructor educaţie M

9 Precup Ileana Marieta Instructor educaţie M

10 Costina Mărioara Muncitor calificat 
(bucătar) II

11 Goia Nicoleta Muncitor calificat 
(bucătar) IV

12 Iovan Nicolae Muncitor calificat (şofer) III

13 Oprea Liviu Petru Muncitor calificat 
(întreţinere) IV

14 Nicolae Anemary Simona Îngrijitoare G

15 Cepreaga Maria Îngrijitor (curăţenie)

16 Mureşan Daniela Supraveghetor noapte G

17 Trifa Elena Aurica Supraveghetor noapte G

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/16 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

   Centrul de Plasament Brad

CENTRUL DE PLASAMENT BRAD

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII



18 Vacant Supraveghetor noapte G

19 Rus Florica Muncitor necalificat I

Funcţia Număr posturi

Nr. total de funcţii contractuale de 
conducere 1

Nr. total de funcţii contractuale de 
execuţie 18

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 19

   Centrul de Plasament Brad





             

de conducere de executie

1 Munteanu Alexandra Medic specialist 
(neuropsihiatrie) S

2 Tirian Florin - Petru Psiholog Specialist S

3 Udrea Alina - Loredana Inspector specialitate II S

4 Vacant-temporar                     
(Cozac Ionel) Referent IA SSD

5 Ciucur Claudia Mirela Referent II SSD

6 Giurgiu Maria-Sanda Pedagog recuperare PL

7 Malinescu Victoria Pedagog recuperare PL

8 Danescu Liliana Asistent farmacist Principal PL

9 Calugaru Daniela Asistent medical Principal PL

10 Dabucean Mirela Asistent medical Principal PL

11 Popescu Antonela-Eleonora Asistent medical Principal PL

12 Prejban Iolanda Asistent medical Principal PL

13 Virvesc Simona-Adela Asistent medical Principal PL

14 Zgircea Liliana-Tinuta Asistent medical Principal PL

15 Vacant Asistent medical Principal PL

16 Fuca Angelica-Agnes Asistent medical PL

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/9 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ NR. 1 PĂCLIŞA

OBSERVATII

Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 1 
Păclişa

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala
Treapta 

profesionala/grad
Nivelul 

studiilor



17 Bora Iulia Functionar 
(administrativ) M

18 Orban Virginia-Rozalia Functionar(economic) M

19 Barbu Emilia-Elena Instructor educatie M

20 Gaspar Otilia Instructor educatie M

21 Ilian Corina Mihaela Instructoe educatie M

22 Prejban Rozi Instructor educatie M

23 Radoane Veturia-Victoria Instructor educatie M

24 Vlad Doina Instructor educatie M

25 Stoiconi Dumitru Magaziner M

26 Pasconi Dorina-Rodica Muncitor 
calificat(bucatar) I

27 Virvoni Stoica Muncitor calificat 
(intretinere)

I

28 Vacant Muncitor 
calificat(electrician) II

29 Merean Claudiu - Petru Muncitor calificat (sofer) III

30 Virvoni Angelica Marioara Muncitor calificat 
(bucatar) IV

31 Bosormeni Cornelia-Marina Muncitor calificat IV
32 Bojin Ilena Claudia Ingrijitoare G

33 Lada Angelica - Marioara Ingrijitoare G

34 Muntean Dorel- Eugen Ingrijitor G

35 Pasconi Calin Adrian Ingrijitor G

36 Salasan Doina - Claudia Ingrijitoare G
37 Barbulescu Luminita -Olivia Infirmiera G
38 Chirila Olivia Infirmiera G

39 Fazekas Mariana Infirmiera G

40 Ilioni Mihaiela - Norina Infirmiera G

41 Malaiestean Olivia Infirmiera G

42 Paucean Anisoara - Ionela Infirmiera G

43 Placinta Letitia Infirmiera G

44 Prejban Marcela - Nona Infirmiera G

45 Vacant Infirmiera G

46 Vacant Infirmiera G

Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 1 
Păclişa

Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 1 
Păclişa



47 Klein Daniela Spalatoreasa G

Funcţia
Număr 
posturi

Nr. total de funcţii contractuale 
de conducere

0

Nr. total de funcţii contractuale 
de execuţie

47

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului

47

ş





de conducere de executie

1 Vasiu Petru Trandafir Inspector specialitate II S

2 Vacant temporar                      
(Pasconi Loredana Cosmina) Inspector specialitate II S

3 Prelicz Sorina Psiholog Specialist S

4 Prejban Marinela Pedagog recuperare PL

5 Simion Ioan Aurel Pedagog recuperare PL

6 Vîrvesc Claudiu Daniel Pedagog recuperare PL

7 Vacant temporar                      
(Mănăstireanu Alisa - Ramona) Pedagog recuperare PL

8 Cîmpeanu Marinela Asistent medical Principal PL

9 Găină Daniela Asistent medical Principal PL

10 Mihalcea Mihaela Asistent medical Principal PL

11 Moldovan Mihaela Asistent medical Principal PL

12 Simion Doina Asistent medical Principal PL

13 Ştefoni Aurica Asistent medical Principal PL

15 Cetăţan Iozefina Magaziner M

16 Racoviceanu Dorica Funcţionar 
(administrativ) M

17 Crăciunesc Daniela - Aurelia Instructor educaţie M

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/10 la Hotărârea nr.187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ NR. 2 PĂCLIŞA

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII

Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 2 
Păclişa



18 Lucaci Luciana Instructor educaţie M

19 Pasc Carmen - Marinela Instructor educaţie M

20 Prejban Sorinel - Carol Instructor educaţie M

21 Ştefoni Tinel Instructor educaţie M

22 Firanda Vasile Muncitor calificat 
(întreţinere) I

23 Ştefoni Marghit Muncitor calificat II

24 Vasioni Florinel Muncitor calificat (şofer) III

25 Opîrlesc Mihaela Muncitor calificat 
(brodeuză) III

26 Bărbulescu Doru - Dorel Muncitor calificat 
(fochist) III

27 Dănescu Dorina Muncitor calificat 
(bucătar) III

28 Pîrvu Angheluţa - Aneluţa Muncitor calificat 
(bucătar) IV

29 Vîrvoni Anişoara Muncitor calificat 
(bucătar) IV

30 Sălăşan Traian Muncitor calificat 
(tractorist) IV

31 Coţolan Sorina - Letiţia Infirmieră G

32 Crişan Ioana - Geta Infirmieră G

33 Jurmoni Daniela - Livioara Infirmieră G

34 Obrejan Marioara Infirmieră G

35 Prejban Angelica - Simona Infirmieră G

36 Răzvan Adrian - Octavean Infirmier G

37 Sandu Elena Infirmieră G

38 Stoicuţa Daniela Infirmieră G

39 Toth Ica Infirmieră G

40 Turcuman Elena Daniela Infirmieră G

41 Ciolpan Mircea - Stelian Îngrijitor G
42 Crai Rodica Îngrijitoare G
43 Muntean Marina - Claudia Îngrijitoare G
44 Prejban Mariana Îngrijitoare G
45 Ştefoni Nelu Îngrijitor G

Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 2
Păclişa

Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 2 



46 Sălăşan Rodica Muncitor necalificat I

Funcţia Număr posturi

Nr. total de funcţii contractuale de 
conducere 0

Nr. total de funcţii contractuale de 
execuţie 45

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 45

Păclişa





de conducere de executie

1 Filip Ioan - Victor Şef centru I S

2 Zeiconi Luminiţa Inspector specialitate 
(asistent social) II S

3 Vasioni Carmen - Sanda Inspector specialitate II S

4 Opîrlesc Costică Referent IA SSD

5 Mălinescu Aron - Sorin Pedagog recuperare PL
6 Merean Claudia - Margareta Pedagog recuperare PL

7 Vacant temporar                      
(Selegean Tanţa Delia) Pedagog recuperare PL

8 Dolha Cristina - Daniela Asistent medical (igienă) Principal PL

9 Ionescu Antoneta - Maria Asistent medical Principal PL

10 Ştefoni Ilioni Daniela Asistent medical Principal PL

11 Vacant temporar                      
(Alimpescu Simona- Daniela) Asistent medical Principal PL

12 Magdescu Marcel - Claudiu Asistent medical PL

13 Obrejan Camelia - Mihaela Asistent medical PL

14 Vacant temporar                      
(Pasconi Tiberiu) Administrator I M

15 Bora Lavinia - Patricia Instructor educaţie M
16 Carcioni Minodora Instructor educaţie M

17 Crăciunel Ida Instructor educaţie M

18 Deac Iozica Instructor educaţie M

19 Lungu Elena - Cornelia Instructor educaţie M

20 Marcu Margareta Instructor educaţie M

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/11 la Hotărârea nr.187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

     STAT DE FUNCŢII
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ NR. 3 PĂCLIŞA

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII

Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 3 
Păclişa



21 Mihuţesc Ioan Instructor educaţie M

22 Munteanu Cosmina - Mirela Instructor educaţie M

23 Pasconi - Burz Cristinel Instructor educaţie M

24 Ştefoni Opriţa -Turiţa Instructor educaţie M

25 Tomoni Dorina Instructor educaţie M

26 Vacant temporar                      
(Nicodim Daniela) Instructor educaţie M

27 Viţonesc Dorica Instructor educaţie M

28 Lupulescu Aurora Tehnician agricol II M

29 Ştefoni Viorel Muncitor calificat 
(tîmplar) II

30 Vacant temporar (Klein Martin) Muncitor calificat (zidar) II

31 Jurmoni Gavril Muncitor calificat 
(instalator) II

32 Cristian Mariana - Carmen Muncitor calificat 
(bucătar) III

33 Vacant temporar                      
(Barboni Timiuţ) Muncitor calificat III

34 Iovănescu Dănuţ - Pavel Muncitor calificat IV

35 Mihuţoni Valentina - Otilia Muncitor calificat IV
36 Tomoni Dorinel Manasie Muncitor calificat IV

37 Anca Floarea - Adina Infirmieră G

38 Barboni Daniela - Mihaela Infirmieră G

39 Barboni Jana Infirmieră G

40 Buliga Anuţa Infirmieră G
41 Crăciun Ana Infirmieră G
42 Iosivoni Angelica Infirmieră G
43 Lăzăroni Neluţa Infirmieră G
44 Mihăiesc Lenuţa Infirmieră G

45 Muntean Maria Infirmieră G

46 Pasconi Eugenia Infirmieră G

47  Vacant temporar                      
(Gavriloni Neluţa - Angela) Infirmieră G

48 Viţonesc Livia Infirmieră G

49 Vraci Voichiţa Infirmieră G

Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 3 
Păclişa



50 Vacant Infirmieră G
51 Dăncescu Felicia Îngrijitoare G

Funcţia Număr posturi

Nr. total de funcţii contractuale de 
conducere 1

Nr. total de funcţii contractuale de 
execuţie 50

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 51

Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 3 
Păclişa



Anexa 2

de conducere de executie

STAT DE FUNCŢII

NR. 
CRT.

Numele, 
prenumele/VACANT, 

temporar VACANT dupa caz
STRUCTURA

Functia contractuala

Treapta 
profesionala/

grad

Nivelul 
studiilor

OBSERVATII



* sub fiecare şef de structură se vor trece toate 
funcţiile publice şi tot personalul contractua

         Funcţia         Număr postur
Nr. total de demnitari
Nr. total de înalţi funcţionari public
Nr. total de funcţii publice de conducere
Nr. total de funcţii publice de execuţie
Nr. total de funcţii contractuale de 
conducere**

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

Nr. total de posturi din cadrul 
instituţiei/autorităţii publiceNr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din
O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările şi completările ulterioare ***

** se vor avea în vedere toate formele legale de 
angajare

*** se aplică pentru administrația publică locală

NOTĂ: Tabelul se poate modifica în funcţie de 
necesităţile instituţiei





de conducere de executie

1 Vacant Şef centru I S
2 Vacant Psiholog Practicant S
3 Vacant Medic 1/2 N S
4 Rogojanu Marian Gheorghe Medic 1/2 N S
5 Ionaşc Daniela Asistent medical PL
6 Lakatoş Iuliea – Mihaela Administrator II M
7 Ciubotaru Liliana – Maria Instructor educaţie M
8 Crişan Simona Instructor educaţie M

9 Vacant temporar                 
(Florea Mihaela) Instructor educaţie M

10 Iliescu Aurelia Instructor educaţie M
11 Ivan Florina – Valentina Instructor educaţie M
12 Maidik Ionela Instructor educaţie M
13 Mihalachi Dorina Instructor educaţie M
14 Savu Adriana – Luminiţa Instructor educaţie M
15 Şchiopu Ancuţa – Mihaela Instructor educaţie M
16 Trenchea Mariana – Daniela Instructor educaţie M
17 Tudose Mirela - Gabriela Instructor educaţie M
18 Udrică Larisa – Raimonda Instructor educaţie M
19 Vîlcu Maria – Cristina Instructor educaţie M
20 Vacant Instructor educaţie M
21 Vacant Instructor educaţie M
22 Vacant Instructor educaţie M

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/24 la Hotărârea nr. 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

Nivelul 
studiilor OBSERVATII

Centrul de Plasament pentru 
Copilul cu Handicap Vulcan

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU HANDICAP VULCAN

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

Treapta 
profesionala/grad



23 Vacant temporar (Bocan Maria – 
Mioara) Funcţionar (economic) M

24 Vacant Muncitor calificat(şofer) II

25 Vacant Muncitor calificat 
(întreţinere) III

26 Asavei Liliana Muncitor 
calificat(bucătar) IV

27 Bugiulescu Liliana Muncitor 
calificat(bucătar) IV

28 Vacant Îngrijitor (curăţenie)
29 Bigyan Maria Îngrijitoare G

Funcţia Posturi
Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 1

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 27

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 28

Centrul de Plasament pentru 
Copilul cu Handicap Vulcan





de conducere de executie

1 Buzgău Laura -Ariana-Doina Şef centru I S
2 Albu Talida Corina Psiholog Practicant S
3 Vacant Asistent social Practicant S

4 Bălan Adrina Medic specialist 
(neuropsihiatrie)1/2 N S

5 Bogdan Antonela – Ramona Educator S
6 Todea Mariana Inspector specialitate II S

7 Csomos Marcela – Gabriela Referent (educator 
specialitate) I SSD

8 Bălăceanu Viorica – Maria Instructor educaţie M

9 Vacant temporar(Dumitraş 
Mihaela) Instructor educaţie M

10 Indrei Marius – Constantin Instructor educaţie M
11 Moisuc Liana – Otilia Instructor educaţie M
12 Link Galena Instructor educaţie M
13 Marton Claudia Instructor educaţie M
14 Vîrvoni Ioana – Ioneluţa Instructor educaţie M

15 Vacant temporar (Iovănescu 
Valerica) Instructor educaţie M

16 Vacant Instructor educaţie M
17 Dobca Onorica – Iuliana Asistent medical PL
18 Smadici Crina Asistent medical PL
19 Vacant Asistent medical PL

OBSERVATII

Centrul de Plasament pentru 
Copilul cu Handicap Hunedoara

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/23 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU HANDICAP HUNEDOARA

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



20 Vacant Asistent medical PL
21 Stancu Mariana Administrator II M

22 Bugnariu Smaranda – Mirela Muncitor calificat 
(bucătar) II

23 Guţu Leonard – Florin Muncitor calificat (şofer) II

24 Toma Gabriela Muncitor calificat 
(bucătar) IV

25 Popovici Cornelia – Lenuţa Spălătoreasă G
26 Hălălai Ion – Iosif Îngrijitoare(curăţenie)

Funcţia Posturi

Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 1

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 24,5

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 25,5

Centrul de Plasament pentru 
Copilul cu Handicap Hunedoara



de conducere de executie

1 Barbu Melania Instructor educaţie M
2 Crişan Mariana Instructor educaţie M
3 Petruţ Ioana Instructor educaţie M
4 Vacant Instructor educaţie M

5 Puşcaş Ştefan Muncitor 
calificat(întreţinere) III

Funcţia Posturi

Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 0

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 5

Nr. total de posturi din 
cadrul centrului 5

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/21 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

CASA FAMILIALĂ HUNEDOARA

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

Treapta 
profesionala/gra

d

Nivelul 
studiilor OBSERVATII

Casa Familială Hunedoara





de conducere de executie

1 Vacant temporar (Dobârcean 
Maria-Mihaela) Şef centru I S

2 Benedek Elian – Henric Psiholog Practicant S

3 Vacant Inspector 
specialitate(economist) I S

4 Vacant Asistent medical PL
5 Buta Maria – Monica Asistent social PL

6 Belgun Macrina Referent (educator 
specialitate) IA SSD

7 Vicar Marcela – Veta Instructor educaţie M
8 Loza Alina Instructor educaţie M
9 Radeş Raveca Instructor educaţie M
10 Ursea Ileana Instructor educaţie M
11 Dobre Ionelia – Daniela Instructor educaţie M
12 Vacant Instructor educaţie M
13 Vacant Instructor educaţie M
14 Vacant Instructor educaţie M
15 Vacant Instructor educaţie M
16 Vacant Instructor educaţie M
17 Vacant Instructor educaţie M

OBSERVATII

Centrul de Plasament Lupeni

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL DE PLASAMENT LUPENI

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



18 Vacant Administrator I M

19 Darie Liliana – Mariana Muncitor 
calificat(bucătar) IV

20 Vacant Muncitor calificat 
(întreţinere) IV

21 Perneş Lenuţa – Geta Muncitor 
necalificat(bucătărie) I

Funcţia Posturi

Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 1

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 20

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 21

Centrul de Plasament Lupeni



de conducere de executie

1 Pădurean Carmen – Estera Şef centru I S

2 Vacant Psiholog Specialist S
3 Feldman Gabriel Asistent social Specialist S

4 Fulger Raluca Inspector specialitate 
(asistent social) II S

5 Burlec Dana – Alina Inspector specialitate 
(economist) II S

6 Vacant Educator S

7 Orosz Kovacs Dănuţa – Carmen Instructor educaţie M

8 Petrică Carmen Instructor educaţie M
9 Popescu – Stelea Ramona Instructor educaţie M

10 Vacant Instructor educaţie M
11 Vacant Instructor educaţie M

12 Vacant temporar (Pănoiu Marcela –
Carmen) Asistent medical Pl

13 Vacant Administrator II M

14 Legea Marioara Muncitor 
calificat(bucătar) IV

15 Vacant Îngrijitor (curăţenie)

Centrul de Orientare, 
Supraveghere şi sprijinire a 
Reintegrării Sociale a Copilului – 
Cuore Petroşani

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL DE ORIENTARE, SUPRAVEGHERE ŞI SPRIJINIRE A REINTEGRĂRII SOCIALE A COPILULUI – CUORE PETROŞANI

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII



16 Vacant

Centrul de Orientare, 
Supraveghere şi sprijinire a 
Reintegrării Sociale a Copilului – 
Cuore Petroşan

Muncitor 
necalificat(bucătărie) I

Funcţia Posturi

Nr. total de funcţii contractuale
de conducere** 1

Nr. total de funcţii contractuale
de execuţie 15

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 16



de conducere de executie

1 Vacant Asistent social practicant S
2 Medeşean Klaudia Instructor educaţie M
3 Szekely Simona Instructor educaţie M
4 Preian Elena Instructor educaţie M
5 Cocheci Lăcrămioara Instructor educaţie M
6 Preian Mariana Instructor educaţie M

7 Vacant temporar(Crăciunescu 
Larisa Nicoleta) Instructor educaţie M

8 Grozavu Olguţa Instructor educaţie M
9 Şchiopu Cristian Instructor educaţie M

10 Gacsadi Cristina Instructor educaţie M
11 Petraru Eugenia – Bianca Instructor educaţie M
12 Vârlan Valeria Instructor educaţie M
13 Pavel Corina Instructor educaţie M
14 Lazăr Sonia – Maria Instructor educaţie M
15 Popa Daniela – Liliana Instructor educaţie M
16 Vacant Instructor educaţie M
17 Vacant Instructor educaţie M
18 Vacant Instructor educaţie M
19 Vacant Instructor educaţie M
20 Vacant Instructor educaţie M
21 Vacant Instructor educaţie M
22 Vacant Instructor educaţie M
23 Vacant Instructor educaţie M

OBSERVATII

Reţea Servicii de Tip Familial 
Valea – Jiului

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/17 la Hotărârea nr.187/2013 a 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
REŢEA SERVICII DE TIP FAMILIAL VALEA – JIULUI

Treapta 
profesionala/gra

d

Nivelul 
studiilor



24 Vacant Instructor educaţie M
25 Vacant Instructor educaţie M
26 Vacant Instructor educaţie M
27 Vacant Instructor educaţie M
28 Vacant Instructor educaţie M
29 Vacant Instructor educaţie M
30 Vacant Funcţionar (economic) M
31 Vacant Magaziner M

32 Nemeş Ioan Muncitor calificat(şofer) III

Funcţia Posturi

Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 0

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 32

Nr. total de posturi din 
cadrul centrului 32

Reţea Servicii de Tip Familial 
Valea – Jiului



de conducere de executie

1 Crainic Raluca – Loredana Şef centru I S
2 Eros Ana Inspector specialitate II S
3 Vacant Psiholog Practicant S
4 Bulinschi Cristina Asistent medical Principal PL
5 Vacant Asistent medical Principal PL
6 Conţ Daniela Asistent medical PL
7 Crăciun Rozalia – Felicia Instructor educaţie M
8 Ivănuş Paula Instructor educaţie M
9 Luduşan Elena Instructor educaţie M
10 Cheoarţă Ionela – Claudia Instructor educaţie M
11 Muntea Mirela – Camelia Instructor educaţie M
12 Sav Daniela Instructor educaţie M
13 Vacant Instructor educaţie M
14 Vacant Instructor educaţie M
15 Ivan Carmen Luminiţa Funcţionar(economic) M
16 Anton Monica – Ramona Administrator I M
17 Vacant Şofer I

18 Rusu Viorica Muncitor 
calificat(bucătar) II

Casa Familială pentru Copii cu 
Dizabilităţi Hunedoara

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/27 la Hotărâre

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hun

STAT DE FUNCŢII
CASA FAMILIALĂ PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI HUNEDOARA

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



19 Raţ Vasile Muncitor 
calificat(electrician) III

20 Lupulescu Daniela Angelica Muncitor 
calificat(bucătar) IV

21 Simina Felicia Infirmieră G
22 Vacant Infirmieră G
23 Vacant Infirmieră G
24 Vacant Infirmieră G
25 Vacant Infirmieră G
26 Lupuţ Elena Îngrijitoare G
27 Băneş Elena Îngrijitor(curăţenie)

Funcţia Posturi

Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 1

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 26

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 27

Casa Familială pentru Copii cu 
Dizabilităţi Hunedoara



OBSERVATII

a nr.187/2013 a 

nedoar





de conducere de executie

1 Vacant Medic 1/2N S
2 Murgilă Lenuţa Asistent medical Principal PL
3 Vacant Asistent medical Principal PL
4 Gavrilă Sanda – Daniela Asistent medical PL
5 Cunţan Lucia – Lavinia – Elena Instructor educaţie M
6 Săbau Mariana – Adrina Instructor educaţie M
7 Malea Mariana – Camelia Instructor educaţie M
8 Vacant Instructor educaţie M
9 Vacant Instructor educaţie M
10 Vacant Instructor educaţie M

11 Creţ Viorica Muncitor 
calificat(bucătar) IV

12 Vacant Infirmieră G

OBSERVATII

Centrul Specializat pentru Copii 
cu Dizabilităţi Hunedoara

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/26 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL SPECIALIZAT  PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI HUNEDOARA

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



13 Vacant Infirmieră G
14 Raţ Gabriela Îngrijitor(curăţenie)

Funcţia Posturi

Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 0

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 13,5

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 13,5

Centrul Specializat pentru Copii 
cu Dizabilităţi Hunedoara



de conducere de executie

1 Gavriscenco Rodica – Rozina
Inspector 

specialitate(asistent 
social)

I S

2 Banga Maria Instructor educaţie M
3 Vacant Instructor educaţie M
4 Toader Marinela Asistent medical Principal PL

Funcţia Posturi
Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 0

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 4

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 4

Centrul Maternal  Hunedoara

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/25 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                           Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL MATERNAL  HUNEDOARA

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII



de conducere de executie

1 Picuş Florin - Raoul Kinetoterapeut S
2 Mergea Tatiana – Liliana Psiholog Practicant S
3 Vacant Logoped 1/2N S

4 Farcaş Ana Maria – Carina
Asistent 

medical(balneofiziotera
pie)

PL

5 Vacant Maseur M

Funcţia Posturi
Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 0

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 4,5

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 4,5

Centrul de recuperare pentru 
Copii cu Dizabilităţi Hunedoara

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/28 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                           Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL DE RECUPERARE  PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI HUNEDOARA

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII



de conducere de executie

1
Dumitrana Mirela – Mihaela

Inspector specialitate( 
educator specializat) II S

2
Baciu Alina

Inspector specialitate( 
educator specializat) II S

3
Tudorache Maria

Inspector specialitate( 
educator specializat) II S

4
Ursu Lacrima – Cristina

Inspector specialitate( 
educator specializat) II S

5 Mihuţ Simona – Olivia
Inspector specialitate( 
educator specializat II S

6 Vacant temporar(Marcu Lorena) Instructor educaţie M

7 Nanciu Sorina-Marinela Instructor educaţie M

8 Gostian Angelica-Daniela Instructor educaţie M

9 Mitre Emilia Instructor educaţie M

10 Libich Adelina-Lavinia Instructor educaţie M

11 Rădos Emilia Instructor educaţie M

OBSERVATII

Reţea Servicii de Tip Familial 
Deva

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/20 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                         Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
REŢEA SERVICII DE TIP FAMILIAL DEVA

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



12 Rîmbetea Cornelia Instructor educaţie M

13 Vacant temporar(Zoran Mihaela) Instructor educaţie M

14 Toderesc Mirela-Tiberia Instructor educaţie M
15 Tănăsoni Maria Cătălina Instructor educaţie M
16 Peica Gabriela-Virginica Instructor educaţie M

17 Vacant temporar                  
(Paşcalău Erika-Amalia Instructor educaţie M

18 Crăciun Mariana Gabi Instructor educaţie M
19 Vacant Instructor educaţie M
20 Vacant Magaziner M

Funcţia Posturi
Nr. total de funcţii contractuale
de conducere** 0

Nr. total de funcţii contractuale
de execuţie 20

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 20

Reţea Servicii de Tip Familial 
Deva



de conducere de executie

1 Codrea Doru Vasile Şef centru I S

2 Corâci Elena Inspector 
specialitate(economist) II S

3 Săcrieru Angela Inspector Specialitate II S
4 Popa Daniela Lucia Medic 1/2N S
5 Mutu Cristina-Simona Psiholog Specialist S
6 Tămaş Marina-Liliana Asistent social Practicant S
7 Vacant temporar(Duma Jenica) Instructor educaţie M
8 Iordache Fănuţa Instructor educaţie M
9 Iancu Maria Diana Instructor educaţie M
10 Ţervelei Steluţa Instructor educaţie M
11 Fer Zorela Instructor educaţie M
12 Bîrlea Aurel-Cristian Asistent medical Principal PL
13 Avădanei-Tetilianu Ana-Maria Asistent medical Principal PL
14 Codrean Ana-Maria Asistent medical PL
15 Bosoi Marinela-Lăcrămioara Asistent medical PL
16 Vacant Instructor ergoterapie M
17 Vacant Maseur M

OBSERVATII

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Petrila

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/14 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                           Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PETRILA

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



18 Cucu Maria Magaziner M

19 Varga Ion Muncitor calificat(şofer) III

20 Oşan Ioan Muncitor 
calificat(bucătar) IV

21 Szabo Elena Muncitor 
calificat(bucătar) IV

22 Jurca Maria-Adriana Muncitor calificat IV
23 Stoica Maria Muncitor calificat IV
24 Brînzea Gyongy Infirmieră G
25 Cerna Rodica Infirmieră G
26 Muntean Elena-Paula Infirmieră G
27 Oniciu Georgeta-Maria Infirmieră G
28 Simion Eva Infirmieră G
29 Vacant Infirmieră G
30 Antochi Nela Îngrijitoare G
31 Nemeş Paraschiva Îngrijitoare G
32 Pasăre Delia-Maria Îngrijitoare G
33 Popescu Adriana Îngrijitoare G

34 Vacant temporar(Gălăţan Ana 
Macrina) Îngrijitoare G

35 Vasile Gabriela-Rodica Îngrijitoare G

36 Vacant Muncitor 
calificat(întreţinere) III

37 Gălăţan Ileana Muncitor necalificat I

38 Borşa Marcela Muncitor 
necalificat(bucătărie) I

39 Teleancă Maria‐Jenica
Muncitor 

necalificat(bucătărie) I

Funcţia Posturi
Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 1

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 37,5

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 38,5

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Petrila



de conducere de executie

1 Marian Cornelia Inspector specialitate I S
2 Stoica Adriana-Mariana Inspector specialitate I S
3 Ionici Mariana-Marinela Asistent medical Pl
4 Vacant Magaziner M
5 Iloiu Ionelia-Andreia Infirmieră G
6 Gârz Corina Infirmieră G
7 Panatie Aurora Îngrijitoare G
8 Stănilă Rodica Îngrijitoare G

9 Nistoresc Valeria
Muncitor 

calificat(bucătar) III

10 Vacant
Munitor 

calificat(întreţinere) III

11 Muntean Dorin Supraveghetor noapte
12 Poroabă Angela Supraveghetor noapte

Funcţia Posturi
Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 0

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 12

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 12

Cămin pentru Persoane 
Vârstnice Pui

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/15 la Hotărârea nr187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                          Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE PUI

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor OBSERVATII



de conducere de executie

1 Mesaroş Alina-Raluca Şef centru I S
2 Burger Andreea Monica Inspector specialitate II S

3 Miron Adela Cristina Inspector 
specialitate(economist) II S

4 Morar Claudia Asistent social Practicant S
5 Cernat Mariana Psiholog Practicant S
6 Segărceanu Cerasela Asistent medical PL
7 Crişan Camelia Asistent medical PL
8 Gorgan Emilia Asistent medical PL
9 Cătană Roxana-Adriana Administrator II M
10 Mesaroş  Neluţa Instructor ergoterapie M

11 Mesaroş Iacob Viorel Muncitor calificat I

12 Dragomir Jana Munitor calificat(bucătar) IV

13 Pîrvulescu Sorina-Gabriela Munitor calificat(bucătar) IV

14 Mireşan  Dina Infirmieră G
15 Parasca Violeta-Adina Infirmieră G
16 Muraraşu Dorina Infirmieră G
17 Ilieş Adela-Manuela Spălătoreasă G

OBSERVATII

Cămin pentru Persoane 
Vârstnice Lupeni

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                                   Anexa nr. 2/13 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                           Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE LUPENI

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



18 Răscol Carmen Îngrijitoare G
19 Cîrstenoiu Adina-Jenica Îngrijitoare G
20 Pătru Liliana Îngrijitoare G
21 Oiegar Dorina Supraveghetor noapte G
22 Colţa Elena Supraveghetor noapte G
23 Crişan Carmen Daniela Supraveghetor noapte G

24 Gherghe Iulia-Alina Muncitor 
necalificat(bucătărie) I

Funcţia Posturi
Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 1

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 23

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 24

Cămin pentru Persoane 
Vârstnice Lupeni



de conducere de executie

1 Vacant temporar(Radu Bogdan) Şef centru I S

2 Opra Mirela Maria Inspector 
specialitate(economist) IA S

3 Iusco Georgeta-Ioana Psiholog Specialist S

4 Tescaru Monica-Viorica
inspector 

specialitate(asistent 
social)

II S

5 Vacant Inspector specialitate II S
6 Bîndiul Maria Asistent Medical Principal PL
7 Colda Maria-Viorica Asistent Medical Principal PL
8 Vacant Asistent Medical Principal PL
9 Groza Daniela-Iaiela Asistent Medical PL
10 Gheorghiţă Daniela Asistent Medical PL
11 Abrudean Voichiţa Instructor ergoterapie M
12 Iancu Ioan Magaziner M

13 Mihăilă Ioan Muncitor 
calificat(mecanic) I

14 Stoica Lazăr Muncitor 
calificat(întreţinere) I

15 Stanciu Aron Muncitor 
calificat(întreţinere) II

16 Pera Marin Muncitor calificat(şofer) II

OBSERVATII

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Geoagiu

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz STRUCTURA

Functia contractuala

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                              Anexa nr. 2/8 la Hotărârea nr.187/2013 a 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                            Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ GEOAGIU

Treapta 
profesionala/grad

Nivelul 
studiilor



17 Rusu Costel Muncitor 
calificat(instalator) II

18 Inel Mariana Muncitor 
calificat(bucătar) II

19 Caraşcă Pompiliu-Iulian Muncitor calificat III

20 Romcea Maria Muncitor 
calificat(bucătar) IV

21 Mădean Elena-Lucian Muncitor 
calificat(bucătar) IV

22 Achim Marioara Îngrijitoare G
23 Ardean Cornel Îngrijitor G
24 Bogdan Elena-Dumitra Îngrijitoare G
25 Cărăguţ Elisabeta Îngrijitoare G
26 Cristea Marioara Îngrijitoare G
27 Trif Dorin Îngrijitoare G
28 Vacant temporar(Bîndiul Lucia) Îngrijitoare G
29 Cristei Ioan Paznic
30 Bătrâna Ana Infirmieră G
31 Ardean Viorica Infirmieră G
32 Iancu Elisabeta Infirmieră G
33 Muntean Marta Infirmieră G

Funcţia Posturi
Nr. total de funcţii 
contractuale de conducere** 1

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 32

Nr. total de posturi din cadrul 
centrului 33

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Geoagiu



înalt 
funcţionar 
public

de conducere 
** de execuţie de 

conducere de execuţie

1
Vacant

director 
general, grad II S

2
Grama Sorina - Carmen

director 
general 
adjunct, grad II

S

3
Georgescu Monica

director 
general 
adjunct, grad II

S

1
Lupu Marica

auditor I superior S

2 Gheorghiţă Cătălin - 
Florinel

inspector I superior S

1 Mihuţ Alina şef birou I S

2 vacant consilier juridic I superior S

3
Popa Haida Loredana 
Cristina consilier juridic I principal S

4
Grozav Aurora Valentina 

consilier juridic I asistent S

5 vacant  consilier juridic I debutant S
6 vacant  inspector I principal S

1 Cristian Carmen - Elena şef birou I S

BIROUL  JURIDIC ŞI CONTENCIOS

BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII

Funcţia contractuală
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COMPARTIMENT AUDIT INTERN

O
bs
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ţii

Nr. 
crt.

Funcţia 
de 

demnitate 
publică

Funcţia publică

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                              Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.187/2013 a          

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara                                                   Consiliului Judeţean Hunedoara                   

APARATUL PROPRIU

N
iv

el
ul

 s
tu

di
ilo

r

Numele, prenumele/ 
vacant temporar/ vacant, 

după caz



2 vacant  inspector I superior S

3 Bodrean Loredana  inspector I asistent S

4 Pîrvulescu Adina - 
Gabriela consilier juridic I asistent S

5 Frâncu Nicoleta psiholog practicant S

6
 vacant temporar             
(Pascuta Maria 
Magdalena)

referent II M

1 vacant consilier I superior S

2 Haiduc Laurian Sorin consilier I superior S

3
Coposescu Adela 
Olimpia inspector I superior S

4 Tudor Ramona Claudia inspector I principal S
5 Crăciun Mariana referent III superior M

1 Sav Gabriela şef birou I S

2 Mihuleţ Svetlana   Ionela inspector I superior S

3
Vladimirescu Alina 
Diana inspector I superior S

4
Zamfirache Diana 
Alexandrina inspector I principal S

5 Prăştean Maria Ileana referent III superior M

6 Jurconi Alina Andreea 
inspector 
specialitate II S

1
 vacant temporar             
(Balint Lucia) inspector I principal S

2 Curuţ Dorina inspector I principal S

3 Coroiu Victoria inspector I asistent S

4 vacant inspector I asistent S

5 Maracu Gabriela medic S

COMPARTIMENT ACHIZIŢII ŞI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE 
CU HANDICAP

BIROUL MONITORIZARE, STRATEGII, DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE, ANALIZĂ STATISTICĂ ŞI INCLUZIUNE 
SOCIALĂ



6 Huieţ Cristina - Dana
inspector 
specialitate II S

1 Mihuţ Simona - Monica şef serviciu I S

2 Botici Mihaela inspector I superior S

3 Malea Victorina inspector I superior S

4 vacant inspector I superior S

5 vacant inspector I superior S

6 Iorga Bianca Pompilia inspector I principal S

7 Alb Diana - Nadina inspector I asistent S

8 vacant inspector I asistent S
9 vacant inspector I asistent S

10 Budai Florica
referent 
specialitate II superior S.S.D.

1 Truţa Mariana consilier I superior S
2 vacant inspector I asistent S

1 Pintea Daniela Maria inspector I principal S
2 vacant inspector I asistent S
3 Todoruţ Ramona referent III superior M

4
 vacant temporar            
(Moldovan Eugenia) referent III principal M

5 vacant referent III asistent M

6 Putuca Daniela Camelia
inspector 
specialitate II S

1
Lazăr Ionela 
Lăcrămioara şef serviciu I S

2 Niţă Mariana consilier I superior S

3 Oargă Corina consilier I superior S

4 Sav Florin inspector I superior S

COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ, PLASAMENTE, ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI

SERVICIUL RESURSE UMANE - SALARIZARE

COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE



5 Sicoie Simona - Mariana inspector I principal S

6
Moldovan Daniela -
Maria inspector I principal S

7
Tudor Camelia - 
Scumpiţa inspector I principal S

8 Bobora Alina inspector I principal S

9 vacant inspector I asistent S

10 Bulău Ioana inspector I asistent S

11 vacant psiholog practicant S

12
vacant

inspector 
specialitate I S

13 Furdui Liliana Daniela
inspector 
specialitate II S

1 Nedel Simona consilier I superior S

2  vacant temporar             
(Cucu Simona - Elena) inspector I superior S

3 Bucur Carmen 
Alexandrina

inspector I superior S

4
Momeu Monica - 
Carmen inspector I superior S

5
vacant temporar 
(Cioarec Elena) inspector I principal S

6 Trifa Mihaela - Maria inspector I principal S

7 vacant inspector I asistent S

8 vacant inspector I asistent S

9 Cîrstea Adriana - 
Eugenia inspector I asistent S

1 Almasan Lucia
Asistent 
maternal G;M

2 Andras Emilia
Asistent 
maternal G;M

3 Andri Estera
Asistent 
maternal G;M

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ

COMPARTIMENT ASISTENŢI MATERNALI



4 Anton Viorica
Asistent 
maternal G;M

5 Baldea Mariana
Asistent 
maternal G;M

6 Bandi Maria
Asistent 
maternal G;M

7 Barsan Livia
Asistent 
maternal G;M

8 Belus Claudiu Valerian
Asistent 
maternal G;M

9 Belus Rodica Angela
Asistent 
maternal G;M

10 Bernat Daniel
Asistent 
maternal G;M

11 Bernat Mariana
Asistent 
maternal G;M

12 Birghis Veronica
Asistent 
maternal G;M

13 Biro Marinela
Asistent 
maternal G;M

14 Biro Voichita
Asistent 
maternal G;M

15 Birsan Trandafira
Asistent 
maternal G;M

16 Boches Liviu
Asistent 
maternal G;M

17 Bocicor Maria
Asistent 
maternal G;M

18 Bodea Iosif
Asistent 
maternal G;M

19 Bodea Katalin
Asistent 
maternal G;M

20 Bodescu Toma Vasilica
Asistent 
maternal G;M

21 Bogari Monica
Asistent 
maternal G;M

22 Bogdan Niculina Maria
Asistent 
maternal G;M

23 Boji Ileana Filofteia
Asistent 
maternal G;M

24 Borbely Geogeta Asistent 
maternal G;M

25 Bota Alexandra
Asistent 
maternal G;M



26 Bota Luminita
Asistent 
maternal G;M

27 Bucur Elisabeta
Asistent 
maternal G;M

28 Bumbar Maria Daniela
Asistent 
maternal G;M

29 Bungardean Oprita
Asistent 
maternal G;M

30 Caraman Viorica
Asistent 
maternal G;M

31 Cerna Iovian
Asistent 
maternal G;M

32 Cerna Lidia Ana
Asistent 
maternal G;M

33 Ciobanu Laurentia
Asistent 
maternal G;M

34 Clep Angelica
Asistent 
maternal G;M

35 Cojocaru Paula 
Petronela

Asistent 
maternal G;M

36 Conevici Rodica
Asistent 
maternal G;M

37 Corhan Elisabeta
Asistent 
maternal G;M

38 Corut Loredana Adela
Asistent 
maternal G;M

39
Costea Adamescu 
Rodica Mariana

Asistent 
maternal G;M

40
Craciunica Georgeta 
Emilia

Asistent 
maternal G;M

41 Crisan Daniela Adriana
Asistent 
maternal G;M

42 Crisan Tatiana
Asistent 
maternal G;M

43 Cucu Carmen Maia
Asistent 
maternal G;M

44 Cutinant Antonela
Asistent 
maternal G;M

45 Daj Emilia
Asistent 
maternal G;M

46 Damean Gabriela
Asistent 
maternal G;M



47 Danescu Simona Liliana
Asistent 
maternal G;M

48 Danila Nicoleta Adriana
Asistent 
maternal G;M

49 David Elena
Asistent 
maternal G;M

50 Demeter Elena Viorica
Asistent 
maternal G;M

51 Demian Ramona Amalia
Asistent 
maternal G;M

52 Dimulescu Iolanda
Asistent 
maternal G;M

53 Dinca Liliana Marusia
Asistent 
maternal G;M

54 Dragan Ana
Asistent 
maternal G;M

55 Dragotesc Ana
Asistent 
maternal G;M

56 Enciu Viorica
Asistent 
maternal G;M

57 Faur Cristina
Asistent 
maternal G;M

58 Faur Marta
Asistent 
maternal G;M

59 Fejes Ana
Asistent 
maternal G;M

60 Florea Marinela
Asistent 
maternal G;M

61 Fodor Gastita
Asistent 
maternal G;M

62 Fodor Maria Elena
Asistent 
maternal G;M

63 Gilea Maria
Asistent 
maternal G;M

64 Gogoasa Simona
Asistent 
maternal G;M

65 Grecu Rodica
Asistent 
maternal G;M

66 Grecu Roman
Asistent 
maternal G;M

67 Gyorfi Magda
Asistent 
maternal G;M

68 Hadnagi Ibolya
Asistent 
maternal G;M



69
Hanes Marioara 
Cornelia

Asistent 
maternal G;M

70 Hanes Sorin Marius
Asistent 
maternal G;M

71 Hanti Valentina
Asistent 
maternal G;M

72 Herban Viorica
Asistent 
maternal G;M

73 Ionut Liliana
Asistent 
maternal G;M

74 Iordache Anisoara
Asistent 
maternal G;M

75 Irimie Lucia Viorica
Asistent 
maternal G;M

76 Jercau Maria
Asistent 
maternal G;M

77 Jiganie Georgeta
Asistent 
maternal G;M

78 Lela Nicoleta
Asistent 
maternal G;M

79 Lobont Elena
Asistent 
maternal G;M

80 Lobont Wiky Angela
Asistent 
maternal G;M

81 Lucaci Ileana
Asistent 
maternal G;M

82 Lupsa Brindusita Lenuta
Asistent 
maternal G;M

83 Lupsa Maria Florica
Asistent 
maternal G;M

84 Macaveiu Sabina
Asistent 
maternal G;M

85 Maglas Marinela
Asistent 
maternal G;M

86 Malina Lenuta
Asistent 
maternal G;M

87 Malinas Ana
Asistent 
maternal G;M

88 Manga Titiana Adina
Asistent 
maternal G;M

89 Marian Maria
Asistent 
maternal G;M

90 Matei Carmen Lucia
Asistent 
maternal G;M



91 Meleca Dumitru
Asistent 
maternal G;M

92 Meleca Elena
Asistent 
maternal G;M

93 Mihail Dorina
Asistent 
maternal G;M

94 Miricescu Maria Livia
Asistent 
maternal G;M

95 Mocan Rodica
Asistent 
maternal G;M

96 Morar Liliana
Asistent 
maternal G;M

97 Morosanau Rodica
Asistent 
maternal G;M

98 Morutan Nadia
Asistent 
maternal G;M

99 Mot Marioara
Asistent 
maternal G;M

100 Motoc Rodica
Asistent 
maternal G;M

101 Muntean Berzan 
Luminita Iolanda

Asistent 
maternal G;M

102 Muntean Marsilia
Asistent 
maternal G;M

103 Muraretu Daniela
Asistent 
maternal G;M

104 Murg Vioneli
Asistent 
maternal G;M

105 Nan Dorina Camelia
Asistent 
maternal G;M

106 Neamtu Elena
Asistent 
maternal G;M

107 Negrea Olga Xenia
Asistent 
maternal G;M

108 Nicorici Claudia Marina
Asistent 
maternal G;M

109 Nicorici Irina
Asistent 
maternal G;M

110 Nicula Artina
Asistent 
maternal G;M

111 Onescu Damaris 
Marinela

Asistent 
maternal G;M



112 Oprian Marinela 
Marioara

Asistent 
maternal G;M

113 Oproiu Letitia Floarea
Asistent 
maternal G;M

114 Oproni Rozalia
Asistent 
maternal G;M

115 Palade Mitrita
Asistent 
maternal G;M

116 Pasere Dorel Danut
Asistent 
maternal G;M

117 Pasere Rodica Adriana
Asistent 
maternal G;M

118 Pavel Angelica Mariana
Asistent 
maternal G;M

119 Ploscar Marioara
Asistent 
maternal G;M

120 Pop Liliana
Asistent 
maternal G;M

121 Popa Lucica
Asistent 
maternal G;M

122 Precup Daniel
Asistent 
maternal G;M

123 Precup Isabela
Asistent 
maternal G;M

124 Rotar Viorica
Asistent 
maternal G;M

125 Rudnic Vasile
Asistent 
maternal G;M

126 Rusu Vasilica 
Lacramioara

Asistent 
maternal G;M

127
Salasan Adriana Victoria

Asistent 
maternal G;M

128 Sandulachi Maria Lia
Asistent 
maternal G;M

129
Scorobete Angela 
Sorinela

Asistent 
maternal G;M

130 Sfetcu Emilia Sorina
Asistent 
maternal G;M

131 Sirbu Ion
Asistent 
maternal G;M

132 Sirbu Marinela Lacrima
Asistent 
maternal G;M



133 Sprivac Maria
Asistent 
maternal G;M

134 Stancu Adrian
Asistent 
maternal G;M

135 Stancu Angela
Asistent 
maternal G;M

136 Stanici Violeta
Asistent 
maternal G;M

137 Stinga Elena Rodica
Asistent 
maternal G;M

138 Stoicoi Ioan
Asistent 
maternal G;M

139 Stoicoi Rodica
Asistent 
maternal G;M

140 Suciu Corina
Asistent 
maternal G;M

141 Tatar Cristina Luminita
Asistent 
maternal G;M

142 Tepes Gabriela Ghizela
Asistent 
maternal G;M

143 Ticula Silvia
Asistent 
maternal G;M

144 Tivadar Anna
Asistent 
maternal G;M

145 Urban Veronica
Asistent 
maternal G;M

146 Vasiu Cornelia
Asistent 
maternal G;M

147 Veres Susana
Asistent 
maternal G;M

148
Virvoniu Gabriela 
Izabela

Asistent 
maternal G;M

149 Vlad Emilia
Asistent 
maternal G;M

150 Vlad Minerva
Asistent 
maternal G;M

151 Vreme Tatiana
Asistent 
maternal G;M

152 Vacant
Asistent 
maternal G;M

153 Vacant
Asistent 
maternal G;M

154 Vacant
Asistent 
maternal G;M



155 Vacant
Asistent 
maternal G;M

156 Vacant
Asistent 
maternal G;M

157 Vacant
Asistent 
maternal G;M

158 Vacant
Asistent 
maternal G;M

159 Vacant
Asistent 
maternal G;M

160 Vacant
Asistent 
maternal G;M

161 Vacant
Asistent 
maternal G;M

162 Vacant
Asistent 
maternal G;M

163 Vacant
Asistent 
maternal G;M

164 Vacant
Asistent 
maternal G;M

165 Vacant
Asistent 
maternal G;M

166 Vacant
Asistent 
maternal G;M

167 Vacant
Asistent 
maternal G;M

168 Vacant
Asistent 
maternal G;M

169 Vacant
Asistent 
maternal G;M

170 Vacant
Asistent 
maternal G;M

171 Vacant
Asistent 
maternal G;M

172 Vacant
Asistent 
maternal G;M

173 Vacant
Asistent 
maternal G;M

174 Vacant
Asistent 
maternal G;M

175 Vacant
Asistent 
maternal G;M

176 Vacant
Asistent 
maternal G;M



177 Vacant
Asistent 
maternal G;M

178 Vacant
Asistent 
maternal G;M

179 Vacant
Asistent 
maternal G;M

180 Vacant
Asistent 
maternal G;M

181 Vacant
Asistent 
maternal G;M

182 Vacant
Asistent 
maternal G;M

183 Vacant
Asistent 
maternal G;M

184 Vacant
Asistent 
maternal G;M

185 Vacant
Asistent 
maternal G;M

186 Vacant
Asistent 
maternal G;M

187 Vacant
Asistent 
maternal G;M

188 Vacant
Asistent 
maternal G;M

189 Vacant
Asistent 
maternal G;M

190 Vacant
Asistent 
maternal G;M

191 Vacant
Asistent 
maternal G;M

192 Vacant
Asistent 
maternal G;M

193 Vacant
Asistent 
maternal G;M

194 Vacant
Asistent 
maternal G;M

195 Vacant
Asistent 
maternal G;M

196 Vacant
Asistent 
maternal G;M

197 Vacant
Asistent 
maternal G;M

198 Vacant
Asistent 
maternal G;M



199 Vacant
Asistent 
maternal G;M

200 Vacant
Asistent 
maternal G;M

1 Olari Lenuţa şef birou I S

2 vacant inspector I superior S

3 vacant inspector I asistent S

4 vacant inspector I asistent S

5 Donca Irina - Maria referent III superior M

6 Costa Carmina - Alina
inspector 
specialitate II S

1 Chanduvi Alida inspector I superior S

2 vacant inspector I principal S

3 Juratoni Lavinia - Ligia inspector I asistent S

4 Limbianu Adriana inspector I asistent S

5 Mîrza Violeta - Diana psiholog specialist S

1 Dăbucean Oana - 
Claudia

inspector I principal S

2

Obadă Rebeca - Daniela

inspector 
specialitate 
(asistent 
social)

I S

3 David Daniel - Ioan şofer I

1
Ţurcanu Mariana    Delia

şef serviciu I S

2 Şuşman Mioara consilier I superior S

3 Schulleri Cecilia inspector I superior S

COMPARTIMENT INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAŢIE ŞI REPATRIERI

ECHIPA MOBILĂ DE INTERVENŢIE RAPIDĂ ÎN CAZURI DE ABUZ, NEGLIJARE ŞI EXPLOATARE A COPILULUI

BIROUL INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ  A COPILULUI



4 vacant inspector I asistent S

5 Farcaş Simona referent III superior M

6 Buta Rodica - Aurora
medic          
(N.P.P. ) specialist S

7 Marian Angela medic  1/2 N specialist S

8 Vacant medic  1/2 N specialist S

9
Cioară Camelia 
Eleonora asistent social practicant S

10 Vîrlan Maria - Cosmina psiholog practicant S

11 vacant psihopedagog S

1 Ianc Geanina Marina şef serviciu I S

2 Zota Mirela - Nicoleta consilier I superior S

3 vacant inspector I superior S

4 Uriţescu Carmen - 
Nicoleta inspector I superior S

5 vacant temporar         
(Irimie Mihaela - Mioara)

inspector I asistent S

6 Vîlcu Maria - Cristina inspector I asistent S

7 vacant referent III superior M

8 Oproiescu Adriana referent III superior M

9
Sav Cristina - Mihaela

inspector 
specialitate I S

10  vacant temporar             
(Beica Ioan - Aron)

inspector 
specialitate II S

1 Bîndea Mircea Marcel şef birou I S

2 Boloţ Constantin - Marin consilier I superior S

3
Mutaşcu Beatrice - 
Meda inspector I principal S

BIROUL MONITORIZARE SERVICII SOCIALE ADULŢI, VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE PENTRU COPII ŞI RELAŢIA CU O.N.G.



4 Florea Adriana - Adina inspector I principal S

5 Todea Oana - Elisabeta inspector I asistent S

6 Moraru Doina - Lia referent III principal M

1 Buda Marina şef serviciu I S

2 vacant inspector I principal S

3 Tomoaie Rodica inspector I principal S

4 Popescu Claudia - Elena inspector I principal S

5 Sav Laura - Alina referent III superior M

6
Schemp Ecaterina - 
Laura medic specialist S

7 vacant kinetoterapeut S

8

Finuca Ecaterina

inspector 
specialitate 
(asistent 
social)

II S

9 Sohorca Cristina - Maria psiholog practicant S

10 Ştefan Iulia psiholog practicant S

11 vacant psihopedagog S

12 vacant
pedagog 
recuperare PL.

13 Kristze Luminiţa referent II M

1 Popa Georgeta - Angela şef serviciu I S

2 Illeş Liliana inspector I superior S

3 Costa Margareta inspector I principal S

4
 vacant temporar             
(Şoica Nadia - Maria) inspector I principal S

5 Ştef Mirela - Alina inspector I principal S

SERVICIUL CONTABILITATE

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP



6 Marc Corina - Ramona consilier I asistent S

7 Dubar Violeta inspector I asistent S

8
Lazăr Delia - Flavia

referent 
specialitate II superior S.S.D.

1 Pop Eugenia - Carmen consilier I superior S

2 Tudor Claudia - Andreea inspector I principal S

3 Suciu Daniela inspector I principal S

4 Ciungan Maria
referent 
specialitate II superior S.S.D.

1 Bociat Camelia consilier I superior S

2 Tăuţan Maria inspector I superior S

3 Muntean Vonelia - 
Marcela

inspector I superior S

4 Negrilă Elena inspector I asistent S

5 vacant inspector I asistent S

6 Malik Margareta referent III superior S

1
vacant

şef 
serviciu I S

2 Gorcea Constanţa 
Alexandra

inspector 
specialitate I S

3 Petraşc Gabriela
inspector 
specialitate II S

4 Popa Ovidiu - Ioan
inspector 
specialitate II S

5 Coza Florina - Floredana referent II M

6 Herţeg Gherghe 
muncitor 
calificat II

COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PRESTAŢII SOCIALE

COMPARTIMENT FINANCIAR BUGET

SERVICIUL TEHNIC, PATRIMONIU ŞI ADMINISTRATIV



7 Cibian Mihai Paul şofer I

8 Petraşc Lucian şofer I

9
Bradu Daniela - 
Verginica

îngrijitor 
(curăţenie)

1 Popescu Ion şef birou I S

2
Logojan Cosmin - 
Flavius

inspector 
specialitate II S

3
Moga Sorinela - Sanda

inspector 
specialitate II S

4
Petros Viorica - Maria

inspector 
specialitate II S

5
Căinanţ Flavius - Radu

muncitor 
calificat 
(şofer)

III

6
Sasu Ioan

muncitor 
calificat 
(şofer)

I

117

14

103

2

241

360

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

BIROUL APROVIZIONARE

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL PROPRIU

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE 
CONDUCERE 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE



                ANEXA NR.3 
 la  Hotărârea nr.187/2013 

                             a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
    
 
 
 
 

R E G U L A M E N T 
de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
 

 
 
 
Cap. I.  DISPOZIŢII GENERALE 
 
 
Art.1  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, denumită în 
continuare Direcţia generală, este instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în 
subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
Art.2 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara  are rolul de a 
asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie. 
 
Art.3  Finanţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara se 
asigură din bugetul judeţului Hunedoara.  
 
Art.4   Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are 
patrimoniu propriu, format din bunuri mobile şi imobile din dotare, provenite din fondurile puse 
la dispoziţie de către consiliul judeţean, precum şi cele preluate prin protocol de predare – 
preluare de la instituţiile reorganizate. 
 
Art.5 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are sediul în 
municipiul Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 18, judeţul Hunedoara. 
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Cap. II  FUNCŢII 
 
Art.6 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara îndeplineşte 
următoarele funcţii: 

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a 
planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi 
a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean; 

b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la 
nivelul judeţului; 
      c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 
care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 

e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare 
necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale 
şi colective la nivelul judeţului; 
      f) de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul 
asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 
 
 
Cap. III.  ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI HUNEDOARA 
 
Art.7  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara îndeplineşte 
următoarele atribuţii principale: 
 
a) în domeniul protecţiei persoanei adulte: 
  1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în 
nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în 
vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a 
depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul 
individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 
  2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la 
exprimarea liberă a opiniei; 
  3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflată 
în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 
  4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire 
a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o 
instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 
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  5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei 
adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a 
unor centre specializate; 
  6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform 
planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 
  7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
 
b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului: 
  1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi 
propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 
  2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a 
măsurilor de protecţie specială a copilului;  
  3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament 
copilul; 
  4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe 
toată durata acestei măsuri; 
  5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi 
maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură 
formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează 
activitatea acestora; 
  6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea 
reintegrării în mediul său familial; 
  7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările 
care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, 
modificarea sau încetarea acestora; 
  8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru 
copiii aflaţi în evidenţa sa; 
  9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să 
adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi 
eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii; 
  10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi relaţiile dintre aceştia şi 
părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa 
pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 
  11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
 
c) alte atribuţii: 
  1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din 
judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 
  2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de 
părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul 
serviciilor publice de asistenţă socială; 
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  3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor 
comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia 
copilului; 
  4. evaluează şi pregăteşte persoane, identifică serviciul public local de asistenţă 
socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează 
activitatea acestor asistenţi; 
  5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în 
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de 
convenţii de colaborare cu aceştia; 
  6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a 
serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale; 
  7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, 
precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor ce îi revin, conform legii; 
  8. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea 
serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte 
instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 
  9. propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea 
instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului; 
  10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a 
activităţilor desfăşurate; 
  11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu 
handicap; 
  12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil 
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane 
aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute 
de actele normative în vigoare; 

13.acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia 
instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu; 
  14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul 
propriu şi instituţiile / serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a 
acestuia; 
  15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia 
copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap; 
  16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 
hotărâri ale consiliului judeţean. 
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Cap. IV.  STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ 

 
Organizarea 

 
Art.8  (1) Structura organizatorică, numărul de personal şi statul de funcţii se aprobă 
prin hotărârea consiliului judeţean, la propunerea colegiului director. 
 

         (2) Direcţia generală are următoarea structură organizatorică: 
 

1) Compartiment audit - intern 
2) Biroul  juridic şi contencios 
3) Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi al Comisiei de Evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap 
4) Serviciul tehnic, patrimoniu si administrativ 
5) Compartiment  achiziţii şi contractare servicii sociale 
6) Biroul monitorizare, strategii, dezvoltare şi implementare proiecte, analiză 

statistică şi incluziune socială 
7) Serviciul management de caz, plasamente, A.M.P. 
8) Compartiment asistenţi maternali  
9) Compartiment management de caz 
10) Biroul adopţii şi postadopţii 
11) Biroul intervenţie în regim de urgenţă 
12) Compartiment intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi 

repatrieri 
13) Echipa mobilă de intervenţie rapidă in cazuri de abuz, neglijare şi exploatare 

a copilului 
14) Serviciul evaluare complexă a copilului 
15) Serviciul managementul calităţii serviciilor sociale pentru copii şi relaţia cu 

O.N.G. 
16) Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 
17) Compartiment evidenţă prestaţii sociale 
18) Biroul monitorizare servicii sociale adulţi, violenţă în familie 
19) Serviciul resurse umane, salarizare 
20) Compartiment  intern de prevenire şi protecţie 
21) Compartiment relaţii cu publicul şi registratură 
22) Serviciul contabilitate 
23) Compartiment financiar - buget 
24) Biroul aprovizionare 
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    I Servicii de tip rezidenţial pentru copii: 
• Reţea de servicii de tip familial Valea - Jiului 
• Reţea de servicii de tip familial Deva 
• Centrul de primire în regim de urgenţă Deva 
• Centrul de plasament Brad 
• Casa familială pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara 
• Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara 
• Centrul maternal Hunedoara 
• Case familiale Hunedoara 
• Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Hunedoara 
• Centrul de plasament Orăştie 
• Centrul de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a copilului Cuore –  
Petroşani 
• Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Vulcan  
• Centrul de plasament Lupeni  

 
   II Servicii de zi pentru copii: 
• Centrul de prevenire şi intervenţie împotriva abuzului şi neglijenţei Orăştie 
• Servicii de recuperare pentru copii şi adulţi cu handicap Deva 
• Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara 

 
    III  Servicii pentru persoane adulte: 
• Centrul de îngrijire şi asistenţă Brad 
• Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Simeria 
• Centrul de îngrijire şi asistenţă Bretea - Streiului 
• Centrul de îngrijire şi asistenţă Brănişca 
• Centrul de îngrijire şi asistenţă Geoagiu 
• Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 1 Păclişa 
• Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 2 Păclişa 
• Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 3 Păclişa 
• Cămin pentru persoane vârstnice Pui 
• Locuinţe protejate Orăştie 
• Centrul de îngrijire şi asistenţă Petrila 
• Cămin pentru persoane vârstnice Lupeni  

 
  (3) Centrele de plasament, centrul de primire în regim de urgenţă, centrele de zi, 

centrele de recuperare, casele de tip familial, reţelele de servicii de tip familial (apartamente), 
centrele de îngrijire şi asistenţă adulţi, centrul de integrare prin terapie ocupaţională, căminul 
pentru persoane vârstnice şi locuinţele protejate sunt organizate la nivel de serviciu.  
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Art.9  (1) Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara se asigură de directorul general şi de colegiul director. 
     (2) Directorul general al Direcţiei generale este ajutat de 2 directori generali 
adjuncţi, dintre care unul coordonează activitatea din domeniul economic şi administrativ, iar 
unul coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor 
adulte. 
  (3) Directorii generali adjuncţi coordonează activităţile din cadrul 
compartimentelor subordonate conform organigramei şi asigură rezolvarea problemelor 
curente.  

   (4) În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre 
directori generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general. 
 
 
Directorul General 
 
Art.10   (1) Directorul general al Direcţiei generale asigură conducerea executivă a 
acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. 
     (2) Directorul general reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 

    (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziţii. 
         (4) Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii 

principale: 
♦ exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică; 
♦ exercită funcţia de ordonator secundar de credite; 
♦ întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului 
judeţean; 
♦ elaborează şi supune aprobării consiliului judeţean, proiectul strategiei anuale, pe termen 
mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi 
protecţie a drepturilor copilului, având avizul colegiului director şi al comisiei; 
♦ elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi 
protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementărilor strategiilor şi propunerile de măsuri 
pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi 
apoi comisiei pentru protecţia copilului; 
♦ aprobă statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie 
personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare 
consiliului judeţean statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director; 
♦ controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni 
disciplinare acestui personal; 
♦ constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 
272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
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♦ este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în 
relaţiile cu aceasta; 
♦ asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului. 

   (5) Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite 
prin hotărâre a consiliului judeţean. 

   (6) Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului 
general al Direcţiei generale se fac la propunerea preşedintelui consiliului judeţean prin 
hotărâre a consiliului judeţean. 

 
Colegiul Director 

 
Art.11   (1) Colegiul director al Direcţiei generale este compus din: directorul general, 
directorii generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 
consilieri judeţeni, având cu precădere studii socio-umane, propuşi de preşedintele consiliului 
judeţean. 

      (2) Preşedintele colegiului director este secretarul general al  judeţului. În situaţia 
în care preşedintele colegiului director nu îşi poare exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate 
de către directorul general sau, după caz, de către directorul general adjunct al Direcţiei 
generale. 

      (3) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea 
directorului general, precum şi în şedinţă  extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 
directorului general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali 
adjuncţi. 

     (4) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele 
consiliului judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului şi alţi consilieri judeţeni, precum 
şi alte persoane invitate de membrii colegiului director. 

         (5) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
♦ analizează şi controlează activitatea Direcţiei generale; propune directorului general 
măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale; 
♦ avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere al 
exerciţiului bugetar; 
♦ avizează proiectul strategiei de organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi 
protecţie a drepturilor copilului şi rapoartelor privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie 
a drepturilor copilului elaborate de directorul general al Direcţiei generale; avizul este 
consultativ; 
♦ propune consiliului judeţean modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea 
îmbunătăţirii activităţii acesteia; 
♦ propune consiliului judeţean, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, 
altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 
♦ propune consiliului judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către 
Direcţia generală, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 
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♦ întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, 
precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei generale, cu 
încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul judeţean, în condiţiile legii. 

    (6) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin 
hotărârea consiliului judeţean. 

    (7) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi 
din numărul membrilor săi şi a preşedintelui.  

    (8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri cu votul 
majorităţii membrilor. 
 
Directorul General Adjunct  
 
Art.12.   Directorul general adjunct îndeplineşte următoarele atribuţii: 
♦ coordonează şi monitorizează activitatea serviciilor sociale pentru copii şi persoane adulte 

cu handicap; 
♦ participă ca membru al Colegiului Director în formarea strategiilor, programelor şi 

proiectelor privind eficientizarea serviciilor oferite în vederea realizării măsurilor de 
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, în 
conformitate cu obiectivele strategiei judeţene în domeniu; 

♦ monitorizează punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative din domeniul 
protecţiei copilului şi persoanelor cu handicap; 

♦ reprezintă interesele instituţiei în raporturile cu persoane fizice sau juridice de drept public 
sau privat, din ţară sau străinătate, în limita competenţelor stabilite de Directorul General; 

♦ colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte Direcţii generale, precum şi 
cu alte instituţii publice de pe raza judeţului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor; 

♦ urmăreşte încheierea de protocoale sau convenţii de colaborare cu institutiile publice din 
judeţ în vederea promovării drepturilor copiilor şi persoanelor adulte cu handicap; 

♦ coordonează prin serviciile de specialitate activitatea autorităti administratiei publice locale 
din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

♦ urmăreşte punerea în aplicare a hotărârii Comisei pentru Protecţia Copilului, Comisia de 
Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap şi a instanţei de judecată; 

♦ monitorizează activitatea serviciilor de evaluare copii şi adulţi; 
♦ urmăreşte modul de acreditare şi licenţiere a serviciilor destinate protecţiei copilului si 

persoanele adulte cu handicap; 
♦ coordoneză metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi precum 

şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii ale direcţiei; 
♦ colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu operatori economici prin încheierea de 
convenţii de colaborare cu aceştia în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale ; 
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♦ exercită activităţi de control intern în cadrul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor şi 
centrelor Direcţiei generale, care vizează respectarea legislaţiei în vigoare în domeniile 
specifice de activitate, regulamentului intern şi codului de conduită pentru personalul 
angajat; 

♦ colaborează cu directorul general adjunct economic, cu şefii de serviciu/ birouri/ 
compartimente şi de centre din cadrul Direcţiei generale în vederea atingerii obiectivelor 
propuse; 

♦ monitorizează întocmirea rapoartelor  anuale de evaluare a activităţii care se transmit 
Consiliului Judeţean şi altor instituţii abilitate;  

♦ coordonează acţiuni de consiliere a beneficiarilor şi a salariaţilor, cu accent deosebit pe 
comunicare în vederea minimizării conflictelor; 

♦ monitorizează furnizarea la termenele stabilite de date statistice atât către structurile 
D.G.A.S.P.C Hunedoara, cât şi către alte instituţii ale statului; 

♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi dispuse de Directorul General al 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara. 

 
 
Director General Adjunct Economic 
  
Art.13    Directorul general adjunct economic îndeplineşte următoarele atribuţii: 
♦ coordonează şi răspunde de activitatea serviciului contabilitate, compartiment financiar 

buget, compartiment evidenţă prestaţii sociale, serviciul tehnic, patrimoniu şi administrativ, 
biroului aprovizionare; 

♦ elaborează, împreună cu directorul general adjunct, studii de specialitate pentru 
eficientizarea costurilor Direcţiei generale referitoare la serviciile, birourile şi 
compartimentele funcţionale ale acesteia; 

♦ analizează împreună cu directorul general adjunct costurile proiectelor de dezvoltare 
instituţionale pe noi servicii şi structuri; 

♦ coordonează activitatea de elaborare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli, verifică 
în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării de cheltuieli din bugetul 
D.G.A.S.P.C. şi sesizează conducerea instituţiei de îndată ce constată încălcări ale 
normelor legale în domeniul utilizării fondurilor bugetare; 

♦ răspunde şi urmăreşte repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe serviciile din cadrul 
Direcţiei generale; 

♦ răspunde de organizarea evidenţei veniturilor şi cheltuielilor aprobate prin bugetele anuale 
şi actele normative în vigoare; 

♦ urmăreşte modul de aplicare al legislaţiei în vigoare în activitatea desfăşurată pe serviciile 
ce le coordonează; 

♦ asigură executarea controlului financiar-preventiv şi supune aprobării conducerii 
D.G.A.S.P.C. numai proiectele de operaţiuni care respectă cerinţele de egalitate, 
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regularitate şi încadrare în limitele angajamentelor bugetare aprobate care poarta viza de 
control financiar preventiv; 

♦ analizează propunerile făcute de serviciile, birourile, compartimentele din D.G.A.S.P.C. 
Hunedoara privind rectificarea bugetului în cursul anului şi înaintează documentaţia în 
vederea aprobării de către Consiliul Judeţean 

♦ răspunde de întocmirea şi aprobarea documentaţiei privind influenţele aprobate prin legea 
rectificativă şi repartizarea acestora pe capitole, titluri, articole şi aliniate; 

♦ în deplasările la unităţi verifică şi modul cum se gospodăresc fondurile şi bunurile materiale; 
♦ prezintă periodic conducerii şi Consiliului Judeţean situaţiile statistice şi rapoartele de 

analiză prevazute de actele normative; 
♦ urmăreşte şi coordonează modul de aprovizionare a centrelor cu produse alimentare, 

cazarmament, echipament, încălţămite, materiale de întreţinere şi curăţenie; 
♦ răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare 

repartizate şi aprobate potrivit legii; 
♦ răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele stabilite 

de lege a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului şi execuţiei bugetare; 
♦ răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 
♦ urmăreşte încheierea anuală a contractelor şi a comenzilor pentru toate produsele 

necesare Direcţiei şi centrelor; 
♦ urmăreşte respectarea atribuţiilor ce revin salariaţilor din structurile subordonate şi propune 

sancţiuni disciplinare pentru aceştia; 
♦ propune şi iniţiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal din 

structurile subordonate; 
♦ pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate din 

cadrul direcţiei.  
 
Cap. V. ATRIBUŢIILE  SERVICIILOR FUNCŢIONALE ALE DIRECŢIEI  GENERALE DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
 
 
Art.14   Serviciile funcţionale ale Direcţiei generale îndeplinesc următoarele atribuţii:  
 

 
1. Compartimentul audit - intern  

 
♦ elaborează planul anual de audit public intern; 
♦ efectuează misiuni de audit public intern conform Planului de audit public intern anual, 

aprobat de conducătorul entităţii publice, pentru a evalua dacă sistemele de management 
financiar ale D.G.A.S.P.C. sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 
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♦ exercită misiuni de audit public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul 
D.G.A.S.P.C., inclusiv în entităţile subordonate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor 
publice, precum şi administrarea patrimoniului public; 

♦ întocmeşte Rapoarte de Audit Public Intern în urma derulării misiunilor de audit public 
intern; 

♦ identifică deficienţele constatate şi propune recomandări pentru remedierea acestora; 
♦ raportează periodic organului ierarhic superior despre constatările făcute în urma derulării 

misiunilor de audit public intern şi urmăreşte punerea în aplicare a recomandărilor făcute în 
rapoartele de audit public intern; 

♦ informează Directorul General al D.G.A.S.P.C. în cazul în care identifică unele iregularităţi 
sau posibile prejudicii cu privire la utilizarea fondurilor publice; 

♦ verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, legilor în vigoare aplicabile activităţii 
desfăşurate în cadrul D.G.A.S.P.C.; 

♦ desfăşoară activităţi de control intern inopinat sau planificat în cadrul entităţilor subordonate  
şi în serviciile/compartimentele şi birourile D.G.A.S.P.C.; 

♦ efectuează controale şi verificări în activitatea desfăşurată în cadrul  direcţiei în cazul unor 
sesizări şi reclamaţii  sau din dispoziţia Directorului General; 

♦ întocmeşte Note de constatare/Procese verbale în urma desfăşurării activităţilor de control 
intern în care propune măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate; 

♦ urmăreşte aplicarea măsurilor propuse în Notele de constatare, Procesele verbale 
întocmite în urma controalelor efectuate ; 

♦ raportează cu privire la activitatea de audit public intern şi control intern atât către Directorul 
General al D.G.A.S.P.C.  cât şi către alte structuri abilitate să verifice activitatea de audit şi 
control intern; 

♦ verifică cunoaşterea şi aplicarea corectă  a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare de către 
personalul angajat al D.G.A.S.P.C.; 

♦ în urma acţiunilor de control şi verificări, propune Directorului General al D.G.A.S.P.C.  
sancţionarea personalului angajat în cazul nerespectării atribuţiilor de serviciu, a 
reglementărilor şi legilor în vigoare; 

♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispoziţii date de Directorul General al 
instituţiei publice. 

 
2. Biroul juridic şi contencios 

 
♦ avizează contractele civile şi comerciale, convenţii de colaborare cu privire la activitatea 
Direcţiei generale; 
♦ avizează dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter juridic repartizate; 
♦ redactează cererile de chemare în judecată, precum şi de executare a căilor de atac,  la  
solicitarea compartimentelor de specialitate; 
♦ primeşte  citaţiile şi toată corespondenţa juridică; 



 13  
 

♦ ţine evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, conducând registrul de 
evidenţă a cauzelor; 
♦ asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Direcţiei generale în faţa organelor judecătoreşti 
sau a altor organe de jurisdicţie; 
♦ reprezintă în faţa organelor judecătoreşti Direcţia generală în cauzele privind protecţia 
specială a copilului: plasament, plasament în regim de urgenţă, supravegherea specializată, 
precum şi în alte cauze privind copilul aflat în dificultate, conform Legii 272 / 2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
♦ reprezintă în faţa organelor judecătoreşti Direcţia generală în cauzele privind: deschiderea 
procedurii adopţiei interne, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei, conform 
Legii nr. 273 / 2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, în absenţa consilierului juridic 
de la birou adopţi postadopţii; 
♦ organizează informarea şi documentarea juridică  prin punerea la dispoziţia conducerii şi 
compartimentelor interesate a noutăţilor legislative privind activitatea Direcţiei generale. 

 
3. Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi al Comisiei de 

Evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
 

- Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului 
♦ secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului (C.P.C.) este condus de secretarul 

acesteia, numit prin dispoziţie a directorului general al D.G.A.S.P.C.; 
♦ asigură lucrările de secretariat ale C.P.C.;  
♦ convocă membrii C.P.C. la şedinţele ordinare şi extraordinare, din dispoziţia preşedintelui 

sau a vicepreşedintelui; 
♦ asigură participarea obligatorie a secretarului C.P.C. la şedinţe, fără drept de vot; 
♦ asigură convocarea în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului a părinţilor, a copilului care a 

împlinit vârsta de 10 ani, a persoanei, familiei sau reprezentantului organismului privat 
autorizat care doreşte să-i fie dat în plasament copilul, precum şi a oricăror persoane care 
pot da relaţii în cauză; 

♦ convocarea se face în scris prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, 
transmisă cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, însoţită de procesul-verbal de 
îndeplinire a procedurii de convocare; în situaţii excepţionale, convocarea se face telefonic; 

♦ în cazul în care procedura de convocare în scris prin scrisoare recomandată nu poate fi 
îndeplinită, convocarea se face prin afişare la sediul Comisiei, precum şi la sediul primăriei 
unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află ultimul domiciliu cunoscut al 
persoanei interesate, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei; în acest caz, secretarul 
Comisiei întocmeşte procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de convocare prin afişare, 
care va fi semnat şi de reprezentantul primăriei la care se afişează convocarea; 

♦ întocmeşte registrul special de evidenţă a convocărilor care cuprinde confirmările de primire 
a scrisorilor recomandate, precum şi procesele-verbale de îndeplinire a procedurii de 
convocare; 
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♦ înregistrează cererile adresate de către copil în legătură cu procedurile în faţa Comisiei şi 
aduce la cunoştinţă modul de soluţionare a acestora; 

♦ secretarul comisiei consemnează în procesul-verbal al şedinţei audierile şi dezbaterile ce 
au loc în şedinţele Comisiei, hotărârile adoptate de ea, precum şi modul în care acestea au 
fost adoptate şi care au fost semnate de către preşedinte, vicepreşedinte, precum şi de 
membrii prezenţi şi se contrasemnează de către secretarul Comisiei;   

♦ procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se consemnează în registrul special de procese-
verbale, ale cărui pagini sunt numerotate şi poartă ştampila Comisiei, precum şi semnătura 
secretarului Comisiei; 

♦ hotărârile Comisiei se redactează de către secretariatul Comisiei, potrivit procesului-verbal 
al şedinţei în care au fost adoptate, în termen de 3 zile de la data ţinerii şedinţei;  

♦ asigură corespondenţa între C.P.C. şi alte comisii judeţene, servicii publice specializate, 
organisme private autorizate, Oficiul Român pentru Adopţii şi orice persoană fizică sau 
juridică interesată; 

♦ secretarul Comisiei prezintă datele de identitate ale copilului şi ale persoanelor chemate în 
faţa Comisiei pentru soluţionarea cazului, precum şi situaţia privind convocările acestora, 
pe baza registrului special de evidenţă a convocărilor; 

♦ întocmeşte registrul special de evidenţă a hotărârilor care sunt semnate de preşedintele 
Comisiei sau de vicepreşedinte, şi se contrasemnează de secretarul Comisiei; 

♦ întocmeşte un registru separat de evidenţă pentru hotărârile privind încadrarea într-un grad 
de handicap; 

♦ comunică hotărârile Comisiei, persoanelor interesate, în termen de 5 zile de la data ţinerii 
şedinţei, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;  

♦ întocmeşte registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei, pentru actele emise de Comisie dar 
care nu necesită adoptarea unei hotărâri, fiind semnate de preşedintele acesteia sau de 
vicepreşedinte; 

♦ coordonează activitatea de arhivare a corespondenţei C.P.C.; 
♦ informează membrii Comisiei despre prevederile actelor normative cu aplicabilitate în acest 

domeniu de activitate. 
 
- Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

 
♦ asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
♦ secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap preia dosarele persoanelor  

cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de catre Serviciul de  Evaluare  Complexă. 
♦ asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, 

însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, 
întocmit de Serviciul  de  Evaluare  Complexă; 

♦ transmite membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ordinea de zi şi 
data de desfăşurare ale şedintelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

♦ ţine evidenţa desfăşurării  şedinţelor; 
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♦ întocmeşte procesele-verbale privind  desfăşurarea  şedinţelor; 
♦ redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională 

în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 
♦ gestionează registrul de procese-verbale; 
♦ gestionează registrul de contestaţii; 
♦ redactează alte documente eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
♦ transmite primăriilor de două ori pe luna certificatele de încadrare în grad de handicap, programul 

individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională , conform 
protocoalelor încheiate; 

♦ transmite biroului de monitorizare servicii sociale adulţi,violenţă în familie deciziile privind măsură 
de protecţie a adultului cu handicap, stabilită de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap  în condiţiile legii; 

♦ transmite dosarele persoanelor cu handicap dupa redactarea certificatelor de încadrare în grad 
de handicap , Serviciului de Evaluare Complexă în vederea arhivării; 

♦ înregistrează în registru propriu contestaţiile la certificatele de încadrare în grad de handicap; 
♦ transmite Comisiei Superioare de Evaluare dosarele Persoanelor Adulte cu Handicap la care au 

fost depuse contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare ; 
♦ întocmeşte statistici lunare către  C.A.S Hunedoara, A.J.O.F.M Hunedoara, Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de  Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara, conform 
protocoalelor încheiate; 

♦ îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul  
D.G.A.S.P.C. 

  
4. Serviciul tehnic, patrimoniu şi administrativ 

 
♦ asigură întocmirea inventarului tuturor lucrărilor de reparaţii curente şi capitale, precum şi 

de investiţii pentru clădirile şi instalaţiile aferente acestora, aflate în dotarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, stabilind priorităţile; 

♦ asigură întocmirea devizelor tehnice ale lucrărilor propuse; 
♦ organizează licitaţiile privind angajarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale şi de 

investiţii; 
♦ verifică devizele ofertă şi situaţiile de lucrări prezentate la plată; 
♦ urmăreşte calitatea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi de investiţii; 
♦ asigură organizarea şi executarea lucrărilor de reparaţii în regim propriu.  
♦ gestionează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul D.G.A.S.P.C.; 
♦ întocmeşte necesarul anual, trimestrial şi lunar de aprovizionat cu materiale de întreţinere, 

materiale de uz gospodăresc, obiecte de inventar, furnituri de birou pentru Direcţie; 
♦ organizează şi răspunde de evidenţa gestiunii, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar 

stabilind responsabilii de inventar pe locuri de folosinţă din Direcţie; 
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♦ asigură în colaborare cu Compartimentul relaţii cu publicul şi registratură efectuarea 
abonamentelor la publicaţiile de specialitate necesare desfăşurării activităţii 
compartimentelor funcţionale din cadrul Direcţiei generale; 

♦ urmăreşte normele de prevenire şi stingere a incendiilor în spaţiul aferent direcţiei, 
întocmeşte planul de evacuare şi asigură instruirea personalului; răspunde potrivit legii  de 
aplicarea normativelor şi instrucţiunilor privind protecţia muncii; asigură obţinerea vizelor şi 
autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute de lege; 

♦ stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţia muncii, corespunzător 
condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici; 

♦ consemnează în documente toate operaţiunile privind mişcarea mijloacelor fixe şi obiectelor 
de inventar pe locuri de folosinţă la D.G.A.S.P.C.; 

♦ urmăreşte dotarea corespunzătoare cu mobilier, folosirea judicioasă a telefoanelor şi a 
spaţiului aferent fiecărui salariat; 

♦ efectuează inventarul periodic şi asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor cu privire la 
casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor de inventar din administraţia Direcţiei, 
întocmind documentele necesare,  pentru aparatul propriu; 

♦ participă la casarea şi declasarea mijloacelor materiale din Direcţie şi unităţile subordonate; 
♦ răspunde de valorificarea bunurilor recuperate din operaţiunile de clasare, declasare şi 

scoatere din uz; 
♦ răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa 

ştampilelor; 
♦ asigură arhivarea, păstrarea documentelor şi actelor într-un spaţiu special amenajat 

(arhiva); 
♦ asigură buna desfăşurare a activităţii de gospodărire a mijloacelor materiale ale instituţiei; 
♦ asigură încheierea contractelor pentru energie electrică, apă, canal, încălzire, chirie, 

asigurări, abonamente radio – TV şi diverse alte prestări de servicii, pe baza ofertelor de 
preţ (deratizare, dezinsecţie, service echipament calculatoare etc.); 

♦ face propuneri de aprovizionare cu materiale de întreţinere, inventar gospodăresc, rechizite 
de birou şi asigură depozitarea, conservarea şi distribuirea acestora; 

♦ asigură paza, prin personalul angajat cu atribuţii de pază, a obiectivelor Direcţiei; 
♦ organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi spaţiile aferente, întreţinerea 
     căilor de acces şi deszăpezirea acestora; 
♦ organizează activităţile de service şi reparaţiile făcute de echipa de întreţinere precum şi  
      de către prestatorii de servicii; 
♦ în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conlucrează cu toate serviciile, birourile,  
     compartimentele de specialitate şi centrele subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C.; 
♦ asigură gestionarea mijloacelor auto care deservesc instituţia; 
♦ întocmeşte un program de optimizare  a transporturilor pe baza căruia să se efectueze 

deplasările personalului din unitate atât în judeţ cât şi în afara lui; 
♦ răspunde de întocmirea actelor privind consumul de carburanţi şi lubrefianţi, de întocmirea 

foilor de parcurs şi a situaţilor centralizatoare de cheltuieli cu autovehiculele; 
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♦ calculează necesarul de combustibili, lubrefianţi şi piese de schimb pentru autoturismele 
din dotarea Direcţiei; 

♦ asigură întreţinerea, repararea şi menţinerea în stare de funcţionare a acestora; 
♦ eliberează şi gestionează foile de parcurs şi calculează F.A.Z.-urile; face propuneri privind 

programul de investiţii şi reparaţii a mijloacelor fixe, propriu şi centralizat, urmăreşte 
realizarea lucrărilor respective şi participă la efectuarea recepţiilor; 

♦ ţine evidenţa şi urmăreşte mişcarea tuturor mijloacelor de transport aflate în parcul auto; 
♦ urmăreşte asigurarea şi încadrarea în cota de carburant alocată pentru un mijloc de 

transport. 
 

5. Compartiment achiziţii şi contractare servicii sociale 
 

♦ centralizează toate solicitările de produse, servicii şi lucrări a serviciilor/ compartimentelor/ 
centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. şi estimează valorile acestora, în vederea stabilirii 
procedurilor de achiziţie ce urmează a se efectua în decursul anului;  

♦ elaborează planul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate 
de celelalte servicii/compartimente/centre din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, ţinând cont 
de toate sursele de finanţare şi estimează perioadele de aplicare a procedurilor de achiziţie; 

♦ derulează proceduri de atribuire, stabileşte criterii de evaluare, de calificare şi selecţie a 
ofertelor, elaborează documentaţiile de atribuire pentru toate achiziţiile de produse, servicii 
şi lucrări la nivelul D.G.A.S.P.C. Hunedoara; 

♦ îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.U.G. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

♦ participă la întocmirea tuturor documentelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie, în condiţiile legii;  

♦ participă în comisiile de evaluare a ofertelor;  
♦ aplică şi finalizează procedurile de atribuire, prin elaborarea şi încheierea contractelor de 

achiziţii publice sau a acordurilor cadru; 
♦ constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 
♦ anticipează, identifică şi controlează dificultăţile şi riscurile asociate achiziţiilor, apărute în 

evaluarea ofertelor sau anularea procedurii de atribuire; 
♦ cunoaşte modul de soluţionare a contestaţiilor; 
♦ participă în cadrul echipelor de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene în 

ceea ce priveşte partea de achiziţii;  
♦ urmăreşte implementarea, derularea şi administrarea contractelor încheiate, care au fost 

atribuite în urma procedurilor şi a celor a căror atribuire este exceptată de la aplicarea 
prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în limita 
competenţelor stabilite; 

♦ întocmeşte raportări anuale către A.N.R.M.A.P.;  
♦ asimilează noutăţile legislative care guvernează achiziţiile publice; 
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♦ utilizează Sistemul electronic al achiziţiilor publice – S.E.A.P în ceea ce priveşte 
transmiterea şi publicarea anunţurilor/invitaţiilor de participare, a documentaţiilor de 
atribuire, eratelor şi clarificărilor prin S.E.A.P, respectând cerinţele impuse de sistemul 
electronic S.E.A.P.; 

♦ utilizează modalităţi şi proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică prin utilizarea 
mijloacelor electronice, inclusiv cumpărarea directă prin catalogul electronic; 

♦ certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea facturilor şi avizelor emise de furnizori, 
prestatori şi executanţi, în limita competenţelor stabilite; 

♦ menţine legătura între furnizorii/prestatorii de servicii şi centrele/serviciile din subordinea 
Direcţiei, urmărind contractele de achiziţie publică inclusiv a celor care nu fac obiectul 
Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de la semnare 
până la finalizare; 

♦ informează conducerea D.G.A.S.P.C. Hunedoara, cu privire la necesitatea încheierii de acte 
adiţionale la contracte, datorită situaţiilor care apar înainte de finalizarea contractelor de 
achiziţie publică, cu privire la necesitatea suplimentării cantităţilor de produse, servicii şi 
lucrări sau de prelungire a duratei contractelor; 

♦ răspunde solicitărilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;  
♦ colaborează cu serviciile şi unităţile din subordinea D.G.A.S.P.C. în toate problemele în 

limita competenţelor stabilite, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul C.J. 
Hunedoara;  

♦ colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 
asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei 
în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; 

♦ dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi 
ai societăţii civile în vederea contractării de servicii sociale, acordării şi diversificării 
serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi 
combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile identificate. 

 
6. Biroul monitorizare, strategii, dezvoltare şi implementare proiecte, 

analiză statistică şi incluziune socială 
 

♦ colectează şi centralizează informaţiile şi datele privitoare la copiii şi persoanele aflate în 
dificultate, la nivelul judeţului Hunedoara; 

♦ întreţine sistemul de monitorizare (C.M.T.I.S.) şi baza de date privind cazurile instrumentate 
de către specialişti D.G.A.S.P.C. Hunedoara; 

♦ reactualizează cu date de interes public site-ul Direcţiei generale. 
♦ actualizează, prelucrează, evaluează, interpretează şi raportează evidenţa statistică, la 

nivelul judeţului Hunedoara, privind copiii şi persoanele adulte care se află în dificultate; 
♦ monitorizează, analizează şi evaluează situaţia socio-economică, la nivelul judeţului, privind 

copiii şi persoanele adulte care se află în dificultate; 
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♦ elaborează studii, sinteze şi prognoze cu privire la diversele aspecte ale problematicii 
sociale din judeţul Hunedoara; 

♦ întocmeşte periodic sau la cerere: rapoarte, analize şi sinteze privind situaţia copiilor, 
familiilor şi persoanelor aflate în dificultate în judeţul Hunedoara; 

♦ realizează un schimb permanent de informaţii cu alte Direcţii judeţene, D.P.C, D.G.P.P.H. şi 
cu alte autorităţi şi instituţii centrale şi locale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale; 

♦ elaborează proiectele de strategii anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la 
restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţia 
copilului în judeţul Hunedoara; 

♦ participă la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite în 
domeniul asistenţei sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap şi cele aflate în risc 
social; 

♦ elaborează rapoarte privind stadiul implementării strategiilor aprobate de Consiliul Judeţean 
Hunedoara, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acestor activităţi; 

♦ asigură informarea permanentă cu privire la programele de interes naţional în domeniul 
asistenţei sociale şi alte oportunităţi de finanţare; 

♦ elaborează proiecte în domeniul asistenţei sociale; 
♦ asigură implementarea proiectelor pentru care sunt semnate contracte de finanţare; 
♦ menţine permanent legătura cu asistenţa tehnică a proiectelor aflate în implementare; 
♦ asigură monitorizarea (rapoarte, analize periodice) post-implementare a proiectelor 

încheiate; 
♦ informează permanent conducerea D.G.A.S.P.C. Hunedoara despre stadiul implementării 

proiectelor şi măsurile necesare pentru evitarea şi remedierea eventualelor întârzieri; 
♦ îndeplineşte sarcinile prevăzute în Decizia nr. 28627/24.11.2008 cu privire la desemnarea 

responsabilului cu managementul siguranţei alimentare şi a echipei H.A.C.C.P.; 
♦ colaborează permanent cu serviciile D.G.A.S.P.C. Hunedoara pentru o bună derulare a 

proiectelor, precum şi pentru dezvoltarea de noi servicii; 
♦ asigură implementarea priorităţilor pe domeniul incluziunii sociale precum şi colectarea 

datelor cantitative şi calitative din acest domeniu; 
♦ raportează periodic indicatorii din domeniul incluziunii sociale, la cererea altor instituţii 

interesate; 
♦ coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în 

domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 
♦ colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul primăriilor locale privind protecţia copiilor 

aflaţi în dificultate; 
♦ acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 

consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 
♦ coordonează, verifică şi informează cu privire la modul cum sunt respectate drepturile 

copiilor şi sunt implementate standardele în cadrul serviciilor de zi ale S.P.A.S. - urilor; 
♦ coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi 

desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială; 
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♦ sprijină metodologic S.P.A.S. - urile în domeniul asistenţei sociale; 
♦ dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi 

ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de nevoile 
judeţului; 

♦ colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice din judeţ în vederea analizei situaţiilor ce apar în 
activitatea de protecţie a copilului şi persoanei aflate în dificultate, a cauzelor apariţiei 
acestor situaţii şi a măsurilor ce pot fi propuse; 

♦ colaborează cu instituţiile şi / sau O.N.G.-urile partenere pentru implementarea proiectelor 
comune; 

♦ promovează şi asigură derularea proiectelor privind organizarea unor seminarii, mese 
rotunde pe teme de asistenţă socială; 

♦ asigură o documentare şi perfecţionare continuă în domenii ce fac interesul derulării 
proiectelor în domeniul asistenţei sociale. 

 
 

7. Serviciul management de caz, plasamente, A.M.P. 
8. Compartiment asistenţi maternali 

 
♦ propune elemente pentru proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare 

la alternativele de protecţie de tip familial a copilului aflat în dificultate; 
♦ întocmeşte raportul de evaluare a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei 

măsuri de protecţie de tip familial (plasament la persoane, familii, rude sau asistent 
personal); 

♦ monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de 
protecţie a copilului; 

♦ reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat 
la baza stabilirii măsurilor de protecţie şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau 
încetarea acestora; 

♦ întocmeşte planul individualizat de protecţie a copilului pentru care este stabilită măsura de 
protecţie – informează şi consiliază copilul cu privire la modificarea acestuia; 

♦ acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în 
mediul său familial; 

♦ identifică, evaluează şi pregăteşte familii/ rude până la gradul IV în scopul plasării copilului; 
♦ monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata 

acestei măsuri; 
♦ sprijină, informează şi consiliază copilul în vederea exprimării opiniei şi dorinţelor sale; 
♦ identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali 

profesionişti, în condiţiile legii; 
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♦ asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează, sprijină  şi 
monitorizează activitatea acestora precum şi a evoluţiei copiilor plasaţi; contribuie la 
campaniile publicitare pentru recrutarea de asistenţi maternali; 

♦ evaluează capacitatea solicitanţilor, în vederea atestării ca asistenţi maternali profesionişti; 
♦ îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi 

în evidenta sa; 
♦ participă la procesul de compatibilizare dintre copil şi familia adoptatoare, oferind informaţii 

cu privire la evoluţia copilului; 
♦ consiliază şi acordă asistenţă de specialitate în situaţia copilului pentru care nu s-a putut 

identifica o familie adoptatoare potrivită sau în cazul în care acomodarea cu o familie 
potenţial adoptatoare a eşuat; 

♦ acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia de tip rezidenţial; 
♦ identifică posibilităţile de sprijin a familiilor aflate în dificultate pentru prevenirea 

instituţionalizării copilului şi integrarea lui într-un mediu familial prin includerea în centre de 
zi; 

♦ coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi; 
♦ acordă asistentă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea integrării în 

mediul său familial; 
♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi a Standardelor de cost. 
 
9. Compartiment management de caz 

 
♦ coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului; 
♦ elaborează P.I.P./ celelalte planuri prevăzute în legislaţie şi alcătuieşte echipa 

multidisciplinară şi, după caz, interinstituţională, şi organizează întâlnirile cu echipa, 
precum şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului; 

♦ asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei / reprezentantului legal şi a copilului şi îi 
sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz 
(de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin 
emoţional, consiliere) şi asigură respectarea etapelor managementului de caz; 

♦  asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; 
♦  întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului; 
♦  coordonează metodologic responsabilii de caz prevenire; 
♦  comunică, cu avizul superiorului ierarhic, cazurile pentru care a fost luată decizia de 

închidere; 
♦  informează la timp şeful de serviciu despre problemele care apar pe parcursul 

instrumentării cazului. 
 

 



 22  
 

10. Biroul adopţii şi postadopţii  
 
♦ evaluează din punct de vedere psiho – social familiile – persoanele cu domiciiliul în 

România, care solicită eliberarea atestatului de familie / persoană aptă pentru adopţie; 
♦ consiliază familiile în toate etapele procesului de adopţie (evaluare, compatibilizare, 

încredinţare, postadopţie, precum şi ulterior la solicitarea acestora);  
♦ consiliază familia naturală şi copilul cu vârsta de peste 10 ani, în vederea deschiderii 

procedurii adopţiei interne; 
♦ compatibilizare teoretică şi practică a copilului cu persoanele / familiile atestate apte să 

adopte; 
♦ monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor 

adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe 
acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 

♦ acordă asistenţă şi sprijin familiilor sau persoanelor care au primit copil / copii în 
încredinţare în vederea adopţiei, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora; 

♦ urmăreşte evoluţia copiilor adoptaţi de pe teritoriul judeţului pentru o perioadă de cel puţin 2 
ani; 

♦ asigură, în perioada post – adopţie, asistenţă şi sprijin de specialitate pentru familiile 
adoptatoare şi copiii acestora, inclusiv în situaţia desfacerii adopţiei; 

♦ reprezintă familiile adoptatoare / copiii în faţa Instanţei de Judecată, prin intermediu 
consilierului juridic din cadrul Biroului; 

♦ soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care se adresează 
DGASPC Hunedoara şi intră în sfera procesului de adopţie; 

♦ organizează şedinţe de pregătire pentru asumarea în cunoştiinţă de cauză a rolului de 
părinte, cu familiile aflate în proces de evaluare care au depus cererile de evaluare în 
vederea obţinerii atestatului de adoptator / familii adoptatoare; 

♦ organizează întâlniri de consultări cu adoptatorii – familiile adoptatoare, atestaţi / atestate 
care nu au fost incluse în etapa de potrivire practică; 

♦ întocmeşte materiale de informare a familiilor şi copiilor cu privire la procedurile, 
demersurile şi efectele adopţiei; 

♦ coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administratiei publice locale din judeţ în 
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

♦ colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul primăriilor locale privind protecţia copiilor 
aflaţi în dificultate; 

♦ colaborează în permanenţă cu Oficiul Român pentru Adopţii, precum şi cu Direcţiile 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din toate judeţele ţării; 

♦ asigură respectarea prevederilor Legii 273 din 21.06.2004 privind regimul juridic al adopţiei, 
republicată. 
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11.  Biroul intervenţie în regim de urgenţă 
12. Compartiment intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi 
repatrieri 

 
♦ asigură preluarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare, trafic şi exploatare primite 

în forma scrisă sau telefonică (983 – telefonul copilului, 116110 – telefonul unic european al 
copilului, 116000 – număr european pentru copii dispăruţi) şi întocmirea fişei iniţiale a 
cazului; 

♦ asigură deplasarea în teren a specialiştilor din cadrul serviciului în vederea unei evaluări 
primare a situaţiei existente; 

♦ realizează investigaţiile necesare întocmirii anchetei sociale prin contactarea persoanelor 
fizice sau juridice care pot oferi informaţii despre caz şi găsirea unor alternative pentru 
reglementarea situaţiei existente (asigurarea, în caz de necesitate a unui adăpost temporar 
pentru copilul abuzat / neglijat); 

♦ în situaţia lipsei de colaborare între specialiştii Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi 
Protecţia Copilului – Hunedoara şi reprezentantul legal al copilului aflat în situaţie de abuz/ 
neglijare, reprezentanţii instituţiei sesizează instanţa judecătorească, solicitând emiterea 
unei ordonanţe preşedinţiale de plasare a minorului în regim de urgenţă la o persoană, 
familie, asistent maternal profesionist sau serviciu de tip rezidenţial; 

♦ realizează demersurile necesare pentru găsirea unor forme de îngrijire de tip familial/ 
rezidenţial care să vină în interesul superior al copilului şi asigurarea asistenţei copilului 
abuzat / neglijat; 

♦ întocmeşte dosarul copilului şi prezentă cazul în şedinţa Comisiei pentru Protecţia Copilului 
sau în faţa instanţei judecătoreşti (dacă este cazul); 

♦ întocmeşte referatele de situaţii pentru urmărirea penală a abuzatorilor şi colaborează 
direct cu celelalte instituţii implicate în acest domeniu; 

♦ înregistrează sesizările de trafic cu minori primite din partea comunităţii sau a persoanelor 
juridice şi realizează demersurile privind implicarea instituţiilor competente în soluţionarea 
cauzei (Direcţia Generală Protecţia Copilului, Ministerul Justiţiei etc.); 

♦ asigură organizarea unei echipe mixte de intervenţie pentru asigurarea identificării şi a 
preluării în condiţii de securitate, de la toate centrele de tranzit din judeţele de frontieră‚ atât 
a copiilor victime, cât şi a copiilor returnaţi şi neînsoţiţi de reprezentanţi legali, susceptibili 
de a fi victime ale traficului; 

♦ oferă servicii specializate de consiliere şi sprijin pentru reabilitarea psihologică şi 
(re)integrarea socială a copiilor abuzaţi, neglijaţi, traficaţi, exploataţi şi monitorizarea 
cazurilor până la finalizarea acestora (minim 3 luni); 

♦ realizează campanii media în scopul creşterii nivelului de informare al populaţiei privind 
fenomenele de abuz, neglijare, trafic, exploatare; 

♦ asigură implicarea echipei multidisciplinare în soluţionarea sesizărilor de abuz, neglijare,  
exploatare a minorilor şi asigurarea condiţiilor necesare unei readaptări / reintegrări sociale 
optime; 
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♦ preia sesizările de persoane victime ale violenţei domestice; 
♦ asigură evaluarea iniţială a cazului în maxim 72 de ore de la înregistrarea solicitării / 

sesizării, cu excepţia situaţiilor de urgenţă când se realizează în cel mai scurt timp posibil; 
se întocmeşte un raport de evaluare iniţială în maxim 24 de ore de la efectuarea evaluării; 

♦ asigură consilierea victimei şi prezentarea serviciilor de care poate beneficia: consiliere 
psihologică, juridică, facilitarea demersurilor legale pentru obţinerea de: certificat medico-
legal, plângere la poliţie sau parchet, introducerea acţiunii de divorţ sau obţinerea unei 
ordonanţe preşedinţiale, cazarea într-un adăpost dacă este necesar; 

♦ asigură instituirea unei măsuri de protecţie pentru victimele minori; 
♦ sesizează alte autorităţi sau instituţii care pot oferi servicii victimelor (poliţie, parchet, spital, 

laborator de medicină legală, A.J.O.F.M., şcoală, primărie, centru de zi, O.N.G.-uri); 
♦ identifică familiile sau mamele care şi-au părăsit copiii în spitale, procedează la evaluarea 

condiţiilor materiale şi morale pe care le prezintă, acordă consiliere de specialitate în 
vederea asumării responsabilităţilor cu privire la copil; 

♦ în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică şi unităţile sanitare din subordinea acesteia 
organizează activitatea de prevenire prenatală a abandonului de copii în maternităţi; 

♦ identifică copiii neacompaniaţi în stradă, prin analiza primară a datelor (identificarea 
familiilor dezorganizate şi/ sau preluarea cazurilor sesizate de persoane fizice sau juridice); 

♦ asigură evaluarea primară a informaţiilor şi culegerea datelor suplimentare din teren;  
♦ întocmeşte planul personalizat de intervenţie, în funcţie de nevoile şi resursele copilului şi 

ale familiei acestuia, analizează riscurile pe care le implică fiecare alternativă de soluţionare 
a cazului; 

♦ asigură evaluarea intermediară în vederea derulării intervenţiei prin formularea şi corelarea 
instrumentelor de lucru; evaluarea detaliata a cazului se efectueaza de catre managerul de 
caz si echipa multidisciplinara 

♦ asigură evaluarea finală a cazului şi analiza rezultatelor obţinute; 
♦ desfăşoară acţiuni de sensibilizare şi implicare a comunităţii în prevenirea fenomenului 

,,copiii străzii’’ prin mediatizarea factorilor de risc şi a consecinţelor pe care le implică; 
♦ propune măsuri de protecţie pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal 

- se va ţine cont de: condiţiile care au favorizat săvârşirea faptei, gradul de pericol social al 
faptei, mediul în care a crescut şi a trăit copilul, riscul apariţiei recidivei în săvârşirea unei 
fapte prevăzute de legea penală, orice alte elemente de natură a caracteriza situaţia 
copilului; 

♦ după stabilirea măsurii de supraveghere specializată reprezentanţii D.G.A.S.P.C., Poliţiei, 
Primăriei, şcolilor vor urmări comportamentul copilului, evoluţia acestuia, frecvenţa şi 
evaluarea la şcoală, anturajul şi locurile frecventate, comiterea de noi fapte prevăzute de 
legea penală, asigurarea de consiliere psihologică şi vor raporta concluziile pentru 
monitorizarea cazului; 

♦ pentru copiii abuzaţi, neglijaţi şi/ sau exploataţi care rămân în familie şi sunt în evidenţa 
D.G.A.S.P.C, managerul de caz întocmeşte un plan de reabilitare şi/ sau reintegrare 
socială;  
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♦ asigură servicii specializate pentru asistarea minorilor în procesul de reintegrare în 
societate, pe toată durata aplicării măsurilor destinate copilului care săvârşeşte fapte 
penale şi nu răspunde penal;  

♦ participă la conceperea şi implementarea proiectelor Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului – Hunedoara sau ale altor instituţii partenere (guvernamentale 
sau nonguvernamentale) pe problematica minorilor delincvenţi şi a copiilor străzii; 

♦ asigură prevenirea implicării copiilor la traficul şi consumul de stupefiante; 
♦ sprijină copiii care au consumat sau consumă droguri, precum şi familiile acestora, prin 

consiliere şi îndrumare, dar şi prin elaborarea de politici şi strategii care să garanteze 
recuperarea fizică şi reintegrarea socială a minorilor dependenţi de droguri; 

♦ dezvoltă un sistem de informare publică destinat reducerii toleranţei în ceea ce priveşte 
consumul de droguri şi mediatizează consecinţele pe care le implică; 

♦ asigură consilierea copiilor cu tulburări de comportament; 
♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului; 
♦ asigură confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau 

cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia informaţiilor de interes public; 
♦ contribuie la elaborarea de programe şi la aplicarea măsurilor privind mediatizarea 

dispoziţiilor legale naţionale şi internaţionale în domeniul protecţiei copilului. 
 

 
13. Echipa mobilă de intervenţie rapidă în cazuri de abuz, neglijare şi 
exploatare a copilului 

 
♦ asigură preluarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare şi exploatare primite în 

forma scrisă sau telefonică (telefonul de urgenţă 0800 110203) şi întocmirea fişei iniţiale a 
cazului; 

♦ asigură deplasarea în teren a specialiştilor din cadrul serviciului în vederea unei evaluări       
primare a situaţiei existente; 

♦ în situaţia lipsei de colaborare între specialiştii Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi       
Protecţia Copilului – Hunedoara şi reprezentantul legal al copilului aflat în situaţie de abuz/ 
neglijare, reprezentanţii instituţiei sesizează instanţa judecătorească, solicitând emiterea 
unei ordonanţe preşedinţiale de plasare a minorului în regim de urgenţă la o persoană, 
familie, asistent maternal profesionist sau serviciu de tip rezidenţial; 

♦ oferă servicii specializate de consiliere şi sprijin pentru reabilitarea psihologică şi    
(re)integrarea socială a copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi; 

♦ realizează de campanii media în scopul creşterii nivelului de informare al populaţiei privind 
fenomenele de abuz, neglijare, exploatare; 

♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, S.M.O. privind telefonul copilului. 
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14. Serviciul  evaluare complexă  a copilului 

 
♦ identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care 

necesită încadrarea într-un grad de handicap, în urma solicitărilor directe, a referirilor din 
partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu; 

♦ verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap; 
♦ în situaţii excepţionale efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale 

acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului; 
♦ întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi 

şi propune Comisiei încadrarea copilului într-un grad de handicap; aceste propuneri se fac 
în baza raportului de evaluare complexă şi prin aplicarea criteriilor de încadrare într-un grad 
de handicap; 

♦ urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a planului 
individualizat de protecţie, aprobat de Comisie; 

♦ efectuează reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de 
handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile 
înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate 
fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiţiile pentru care 
s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap. La cererea de reevaluare se 
anexează documentele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

♦ comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare; 
♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, a Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată şi a Ordinului nr. 725 /2002 privind criteriile pe baza 
cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie 
specială a acestora. 

 
 

15. Serviciul managementul calităţii serviciilor sociale pentru copii şi relaţia 
cu O.N.G. 

 
♦ prezintă în Comisia pentru Protecţia Copilului dosarele copiilor, cu propunerea de stabilire/ 

revocare a măsurii de protecţie; 
♦ pregăteşte dosarele copiilor pentru prezentarea acestora în Instanţă; 
♦ monitorizează, coordonează şi supervizează protecţia copilului în servicii rezidenţiale 

(centre  de  plasament, apartamente de tip familial, case de tip familial) şi servicii de zi; 
♦ elaborează împreună cu şefii centrelor de plasament proiectele strategiilor anuale, pe 

termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea  sistemului 
de protecţie a copilului în sistem rezidenţial; 
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♦ pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor aflaţi cu măsură de 
protecţie în serviciile de tip rezidenţial şi serviciile de zi; 

♦ evaluează situaţia copiilor care necesită instituirea unei măsuri de protecţie în servicii de tip 
rezidenţial; 

♦ efectuează reevaluarea o dată la 3 luni sau ori de câte ori este cazul a împrejurărilor care 
au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie şi propune, după caz, menţinerea, 
modificarea sau încetarea acestora;               

♦ verifică respectarea drepturilor copilului în centrele de plasament, apartamente de tip 
familial, case de tip familial şi centre de zi; 

♦ acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului cu măsură de protecţie pentru a pregăti 
reintegrarea acestuia în mediul său familial, în colaborare cu serviciile de specialitate din 
cadrul consiliilor locale; 

♦ asigură efectuarea demersurilor legale necesare înregistrării tardive a naşterii copiilor lipsiţi 
de identitate, aflaţi în serviciile rezidenţiale; 

♦ colaborează cu autorităţile  administraţiei  publice locale şi  alţi factori în vederea integrării 
socio-profesionale a copiilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie (asigurarea 
unui loc de muncă, locuinţă socială); 

♦ urmăreşte înscrierea copiilor instituţionalizaţi la un medic de familie, în vederea asigurării 
asistenţei medicale necesare; 

♦ urmăreşte întocmirea şi implementarea planului individualizat de protecţie şi a planului 
personalizat de intervenţie pentru fiecare copil aflat cu măsură de protecţie în serviciile 
rezidenţiale şi de zi; 

♦ urmăreşte întocmirea documentaţiei pentru acreditarea şi licenţierea serviciilor rezidenţiale 
şi a serviciilor de zi; 

♦ elaborează P.I.P./ celelalte planuri prevăzute în legislaţie şi alcătuieşte echipa 
multidisciplinară şi, după caz, interinstituţională, şi organizează întâlnirile cu echipa, precum 
şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului; 

♦ asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, şi îi 
sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz 
(de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin 
emoţional, consiliere); 

♦ asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; 
♦ asigură respectarea etapelor managementului de caz; 
♦ întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului; 
♦ coordonează metodologic responsabilii de caz prevenire; 
♦ urmăreşte şi se asigură că sunt respectate prevederile Legii nr.272/2004, a S.M.O. privind 

protecţia copiilor în serviciile rezidenţiale şi serviciile de zi şi a Standardelor de cost; 
♦ colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului;  
♦ sprijină O.N.G.-urile în diversificarea serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale şi 

protecţiei copilului şi promovarea serviciilor de tip familial;  
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♦ dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a 
serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale; 

♦  asigură consultanţă de specialitate privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de 
asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a 
facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

♦ urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind activitatea O.N.G. - urilor 
care desfăşoară activităţi de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

♦ sprijină dezvoltarea relaţiei dintre D.G.A.S.P.C. şi O.N.G – uri. 
 
 

   16. Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 
 

♦ asigură preluarea documentelor necesare în vederea constituirii/completării dosarelor în 
conformitate cu legislaţia aflată in vigoare, Hotararea 430/16.04.2008, Art.6, pct.4; 

♦ verifică şi analizează dosarele solicitanţilor, care trebuie să conţină documentele prevăzute 
respectând domeniile de specialitate( evaluare socială, evaluare medicală, evaluare 
psihologică, evaluare vocaţională, evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială); 

♦ asigură programarea şi repartizarea solicitanţilor în vederea evaluării medicale, la medicii 
specialişti,  comunicând persoanei în cauză data planificată la care acesta urmează să se 
prezinte, iar în cazul dosarelor incomplete asigură completarea dosarelor cu documentele 
necesare; 

♦ asigură realizarea corespondenţei din punct de vedere medico-psihosocial în cazul 
solicitării de către beneficiari; 

♦ întocmeşte Raportul de Evaluare Complexă pentru fiecare persoană evaluată. 
♦ efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a solicitanţilor, la sediul propriu sau la 

domiciliul Persoanelor ; 
♦ recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a 

unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia ; 
♦ avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de 

caz; managerul de caz, va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât 
persoanei în cauză cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de 
domiciliu său de reşedinţa a persoanei cu handicap ; 

♦ evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal 
profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap ; 

♦ recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii ; 
♦ asigură evidenţă şi răspunde de arhivarea dosarelor ;  
♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr.448/2006, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
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şi a Hotărârii de Guvern nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.448/2006 ; 

♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
 
 

17. Compartiment evidenţă prestaţii sociale 
 

♦ asigură preluarea documentaţiei în vederea constituirii/ completării dosarelor administrative 
ale persoanelor cu handicap; 

♦ asigură acordarea drepturilor, facilităţilor şi prestaţiilor sociale pentru toate categoriile de 
persoane cu handicap; 

♦ elaborează dispoziţiile pentru punerea în plată a beneficiarilor şi asigură verificarea şi 
semnarea lor în termen; 

♦ eliberează adeverinţe solicitate de către beneficiari; 
♦ asigură realizarea corespondenţei pe parte administrativă în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare în acest domeniu; 
♦ asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale; 
♦ colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul la drepturile legale; 
♦ orientează persoanele în nevoie către alte instituţii de asistenţă socială; 
♦ dezvoltă parteneriate, colaborează cu consiliile locale şi O.N.G. – uri, încheie convenţii de 

colaborare cu reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor 
sociale în funcţie de realităţile locale pentru persoanele cu dizabilităţi; 

♦ elaborează propuneri de buget pentru acordarea drepturilor şi facilităţilor şi asigură 
realizarea contabilităţii primare pentru achitarea drepturilor băneşti cuvenite beneficiarilor; 

♦ tipăreşte borderouri şi ordonanţate pentru Direcţia Regională de Poştă , borderouri şi liste 
pentru bănci şi mandate poştale în vederea achitării drepturilor băneşti ale persoanelor cu 
handicap în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

♦ acordă sumele neachitate în baza mandatelor returnate de către Direcţia Regională de 
Poşta, persoanelor care nu au fost găsite acasă de factorii poştali ai oficiilor poştale;  

♦ asigura evidenţa şi răspunde de arhivarea corespunzătoare a dosarelor administrative ale 
solicitanţilor; 

♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
şi a Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. 
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18. Biroul monitorizare servicii sociale adulţi, violenţă în familie 
 

♦ completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în dificultate, a 
nevoilor şi resurselor acesteia; 

♦ elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru beneficiari; 
♦ verifică şi reevaluează trimestrial, şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a 

persoanei adulte în dificultate pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o 
instituţie în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;  

♦ identifică nevoile adultului instituţionalizat pentru elaborarea proiectelor, stabilirea 
strategiilor de aplicare şi implementarea proiectelor la nivelul centrelor; 

♦ depune diligenţele necesare pentru reintegrarea / reabilitarea persoanei adulte conform 
planului individualizat; 

♦ instrumentează cazurile de dezinstituţionalizare la nivelul judeţului, prin identificarea unor 
alternative de tip familial; 

♦ colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte condiţiile de 
internare pentru persoanele aflate în nevoie care solicită acest lucru; internarea în centrele 
de asistenţă socială, locuinţele protejate pentru persoane cu handicap se face pe baza unei 
hotărâri emise de Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap; depune 
diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în dificultate, inclusiv 
pentru înregistrarea tardivă a naşterii; 

♦ supervizează modul în care este asigurată securitatea şi integritatea fizică şi morală a 
adultului în instituţiile de tip rezidenţial şi propune soluţii în cazurile cu risc; 

♦ supervizează modul cum se realizează managementul centrelor de îngrijire şi a locuinţelor 
protejate pentru adulţi cu handicap; 

♦ întocmeşte şi conduce evidenţa statistică lunară, trimestrială şi semestrială a beneficiarilor 
de centre; 

♦ propune măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate 
în nevoie;  

♦ elaborează strategia de intervenţie cu următoarele etape: consiliere, lucru individual, lucru 
cu familia, studii de caz, medierea conflictelor, sensibilizarea şi implicarea comunităţii şi a 
factorilor de decizie; 

♦ realizează demersurile necesare pentru găsirea unor forme de protecţie care să vină în 
interesul adultului în nevoie; 

♦ respectă opinia adultului în relaţiile cu acesta, în luarea deciziilor ce-l privesc; 
♦ evaluează în vederea derulării intervenţiei prin formularea şi corelarea instrumentelor de 

lucru; 
♦ aplică instrumentul de evaluare a dizabilităţii în vigoare; 
♦ urmăreşte decontarea între judeţe privind costul mediu lunar pe persoană; 
♦ elaborează propuneri care să fie incluse în strategia judeţeană de asistenţă socială pentru 

prevenirea şi combaterea marginalizării familiilor şi persoanelor singure; 
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♦ acordă asistenţă, informare şi consiliere persoanei adulte în vederea integrării în 
comunitate; 

♦ întocmeşte anchete psiho-sociale la solicitare sau din oficiu; 
♦ monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea teritorială deservită; culege 

informaţii asupra acestora; întocmeşte o evidenţă separată, asigură accesul la informaţii la 
cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora; 

♦ informează şi sprijină lucrătorii poliţiei care în cadrul activităţii lor specifice întâlnesc situaţii 
de violenţă în familie; 

♦ identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate în conflict şi îndrumarea acestora spre 
servicii de specialitate; 

♦ îndrumarea părţilor aflate în conflict în vederea medierii; 
♦ solicită informaţii cu privire la rezultatul medierii; 
♦ dezvoltă parteneriate, colaborează cu consiliile locale şi O.N.G.-uri, cu alţi reprezentanţi ai 

societăţii civile, în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile 
locale, pentru persoanele aflate în nevoi; 

♦ elaborează campanii de sensibilizare şi implicare a comunităţii şi a factorilor de decizie de 
la nivel local; 

♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr. 448/ 2006, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
şi a Hotărârii Guvernului României nr. 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/ 2006, precum şi a Ordinului 559/2008, privind 
standardele specifice de calitate în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu 
handicap. 

 
 

19. Serviciul resurse umane, salarizare 
 

♦ colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte organizarea şi 
realizarea gestiunii curente a funcţiilor publice din cadrul instituţiei;  

♦ organizează procesul privind recrutarea personalului în vederea intrării în corpul 
funcţionarilor publici şi întocmeşte actele administrative ale raporturilor de serviciu; 

♦ asigură completarea şi transmiterea în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii a 
oricărei modificări în situaţia funcţionarilor publici, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici; 

♦ urmăreşte, elaborează şi propune participarea la programele de formare profesională a 
funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, ţinând cont de propunerile evaluatorului 
identificate în rapoartele de evaluare; 

♦ asigură respectarea condiţiilor legale în vigoare în ceea ce priveşte planul de ocupare şi 
planul de promovare; 

♦ întocmeşte lucrările necesare pentru numirea în funcţii publice, încetarea raporturilor de 
serviciu, avansarea, promovarea, transferarea, detaşarea, numirea temporară în funcţii 
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publice de conducere pentru funcţionarii publici din instituţie, asigurând respectarea 
prevederilor legale; 

♦ asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese, în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare; 

♦ întocmeşte şi completează situaţiile statistice solicitate de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici; 

♦ asigură întocmirea dosarelor de pensionare pentru toate categoriile de personal, precum şi  
transmiterea la Casa Judeţeană de Pensii în vederea stabilirii drepturilor de pensie (limită 
de vârstă, anticipată, anticipată parţial, urmaş, invaliditate); 

♦ întocmeşte şi poartă răspundere pentru completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale 
funcţionarilor publici din cadrul instituţiei; 

♦ întocmeşte statele de personal pentru toate categoriile de personal, cu respectarea statelor 
de funcţii aprobate prin Hotarâre a Consiliului Judeţean; 

♦ asigură asistenţă metodologică şefilor de servicii şi birouri pe întreg procesul de evaluare a 
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi pentru întocmirea fişelor de 
post; 

♦ monitorizează întocmirea şi respectarea planificării concediilor de odihnă a funcţionarilor 
publici; 

♦ oferă asistenţă în probleme de disciplină până la stadiul emiterii avertismentelor scrise şi 
asigură evidenţa sancţiunilor funcţionarilor publici ; 

♦ asigură punerea în aplicare şi respectarea condiţiilor legale în ceea ce priveşte angajarea, 
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale ale personalului contractual al institutiei ;   

♦ organizează şi realizează împreună cu membrii comisiilor de concurs sau de examinare, 
după caz, desfăşurarea, conform legii, a concursurilor şi examenelor privind recrutarea 
personalului contractual, asigurând secretariatul în comisiile de concurs, respectiv 
examinare a personalului contractual; 

♦ asigură întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor de recrutare, a 
concursurilor/examenelor pentru promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale pentru 
personalul contractual din cadrul D.G.A.S.P.C.Hunedoara; 

♦  păstrează evidenţa privind trecerea într-o altă tranşă de vechime, în vederea stabilirii 
gradaţiei corespunzătoare, pentru toate categoriile de personal din cadrul instituţiei; 

♦ încadrează şi stabileşte salariile de bază în conformitate cu prevederile legale pentru 
salariaţii noi; şi asigură aplicarea corectă şi în termen a  oricăror  modificări în ceea ce 
priveşte salariile de bază şi celelalte drepturi ale personalului angajat cu contract individual 
de muncă ; 

♦ efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului contractual (încadrări, 
suspendări, detaşări, delegări de atribuţii, încetarea contractelor individuale de muncă, 
e.t.c.); 

♦ întocmeşte actele adiţionale de modificare a contractelor individuale de muncă, pentru 
personalul contractual ; 
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♦ întocmeşte, păstrează şi ţine la zi documentele de personal ale salariaţilor contractuali din 
cadrul structurilor de care răspunde; 

♦ asigură completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariatilor, a 
informaţiilor necesare actualizării registrului, în raport cu termenele stabilite de lege;  

♦ asigură elaborarea  planului anual de formare profesională pentru personalul contractual şi 
urmăreşte modul de derulare a programelor de formare şi perfecţionare a pregătirii 
profesionale a personalului contractual şi păstrează evidenţa acestora; 

♦    coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale personalului contractual şi asigură asistenţă metodologică şefilor de 
servicii/centre pentru întocmirea fişelor de post ale personalului contractual; 

♦ completează baza de date cu informaţiile personalului nou angajat din întreaga instituţie şi 
operează modificări în raport cu orice schimbare intervenită; 

♦ operează în baza de date toate informaţiile necesare pentru calcularea salariilor lunare ale 
tuturor angajaţilor instituţiei; 

♦ asigură calculul drepturilor salariale conform foilor colective de prezenţă, contractelor de 
muncă, actelor adiţonale, actelor administrative, e.t.c., în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

♦ întocmeşte statele de salarii pe baza foilor colective de prezenţă primite de la servicii, 
compartimente şi centre pentru întreg personalul instituţiei, cu responsabilităti până la 
rubrica  „venit brut’’; 

♦ primeşte, centralizează şi verifică certificatele de concediu medical, asigurând punerea în 
plată a concediilor medicale de boală, sarcină şi lăuzie, etc., precum şi a concediilor de 
odihnă; 

♦ asigură întocmirea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe 
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declaraţia 112) ; 

♦ întocmeşte şi păstrează evidenţa salariatelor/salariaţilor care sunt în concediu pentru 
îngrijirea copiilor până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei 
de 3 ani ;  

♦ întocmeşte şi completează situaţiile statistice periodice referitoare la salarizarea 
personalului şi la gestiunea resurselor umane, la datele stabilite prin lege; 

♦ cunoaşte, aplică şi respectă procedurile de lucru din cadrul serviciului, privind principalele 
activităţi de resurse umane şi salarizare; 

♦ eliberează adeverinţele pentru toate categoriile de personal, în funcţie de solicitări; 
♦ asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare; 
♦ execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de conducerea instituţiei, 

în realizarea strategiilor pe termen scurt ale instituţiei, în limitele respectării temeiului legal. 
 

20. Compartimentul intern de prevenire şi protecţie  
 

 în domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă 
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♦ asigură şi verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în 

planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în 
domeniul securitătii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului ; 

♦ asigură întocmirea şi reactualizarea planului de protecţie şi prevenire pentru posturile de 
lucru din cadrul instituţiei, pe care îl supune spre aprobare directorului general al 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara; 

♦ păstrează evidenţa accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, a incidentelor 
periculoase, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi asigură măsuri pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale ; 

♦ asigură elaborarea şi actualizarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea 
reglementărilor privind securitatea şi sănătatea muncii, ţinând seama de particularităţile 
activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei; 

♦ asigură prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, furnizarea de 
instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor; 

♦ asigură elaborarea programul de instruire-testare la nivelul instituţiei şi instruirea lucrătorilor 
în probleme de securitate şi sănătate în muncă prin cele trei forme de instruire (introductiv-
generală, la locul de muncă şi periodică); 

♦ colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciul extern de prevenire şi 
protecţie, medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi 
protecţie, cu persoanele juridice sau fizice angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu 
reprezentanţii sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă prevăzute în contractul colectiv de muncă; 

♦ se îngrijeşte şi ia măsuri pentru autorizarea privind funcţionarea din punct de vedere al 
securităţii şi sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale; 

♦ colaborează cu medicul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a situaţiei 
îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru 
identificarea factorilor de risc şi îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de 
securitate corespunzătoare; 

♦ colaborează cu Serviciul Resurse Umane, Salarizare în vederea monitorizării stării de 
sănătate a angajaţilor, prin efectuarea examenului clinic la angajare, examenului în cadrul 
controlului medical periodic, examenului clinic de adaptare, examenului clinic la reluarea 
muncii sau în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare; 

♦ asigură stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, 
stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora conform cerinţelor minime 
pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă ; 
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 În domeniul apărării împotriva incendiilor 
 
♦ verifică aplicarea actelor normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere 

a incendiilor şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea 
instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor; 

♦ urmăreşte respectarea reglementării ordinii interioare privind apărarea împotriva incendiilor 
în cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara şi a centrelor subordonate acesteia; 

♦ verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor, aparatelor şi mijloacelor de 
prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de 
către personalul încadrat în muncă; ţine evidenţa instalaţiilor, substanţelor chimice şi a altor 
mijloace de protecţie împotriva incendiilor, la nivelul Directiei generale; 

♦ acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la 
soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii 
incendiilor survenite în cadrul Directiei generale, precum şi la executarea unor intervenţii la 
instalaţiile cu pericol de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea Directiei 
generale asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile 
luate; 

♦ asigură întocmirea tematicii de instruire privind apărarea împotriva incendiilor pentru 
personalul încadrat în muncă; 

♦ execută instructajul introductiv-general cu personalul nou încadrat şi acordă sprijin şefilor 
locurilor de muncă pentru organizarea instruirii personalului şi verifică efectuarea instruirii 
personalului angajat privind cunoaşterea măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a 
modului de acţiune în caz de incendiu; 

♦ asigură şi răspunde de întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de 
funcţionare ale unităţilor subordonate în domeniul de activitate al compartimentului 
(protecţia muncii şi P.S.I.); 

♦ asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a legislaţiei în 
domeniul protecţiei mediului, pe baza programului de activitate la toate locurile de muncă; 

♦  asigură şi respectă prevederile legale privind substanţele şi preparatele periculoase; 
♦ răspunde de gestionarea deşeurilor, astfel încât să fie efectuată în condiţii de protecţie a 

sănătăţii lucrătorilor şi a mediului în conformitate cu prevederile legale; 
♦  asigură punerea în exploatare a instalaţiilor ale căror emisii nu depăşesc valorile limită 

stabilite prin actele de reglementare; 
♦ informează autorităţile competente, în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau 

de accident major; 
♦ execută orice alte dispoziţii date de către conducerea instituţiei, în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale instituţiei, în limitele respectării temeiului legal.  
 
 

 În domeniul protecţiei mediului 
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♦ asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a legislaţiei în 
domeniul protecţiei mediului, pe baza programului de activitate la toate locurile de muncă; 

♦ asigură şi respectă prevederile legale privind substanţele şi preparatele periculoase; 
♦ răspunde de gestionarea deşeurilor, astfel încât să fie efectuată în condiţii de protecţie a 

sănătăţii lucrătorilor şi a mediului în conformitate cu prevederile legale; 
♦ asigură punerea în exploatare a instalaţiilor ale căror emisii nu depăşesc valorile limită 

stabilite prin actele de reglementare; 
♦ informează autorităţile competente, în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau 

de accident major; 
♦ execută orice alte dispoziţii date de către conducerea instituţiei, în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale instituţiei, în limitele respectării temeiului legal.  
 

   
21. Compartiment relaţii cu publicul şi registratură 

 
♦ monitorizează mass-media: studiază presa locală şi naţională din ziare şi de pe internet în 

vederea depistării articolelor care au legătură cu domeniile de activitate ale D.G.A.S.P.C. 
Hunedoara şi le centralizează într-o arhivă primară; 

♦ organizează conferinţe de presă în scopul transmiterii informaţiilor de interes public, direct 
şi simultan către un număr cât mai mare de jurnalişti; 

♦ redactează comunicate de presă, informări de presă, invitaţii de presă şi le transmite către 
mass-media; 

♦ desemnează un purtător de cuvânt care va reprezenta Direcţia generală în relaţiile cu 
presa în absenţa Directorului general. Purtătorul de cuvânt acordă interviuri; 

♦ promovează imaginea Direcţiei generale prin realizarea de materiale de informare-
prezentare:  afişe, pliante, fluturaşi; prezentări power-point;   

♦ elaborează strategia de imagine pentru Direcţia generală; 
♦ informează personalul din cadrul Direcţiei generale şi beneficiarii sistemului despre 

reglementările privind dreptul la imagine şi accesul la informaţii; 
♦ asigură accesul solicitanţilor la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere 

conform legislaţiei în vigoare; 
♦ realizează şi reactualizează cu date de interes public site-ul Direcţiei generale; 
♦ sprijină şi dezvoltă un sistem de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi 
familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute în actele normative în 
vigoare; 

♦ înregistrează petiţiile repartizate compartimentului mass-media, răspunde de acordarea 
informaţiilor solicitate în termenul prevăzut de lege, colaborează cu compartimentele din 
cadrul direcţiei în vederea rezolvării solicitărilor; 

♦ primeşte, înregistrează şi distribuie serviciilor, birourilor şi compartimentelor abilitate 
sesizări şi petiţii primite din partea solicitanţilor; 
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♦ monitorizează termenele în care au fost soluţionate cererile şi petiţiile; 
♦ asigură înregistrarea tuturor documentelor, de circuit intern şi extern, într-un registrul 

special de intrări-ieşiri, realizând evaluarea iniţială a documentelor în vederea distribuirii 
acestora către serviciile de specialitate ale Direcţiei; 

♦ îndrumă persoanele solicitante către serviciile specializate din cadrul direcţiei sau a altor 
instituţii publice, după caz; 

♦ asigură, fără discriminare şi la cerere, înregistrarea în registrul de audienţe al conducerii 
instituţiei; 

♦ colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la serviciile/ 
prestaţiilor care li se cuvin, potrivit legii; 

♦ stabileşte legături de lucru şi-şi armonizează mesajul public cu cel al departamentelor 
specializate din cadrul altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu, cu care există sau nu 
relaţii de parteneriat; 

♦ organizează vizitele delegaţiilor din ţară şi străinătate, organizează vizitele directorului  în 
ţară şi străinătate, asigură traduceri din şi în limba română în limbile cunoscute de largă 
circulaţie; 

♦ asigură, împreună cu serviciile de specialitate, efectuarea abonamentelor la publicaţiile  
necesare desfăşurării activităţii compartimentelor funcţionale din cadrul Direcţiei generale; 

♦ oferă suport în realizarea demersurilor necesare pentru vizitarea centrelor din cadrul 
instituţiei şi pentru a obţine informaţii în formă foto, video, audio, scrisă şi altele, prin 
punerea la dispoziţie a unui formular tuturor persoanelor interesate de activitatea 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara. 

 
22. Serviciul contabilitate 

 
♦ conduce contabilitatea D.G.A.S.P.C. Hunedoara în partidă dublă şi răspunde de ţinerea ei 

la zi; 
♦ înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, potrivit planurilor de conturi şi 

normelor metodologice emise de Ministrul Finanţelor Publice, toate operaţiunile 
patrimoniale, în funcţie de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi şi creditul altor 
conturi, denumite conturi corespondente; 

♦ întocmeşte lunar balanţa de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor 
debitoare şi creditoare şi totalul soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor; 

♦ înregistrează operaţiunile patrimoniale în contabilitate, cronologic prin respectarea 
succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire  sau de înregistrare în unitate 
şi sistematic în conturi sintetice şi analitice, cu ajutorul registrului-jurnal şi al cărţii mari; 

♦ înregistrează în conturi corespondente notele contabile întocmite în baza documentelor 
justificative şi a extraselor de cont; 

♦ furnizează prin intermediul bilanţului contabil şi dările de seamă statistice, informaţiile 
necesare stabilirii patrimoniului naţional execuţiei bugetului de stat, precum şi întocmirii 
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balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale şi pentru Sistemul 
Conturilor Naţionale; 

♦ asigură  întocmirea  în termen a documentelor  de sinteză contabilă; 
♦ răspunde de exactitatea datelor furnizate prin balanţele lunare de verificare şi prin 

bilanţurile trimestriale şi anuale, pe care le întocmeşte conform normelor legale; 
♦ răspunde de completarea conform destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de 

contabilitate  şi de păstrare a acestora şi a documentelor  justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate precum şi reconstituirea în termen de 30 de zile  de la 
constatare a documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse; 

♦ asigură exercitarea controlului financiar preventiv şi supune aprobării conducerii 
D.G.A.S.P.C. numai proiectele de operaţiuni care respectă cerinţele de egalitate, 
regularitate şi încadrare  în limitele angajamentelor bugetare aprobate care poartă viza de 
control financiar preventiv; 

♦ asigură întocmirea raportului explicativ ce însoţeşte bilanţul contabil, verifică respectarea  
corelaţiilor obligatorii cerute de normele metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice; 

♦ asigură evidenţa sponsorizărilor, donaţiilor şi fondurilor primite prin contract de 
sponsorizare şi convenţii de colaborare încheiate cu O.N.G - urile sau alte persoane fizice 
şi juridice; 

♦ asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
întocmirii notelor contabile; 

♦ asigură întocmirea graficului de circulaţie a documentelor financiar –contabile în cadrul 
D.G.A.S.P.C şi urmăreşte respectarea acestuia; 

♦ verifică în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării de cheltuieli din 
bugetul Direcţiei generale şi sesizează conducerea instituţiei de îndată ce constată încălcări 
ale normelor legale în domeniul utilizării fondurilor bugetare; 

♦ propune măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementarilor în domeniul financiar 
– contabil; 

♦ participă la perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi 
simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă şi de automatizare  a prelucrării datelor; 

♦ asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor 
financiar-contabile verificate pentru aprobare  pe cale ierarhică la conducătorul unităţii; 

♦ asigură arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului cu respectarea  
confidenţialităţii datelor şi documentelor; 

♦ asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul compartimentului, care 
nu sunt destinate publicităţii prin mass-media; 

♦ în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conlucrează cu toate serviciile, birourile, 
compartimentele de specialitate  din cadrul Direcţiei; 

♦ întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată; 
♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de către conducerea 

unităţii. 
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23. Compartiment financiar – buget 
 

♦ asigură primirea şi verificarea extraselor de cont cu documentele însoţitoare privind 
operaţiunile efectuate, exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele 
însoţitoare; 

♦ întocmeşte documentaţiile de plată către Trezoreria statului şi organele bancare, urmăreşte 
primirea extraselor de cont; 

♦ execută plata cheltuielilor ordonanţate în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate 
prin întocmirea ordinelor de plată şi semnarea acestora; 

♦ asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia instituţiei faţă de bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi alte obligaţii faţă de terţi; 

♦ întocmeşte lunar declaraţia privind obligaţiile de plată la fondul iniţial al asigurărilor sociale 
de sănătate; 

♦ întocmeşte lunar declaraţia privind obligaţiile de plată  la plata ajutorului de şomaj; 
♦ întocmeşte lunar declaraţia privind obligaţiile de plată  la fondul de asigurări sociale; 
♦ întocmeşte declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul  de stat; 
♦ centralizează zilnic operaţiunile ce se fac prin casierie şi asigură încasarea la timp a 

creanţelor şi lichidarea obligaţiilor de plată; 
♦ asigură ca înscrierea datelor în documentele justificative şi registrele contabile, indiferent 

dacă se face normal sau cu mijloacele de prelucrare automată, să fie lizibile, nefiind admise  
ştersături, răzături, modificări sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii 
libere între operaţiuni; propune măsurile necesare pentru aplicarea corectă a 
reglementarilor în domeniul financiar – contabil; 

♦ participă la perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi 
simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă şi de automatizare  a prelucrării datelor; 

♦ asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor 
financiar-contabile verificate pentru aprobare pe cale ierarhică la conducătorul unităţii; 

♦ asigură arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului cu respectarea  
confidenţialităţii datelor şi documentelor; 

♦ asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul compartimentului, care 
nu sunt destinate publicităţii prin mass-media; 

♦ în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conlucrează cu toate serviciile, birourile, 
compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei; 

♦ întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată; 
♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de către conducerea 

unităţii. 
♦ întocmeşte şi  elaborează la termenul scadent proiectul  bugetului de  venituri  şi cheltuieli  

al D.G.A.S.P.C Hunedoara colaborând în acest scop cu toate Direcţiile, serviciile,  birourile 
şi  compartimentele din  cadrul  unităţii; 

♦ urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli asigurând respectarea limitelor 
maxime ale creditelor bugetare şi ale destinaţiilor stabilite; 
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♦ execută  modificările ce intervin în structura  bugetului de venituri şi  cheltuieli, ca urmare  a 
aprobării  unor acte  normative; 

♦ organizează şi conduce evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor aprobate pentru  
activitatea  proprie a D.G.A.S.P.C. Hunedoara prin  bugetele anuale şi actele  normative  
legate de modificarea acestora; 

♦ conduce evidenţa „Ordonanţărilor de plată” şi a „Angajamentelor  bugetare şi legale” în 
baza prevederilor OMF nr.1792/2002; 

♦ răspunde de elaborarea  documentaţiilor privind  bugetul  de venituri  şi cheltuieli şi 
defalcarea pe capitole, titluri, articole şi aliniate, iar în cadrul acestora pe trimestre a 
bugetului acţiunilor extrabugetare şi de prezentare a lor spre aprobare Consiliului  judeţean; 

♦ răspunde de întocmirea deschiderilor de credite în cadrul  normelor şi creditelor  aprobate, 
pe capitole şi titluri de cheltuieli; 

♦ răspunde de ţinerea la zi a evidenţei creditelor aprobate şi deschise pe capitole, 
subcapitole, articole şi aliniate; 

♦ efectuează  periodic  analize cu privire la stadiul execuţiei bugetului, propunând când este 
cazul, măsuri  concrete în vederea  respectării prevederilor  legale privind utilizarea surselor 
repartizate pe destinaţii aprobate; 

♦ analizează propunerile făcute de serviciile, birourile, compartimentele din cadrul 
D.G.A.S.P.C Hunedoara privind rectificarea în cursul anului  a  bugetului şi întocmeşte  
documentaţia în vederea  aprobării de către  Consiliul  judeţean; 

♦ analizează, verifică şi  întocmeşte documentaţia necesară pentru virările de credite şi  
modificarea creditelor la activităţile finanţate prin bugetul  D.G.A.S.P.C. Hunedoara; 

♦ răspunde de întocmirea şi aprobarea documentaţiei privind influenţele aprobate prin legea 
rectificativă şi repartizarea acestora  pe capitole, titluri, articole şi aliniate; 

♦ întocmeşte şi prezintă periodic conducerii şi Consiliului judeţean situaţiile statistice şi 
rapoartele de analiză, prevăzute de actele normative; 

♦ fundamentează necesarul de cheltuieli şi comunică directorului general adjunct cu 
probleme  economice, date privind execuţia bugetului, în vederea elaborării proiectelor de 
buget sau influenţelor ce apar pe parcursul execuţiei bugetului; 

♦ asigură întocmirea lunară a contului de execuţie a cheltuielilor  bugetare, situaţie pe care  o 
prezintă directorului direcţiei economice; 

♦ fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul direcţiei, necesare funcţionalităţii 
compartimentului propriu şi efectuează centralizarea şi verificarea fundamentărilor primite 
de la toate serviciile şi compartimentele; 

♦ participă la organizarea şi perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de 
raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă şi de automatizare a prelucrării 
datelor; 

♦ întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată; 
♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de către    conducerea 

unităţii; 
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♦ efectuează plata sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de hrană, echipament, 
cazarmament, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural 
sportive şi transport pentru copilul aflat în plasament sau încredinţat la asistentul maternal 
profesionist, în limita baremurilor prevăzute de lege; 

♦ verifică documentele justificative depuse de către asistenţii maternali profesionişti; 
♦ suspendă plata către asistenţii maternali în caz de neprezentare a documentelor 

justificative pentru sumele plătite în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, echipament, 
cazarmament, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural 
sportive şi transport, sau dacă sumele au fost utilizate în alte scopuri decât cele necesare 
îngrijirii copiilor aflaţi în plasament  sau încredinţaţi la asistentul maternal profesionist; 

♦ întocmeşte costul pe beneficiar, 
♦ răspunde de exactitatea datelor furnizate, 
♦ conduce evidenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar, stabileşte soldul de casă zilnic; confruntă  

soldul zilnic  din  jurnalul de casă cu cel faptic existent în casierie; 
♦ completează Registrul de casă  ori de câte ori au loc operaţiuni de încasări şi plăţi; 
♦ ridică numerar de la Trezoreria statului pentru diversele cheltuieli materiale ce le presupune  

funcţionalitatea  instituţiei  şi drepturi  cuvenite  personalului; 
♦ depune la Trezoreria statului, conform  prevederilor legale, sumele încasate;   
♦ participă la perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi 

simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă şi de automatizare  a prelucrării datelor; 
♦ asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor 

financiar-contabile verificate pentru aprobare  pe cale ierarhică la conducătorul unităţii; 
♦ asigură arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului cu respectarea  

confidenţialităţii datelor şi documentelor; 
♦ asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul compartimentului, care 

nu sunt destinate publicităţii prin mass-media; 
♦ în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conlucrează cu toate serviciile, birourile, 

compartimentele de specialitate  din cadrul Direcţiei; 
♦ întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată; 
♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de către conducerea 

unităţii. 
 

24. Biroul aprovizionare 
 

♦ asigură stabilirea necesarului de produse agroalimentare, cazarmament, articole 
vestimentare, încălţăminte, rechizite şcolare, materiale de întreţinere şi curăţenie, mobilier 
şi altele, potrivit cerinţelor activităţii instituţiei, în vederea întocmirii programului de 
aprovizionare la nivel de an, trimestre şi lună; 

♦ urmăreşte încheierea anuală a contractelor şi a comenzilor pentru toate produsele 
necesare centrelor şi Direcţiei;  

♦ urmăreşte executarea contractelor de furnizare la termenele şi în condiţiile stabilite; 
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♦ repartizează pe unităţi subordonate produsele contractate; 
♦ asigură distribuirea produselor contractate în centrele de plasament; 
♦ verifică modul de depozitare şi păstrare a produselor alimentare în magaziile proprii ale 

centrelor de plasament; 
♦ centralizează necesarele de produse agroalimentare, cazarmament, articole vestimentare, 

încălţăminte, rechizite şcolare, mobilier etc. primite din centre; 
♦ întocmeşte şi transmite comenzile furnizorilor; 
♦ lunar, verifică cantitativ şi valoric concordanţa ieşirilor din Depozitul central cu intrările din 

fiecare centru; 
♦ verifică exactitatea operaţiunilor efectuate de gestionarul Depozitului şi punctajul cu fişe de 

magazie;  
♦ verifică legalitatea, necesitatea, economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în factură  

prin verificarea concordanţei facturii cu contractul încheiat cu furnizorul şi comenzile de 
aprovizionare;  

♦ urmăreşte modul de distribuire a produselor contractate pe fiecare centru;  
♦ întocmeşte pe calculator balanţa stocurilor (cantitativ-valoric) din Depozitul central pe feluri  

de produse şi surse de finanţare ( de la buget sau sponsorizare ) şi o predă serviciului 
contabilitate; 

♦ asigură aprovizionarea tuturor centrelor din subordine cu produse agroalimentare, 
cazarmament, echipament, încălţăminte, rechizite şcolare ş.a. obiecte de uz general 
necesare în centre, în raport de stocurile existente şi de consumurile normate; 

♦ propune măsuri şi asigură transferul stocurilor peste necesar de la un centru la alt centru; 
♦ asigură aplicarea procedurilor legale referitoare la recepţia, autorecepţia, expediţia şi 

transportul bunurilor materiale; 
♦ asigură respectarea normelor legale pentru gestionarea, depozitarea, păstrarea, 

manipularea şi eliberarea bunurilor; 
♦ asigură locurile de primire, păstrare şi eliberare a valorilor materiale cu aparate de măsură 

şi control, precum şi respectarea măsurilor legale referitoare la utilizarea, funcţionarea şi 
verificarea aparatelor respective; 

♦ asigură etichetarea la locul de păstrare a tuturor bunurilor; 
♦ verifică conform normelor şi normativelor în vigoare, calculul necesarului de aprovizionat în 

centre pentru alimente, echipament, cazarmament, rechizite şcolare ş. a.; 
♦ rezolvă în termenul cel mai scurt sesizările şi reclamaţiile în domeniul aprovizionării;  
♦ verifică realitatea perisabilităţilor, deprecierilor, degradărilor şi propune măsuri pentru 

prevenirea şi diminuarea lor; 
♦ organizează şi exercită control ( permanent şi inopinat) asupra intrării şi ieşirii bunurilor din 

gestiune; 
♦ verifică concordanţa preţurilor înscrise pe facturile sosite de la furnizor cu cele din 

contractele încheiate şi întocmeşte refuzurile la plată acolo unde este cazul; 
♦ are obligaţia ca mărfurile sosite să fie depozitate pe grupe şi sortimente, pe rafturi creând 

condiţii de primire, recepţie, conservare şi control a acestora şi să ia toate măsurile care 
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depind de el pentru păstrarea calităţii şi caracteristicilor tehnice ale produselor pe care le 
manipulează; 

♦ are obligaţia să nu distribuie pentru consum nici un produs agroalimentar care să prezinte 
semne de alterare sau care a depăşit termenul de valabilitate;  

♦ se îngrijeşte de repartizarea echitabilă între centre a stocurilor existente în centre şi care 
depăşesc nevoile copiilor.  

 
I. Servicii de tip rezidenţial pentru copii 

 
- Centrele de plasament din judeţul Hunedoara 
- Case de tip familial din judeţul Hunedoara 
- Reţele de servicii de tip familial (Apartamente) din judeţul Hunedoara  
- Centrul maternal Hunedoara 
- Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara 
- Centrul de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a copilului „Cuore” 
Petroşani 
- Centrul de primire în regim de urgenţă Deva 
 
 
♦ asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 

necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor şi, după caz, mamelor care beneficiază de 
acest tip de servicii, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de 
beneficiari; 

♦ asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, 
îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor; 

♦ asigură paza şi securitatea beneficiarilor împotriva tuturor formelor de abuz; 
♦ asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
♦ asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
♦ asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor 

şi a deprinderilor necesare integrării sociale; 
♦ asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
♦ asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
♦ asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, 

adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 
♦ asigură intervenţie de specialitate; 
♦ contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 
♦ urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 

integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii 
îngrijirii acordate; 

♦ asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber; 
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♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, a S.M.O. privind serviciile rezidenţiale şi a Standardelor de cost. 

 
II. Servicii de zi pentru copii 

 
- Centrul de prevenire şi intervenţie împotriva abuzului şi neglijenţei Orăştie 
- Servicii de recuperare pentru copii şi adulţi cu handicap Deva 
- Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara 
  
♦ asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 

particularităţilor copiilor; 
♦ asigură activităţi recreative şi de socializare; 
♦ asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională; 
♦ asigură părinţilor consiliere şi sprijin în vederea prevenirii separării copilului de familie şi a 

recuperării acestuia; 
♦ dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a 

violenţei în familie; 
♦ asigură programe de abilitare şi reabilitare; 
♦ contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului 

de părinţii săi; 
♦ contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul de 

recuperare; 
♦ stabileşte programul de recuperare recomandat de medicul de specialitate; 
♦ asigură evaluarea şi consilierea psihologică pentru copiii cu dizabilităţi, terapie cognitivă, 

terapie individuală şi/sau de grup; 
♦ asigură activităţi de logopedie/ psihopedagogie, privind depistarea şi recuperarea 

tulburărilor de limbaj, comunicare, relaţionare, dezvoltarea limbajului expresiv şi 
comprehensiv; 

♦ asigură activităţi de recuperare neuromotorie, fizioterapie, kinetoterapie, magnetoterapie şi 
masaj; 

♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, a S.M.O. privind serviciile de zi şi a Standardelor de cost; 

 
 III. Servicii pentru persoane adulte 
 
- Locuinţe Protejate  
- Cămin pentru persoane vârstnice 
 
♦ asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare 

nevoilor persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice, precum şi întreţinerea şi 
folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare; 
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♦ asigură asistenţa medicală şi de specialitate, îngrijire şi supravegherea permanentă a 
persoanelor instituţionalizate; 

♦ organizează activităţi cultural-educative şi de socializare;  
♦ organizează activităţi de ergoterapie în raport cu restantul funcţional al persoanelor cu 

handicap; 
♦ asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi persoanelor instituţionalizate; 
♦ să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire; 
♦ asigură respectarea standardelor specifice de calitate; 
♦ asigură respectarea standardelor specifice de calitate destinate persoanelor cu handicap şi 

indicatorilor stabiliţi de Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap; 
♦ asigură persoanei vârstnice maximum posibil de autonomie şi siguranţă; 
♦ asigură condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei 

vârstnice; 
♦ facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familia persoanei vârstnice. 
 
 
- Centrele de îngrijire şi asistenţă adulţi  

 
♦ asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare 

persoanelor instituţionalizate, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale 
şi a bunurilor din dotare; 

♦ asigură asistenţa medicală şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supravegherea 
permanentă a persoanelor cu handicap; 

♦ întocmesc proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii, activităţii de 
protecţie specială a persoanelor aflate în nevoie, în concordanţă cu specificul centrului de 
îngrijire şi asistenţă, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale; 

♦ organizează activităţi cultural-educative şi de socializare atât în interiorul centrelor de 
îngrijire şi asistenţă, cât şi în afara acestora; 

♦ organizează activităţi de ergoterapie în raport cu restantul funcţional al persoanelor 
instituţionalizate; 

♦ acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol 
siguranţa persoanelor instituţionalizate; 

♦ asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi persoanelor cu handicap, privind 
problematica socială ( probleme familiale, psihologice etc.); 

♦ intervine în combaterea şi prevenirea instituţionalizării ca posibilitate de abuz din partea 
familiei; 

♦ intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap; 
♦ aplică şi respectă legislaţia de specialitate aflată în vigoare; 
♦ asigură respectarea standardelor specifice de calitate şi indicatorilor stabiliţi de Direcţia 

Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap. 
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- Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Simeria 
 

♦ asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare 
beneficiarilor centrului, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi 
bunurilor din dotare; 

♦ asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere 
permanentă beneficiarilor; 

♦ asigură recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă persoanelor cu handicap care 
participă la activitatea centrului; 

♦ întocmesc proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii de 
protecţie specială a persoanelor cu handicap, în concordanţă cu specificul centrului, potrivit 
politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale; 

♦ elaborează programe individualizate sau de grup de terapie ocupaţională şi alte tipuri de 
terapie, în vederea integrării socioprofesionale şi familiale, colaborând în acest sens cu 
centre similare şi cu organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate; 

♦ asigură realizarea activităţilor de recuperare a persoanelor cu handicap prin implementarea 
programelor de terapie menţionate mai sus; 

♦ monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap ulterior finalizării programelor 
de terapie; 

♦ identifică mediile în care poate fi integrată orice persoană cu handicap care a parcurs 
programele de terapie; 

♦ asigură condiţiile necesare desfăşurării programelor de terapie în vederea integrării 
socioprofesionale a persoanelor cu handicap; 

♦ asigură echipamentul de muncă şi protecţie şi organizează activităţi de cunoaştere şi 
respectare a normelor de protecţie şi igienă a muncii; 

♦ acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol 
siguranţa persoanelor cu handicap; 

♦ organizează activităţi cultural-educative şi de socializare atât în interiorul centrelor, cât şi în 
afara acestora, expoziţii cu produsele obţinute în atelierele centrului; 

♦ asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi persoanelor cu handicap, privind 
problematica socială (probleme familiale, psihologice etc.); 

♦ intervin în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, în 
vederea integrării acestora într-o viaţă normală; 

♦ asigură respectarea standardelor specifice de calitate şi indicatorilor stabiliţi de Direcţia 
Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap. 

 
-Centrul de management al carierei pentru persoane cu dizabilităţi 

 
♦ furnizează servicii de pregătire pentru piaţa muncii pentru persoane cu dizabilităţi 
♦ realizează activităţi în privinţa optimizării deciziilor legate de carieră 
♦ vizează îmbunătăţirea relaţiilor de muncă 
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♦ facilitează accesul la informaţia privind orientarea  profesională 
♦ asigură consiliere individuală şi de grup cu privire la integrarea pe piaţa muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi 
 
- Centrul Mobil de Incluziune Socială 
 
♦ furnizează servicii de pregătire pentru piaţa muncii pentru persoane de etnie romă 
♦ realizează activităţi în privinţa optimizării deciziilor legate de carieră 
♦ vizează îmbunătăţirea relaţiilor de muncă 
♦ facilitează accesul la informaţia privind orientarea  profesională 
♦ asigură consiliere individuală şi de grup cu privire la integrarea pe piaţa muncii a 

persoanelor de etnie romă 
 

Cap. VI.   ÎNCADRAREA ŞI SALARIZAREA           
                        
Art.15   Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Hunedoara este reprezentat de funcţionari publici, numiţi în funcţii publice, conform Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare şi 
personal contractul angajat pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu 
prevederile Codului Muncii. 
 
Art.16   Numirea, eliberarea, sancţionarea disciplinară şi stabilirea drepturilor salariale 
ale directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei generale se face conform legislaţiei ce 
reglementează categoria funcţionarilor publici. 
 
Art.17   Angajarea, precum şi avansarea în funcţii, grade sau trepte profesionale se face 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii.   
 
Art.18  Numirea în funcţii publice, angajarea pe bază de contract individual de muncă, 
eliberarea şi sancţionarea disciplinară a personalului sunt de competenţa directorului general al 
Direcţiei generale, în conformitate cu prevederile legale.  
 
Art.19  Drepturile de natură salarială ale personalului Direcţiei generale se stabilesc 
conform dispoziţiilor legale privind funcţionarii publici şi personalul contractual din unităţile 
bugetare. 
 
Art.20   În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul Direcţiei generale are dreptul pe 
lângă salariul de bază şi la alte drepturi de natură salarială în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
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Art.21  Celelalte drepturi şi obligaţii ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, 
încadraţi la Direcţia generală se asigură, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Statutul 
funcţionarilor publici şi ale legislaţiei muncii în vigoare. 
 
Art.22  Asistenţii maternali profesionişti sunt încadraţi pe bază de contract individual de 
muncă pe perioadă determinată şi sunt salarizaţi conform legislaţiei în vigoare. 
 
Art.23   Personalului Direcţiei generale îi sunt interzise încălcarea confidenţialităţii 
informaţilor deţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a secretului de serviciu precum şi 
pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată 
conform legislaţiei ce reglementează activitatea funcţionarilor publici şi a personalului 
contractual.   
 
Art.24   În realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei generale are obligaţia să 
soluţioneze cu maximă operativitate şi competenţă profesională întreaga problematică ce 
derivă din acestea, stabilită în detaliu în fişa fiecărui post. 
 
Art.25   Încălcarea, de către personalul Direcţiei generale, cu vinovăţie, a obligaţiilor de 
serviciu ce le revin, atrage răspunderea lor disciplinară, administrativă sau penală, după caz. 
 
Art.26   Concediile de odihnă, alte concedii, deplasările în interesul serviciului pentru 
directorul general al Direcţiei generale se aprobă de secretarul general al judeţului iar pentru 
personalul din compartimentele funcţionale, şefii centrelor şi personalul centrelor se aprobă de 
către directorul general. 
 

Cap. VII.  DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.27  În toate documentele se va folosi antetul „ Consiliul Judeţean Hunedoara - 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”. Aceleaşi elemente vor fi 
inscripţionate pe ştampila şi firma Direcţiei generale. 
 
Art.28   Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are obligaţia să 
asigure aplicarea normelor de protecţie a muncii prin personalul stabilit de conducerea 
acesteia. 
 
Art.29  Modificarea numărului de personal şi a organigramei Direcţiei generale se poate 
face prin hotărâre a Consiliului judeţean, la propunerea  colegiului director, în condiţiile legii.  
  
Art.30  Regulamentul de organizare şi funcţionare poate fi modificat sau completat prin 
hotărâre a Consiliului judeţean, la propunerea motivată a conducerii Direcţiei generale, în 
condiţiile legii. 
Art.31  Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare, în materie. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA  NR. 188/2013 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ; 

 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 

Văzând adresa nr. 5045/17.09.2013 a Managerului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane ; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.a, alin.2, lit.c şi art.97 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 – Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, conform anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3, care 
fac parte integrantă din prezenta, începând cu data de 01.11.2013. 

Art.2 – Cu data de 01.11.2013, art.1 şi art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr.65/2013, art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.146/2013 şi 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.152/2013 se abrogă. 

Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi de Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
       Mircea Ioan Moloţ                     CONTRASEMNEAZĂ: 

                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                               Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 
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ANEXA NR.1
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CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE               

 
              ANEXA   NR. 2                               

    
                         LA HOTĂRÂREA NR .  188/ 2013 

                                                                                                                                            
                                       A CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA
           
 
 
 

STAT  DE  FUNCŢII  
    

 
 
 

Funcţia Contractuală 
 
  

NR. 
CRT. 

 
 
 
 

         Numele, prenumele/ 
VACANT,  temporar VACANT, 

după caz 

STRUCTURA 
 

de conducere 
 
 
 

de execuţie 
 
 

 
Treapta 
profesio  
nală/ 
grad 

 
Nivelul 
studiilor 

1.  Ţolaş Liliana  Manager    II  S 

2.  Ardeu Adriana  Director    II  S 

3.  Mura Adina‐Elena 

FUNCŢII DE 
CONDUCERE 

Contabil Şef     II  S 

4.   Popescu Adriana‐Cristina  Şef  Serviciu     II  S 

5.   Grozav Ioan    Inginer   IA  S 

6.  Dan Dorina‐Liliana    Analist  IA  S 

7.  Cosma  Mircea‐Virgil    Inginer de sistem  IA  S 

8.  Iacob Paul‐Laurenţiu    Referent de specialitate  I  S 

9.  Bulea Corina‐Maria    Referent de specialitate  III  S 

10.  vacant    Analist (programator) 
ajutor 

IA  M 

11.  Apati Mariana‐Rodica    Administrator  I  M 

12.  Apati Iuliu    Muncitor calificat  I   

13.  Muntean Otilia    Muncitor calificat   I   

14.  Bîrsan Mihail    Şofer   I   

15.  Goia Marcel‐Nicolae    Şofer   I   

16.   ocupat temporar detaşare 
 Dumitru Mihai‐Ovidiu 

 
 
 
 
 
 
SERVICIUL 
RESURSE UMANE, 
SALARIZARE, 
INFORMATICĂ, 
ADMINISTRATIV 
 

  Şofer   I   

17.  Huieţ Adriana‐Mihaela  COMPARTIMENTUL 
JURIDIC 

  Consilier juridic  I  S 

18.  Rişcuţa Nicolae‐Cătălin  Şef Serviciu     II  S 

19.  Ferencz Iosif‐Vasile    Cercetător ştiinţific   III  S 

20.  Bodó Cristina    Cercetător ştiinţific  III  S 

21.  Ţuţuianu Costin‐Daniel    Cercetător ştiinţific    S 

22.  Cristescu Cătălin 

 
 
SECŢIA DE 
ARHEOLOGIE DEVA 
 
 
    Cercetător ştiinţific     S 



23.  Pavel Romică    Arheolog  IA  S 

24.  Marc Antoniu‐Tudor    Arheolog  IA  S 

25.  Codrea Ionuţ‐Cosmin    Arheolog  IA  S 

26.  Barbu Ioana‐Lucia    Arheolog  I  S 

27.  Bărbat Ioan‐Alexandru    Arheolog  I  S 

28.  Bărbat Oana‐Cornelia    Arheolog  I  S 

29.  Barbu Mihaela‐Maria    Arheolog  I  S 

30.  Mitar Cristina‐Maria 

 
 
 
 
 
 

  Arheolog  II  S 

31.  Băeştean Gică  Şef Serviciu     II  S 

32.  Barbu Marius‐Gheorghe    Arheolog  I  S 

33.  Albulescu Viorica    Conservator    I  M 

34.  ocupat  temporar‐detaşare 
Obrejan Pamela‐Corina 

  Gestionar custode   I  M 

35.  Bărboni Nicolae    Gestionar custode   II  M 

36.  Rădoni Angelica‐Georgeta    Supraveghetor muzeu    M 

37.  Onea Dorin    Supraveghetor muzeu    G 

38.  Iovănescu Dănuţ    Supraveghetor muzeu    G 

39.  Zeiconi Virgil 

SECŢIA DE 
ARHEOLOGIE 
SARMIZEGETUSA 

  Muncitor calificat  IV   

40.  Căstăian Mihai‐Cristian  Şef Serviciu    II  S 

41.  Şendroiu Daniela‐Cristina    Muzeograf  I  S 

42.  Bogdan Maria‐Iustina    Conservator    I  S 

43.  Avram Elena‐Narcisa    Gestionar custode   I  M 

44.  Bogdan Sorina‐Valeria    Supraveghetor muzeu     M 

45.  Râmbetea Ilie    Supraveghetor muzeu    G 

46.  Rîmbetea Lucreţia    Supraveghetor muzeu    G 

47.  Grecu Cornelia 

SECŢIA DE 
ETNOGRAFIE ŞI 
ARTĂ POPULARĂ 
ORĂŞTIE 

  Supraveghetor muzeu    G 

48.  Herban Adela‐Maria  Şef Serviciu     II  S 

49.  David Mihai    Muzeograf  IA  S 

50.  Ploscă Maria‐Cristina    Muzeograf  IA  S 

51.  Gabor Camelia‐Felicia    Muzeograf  II  S 

52.  Deju Georgeta    Bibliotecar  IA  S 

53.  Adam Adriana    Gestionar custode   II  M 

54.  Bota Mariana‐Florina    Gestionar custode   II  M 

55.  Popescu Angela‐Maria    Gestionar custode   II  M 

56.  Oprişa Marioara 

 
 
 
 
SECŢIA DE ISTORIE 
ŞI ARTĂ DEVA 
 
 
 
 
    Gestionar custode   II  M 

57.  Popiţiu Ioana  Şef Serviciu    II  S 

58.  Beceanu Mihaela    Restaurator  IA  S 

59.  Gheară Daniela    Restaurator  II  S 

60.  Preda Simona‐Gabriela    Restaurator  II  S 

61.  Buş Carmen    Restaurator  II  S 

62.  Bogdan Luminiţa‐Rodica    Restaurator  I  M 

63.  Filcea Cristina‐ Anca    Desenator artistic  II  S 

64.  Andruş Ioan 

 
 
 
SECŢIA DE 
RESTAURARE ‐
INVESTIGAŢII 
DEVA 
 

  Fotograf  I  M 



65.  Papp Ştefan‐Viorel    Conservator    IA  S 

66.  Stroia Adrian‐Ştefan    Conservator    IA  S 

67.  Urechiat Grigore‐Adrian    Conservator    I  S 

68.  Stanciu Camelia‐Maria    Muzeograf  I  S 

69.  Opra Voichiţa‐Doina 

COMPARTIMENTUL 
EVIDENȚĂ, 
CONSERVARE DEVA 

  Gestionar custode   I  M 

70.  Balazs Marcela    Cercetător ştiinţific     S 

71.  Cornea Cornelia    Supraveghetor muzeu    G 

72.  Neagu Ioan 

COMPARTIMENTUL 
ȘTIINȚELE NATURII 
DEVA    Supraveghetor muzeu    G 

73.  vacant  Șef Birou    II  S 

74.  Boda‐Ghena Gherghina    Cercetător ştiinţific   III  S 

75.  vacant temporar(Firczak G.)    Cercetător ştiinţific   III  S 

76.  Iancu Iosif‐Daniel    Muzeograf  I  S 

77.  Triff Luana‐Cosette    Conservator  II  S 

78.  Bădău Cornel 

SECȚIA RELAŢII CU 
PUBLICUL 
 

  Muncitor calificat  I   

79.  Cioran Adelina‐Mioara    Referent de specialitate  I  S 

80.  Dan Nela    Referent  IA  M 

81.  Godoroja Mihaela 

COMPARTIMENTUL 
BUGET, FINANCIAR, 
CONTABILITATE 
    Referent  IA  M 

82.  Bocşe Viorelino‐Sorin  COMPARTIMENTUL 
ACHIZIŢII PUBLICE 

  Referent de specialitate  I  S 

 
 
 
 
 
Funcţia                                                                                         Număr posturi 

 
Ocupate 

 
Vacante 

 
Total 

Nr. total de funcţii contractuale de conducere  9  1  10 
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie  71  1  72 
Nr. total de funcţii contractuale în instituţie  80  2  82 
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                                                                                           Anexa nr.3 
la Hotărârea nr.188/2013 

     a  Consiliului Judeţean Hunedoara, 
           

  
 

 

 
 

 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE  
 

I. Dispoziţii generale  
II. Scopul şi obiectul de activitate  
III. Patrimoniul 
IV. Personalul şi conducerea  
V. Organisme colegiale consultative şi comisii de specialitate  

VI. Structura organizatorică  
VII. Bugetul de venituri şi cheltuieli 
VIII. Dispoziţii finale  

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, denumit în continuare Muzeul, este instituţie de 
cultură, de drept public, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate 
de la bugetul de stat şi subordonată Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
Art.2 Muzeul, ca instituţie, a fost înfiinţat prin Decretul nr. 3677 al Prefectului Judeţului 
Hunedoara din 31.12.1920, iar în prezent este organizat şi funcţionează în conformitate cu 
legislaţia română în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament.  

 
Art.3  Sediul Muzeului este în municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie, nr.39, cod poştal 330005. 
Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc., vor conţine denumirea completă a Muzeului şi 
indicarea sediului.  
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II. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.4  Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane este o instituţie publică de cultură, fără scop lucrativ, 
aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi 
expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi 
evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător. 
 
Art.5  Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale de organizare, Muzeul are 
următoarele funcţii principale: 
a) constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; 
b) cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului 

muzeal; 
c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii. 
 
Art.6   Principalele activităţi ale Muzeului se realizează prin: 
a) cercetarea, conform programelor anuale şi de perspectivă, a patrimoniului pe care îl deţine şi 

a contextelor istorice specifice acestui patrimoniu; 
b) documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi după caz, a achiziţionării de obiecte de 

patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale; 
c) evidenţa, conservarea, restaurarea şi păstrarea obiectelor de patrimoniu mobil şi imobil; 
d) organizarea cercetărilor arheologice de teren, sistematice şi de salvare, ca şi a perieghezelor 

pentru depistarea unor noi situri arheologice; 
e) expunerea, în expoziţia permanentă şi în expoziţii temporare, atât la sediul central, cât şi în 

alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine;  
f) punerea în valoare şi comunicarea publică prin expoziţii, publicaţii şi comunicări a rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice muzeologice şi istorice; 
g) editarea de materiale de popularizare (ghiduri, cataloage, monografii, pliante, vederi);  
h) contactul permanent cu publicul de toate categoriile; 
i) contactul permanent cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, organisme 

culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, muzee şi organisme şi foruri internaţionale, 
precum UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie – Cultură – Ştiinţă – 
Comunicare), ICOM (Consiliul Internaţional al Muzeelor), ICOMOS (Consiliul Mondial al 
Monumentelor şi Siturilor), CIDOC (Comitetul Internaţional de Documentare pentru Muzee al 
ICOM), RNMR (Reţeaua Naţională a Muzeelor din România); 

j) cercetarea patrimoniului cultural naţional şi internaţional; 
k) formarea specialiştilor în toate domeniile de specialitate pe care le presupun funcţiile de bază 

ale muzeologiei generale; 
l) servirea, atât ca Laborator de studiu şi practică pentru elevi, studenţi, doctoranzi, etc., cât şi 

ca instituţie de stagiu temporar pentru tineri, specialişti în formare sau profesori din toate 
ţările, potrivit unor programe elaborate în comun cu instituţiile de învăţământ interesate şi 
aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara şi Ministerul Culturii şi de celelalte organe 
centrale de specialitate cu atribuţii în domeniu. 

 
 
 
 
 



 
3

III. PATRIMONIUL 
 

Art.7 (1) Patrimoniul Muzeului este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu 
caracter patrimonial ale muzeului sau, după caz, ale colecţiilor publice asupra unor bunuri aflate 
în proprietatea publică şi/sau privată. 
          (2) Patrimoniul imobiliar al Muzeului cuprinde dreptul de administrare asupra următoarelor: 
a) imobile: 
- sediul central : Deva, B-dul 1 Decembrie, nr.39, cod poştal 330005;  
- sediile secundare:   

- Brad, str. Cloşca, nr.2, cod poştal 335200;  
- Orăştie, Piaţa Aurel Vlaicu, nr.1, cod poştal 335700;  
- Aurel Vlaicu, sat Aurel Vlaicu, nr. 177, oraş Geoagiu, cod poştal  335401;  
- Sarmizegetusa, str. Principală, nr.1 cod poştal 337415;  
- Casa - muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş, str. Florilor, nr.1, cod poştal 337005;  

imobile în care se află săli de expoziţie, depozite, laboratoare, birouri ale specialiştilor, biblioteca 
documentară, sala de conferinţe, magazii; 
b) situri şi rezervaţii care au caracter arheologic, istoric şi etnografic, constituite din  terenuri şi 
construcţii aferente. 
          (3) Patrimoniul Muzeului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, 
precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, 
aparţinând unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale,  unor persoane 
juridice de drept public şi/sau privat, unor persoane fizice din ţară şi străinătate. 
         (4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit 
dispoziţiilor în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege, 
în vederea protejării acestora.  

 
 

IV. PERSONALUL  ŞI CONDUCEREA 
 

Art.8 (1) Structura de personal se compune din personal contractual care ocupă funcţii de 
conducere şi funcţii de execuţie. 

(2) Funcţiile de conducere din muzeu cuprind următoarele funcţii: manager, director, 
contabil şef, şef serviciu, şef birou. 

(3) Funcţiile de execuţie din muzeu cuprind următoarele funcţii: cercetător ştiinţific, 
muzeograf, restaurator, conservator, arheolog, inginer, consilier juridic, referent de specialitate, 
bibliotecar, inginer de sistem, analist, analist (programator) ajutor, desenator artistic, fotograf, 
gestionar custode, supraveghetor muzeu, referent, administrator, muncitor calificat, şofer. 

(4) Ocuparea posturilor vacante, eliberarea din funcţie, promovarea în funcţie, precum şi 
încetarea raporturilor de muncă ale personalului Muzeului se face potrivit legislaţiei în vigoare. 

(5) Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se 
aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
Art.9 (1) Conducerea executivă a Muzeului este exercitată de Manager, numit în urma 
concursului de proiecte de management prin hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara. 

(2) Managerul Muzeului conduce, controlează şi răspunde de întreaga activitate a 
instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum 
şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.  
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Art.10  (1) Managerul are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură conducerea activităţii curente a Muzeului şi coordonează nemijlocit activitatea 

directorilor, a contabilului şef şi a secţiilor aflate în subordine directă; 
b) coordonează în mod direct activitatea Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Informatică, 

Administrativ, a Compartimentului Juridic, a Secţiei Relaţii cu Publicul şi a Compartimentului 
Achiziţii Publice;  

c) elaborează împreună cu contabilul şef şi propune spre aprobare Consiliului de Administraţie 
proiectul de buget al instituţiei; 

d) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor 
contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite 
pentru bugetul muzeului; 

e) ia măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor economici şi culturali stabiliţi prin 
contractul de management încheiat cu Consiliul Judeţean Hunedoara; 

f) asigură îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi prin proiecte şi programe culturale 
proprii, aprobate de către Consiliul Judeţean Hunedoara;  

g) prezintă spre aprobare anual Consiliului de Administraţie, agenda culturală a muzeului pentru 
anul următor;  

h) solicită Consiliului Judeţean Hunedoara, atunci când situaţia impune, modificarea obiectivelor 
şi a indicatorilor instituţiei, precum şi a programelor  minimale;  

i) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 
j) selectează, angajează, promovează, salarizează, premiază, sancţionează şi concediază 

personalul, cu respectarea dispoziţiilor legale;  
k) aprobă atribuţiile de serviciu ale personalului, atribuţii care se înscriu în fişa postului; 
l) aprobă fişele de evaluare ale posturilor pentru  personalul Muzeului;  
m) aprobă eşalonarea concediilor legale şi a recuperărilor personalului Muzeului; 
n) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al 

instituţiei, şi răspunde de utilizarea eficientă, cu respectarea procedurilor legale, a fondurilor 
băneşti, conform destinaţiei aprobate, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea 
şi diversificarea surselor de venituri proprii;  

o) asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de Consiliul Judeţean 
Hunedoara;  

p) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;  
q) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, 

conform legilor speciale; 
r) aprobă parteneriatele cu instituţiile de învăţământ în măsura în care acestea sunt cu titlu 

gratuit;  
s) încheie acte juridice în numele Muzeului, conform competenţelor sale; 
ş)  iniţiază şi controlează activităţile de întreţinere a imobilelor aflate în administrare, inclusiv 

reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor;  
t) propune Consiliului de Administraţie organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante;  
ţ)   aprobă măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii;  
u) are calitatea de preşedinte al Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;  
v) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei, în conformitate cu 

prevederile legale şi îl înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare;  
w) semnează actele care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei;  
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x) negociază şi încheie Contractul Colectiv de Muncă cu Sindicatul reprezentativ din cadrul 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane;  

y) răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului, conform dispoziţiilor legale; 
z) alte atribuţii, în conformitate cu prevederile legale.  
 (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Managerul emite decizii. 
 (3) Atribuţiile Managerului vor fi delegate pe perioada absenţei acestuia directorului, sau în 
lipsa acestuia unui şef serviciu/birou, pe baza unei decizii. 
 (4) Managerul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale, 
constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor activităţi specifice 
Muzeului.  
 
Art.11  În exercitarea atribuţiilor sale, Managerul este ajutat de director şi de contabilul şef.  
 
Art.12 Directorul este subordonat Managerului şi coordonează secţiile: Arheologie Deva, 
Arheologie Sarmizegetusa, Etnografie şi Artă Populară Orăştie, Istorie şi Artă Deva şi Restaurare 
– Investigaţii Deva şi compartimentele: Evidenţă, Conservare Deva şi Ştiinţele Naturii Deva şi are 
următoarele atribuţii principale: 
a) urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor secţiilor din subordine; 
b) coordonează şi răspunde de organizarea manifestărilor cultural-ştiinţifice ale Muzeului; 
c) urmăreşte realizarea de publicaţii promoţionale şi de popularizare, precum şi realizarea de 

replici ce sunt puse în vânzare prin standurile Muzeului; 
d) coordonează publicaţiile ştiinţifice ale Muzeului; 
e) evaluează activitatea personalului de conducere al secţiilor pe care le coordonează şi a 

personalului de execuţie din cadrul compartimentelor coordonate; 
f) propune premierea şi sancţionarea personalului din secţiile şi compartimentele pe care le 

coordonează; 
g) stabileşte şi răspunde de asigurarea legăturii permanente cu unităţile muzeale, cu unităţile de 

cercetare – proiectare de profil, cu organismele şi forurile ştiinţifice cu competenţe în 
domeniu; 

h) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului coordonat faţă de 
orice noxe la care acesta este supus în activitatea sa; 

i) întocmeşte, cu avizul Compartimentului Juridic Regulamentul Intern şi îl supune aprobării 
Managerului şi Consiliului de Administraţie; 

j) răspunde de întocmirea materialelor de analiză a activităţii Muzeului şi le supune discuţiei 
Consiliului Ştiinţific; 

k) organizează paza, protecţia şi securitatea instituţiei în colaborare cu instituţiile abilitate 
(Poliţie, Jandarmerie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă); 

l) reprezintă instituţia în limitele delegării de competenţe stabilită de Manager; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii, pe baza delegării de competenţe hotărâtă de Manager. 
 
Art.13(1) Contabilul şef este subordonat Managerului şi coordonează activitatea 
Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate. 

(2) Contabilul şef exercită următoarele atribuţii principale: 
a) elaborează împreună cu Managerul proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei; 
b) exercită controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale; 
c) ia măsuri necesare pentru urmărirea debitelor; 
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d) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile, precum şi de 
corecta întocmire a documentelor contabile; 

e) definitivează proiectele de contracte ce vor fi încheiate de Muzeu, după consultarea 
conducerii, pe baza propunerilor primite de la personalul de specialitate şi urmăreşte din 
punct de vedere economic derularea şi încheierea acestora;  

f) răspunde din punct de vedere economic de executarea contractelor încheiate de Muzeu, 
precum şi de respectarea disciplinei contractuale; 

g) semnează actele care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei; 
h) răspunde de legala utilizare a creditelor bugetare alocate; 
i) supraveghează organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale; 
j) organizează şi asigură conducerea contabilităţii pe baza principiilor contabile generale; 
k) asigură realizarea evidenţei bugetare conform capitolelor şi subcapitolelor din clasificaţia 

bugetară; 
l) întocmeşte lunar balanţa de verificare sintetică şi analitică precum şi situaţiile financiare 

trimestriale şi anuale; 
m) întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului şi 

anului; 
n) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar – contabile a instituţiei; 
o) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit fişei postului. 
 (3) În lipsa contabilului şef, atribuţiile sale se delegă prin decizia Managerului.  
 
Art.14 (1) În cadrul Muzeului este organizat şi funcţionează Consiliul de Administraţie, ca organ 
deliberativ de conducere. 

(2) Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea: 
- preşedinte – Managerul; 
- membri – director, şef birou Secţia Relaţii cu Publicul, contabil şef şi reprezentantul Consiliului 
Judeţean; 
- secretar – prin rotaţie, unul din membrii Consiliului de Administraţie, numit de către preşedinte. 

(3) Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea, astfel: 
a) se întruneşte la sediul Muzeului, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea 

preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi; 
b) este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu 

majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi; 
c) şedinţele Consiliului de Administraţie sunt prezidate de preşedinte; 
d) dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor de secretar, cu cel puţin trei zile 

înainte; 
e) dezbaterile sunt consemnate în procesul verbal, înregistrat în registrul de şedinţe; 
f) procesul verbal al şedinţei se semnează de toţi participanţii 
g) în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de Administraţie emite hotărâri. 

(4) Componenţa nominală a Consiliului de Administraţie se stabileşte prin decizia 
managerului. 
  
Art.15  Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii principale:  

a) decide direcţiile de dezvoltare ale Muzeului; 
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b) aprobă programele şi proiectele de cercetare muzeografice şi istorice; 
c) stabileşte priorităţile în investiţii, aprobă planul de dotări generale şi cel de reparaţii capitale şi 

curente; 
d) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;  
e) propune spre aprobare  Consiliului Judeţean Hunedoara bugetul anual de venituri şi 

cheltuieli; 
f) aprobă Agenda culturală a instituţiei; 
g) aprobă planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului; 
h) aprobă colaborările muzeului cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 
i) aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul la cumul de funcţii în alte instituţii, în 

condiţiile legii, în situaţia în care programele de lucru se suprapun; 
j) analizează şi aprobă măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum şi orice 

alte măsuri de protejare a publicului şi a bunurilor Muzeului în diverse situaţii specifice; 
k) analizează şi soluţionează sesizările primite din partea salariaţilor şi care au legătură cu 

condiţiile generale de administrare şi funcţionare a Muzeului; 
l) propune Consiliului Judeţean Hunedoara spre aprobare constituirea de colecţii muzeale pe 

domenii;  
m)  propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara taxele de intrare în Muzeu, de 

fotografiere şi filmare şi stabileşte sistemul prin care se fac vânzările prin stand; 
n) propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara organigrama, statul de funcţii, 

precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei;  
o) aprobă Regulamentul Intern; 
p) răspunde de respectarea prezentului regulament, precum şi a oricăror alte norme şi 

normative specifice; 
q) aprobă măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii şi pentru 

conservarea patrimoniului general al Muzeului şi urmăreşte modul de aplicare a lor; 
r) aprobă deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Muzeului; 
s) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi metodologia 

de organizare a concursurilor, data şi componenţa nominală a comisiilor de examinare; 
t) aprobă orarul de vizitare a Muzeului pentru public. 

 
Art.16 (1) Structura funcţională a Muzeului cuprinde secţii, servicii şi compartimente. Secţiile sunt 
organizate la nivel de servicii şi birouri fiind coordonate de câte un şef serviciu, respectiv şef 
birou. Serviciile sunt coordonate de către un şef serviciu. Compartimentele sunt coordonate de 
către director. 

(2) Secţia de Arheologie Deva, Secţia de Arheologie Sarmizegetusa, Secţia de Etnografie 
şi Artă Populară Orăştie, Secţia de Istorie şi Artă Deva, Secţia de Restaurare – Investigaţii Deva, 
se organizează la nivel de serviciu cu un  număr de minimum 7 posturi de execuţie. 

(3) Secţia Relaţii cu Publicul se organizează la nivel de birou cu un  număr de minimum 5 
posturi de execuţie. 

(4) Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Administrativ se organizează la 
nivel de serviciu cu un  număr de minimum 7 posturi de execuţie. 

(5) Compartimentele organizate în cadrul muzeului sunt: Compartimentul Juridic, 
Compartimentul Evidenţă, Conservare Deva, Compartimentul Ştiinţele Naturii Deva şi 
Compartimentul Achiziţii Publice. 

(6) Şeful de serviciu/birou are următoarele atribuţii generale: 
a) conduce operaţional secţia aflată în subordine; 
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b) stabileşte atribuţiile de serviciu ale personalului din subordine care vor fi înscrise în fişa 
postului; 

c) coordonează elaborarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică incluse în programul de cercetare; 
d) participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă 

pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii ştiinţifice a Muzeului; 
e) participă la realizarea proiectelor şi la îndeplinirea lor; 
f) face propuneri pentru achiziţionarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar şi aprovizionarea 

cu materiale; 
g) se preocupă de asigurarea unui climat de muncă favorabil activităţilor pe care le 

coordonează; 
h) se ocupă de formarea şi perfecţionarea profesională a personalului pe care îl are în 

subordine; 
i) întocmeşte raportul anual de activitate, înaintându-l directorului coordonator; 
j) propune măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii pentru personalul coordonat şi are 

calitatea de conducător al locului de muncă în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în 
domeniul apărării împotriva incendiilor; 

k) întocmeşte lunar foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din subordine. 
 

 
V. ORGANISME COLEGIALE CONSULTATIVE ŞI COMISII DE SPECIALITATE 

 
Art.17 (1) În cadrul Muzeului este organizat şi funcţionează Consiliul Ştiinţific, ca organ de 
specialitate alcătuit din specialişti de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, 
organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale. 

(2) Numărul membrilor Consiliului Ştiinţific va fi stabilit prin dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

(3) Membrii Consiliului Ştiinţific au drept de vot şi sunt numiţi prin decizie de către 
Manager.  

(4) La şedinţele Consiliului Ştiinţific participă în calitate de invitaţi permanenţi personal de 
specialitate din instituţie fără drept de vot. 

(5) Consiliul Ştiinţific sprijină Managerul şi Consiliul de Administraţie în toate problemele 
importante ale desfăşurării activităţii instituţiei prin îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:  
a) dezbate programele ştiinţifice anuale şi de perspectivă ale Muzeului, propunând măsuri 

organizatorice, bugete şi materiale pentru punerea lor în aplicare; sprijină şi alte programe de 
interes pentru instituţie; 

b) examinează programe muzeologice - istorice şi formulează aprecieri;  
c) propune colectivele de specialişti care folosind materialul ştiinţific şi cultural, realizează 

ghiduri, pliante, afişe, foi de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor, ş.a.m.d.; 
d) se pronunţă asupra ponderilor şi priorităţilor activităţii instituţiei şi specialiştilor săi în domenii 

de importanţă majoră ca: orientarea cercetărilor de teren şi noile achiziţii de bunuri de 
patrimoniu, starea colecţiilor şi măsurilor ce se impun, diversificarea modalităţilor de 
valorificare a patrimoniului de obiecte, date şi informaţii, formarea profesională a 
personalului, tematica tipăriturilor şi publicaţiilor, relaţii de specializare, congrese, cercetări în 
echipe cu specialişti străini etc.; 

e) face evaluări periodice asupra contribuţiei compartimentelor şi specialiştilor acestora la 
dezvoltarea vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a Muzeului; 
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f) Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare pentru analizarea activităţilor 
proiectate pentru perioada care urmează, sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe 
extraordinare ; 

g) se pronunţă asupra atribuţiilor incluse în fişele de post ale personalului de specialitate al 
Muzeului; 

h) analizează, aprobă sau respinge planul editorial al revistei „Sargeţia”. 
 (6) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special. 
 (7) Hotărârile Consiliului Ştiinţific se adoptă cu majoritate simplă de voturi, din numărul 
membrilor prezenţi şi se comunică Consiliului de Administraţie, sub semnătura preşedintelui. 
 
Art.18 La nivelul instituţiei este desemnat reprezentantul conducerii pentru calitate, căruia i s-au 
acordat următoarele autorităţi şi responsabilităţi, respectiv: 
a) de a stabili, de a implementa, de a menţine şi de a dezvolta Sistemul Managementului 

Calităţii (SMC) în cadrul instituţiei în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă SR 
EN ISO 9001:2001; 

b) de a raporta managementului de vârf asupra performanţelor SMC, inclusiv elaborarea unor 
propuneri de îmbunătăţire; 

c) de a promova conştientizarea personalului organizaţiei privind cerinţele clienţilor, importanţa 
conformităţii cu politica în domeniul calităţii, cu procedurile SMC, etc.; 

d) de a comunica cu părţile interesate (angajaţi, clienţi, furnizori, contractanţi, autorităţi, părţi 
interesate, etc.) pe problemele legate de SMC. 

 
Art.19 (1) În cadrul Muzeului funcţionează mai multe comisii permanente sau temporare, în 
funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(2)  Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, componenţa şi atribuţiile comisiilor se stabilesc 
prin decizia Managerului Muzeului.  

 
 

VI. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art.20 Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică proprie, 
conform organigramei şi funcţionează structurat pe secţii, servicii, birouri şi compartimente, astfel: 
 
Art.21 Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Administrativ  
 
(1) Relaţii 

- se subordonează Managerului; 
- colaborează cu toate secţiile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare 
- serviciul funcţionează cu un număr de minimum 7 posturi de execuţie; 
- este condus de un şef serviciu; 

Serviciul are în componenţa sa: referent de specialitate, analist, analist (programator) 
ajutor, inginer de sistem, inginer, administrator, muncitor calificat, şofer. 

Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi ţine evidenţa 
fişelor de post pentru întregul personal al Muzeului. De asemenea, întocmeşte planificarea 
activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează. 
(3) Atribuţii : 
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A. Resurse Umane: 
a) elaborează organigrama şi statul de funcţii al Muzeului, în vederea aprobării acestora de 

către Consiliul Judeţean Hunedoara; 
b) întocmeşte contractele individuale de muncă ale angajaţilor; 
c) actualizează, ori de câte ori este necesar, statul de personal; 
d) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

salariaţilor; 
e) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, condiţiile de 

muncă, salarizare a personalului, sancţionare, pensionare, acordare a sporurilor etc.; 
f) asigură punerea în executare a hotărârilor organelor de jurisdicţia muncii; 
g) întocmeşte şi completează registrul general de evidenţă al salariaţilor în forma electronică în 

vederea transmiterii acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă; 
h) asigură organizarea şi secretariatul concursurilor pentru ocuparea, în condiţiile legii, a 

posturilor vacante; 
i) efectuează calculul vechimii în muncă al salariaţilor, în scopul acordării gradaţiilor 

corespunzătoare vechimii în muncă şi a claselor de salarizare în condiţiile legii; 
j) răspunde de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea operaţiilor efectuate; 
k) urmăreşte respectarea prevederilor legale referitoare la planificarea şi efectuarea 

concediilor de odihnă de către salariaţi; 
l) întocmeşte şi păstrează, în condiţiile legii,  dosarele personale ale angajaţilor; 
m) întocmeşte actele necesare la angajarea, promovarea şi acordarea drepturilor salariale sau 

la încetarea raporturilor juridice de muncă, potrivit legii; 
n) organizează activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în  muncă şi organizează 

activitatea în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
o) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
 
B. Salarizare: 
a) efectuează calculul drepturilor salariale ale personalului; 
b) întocmeşte situaţiile statistice specifice activităţii de personal, respectiv cele referitoare la 

numărul personalului, structura acestuia, fonduri de salarii etc.; 
c) întocmeşte şi depune declaraţia unică lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor 

sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.  
d) întocmeşte foile de prezenţă colectivă a instituţiei pe baza foilor de prezenţă întocmite la 

nivel de secţie. 
 
C. Informatică: 
a) asigură asistenţă tehnică de specialitate secţiilor, serviciilor şi compartimentelor care 

folosesc tehnică de calcul; 
b) asigură funcţionarea reţelei de calculatoare, accesul la internet, servicii de e-mail; 
c) asigură arhivarea şi securitatea bazelor de date de interes instituţional; 
d) contribuie prin mijloace specifice la editarea publicaţiilor Muzeului; 
e) formulează propuneri pentru dezvoltarea sistemului informatic şi menţinerea sistemului în 

stare operativă; 
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f) realizează şi actualizează fişierul alfabetic al muzeelor, instituţiilor şi persoanelor străine cu 
care muzeul are relaţii de colaborare; 

g) colaborează la redactarea invitaţiilor şi a altor materiale pentru vernisaje şi orice alte 
manifestări culturale organizate de Muzeu; 

h) asigură activitatea de secretariat a conducerii prin înregistrarea şi păstrarea actelor oficiale 
ale instituţiei şi  asigură multiplicarea şi comunicarea acestora celor interesaţi;  

i) asigură activităţile de curierat, dactilografiere,  multiplicare, poştă; 
j) asigură organizarea şi gestionarea arhivei; 
k) asigură păstrarea registrelor de corespondenţă ale Muzeului; 
l) răspunde de evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi casarea documentelor din arhiva 

instituţiei, altele decât cele care au legătură cu activităţile specifice Muzeului; 
m) întocmeşte şi eliberează legitimaţiile de serviciu ale salariaţilor;  
n) asigură buna funcţionare a serviciilor telefonice; 
o) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
 
D. Administrativ: 
a) întocmirea planului de dotări şi de aprovizionare al Muzeului, precum şi a contractelor şi 

comenzilor aferente şi supunerea lor spre aprobare; 
b) urmărirea asigurării eficientizării consumurilor materiale; 
c) stabilirea, pe baza propunerilor secţiilor, serviciilor şi compartimentelor, a măsurilor de 

asigurare tehnico – materială pentru îndeplinirea programelor prevăzute în planul anual al 
activităţilor Muzeului; 

d) organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport intern şi internaţional; 
e) asigură întreţinerea maşinilor, programează maşinile la reviziile periodice; 
f) îngrijirea şi curăţenia instituţiei; 
g) întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor şi utilajelor din punctul termic sau centrala 

termică; 
h) citirea şi consemnarea corectă a parametrilor realizaţi, precum şi a index-urilor aparatelor de 

măsură existente în punctul termic sau centrala termică; 
i) dotarea magaziei cu consumabile, materiale publicitare; 
j) gestionarea biletelor şi a materialelor de popularizare; 
k) asigură supravegherea vizitatorilor individuali şi a grupurilor de vizitatori în spaţiile 

expoziţionale; 
l) întocmeşte şi elaborează note de comandă şi ordine de deplasare a personalului; 
m) se ocupă de urmărirea consumului de carburant, a întreţinerii maşinilor care formează 

parcul auto al Muzeului; 
n) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
 
Art.22 Compartimentul Juridic  
 
(1) Relaţii  
- se subordonează Managerului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 
(2) Atribuţii : 
a) întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic; 
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b) verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 
c) avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic; 
d) avizarea şi contrasemnarea documentelor care angajează răspunderea patrimonială a 

Muzeului; 
e) informarea conducerii Muzeului cu privire la actele normative nou apărute cu relevanţă 

pentru activitatea instituţiei; 
f) realizarea evidenţei materialului legislativ referitor la activităţile specifice Muzeului; 
g) asigurarea, în condiţiile legii, reprezentarea intereselor Muzeului, în faţa instanţelor 

judecătoreşti  şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor 
publici, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice; 

h) atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, 
care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia; 

i) acordarea de consultanţă de specialitate salariaţilor instituţiei în probleme legate de 
activitatea din Muzeu; 

j) ia măsurile necesare pentru încasarea debitelor, face demersuri pentru investirea hotărârilor 
definitive cu titlul executoriu şi solicită luarea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor 
aparţinând celor care au prejudiciat Muzeul; 

k) asigură redactarea, arhivarea Deciziilor Managerului şi a Hotărârilor Consiliului de 
Administraţie; 

l) completează şi arhivează Registrul de evidenţă a deciziilor şi Registrul de evidenţă a 
Hotărârilor Consiliului de Administraţie; 

m) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.23 Secţia de Arheologie Deva  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii, compartimente din cadrul Muzeului ; 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 7 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef serviciu; 
- poate fi organizată în mai multe colective în funcţie de tematica planului de cercetare 

potrivit specializării fiecăruia dintre arheologi şi cercetători ; 
Secţia are în componenţă specialişti arheologi şi cercetători ştiinţifici în domeniul 

preistorie, epoca dacică, epoca romană, prefeudal şi perioada evului mediu până în sec.XVIII; 
Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul 

anual de activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte 
planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează. 
(3) Atribuţii: 
a) elaborează lucrările de cercetare ştiinţifică incluse în planul de cercetare; 
b) participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă 

pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii ştiinţifice a muzeului; 
c) întreprinde cercetări de suprafaţă în vederea identificării de noi puncte arheologice; 
d) întocmeşte proiecte de cercetare arheologică; 
e) execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea 

serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii; 
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f) participă la cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică 
încheiate de Muzeu; 

g) în vederea încheierii de contracte de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pun 
la dispoziţia contabilului şef propuneri în scris privind obiectivul lucrării, termenele şi 
necesarul de personal şi materiale; 

h) în cadrul cercetării arheologice, responsabilitatea derulării contractelor din punct de vedere 
ştiinţific revine responsabilului ştiinţific de şantier; 

i) participă pe şantierele arheologice din judeţ şi în afara acestuia la solicitarea altor instituţii de 
specialitate; 

j) asigură conservarea primară a materialului scos din săpăturile arheologice şi îl inventariază 
în maxim 1 an calendaristic de la prelevare; 

k) întocmeşte documentaţia de şantier, atât la începerea, cât şi la încheierea cercetării pe un 
şantier arheologic; 

l) valorifică ştiinţific şi expoziţional rezultatele cercetării; 
m) participă la organizarea de manifestări ştiinţifice pe plan judeţean, naţional sau internaţional; 
n) ţine evidenţa la zi a colecţiilor; 
o) realizează ghidaj în expoziţii; 
p) păstrează şi depozitează colecţiile de arheologie, conform normelor ştiinţifice aprobate de 

forurile de specialitate; 
q) inventariază şi gestionează colecţiile de arheologie; 
r) selecţionează piesele pentru restaurare; 
s) comunică şi propune şefului ierarhic superior modalităţi de conservare, salvare a vestigiilor şi 

colecţiilor; 
t) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ - valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarele speciale; 

u) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 
care acesta este supus în activitatea sa; 

v) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.24 Secţia de Arheologie Sarmizegetusa  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente ale Muzeului; 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 7 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef serviciu;  
- secţia cuprinde şi Complexul de monumente „in situ” Sarmizegetusa 

Secţia are în componenţă arheolog, conservator, gestionari custode, muncitor calificat, 
supraveghetori muzeu. 

Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul 
anual de activitate şi  raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte 
planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii: 
a) realizează cercetare de teren în vederea identificării de noi puncte arheologice; 
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b) execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea 
serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii; 

c) participă la cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică 
încheiate de Muzeu; 

d) în vederea încheierii de contracte de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pun 
la dispoziţia contabilului şef propuneri în scris privind obiectivul lucrării, termenele şi 
necesarul de personal şi materiale; 

e) în cadrul cercetării arheologice, responsabilitatea derulării contractelor din punct de vedere 
ştiinţific revine responsabilului ştiinţific de şantier; 

f) participă la cercetarea arheologică din situl Ulpia Traiana Sarmizegetusa; 
g) participă la lucrările de conservare a obiectivelor descoperite; 
h) gestionează şi ţine evidenţa materialelor descoperite pe categorii ceramică, metal, lapidariu; 
i) asigură conservarea primară a materialului scos din săpăturile arheologice şi îl inventariază 

în maxim 1 an calendaristic de la prelevare; 
j) asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia instituţiei şi patrimoniului; 
k) realizează ghidaj în expoziţii; 
l) valorifică ştiinţific şi expoziţional piesele descoperite; 
m) depozitează, păstrează şi conservă în condiţii specifice colecţiile; 
n) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
o) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarele speciale; 

p) inventariază şi gestionează colecţiile de arheologie; 
q) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
 (4) Atribuţiile Complexului de monumente „in situ” Sarmizegetusa: 
a) asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia patrimoniului şi a monumentelor „in 

situ”; 
b) realizează ghidaj în perimetrul monumentelor „in situ”; 
 
Art.25 Secţia de Etnografie şi Artă Populară Orăştie  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente din cadrul Muzeului. 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 7 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef serviciu;  
Secţia are în componenţă specialişti: muzeograf, conservator în domeniul arheologiei, 

istoriei, etnografiei, gestionar custode, supraveghetori muzeu. 
Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi raportul de 

activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de 
prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii: 
a) întocmeşte planul anual de cercetare al propriei secţii; 
b) realizează cercetare în teren în vederea identificării de noi gospodării, instalaţii ţărăneşti; 
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c) identifică materiale specifice zonei pentru îmbogăţirea colecţiilor muzeale prin donaţii şi 
achiziţii; 

d) păstrează, depozitează colecţiile pe tipuri în condiţii de conservare, conforme standardelor în 
vigoare; 

e) asigură supravegherea, paza şi protecţia instituţiei şi patrimoniului cultural al secţiei; 
f) execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea 

serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii; 
g) participă la cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică 

încheiate de Muzeu; 
h) în vederea încheierii de contracte de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pun 

la dispoziţia contabilului şef propuneri în scris privind obiectivul lucrării, termenele şi 
necesarul de personal şi materiale; 

i) în cadrul cercetării arheologice, responsabilitatea derulării contractelor din punct de vedere 
ştiinţific revine responsabilului ştiinţific de şantier; 

j) inventariază şi gestionează patrimoniul secţiei; 
k) efectuează ghidaj în expoziţii; 
l) valorifică ştiinţific colecţiile; 
m) valorifică expoziţional piesele aparţinând colecţiilor; 
n) realizează documentare privind zonele etnografice şi folclorice; 
o) propune completarea listei monumentelor cu noi obiective etnografice; 
p) asigurarea supravegherii, întreţinerii, pazei şi protecţiei patrimoniului cultural al secţiei; 
q) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
r) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarele speciale; 

s) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.26 Secţia de Istorie şi Artă Deva  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente ale Muzeului; 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 7 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef serviciu; 
- are în componenţă muzeografi în domeniile: istorie modernă, istorie contemporană, istoria 

culturii, ştiinţă şi tehnică, pictură, grafică, artă decorativă, istoria artei, bibliotecar, 
gestionari custode; 

- secţia cuprinde şi colectivele: Complexul Memorial Aurel Vlaicu, Expoziţia de Istorie 
Locală şi Etnografie Brad, Casa  - Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş şi  Complexul de 
Monumente Ţebea. 
Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul 

anual de activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte 
planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii ale Secţiei de Istorie şi Artă Deva şi ale complexelor cuprinse în aceasta: 
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a) elaborează lucrările de cercetare ştiinţifică incluse în planul de cercetare; 
b) depozitează, păstrează şi expune piese din colecţia de istorie modernă, de istorie 

contemporană, de artă plastică – desene, gravuri, picturi, icoane, sculpturi, şi artă decorativă 
– mobilier, tapiţerii, covoare, costume, ceramică, sticlă, bijuterii; 

c) asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia patrimoniului cultural al secţiei; 
d) efectuează ghidaj în expoziţii; 
e) participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă; 
f) valorifică ştiinţific colecţiile; 
g) se preocupă de starea de conservare şi restaurare a colecţiilor; 
h) ţine evidenţa colecţiilor, inventariază şi gestionează colecţiile de istorie şi artă; 
i) întreprinde cercetări de teren în vederea identificării de bunuri patrimoniale; 
j) îmbogăţeşte continuu colecţiile muzeale prin donaţii şi achiziţii; 
k) depozitează, păstrează şi expune colecţiile în condiţii microclimatice corespunzătoare; 
l) întreprinde cercetare de bibliotecă, arhivă asupra unor evenimente istorice, personalităţi; 
m) execută studii istorice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea serviciilor 

deconcentrate ale Ministerului Culturii; 
n) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
o) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarele speciale; 

p) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.27 Secţia Restaurare - Investigaţii Deva 
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente din cadrul Muzeului; 

 (2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 7 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef serviciu; 
- este organizată pe domenii de activitate; 

Secţia are în componenţă specialişti restauratori (în domeniile ceramică, metal, lemn, 
piatră, hârtie – documente, textile), desenator artistic, fotograf. 

Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul 
anual de activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte 
planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii: 
a) realizează investigaţii fizico-chimice şi biologice; 
b) întocmeşte dosarele documentare de investigaţie specifice fiecărei categorii de bunuri 

patrimoniale, pe care le pune la dispoziţia Secţiei de Restaurare – Investigaţii şi 
Compartimentului Evidenţă, Conservare Deva; 

c) execută restaurări în condiţiile cerute de normele de restaurare şi conservare a patrimoniului 
cultural naţional; 

d) asigură protecţia patrimoniului aflat în custodie; 
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e) se preocupă de utilizarea performantă în condiţii de perfectă securitate (inclusiv ecologică) a 
tehnicii şi materialelor din dotare; 

f) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 
care acesta este supus în activitatea sa; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.28 Compartimentul Evidenţă, Conservare Deva 
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare: 
Compartimentul are în componenţă specialişti conservatori, muzeograf, gestionar custode. 
Directorul întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi  raportul de activitate 

trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă 
a compartimentului pe care îl coordonează; 
(3) Atribuţii: 
a) asigură conservarea, evidenţa, gestiunea şi protejarea patrimoniului cultural aflat în 

administrarea Muzeului; 
b) participă la activitatea de inventariere; 
c) operează înregistrări în Registrul Inventar General; 
d) arhivează Registrul Inventar General; 
e) asigură condiţii optime pentru bunurile culturale mobile pe timpul depozitării, expunerii şi 

transportului lor; 
f) păstrează contractele de împrumut şi procesele verbale care privesc mişcarea bunurilor 

culturale mobile; 
g) efectuarea lucrărilor de conservare a patrimoniului muzeal conform normelor şi criteriilor 

ştiinţifice ale conservării pieselor muzeale; 
h)  efectuează ghidaj în expoziţii; 
i) asigură supravegherea, paza şi protecţia patrimoniului cultural al secţiei; 
j) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarul general al instituţiei; 

k) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 
care acesta este supus în activitatea sa; 

l)  îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.29 Compartimentul Ştiinţele Naturii Deva 
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare: 
Compartimentul are în componenţă specialişti: cercetător ştiinţific, supraveghetori muzeu. 
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Directorul întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi  raportul de activitate 
trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă 
a compartimentului pe care îl coordonează; 
 (3) Atribuţii: 
a) cercetarea florei, vegetaţiei, faunei şi paleofaunei din ecosistemele naturale ale judeţului 

Hunedoara; 
b) evidenţierea particularităţilor biologice şi ecologice ale speciilor în strânsă legătură cu 

habitatele preferenţiale, caracteristice; 
c) evidenţierea particularităţilor conservative ale regiunilor calcaroase şi rolul carstului în 

conservarea unor ecosisteme naturale autentice, nemodificate antropic; 
d) cercetarea paleofaunistică şi paleoecologică a depozitelor continentale cu dinosaurieni din 

Bazinul Haţegului; 
e) prepararea şi determinarea ştiinţifică a materialului floristic, faunistic şi paleofaunistic; 
f) organizarea pe criterii ştiinţifice a colecţiilor de ştiinţele naturii; 
g) asigurarea supravegherii, întreţinerii, pazei şi protecţiei patrimoniului cultural al secţiei; 
h) îmbogăţirea colecţiilor existente cu material floristic, faunistic, paleofaunistic, geologic, 

colectat în teren sau obţinut prin donaţii şi achiziţii; 
i) realizarea (organizarea) de noi colecţii pentru diversificarea patrimoniului ştiinţific existent; 
j) ţine evidenţa colecţiilor muzeale, inventariază şi gestionează patrimoniul ştiinţific muzeal 

specific; 
k) valorificarea ştiinţifică a cercetărilor; 
l) organizarea de manifestări ştiinţifice; 
m) asigurarea consultanţei ştiinţifice de specialitate în vederea conservării şi protecţiei 

ecosistemelor naturale; 
n) efectuează ghidaj în expoziţii ; 
o) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
p) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarul general al instituţiei; 

q) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.30 Secţia Relaţii cu Publicul  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Managerului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de birou cu un număr minim de 5 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef birou; 
Secţia are în componenţă: cercetători ştiinţifici, muzeograf, conservator, muncitor calificat. 
Şeful de birou întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul 

anual de activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte 
planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii: 
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a) ţine evidenţa la zi a mijloacelor de informare în masă, evidenţa unităţilor de învăţământ, 
asociaţilor, fundaţiilor şi societăţilor culturale; 

b) organizează nemijlocit relaţiile dintre muzeu, public şi mass - media, având desemnată, prin 
decizia Managerului, o persoană ca purtător de cuvânt; 

c) formulează propuneri pentru armonizarea activităţii generale a Muzeului cu cea a publicului; 
d) centralizează propunerile secţiilor în vederea întocmirii agendei culturale a instituţiei şi le 

înaintează managerului instituţiei; 
e) desfăşoară activităţi de pedagogie muzeală pe baza protocoalelor de colaborare/parteneriate 

educaţionale în care muzeul are calitatea de parte; 
f) ţine evidenţa vizitatorilor muzeelor şi monumentelor; 
g) realizează sondaje în rândul publicului vizitator; 
h) valorifică ştiinţific rezultatele cercetărilor cu mediile de informare; 
i) face cunoscută activitatea instituţiei muzeale; 
j) participă la organizarea manifestărilor cultural – ştiinţifice, proiecte şi programe 

culturale/cercetare; 
k) urmăreşte modul de vânzare a publicaţiilor şi obiectelor de stand; 
l) întocmeşte sondaje de opinie privind categoriile de produse ce au grad mai mare de 

valorificare pentru publicul vizitator; 
m) întocmeşte la zi dosarul cu extrase din presă; 
n) îndeplineşte atribuţiile ce derivă din legislaţia specifică privind liberul acces la informaţiile de 

interes public; 
o) întocmeşte rapoarte de activitate trimestrial şi anual; 
p) realizează ghidajul în expoziţii; 
q) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarul general al instituţiei; 

r) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 
care acesta este supus în activitatea sa; 

s) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.31 Compartimentul Buget, Financiar, Contabilitate  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează contabilului şef; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele  Muzeului; 

(2) Organizare: 
- este condus de contabilul şef. 

Compartimentul are în componenţa sa: referenţi şi referent de specialitate. 
 Contabilul şef întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat. De asemenea, 
întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a serviciului pe care îl 
coordonează. 
(3) Atribuţii: 
a) urmăreşte modul de folosire a mijloacelor băneşti primite de la persoane juridice şi fizice 

prin transmitere gratuită (sponsorizări, donaţii) cu respectarea dispoziţiilor legale; 
b) asigură realizarea evidenţei bugetare conform capitolelor şi subcapitolelor, articolelor şi 

alineatelor din clasificaţia bugetară; 
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c) întocmeşte execuţia bugetară pe articole şi alineate; 
d) organizează evidenţa şi raportează angajamentele legale şi bugetare; 
e) ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi a 

modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar curent; 
f) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar – contabile, precum şi de 

corecta întocmire a documentelor contabile; 
g) competenţă în operaţiunile specifice plăţii cheltuielilor; 
h) asigură organizarea şi gestionarea arhivei contabile a Muzeului; 
i) efectuarea inventarierilor; 
j) asigură păstrarea registrelor Muzeului: registru de inventar, registru de control financiar 

preventiv, registru jurnal, registru unic de control; 
k) urmăreşte ca încasările şi plăţile instituţiei să fie efectuate la termen, cu respectarea 

dispoziţiilor legale; 
l) răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor; 
m) urmăreşte recuperarea sumelor reprezentând debite constatate, sancţiuni contravenţionale 

aplicate, precum şi a celorlalte creanţe în sarcina salariaţilor; 
n) urmăreşte din punct de vedere economic derularea contractelor încheiate de muzeu; 
o) efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi către salariaţii instituţiei şi către terţi; 
p) organizează şi asigură conducerea contabilităţii conform dispoziţiilor legale; 
q) asigură raporturile instituţiei cu Trezoreria statului sau unităţi bancare, după caz; 
r) întocmeşte situaţiile statistice specifice activităţii Muzeului; 
s) asigură gestionarea mijloacelor fixe, a materialelor şi a obiectelor de inventar; 
t) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
 
Art.32 Compartimentul Achiziţii Publice 
 
(1) Relaţii  

- se subordonează Managerului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Atribuţii : 
Compartimentul Achiziţii Publice este organizat conform prevederilor pct.II.2.3 din Planul 

de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului achiziţiilor publice, cuprins în 
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a 
sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în 
perioada 2005-2007 şi are următoarele atribuţii principale: 
a) organizează toate procedurile legale de achiziţii publice în care instituţia are calitatea de 

autoritate contractantă ; 
b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante, îl supune aprobării 
şi urmăreşte realizarea lui; 

c) participă la efectuarea de prospectări de teren în scopul alegerii amplasamentelor pentru 
investiţii imobiliare ; 

d) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire 
ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; 

e) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 
ordonanţa de urgenţă; 
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f) aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 
g) participă la selectarea ofertelor cu ocazia licitaţiilor şi selecţiilor de oferte primite ; 
h) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice ; 
i) urmăreşte asigurarea studiilor tehnico-economice pentru investiţiile planificate; 
j) verifică documentaţia tehnico-economică privind lucrările de investiţii, de reparaţii curente şi 

capitale ; 
k) ţine la zi evidenţa lucrărilor aflate în derulare şi a celor ce urmează a fi începute ; 
l) întocmeşte angajamentele bugetare şi legale pentru achiziţiile publice organizate, pe care le 

supune aprobării ordonatorului de credite, după obţinerea vizei de control financiar 
preventiv propriu; 

m) întocmeşte rapoartele legale privind procedurile de achiziţii desfăşurate ; 
n) urmăreşte executarea întocmai şi la timp a contractelor de achiziţie publică. 

Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea 
compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de 
complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de 
atribuire. 

 
VII. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 
Art. 33 (1) Cheltuielile de bunuri şi servicii, de personal şi de capital ale Muzeului sunt finanţate 
din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. 

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei constituie anexă la bugetul Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 

 
Art. 34  Veniturile proprii se realizează din:  
a) taxa de intrare percepută publicului la expoziţiile permanente şi temporare; 
b) comercializarea publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor Muzeului 

(cataloage, ilustrate, pliante, afişe etc.) prin standul Muzeului; 
c) executarea de lucrări de restaurare – conservare sau investigaţii fizico – chimice a bunurilor 

culturale aparţinând terţilor; 
d) executarea de replici după lucrări din patrimoniul Muzeului; 
e) acordarea dreptului de reproducere a imaginilor; 
f) executarea de lucrări de redactare, tehnoredactare, editare – tipărire; 
g) închirierea de spaţii pentru diverse activităţi care nu contravin Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare, cu respectarea Regulamentului Intern al Muzeului; 
h) asocierea sau colaborarea pentru diverse activităţi culturale; 
i) contracte de prestări servicii încheiate în vederea executării de rapoarte de evaluare 

teoretică, contracte de supraveghere arheologică şi contracte de săpătură arheologică 
asupra unor terenuri, la cererea beneficiarilor; 

j) contracte de prestări servicii încheiate în vederea întocmirii de memorii istorice, la cererea 
beneficiarilor; 

k) taxe de fotografiere sau filmare; 
l) taxe de expertiză; 
m) taxe ghidaj; 
n) taxe participare la simpozioane; 
o) sponsorizări, donaţii. 
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VIII. DISPOZIŢII  FINALE 
 

Art. 35 (1) Muzeul dispune de ştampilă (3 buc.). 
(2) Muzeul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:  

a) actul normativ de înfiinţare; 
b) hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara pentru aprobarea Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare; 
c) documentele financiar - contabile, planul şi programele de activitate, situaţii financiare şi 

situaţii statistice; 
d) corespondenţa; 
e) alte documente, potrivit legii. 
 
Art.36 (1) Personalul Muzeului este obligat să respecte prevederile Codului de Conduită a 
personalului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

(2) Persoanele angajate răspund administrativ, civil şi penal pentru eventualele daune 
morale sau materiale aduse instituţiei. 
 
Art.37 (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile legale în 
materie, în vigoare. 

(2) Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

(3) Pe baza prezentului Regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale, Managerul 
propune spre aprobare Consiliului de Administraţie,  Regulamentul Intern. 

(4) Orice modificare şi completare a prezentului Regulament se va putea face prin 
hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara. 



 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

 HOTARAREA NR. 189/2013 
privind organizarea Comisiei pentru protecţia copilului Hunedoara 

 
 
 
 

    CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentul de resort, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 Văzând: 
- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.145/2013 privind încetarea de drept a 

raportului de serviciu al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr.173/2013 privind delegarea 
atribuțiilor funcției publice de conducere vacante de director general gradul II al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 

- Adresa nr.727243/2013 a Inspectoratului de Poliție Județene Hunedoara; 
- Adresa nr.6787/2013 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara; 
- Adresa nr.10072/2013 a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara; 
- Adresa nr.4405/2013 a Inspectoratului Scolar Județean Hunedoara; 
- Adresa nr.263/2013 a Fundației Mara; 
  In conformitate cu prevederile art. 104 alin.1 din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Hotărârii  Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, precum şi ale art.43 din Ordonanţa 
Guvernului României nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi 
ale funcţionarilor publici pentru anul 2006; 
  In baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  In temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1 Se organizează Comisia pentru protecţia copilului Hunedoara, în 
componenţa prevăzută în Anexa nr.1. la prezenta. 
    Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei  pentru 
protecţia copilului Hunedoara conform Anexei nr.2 la prezenta. 



  Art.3 Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.28/2006, cu modificările și completările ulterioare se abrogă. 
   Art.4 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului propriu al Consiliului judeţean 
Hunedoara. 

   
 
 
            
 

          CONTRASEMNEAZĂ:          
PREŞEDINTE,           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                  Mircea Ioan Moloţ                Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            ANEXA nr.1  

                la Hotărârea nr.189/2013 a 
Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 
 

 
 
 
 

COMPONENŢA 
COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI HUNEDOARA 

 
 

1. Dan Daniel Secretar al judeţului Preşedinte 
2. Georgescu 

Monica 
Director executiv - Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului 
Hunedoara 

Vicepreşedinte 

3. Oltean Simona Medic specialist – Direcţia de sănătate 
publică a judeţului Hunedoara 

Membru  

4. Balaci Mihaela 
Carmen 

Psihopedagog – Inspectoratul şcolar al 
judeţului Hunedoara 

Membru  

5. Fieraru Andrea Inspector principal de poliție - 
Inspectoratul de Poliţie Județean 
Hunedoara 

Membru 

6. Adam Alina 
Gabriela 

Consilier - Agenția Județeană pentru Plăți 
și Inspecție Socială  Hunedoara 

Membru 

7. Sofroni Maria 
Mihaela 

Reprezentant al Fundației Mara Membru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.189 / 2013 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 

 

 

REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 

 

 

Capitolul I. Componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Art.1 (1) Comisia pentru Protecţia Copilului este organ de specialitate al consiliului 
judeţean, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului, 
fără personalitate juridică, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1437/2004 
privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului. 

(2) Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea componenţă: 
− preşedinte - secretarul judeţului; 
− vicepreşedinte - directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Hunedoara. Acesta poate delega atribuţiile care îi revin directorului 
executiv adjunct care coordonează activitățile de protecţie a drepturilor copilului; 

− 5 membri. 
           Membrii Comisiei sunt: 

a) un medic specialist pediatru, desemnat de direcţia de sănătate publică 
judeţeană; 

b) un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială, desemnat de inspectoratul 
şcolar judeţean; 

c) un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie; 
d) reprezentantul Agenţiei judeţene de plăţi şi inspecţie socială cu atribuţii în 

domeniul asistenţei sociale; 
e) un reprezentant al organismelor private acreditate, propus de secretarul 

general al judeţului. 
Art.2  (1) Înfiinţarea şi componenţa Comisiei se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, 
la propunerea secretarului general al judeţului, potrivit legii. 

(2) Modificarea componenţei Comisiei se aprobă în condiţiile prevăzute la alin. (1). 
 
 
Capitolul II. Atribuţiile Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Art.3 Comisia pentru Protecţia Copilului are următoarele atribuţii: 
a) stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap; 
b) stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii; 
c) reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie, precum şi 

încadrarea în grad de handicap, pe baza sesizării direcţiei generale de asistenţă socială şi 



protecţia copilului, denumită în continuare direcţia; 
d) revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările 

care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 
e) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal 

profesionist; 
f) soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea 

acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii; 
g) promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde; 
h) informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe 

care ie au cu copiii, inclusiv drepturile si obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata 
măsurii plasamentului; 

i) stabileşte, în condiţiile legii, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la 
întreţinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul. 
Comisia îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
Art.4 (1) In exercitarea atribuţiilor ce îi, revin Comisia emite hotărâri. 

(2)  In exercitarea atribuţiilor privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de 
handicap, Comisia eliberează certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap. 

 

Capitolul III. Funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Art.5  (1)  Comisia se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar, 
în şedinţe extraordinare. 

(2) Comisia este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor săi. 
(3) Convocarea şedinţelor se face de către preşedinte, iar în absenţa acestuia, de 

către vicepreşedinte. Convocarea se face în scris cu cel puţin 3 zile înainte de data 
şedinţei şi cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi a acesteia. 

(4) Prezenţa membrilor Comisiei la şedinţă este obligatorie. In cazul în care un 
membru al Comisiei absentează de la şedinţe de două ori consecutiv, fără motive 
temeinice, consiliul judeţean va fi cel care va propune sancţionarea celui în cauză. 
Punerea în aplicare a sancţiunii se va face de către instituţia din care face parte cel 
sancţionat. 
Art.6  (1)  Comisia competentă să soluţioneze cazurile privitoare la copiii care necesită o 
măsură de protecţie specială este cea în a cărei rază teritorială se afla domiciliul copilului. 

(2) Comisia soluţionează cazul în termen de cel mult 30 de zile de Ia data 
înregistrării de către Direcţie a sesizării cu privire la cauza respectivă. 

(3) In faţa Comisiei vor fi chemaţi părinţii, copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, 
persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat care doreşte să îi fie dat 
în plasament copilul, precum şi orice persoane care pot da relaţii în cauză. 

(4) Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc de către Comisie numai 
atunci când există acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit 
vârsta de 14 ani, exprimate în faţa membrilor comisiei. 

(5) Şedinţele Comisiei nu sunt publice. Comisia poate admite să fíe de faţă şi alte 
persoane decât cele chemate, dacă apreciază că prezenţa lor este utilă. 

(6) Pentru soluţionarea cazurilor este obligatorie prezentarea proiectului planului 
individualizat de protecţie şi a raportului referitor la ancheta psihosocială a copilului de 
către specialistul Direcţiei care a instrumentat cauza. Raportul va cuprinde date privind 
personalitatea, starea fizică şi mentală a copilului, antecedentele acestuia, condiţiile în care 
a fost crescut şi în care a trăit, orice alte date referitoare la creşterea şi la educarea 



copilului, care pot folosi Comisiei în soluţionarea cauzei, propunerea unei măsuri de 
protecţie specială a copilului, precum şi poziţia acestuia cu privire la măsura propusă. 

(7) Dosarul copilului va cuprinde, de asemenea, planul de servicii care a fost 
întocmit de serviciul public de asistenţă socială, punctul de vedere al autorităţilor locale şi 
al structurilor comunitare consultative în legătură cu necesitatea luării unei măsuri de 
protecţie specială. 

(8) In cazul copilului cu dizabilităţi, dosarul acestuia include şi raportul de evaluare 
complexă, precum şi planul de recuperare. 
 Art.7 (1)  Hotărârea Comisiei este executorie. 

(2) Hotărârea se comunică părinţilor, persoanei sau familiei, asistentului maternal 
ori serviciului de tip rezidenţial căruia i-a fost dat în plasament copilul, copilului care a 
împlinit vârsta de 10 ani, Agenţiei judeţene de plăţi şi inspecţie socială, Direcţiei ori, după 
caz, organismului privat acreditat, primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază 
domiciliază părinţii, precum si organelor financiare competente, dacă s-a stabilit plata unei 
contribuţii în sarcina părinţilor. 

(3) Hotărârile comisiei pot fi atacate la tribunalul de la domiciliul copilului, cauzele 
supuse judecării fiind soluţionate potrivit regulilor speciale de procedură prevăzute de 
Legea nr.272/2004, iar în cazul hotărârilor privind retragerea atestatului asistentului 
maternal profesionist la judecătoria competentă.  

(4) Art.8  (1)  Comisia poate hotărâ plasamentul copilului în altă unitate 
administrativ-teritorială decât cea în care funcţionează Comisia, dacă interesul superior al 
copilului o impune, cu avizul favorabil al Comisiei din unitatea administrativ-teritorială 
respectivă. 

(2) In situaţia prevăzut la alin. (1), Comisia competentă să ia hotărârea prezintă 
Comisiei al cărei aviz este cerut toate informaţiile pertinente pe care le deţine, referitoare la 
soluţionarea cazului, precum şi motivul care impune luarea hotărârii propuse. 

(3) Comisia a! cărei aviz este cerut este obligată să comunice celeilalte Comisii 
hotărârea privind eliberarea avizului, în termen de 15 zile de la primirea solicitării şi a 
informaţiilor prevăzute la alin. (2). Respingerea solicitării de eliberare a avizului poate fi 
întemeiată numai pe protejarea interesului superior al copilului. 

(4) In cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (3), avizul favorabil al Comisiei 
este prezumat. 

(5) In situaţia înlocuirii plasamentului dispus la o persoană sau familie, la un 
asistent maternal ori serviciu de tip rezidenţial, care are domiciliul sau, după caz, sediul pe 
altă rază administrativ-teritorială decât cea în care funcţionează Comisia care a stabilit 
iniţial plasamentul copilului, competenţa înlocuirii măsurii revine acestei Comisii. 

(6) In situaţia prevăzută la alin. (5), înlocuirea se dispune la sesizarea Direcţiei în a 
cărei rază teritorială are domiciliul sau sediul persoana fizică ori juridică ce are în 
plasament copilul şi care are obligaţia monitorizării acestei măsuri. 
 Art.9 (1) Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un secretariat care 
funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara. 

(2) Secretariatul Comisiei este condus de secretarul acesteia, numit prin dispoziţie 
a directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului. 
Art. 10 (1)  Secretariatul Comisiei este obligat să înregistreze cererile adresate de către 
copii în legătură cu procedurile în faţa Comisiei şi să le aducă la cunoştinţă modul în care 
au fost soluţionate. 



(2) Cererea unui copil, care nu a împlinit vârsta de 10 ani, de a fi ascultat nu poate 
fi refuzată de către Comisie decât motivat. 
 Art. 11 (1)  Convocarea persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru soluţionarea cazurilor 
privind copiii se face de către secretarul Comisiei. 

(2) Convocarea se face în scris şi se comunică persoanei interesate prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire, transmisă cu cel puţin 5 zile înainte de data 
şedinţei, însoţită de procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de convocare. In situaţii 
excepţionale, convocarea se poate face şi telefonic. 

(3) In cazul în care procedura de convocare prevăzută la alin. (2) nu poate fi 
îndeplinită, convocarea se poate face prin afişare la sediul Comisiei, precum şi la sediul 
primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află ultimul domiciliu 
cunoscut al persoanei interesate, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei. In acest caz 
secretarul Comisiei întocmeşte procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de convocare 
prin afişare, care va fi semnat şi de reprezentantul primăriei la care se afişează 
convocarea. 

(4) Confirmările de primire a scrisorilor recomandate, precum şi procesele-verbale 
de îndeplinire a procedurii de convocare se înregistrează într- un registru special de 
evidenţă a convocărilor de către secretarul Comisiei. 

(5) Viciul procedural privind neîndeplinirea procedurii de convocare se acoperă în 
cazul prezentării persoanei interesate în faţa Comisiei la data şedinţei. In acest caz 
prezentarea persoanei interesate se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi se 
înregistrează de către secretarul Comisiei în registrul special de evidenţă a convocărilor, cu 
menţiunea "prezentat în faţa Comisiei". 
 Art. 12 (1) Şedinţele de lucru ale Comisiei pentru Protecţia Copilului se vor ţine, de regulă, 
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara. 

(2) In funcţie de problemele de la ordinea de zi, şedinţele Comisiei pot fi ţinute şi 
în altă parte, dacă situaţia o cere. 

(3) Locul ţinerii şedinţei va fi adus la cunoştinţă prin convocare. 
 Art. 13 (1)  Şedinţele Comisiei sunt conduse de către preşedintele acesteia, iar în absenţa 
sa, de vicepreşedinte. La şedinţe participă în mod obligatoriu secretarul Comisiei, fără drept 
de vot. Pot participa la şedinţele Comisiei şi alte persoane invitate de preşedinte, de 
vicepreşedinte sau de unul dintre membrii comisiei, cu acordul membrilor acesteia. 

(2) In timpul şedinţei Comisiei soluţionarea cazului privind copilul cuprinde 
următoarele etape: 

a) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale 
copilului şi ale persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru soluţionarea cazului, precum şi 
a situaţiei privind convocările acestora, pe baza documentelor prevăzute la art. 11 alin.(4) 
şi a registrului special de evidenţă a convocărilor; 

b) prezentarea raportului de evaluare iniţială privind situaţia copilului, a 
propunerii motivate referitoare la stabilirea unei măsuri de protecţie a copilului. Prezentarea 
acestor date şi informaţii se face de către specialistul sau, după caz, de către specialiştii 
Direcţiei care au instrumentat cazul, care vor furniza Comisiei orice informaţii suplimentare 
solicitate de membrii acesteia; 

c) menţionarea obligatorie în cadrul raportului prevăzut la lit. b) a opiniei 
copilului faţă de măsura propusă, incluzând date referitoare la vârsta copilului, gradul de 
maturitate şi capacitatea acestuia de a-şi forma şi exprima o opinie. 

(3) In cazul copilului cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de 
handicap, se procedează la prezentarea raportului de evaluare complexă, a planului de 



reabilitare şi a propunerii privind încadrarea copilului într-un grad de handicap. 
(4) Persoanele chemate în faţa Comisiei pentru soluţionarea cazului sunt audiate 

de Comisie separat, în următoarea ordine: copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, 
părinţii/reprezentantul legal, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat 
acreditat care doreşte să îi fie dat în plasament copilul, celelalte persoane chemate în faţa 
comisiei pentru a da relaţii necesare soluţionării cazului; după audierea separată a acestor 
persoane, Comisia poate proceda la o nouă audiere comună a două sau mai multe dintre 
acestea. Copilului care a împlinit vârsta de 10 ani i se comunică de către preşedintele 
Comisiei măsura propusă pentru protecţia sa, consecinţele pe care stabilirea acestei 
măsuri le va avea şi i se asigură dreptul de a-şi exprima în mod liber opinia cu privire la 
măsura de protecţie propusă. 

(5) In cazul copilului cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de 
handicap, prezenţa şi audierea copilului au loc numai la solicitarea expresă a Comisiei. 

(6) In cadrul dezbaterilor membrii Comisiei pot face, motivat, noi propuneri pentru 
soluţionarea cazului, care vor fi supuse spre aprobare Comisiei prin vot majoritar; 
formularea de noi propuneri în cazul încadrării copilului cu dizabilităţi într-un grad de 
handicap a acestuia se face prin utilizarea aceloraşi norme metodologice referitoare la 
aplicarea criteriilor de încadrare într-un grad de handicap. 

(7) Membrii Comisiei care se abţin sau care votează împotrivă au obligaţia să îşi 
motiveze votul exprimat. 
 Art.14  (1) Audierile si dezbaterile ce au loc în şedinţele Comisiei, hotărârile adoptate de 
ea, precum şi modul în care acestea au fost adoptate, se consemnează de secretarul 
Comisiei în procesul-verbal al şedinţei, care se semnează de către preşedinte, 
vicepreşedinte, precum şi de membrii prezenţi şi se contrasemnează de către secretarul 
Comisiei. 

(2) Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se consemnează în registrul special 
de procese-verbale, ale cărui pagini sunt numerotate şi poartă ştampila Comisiei, precum 
şi semnătura secretarului comisiei. 
 Art.15 (1) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor ei. Acestea se 
redactează de către secretarul Comisiei, potrivit procesului-verbal al şedinţei în care au 
fost adoptate, în termen de 3 zile de la data ţinerii şedinţei. Hotărârea Comisiei va cuprinde 
în mod obligatoriu numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanelor care au 
luat în plasament copilul, seria şi numărul livretului de familie al acestora, precum şi 
numele, prenumele şi codul numeric personal ale copilului. 

(2) Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi, după caz, 
planul de reabilitare a copilului cu dizabilităţi constituie anexe ale hotărârii comisiei şi fac 
parte integrantă din aceasta. 

(3) In cazul în care, în urma reevaluărilor efectuate de Comisie, aceasta hotărăşte 
menţinerea măsurii stabilite, redactarea unei noi hotărâri nu este necesară. Hotărârea 
Comisiei de menţinere a măsurii stabilite se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, 
precum şi în dosarul copilului. 

(4) Hotărârile redactate potrivit alin. (1) se semnează de preşedintele Comisiei sau 
de vicepreşedinte, se contrasemnează de secretarul Comisiei şi se înregistrează într-un 
registru special de evidenţă a hotărârilor; hotărârile privind încadrarea într-un grad de 
handicap se înregistrează într-un registru separat de evidenţă. 

(5) Hotărârile Comisiei se comunică persoanelor interesate în termen de 5 zile de 
la data ţinerii şedinţei, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. 

(6) Actele emise de Comisie care nu necesită adoptarea unei hotărâri se 



semnează de preşedintele acesteia sau de vicepreşedinte şi se înregistrează în registrul 
general de intrări-ieşiri al Comisiei. 

 
Capitolul IV  Drepturile şi obligaţiile membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Art. 16 (1) Membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului au următoarele drepturi: 
a) să ia cuvântul în şedinţele Comisiei şi să-şi spună părerea cu privire la cazurile 

puse în dezbatere; 
b) de control a activităţii asistenţilor maternali profesionişti; 
c) să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei; 
d) să ceară înlocuirea lor din Comisie, atunci când împrejurările o impun; 

 
Art. 17   (1) Membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului au următoarele obligaţii: 

a) să participe activ la şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului; 
b) să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei; 
c) să manifeste discreţie cu privire la cazurile şi situaţiile care sunt discutate în Comisia 

pentru Protecţia Copilului atunci când acest lucru o impune; 
d) să aducă la cunoştinţa Comisiei situaţiile de care iau cunoştinţă cu privire la copiii 

aflaţi în dificultate şi activitatea celor la care au fost daţi în încredinţare sau 
plasament. 

   (2) Membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului îndeplinesc şi alte obligaţii rezultate 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei şi din actele normative în materie. 

 
 

Capitolul V Răspunderi şi sancţiuni 

 Art. 18  (1)  Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei răspund în faţa consiliului 
judeţean pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit legii, precum şi pentru 
adoptarea unor hotărâri cu nerespectarea dispoziţiilor legale. 
Art. 19  In cazul eliberării de certificate de încadrare într-un grad de handicap care necesită 
protecţie specială, fără respectarea criteriilor medicale de încadrare a copilului într-un grad 
de handicap, membrii Comisiei vor fi obligaţi, în condiţiile legii, la suportarea sumelor 
reprezentând drepturile încasate necuvenit de către beneficiari. 
Art. 20   Prezentul regulament va fi modificat şi completat ori de câte ori apare necesitatea 
îmbunătăţirii lui, prin hotărâre a consiliului judeţean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.190/2013 
privind însușirea Acordului de parteneriat nr. 01/1122/15.07.2013 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.48/2013 privind aprobarea 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.6 lit.a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1 Se aprobă însușirea Acordului de parteneriat nr. 01/1122/15.07.2013 conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta.  

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 5.835 euro + TVA, echivalentul a 32.559,30 lei de la 
bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2013 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, 
Subcapitolul 67.02.03 „Servicii culturale”, paragraf 67.02.03.30 „Alte servicii culturale”, Titlul 20 – 
„Bunuri și servicii”, articolul 20.19 „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor 
lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere” destinată 
realizării în bune condiţii a acțiunilor menţionate în Acordul de parteneriat prevăzut la art.1 din 
prezenta. 
 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.4 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
 
    CONTRASEMNEAZĂ:   
                PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                 Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 



Anexa  
la Hotărârea nr. 190/2013  

a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

ACORD  DE  PARTENERIAT 
Nr. 01/1122/15.07. /2013  

 
 
1. Părţile contractului: 

• Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER cu sediul în Bucureşti, 
Calea Griviţei, nr. 343, prin reprezentantul legal Dionisie-Daniel ARDELEAN - director 
general, în calitate de partener, denumit în continuare LIDER DE PARTENERIAT, 

• Compania Naţională de Căii Ferate „CFR” SA cu sediul în Bucureşti,sector 1, str. Dinicu 
Golescu, nr. 38 prin reprezentantul legal George MICU – director general, în calitate de 
partener, denumit în continuare PARTENER 1 

• Consiliul Judeţean Gorj cu sediul în Tîrgu Jiu,str. Victoriei, nr. 2 - 4, prin reprezentantul legal 
Ion CĂLINOIU – preşedinte, în calitate de partener, denumit în continuare PARTENER 2 

• Consiliul Judeţean Hunedoara cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, prin 
reprezentantul legal Mircea - Ioan MOLOŢ– preşedinte, în calitate de partener, denumit în 
continuare PARTENER 3 

• Primăria Oraşului Bumbeşti - Jiu cu sediul în Bumbeşti Jiu, str. Parângului, nr.101,  prin 
reprezentantul legal Constantin BOBARU – primar, în calitate de partener, denumit în 
continuare PARTENER 4 

• Primăria Municipiului Petroşani cu sediul în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.93 prin 
reprezentantul legal Florin - Tiberiu IACOB – RIDZI – primar, în calitate de partener, denumit 
în continuare PARTENER 5 

• Asociaţia Industriei Feroviare din România cu sediul în Bucureşti,sectorul 1,  str. Virgiliu, 
nr. 30 prin reprezentantul legal Daniel BÎRSAN - preşedinte, în calitate de partener, denumit 
în continuare PARTENER 6 

• Club Feroviar cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Virgiliu , nr. 30 prin reprezentantul legal 
Stefan ROŞEANU – senior partner, în calitate de partener, denumit în continuare 
PARTENER 7 

• Mănăstirea Lainici cu sediul în Bumbeşti Jiu, prin reprezentantul legal -   Părintele Stareţ 
Ioachim Pârvulescu, în calitate de partener, denumit în continuare PARTENER 8 

• SC ART Studio SRL Petroşani cu sediul în Petroşani, str. Anghel Saligny, nr.3/4 prin 
reprezentantul legal Genu TUŢU, în calitate de partener, denumit în continuare PARTENER 9 

• Reţeaua Naţională a Muzeelor cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, Bulevardul Dacia nr.12, 
prin reprezentantul legal Dragoş NEAMU, în calitate de partener, denumit în continuare 
PARTENER 10 

2. Obiectivul contractului de parteneriat: 
Organizarea proiectului cultural  „Lucrări de artă în Defileul Jiului”, în perioada 09 – 

11.09.2013,  cu ocazia a 65 de ani de la darea în exploatare a liniei ferate Bumbeşti - Livezeni. 
Proiectul cultural se încadrează în evenimentul „Zilele turismului gorjean” 
 
 
3. Obligaţiile instituţiilor aflate în parteneriat: 

• LIDERUL DE PARTENERIAT va asigura: 



1. material documentar – fotografii, pasaje din cărţi şi reviste, articole din ziarele 
vremii aflate în arhiva sa; 

2. expoziţie de machete şi diorame feroviare, din cadrul Muzeului CFR, într-o sală 
din Staţia CFR Tîrgu Jiu pusă la dispoziţie de CN CFR SA; 

3. expoziţie de fotografie, din cadrul arhivei foto a CENAFER într-un spaţiu din 
incinta mănăstirii, pus la dispoziţie de către Mănăstirea Lainici; 

4. personal în echipa de management a proiectului; 
5. asistenţă şi ghidaj în expoziţiile temporare organizate în cele 2 locaţii (Tîrgu Jiu şi 

Lainici); 
6. implicare cu personal la organizarea mesei rotunde de la Teatrul de Stat 

Petroşani şi ghidaj în trenul de epocă pe linia Bumbeşti – Livezeni; 
7. mediatizarea evenimentului feroviar. 

 
• PARTENERUL 1 va asigura:  

1. acordarea accesului pe infrastructura feroviară publică a Trenului Regal şi a 
trenului de epocă Moldoviţa, pe ruta Bucureşti – Tîrgu Jiu – Bucureşti; 

2. acordarea accesului pe infrastructura feroviară publică a  trenului de epocă 
Moldoviţa, pe ruta Tîrgu Jiu – Petroşani – Tîrgu Jiu în scopul vizitării căii ferate 
aniversate Bumbeşti – Livezeni 

3. staţionarea TRENULUI REGAL la linia 1 peron din Staţia CFR Tîrgu Jiu, conform 
programului de vizitare stabilit; 

4. linii de staţionare în Staţia CFR Tîrgu Jiu, pe perioada evenimentului pentru Trenul 
Regal şi trenul de epocă Moldoviţa; 

5. sala principală a Staţiei CFR Tîrgu Jiu în vederea deschiderii evenimentului şi 
pentru expoziţia de machete şi diorame feroviare şi fotografii; 

6. personal de supraveghere în trenurile de epocă la asistenţă şi ghidaj pentru 
descrierea liniei, pe ruta Bumbeşti – Livezeni.  

7. mediatizarea evenimentului feroviar. 
 

• PARTENERUL 2 va asigura: 
1. închirierea si transportul pentru eveniment împreună cu partenerul 3 a Trenului 

Regal, compus din 5 vagoane şi a trenului de epocă Moldoviţa, compus din 5 
vagoane 

2. mediatizarea evenimentului feroviar în scopul: vizitării Trenului Regal în Staţia CFR 
Tîrgu Jiu, a expoziţiilor fixe din Staţia CFR Tîrgu Jiu şi Mănăstirea Lainici, vizionarea 
filmului documentar al evenimentului „Lucrări de artă feroviară în Defileul Jiului”, a 
filmului documentar de propagandă „Răsună valea”, producţie 1949, în regia lui Paul 
Călinescu cât şi pentru călătoria cu trenul de epocă Moldoviţa, în data de 09, 10 
respectiv 11.09.2013,  pe relaţia Tîrgu Jiu – Petroşani, vizionându-se astfel lucrările 
de artă feroviară de pe linia Bumbeşti – Livezeni.  

3. tipărirea albumului „Lucrări de artă feroviară în Defileul Jiului”,  în 200 exemplare; 
4. paza Trenului Regal şi a trenului de epocă Moldoviţa, a machetelor, exponatelor şi 

dioramelor feroviare pe perioada evenimentului. 
 

• PARTENERUL 3 va asigura: 
1. închirierea si transportul pentru eveniment împreună cu partenerul 2 a Trenului 

Regal, compus din 5 vagoane şi a trenului de epocă Moldoviţa, compus din 5 
vagoane – 30% din valoarea facturilor (5.835 euro + TVA); 



2. mediatizarea evenimentului feroviar în scopul: vizitării trenului de epocă Moldoviţa în 
Staţia CFR Petroşani, a expoziţiilor fixe din Staţia CFR Tîrgu Jiu şi Mănăstirea 
Lainici, vizionarea filmului documentar al evenimentului „Lucrări de artă feroviară în 
Defileul Jiului”, a filmului documentar de propagandă „Răsună valea”, producţie 
1949, în regia lui Paul Călinescu cât şi pentru călătoria cu trenul de epocă Moldoviţa, 
în data de 09, 10 respectiv 11.09.2013,  pe relaţia Tîrgu Jiu – Petroşani – Tîrgu Jiu, 
vizionându-se astfel lucrările de artă feroviară de pe linia Bumbeşti – Livezeni.  

 
 

• PARTENERUL 4 va asigura: 
1. contribuţie financiară în vederea realizării filmului documentar şi a unei broşuri a 

evenimentului „Lucrări de artă feroviară în Defileul Jiului”; 
2. autorizaţia de construcţie şi alte avize necesare, în vederea construirii în 

vecinătatea Mănăstirii Lainici a monumentului constructorului de căii ferate; 
3. transportul auto al participanţilor din trenul de epocă, de la Staţia CFR Lainici la 

Mănăstirea Lainici şi retur; 
4. masa la Mănăstirea Lainici pentru 80 persoane, în data de 09.09.2013 
5. mediatizarea evenimentului feroviar în scopul: vizitării Trenului Regal, a expoziţiilor 

fixe din Staţia CFR Tîrgu Jiu şi Mănăstirea Lainici, vizionarea filmului documentar al 
evenimentului „Lucrări de artă feroviară în Defileul Jiului”, a filmului documentar de 
propagandă „Răsună valea”, producţie 1949, în regia lui Paul Călinescu cât şi 
pentru călătoria cu trenul de epocă Moldoviţa, în data de 09, 10 respectiv 
11.09.2013,  pe relaţia Tîrgu Jiu – Petroşani, vizionându-se astfel lucrările de artă 
feroviară de pe linia Bumbeşti – Livezeni.  
 

• PARTENERUL 5 va asigura:  
1. sala de desfăşurare, la Teatrul Dramatic „ I D Sîrbu”  pentru:  masa rotundă pe tema 

propagandei comuniste şi a discuţiilor pe tema primului film de propagandă 
comunistă “Răsună valea” şi pe tema realizărilor sau a suferinţelor din timpul 
regimului communist. De asemenea va asigura şi vizionarea filmului documentar de 
propagandă “Răsună valea”, producţie 1949, în regia lui Paul Călinescu; 

2. mediatizarea evenimentului feroviar în scopul: vizitării trenului de epocă Moldoviţa 
în Staţia CFR Petroşani, a expoziţiilor fixe din Staţia CFR Tîrgu Jiu şi Mănăstirea 
Lainici; vizionării filmului documentar al evenimentului „Lucrări de artă feroviară în 
Defileul Jiului”, a filmului documentar de propagandă „Răsună valea”, producţie 
1949, în regia lui Paul Călinescu cât şi pentru călătoria cu trenul de epocă 
Moldoviţa, în data de 09, 10 respectiv 11.09.2013,  pe relaţia Tîrgu Jiu – Petroşani – 
Tîrgu Jiu, vizionându-se astfel lucrările de artă feroviară de pe linia Bumbeşti – 
Livezeni.; 

3. transport auto, în data de 09 septembrie 2013, a participanţilor (80 persoane) din 
Staţia CFR Petroşani la Teatrul „I.D.Sîrbu” şi retur. 

 
• PARTENERUL 6 va asigura:  

1. contribuţie financiară în scopul realizării proiectului monumentului constructorului 
de căii ferate; 

2. contribuţie financiară în scopul construirii monumentului constructorului de căii 
ferate. 

 
• PARTENERUL 7 va asigura:  



1. personal în echipa de management a proiectului; 
2. consultanţă cât şi întocmirea documentelor necesare pentru realizarea proiectului şi 

construirea monumentului constructorului de căii ferate; 
3. asistenţă şi ghidaj în expoziţiile temporare organizate în cele 2 locaţii (Tîrgu Jiu şi 

Lainici); 
4. implicare cu personal în trenul de epocă pentru asistenţă şi ghidaj pe ruta Bumbeşti 

– Livezeni; 
5. implicare cu personal la organizarea la Teatrul Dramatic „I.D Sîrbu” Petroşani a 

masei rotunde pe tema propagandei comuniste şi a discuţiilor pe tema primului film 
de propagandă comunistă “Răsună valea” şi pe tema realizărilor dar şi a suferinţelor 
din timpul regimului comunist; 

6. ghidaj în trenul de epocă pe linia Bumbeşti – Livezeni; 
7. mediatizarea evenimentului feroviar. 

 
• PARTENERUL 8 va asigura:  

1. parcela de teren din proprietatea sa,  în vederea construirii monumentului 
constructorului de căii ferate; 

2. urmărirea lucrărilor de construcţie a monumentului constructorului de căii ferate; 
3. contribuţie financiară în vederea realizării filmului documentar şi a unei broşuri a 

evenimentului „Lucrări de artă feroviară în Defileul Jiului”; 
4. va oficia slujba de pomenire a lucrătorilor ce au realizat sau au lucrat la sau pe 

calea ferată Bumbeşti – Livezeni; 
5. spaţiu adecvat pentru expoziţia temporară de fotografie a lucrărilor de artă de pe 

linia Bumbeşti – Livezeni (fotografii realizate în anii de construcţie), pentru 
prezentarea unor secvenţe din filmul documentar realizat pentru acest eveniment şi 
pentru acordarea de distincţii lucrătorilor de pe calea ferată Bumbeşti – Livezeni. 

6. Spaţiu adecvat pentru servirea mesei, la un număr de 80 de participanţi. 
 

• PARTENERUL 9 va asigura:  
1. Realizarea şi prezentarea filmului documentar „Lucrări de artă feroviară în Defileul 

Jiului” cât şi editarea broşurii evenimentului, în 400 exemplare. Broşura va conţine 
în copertă comună  DVD – ul cu filmul documentar; 

2. implicare cu personal şi echipamente pentru proiectarea filmului documentar 
realizat, în cele 2 locaţii, cât şi a secvenţelor din acest film documentar în data de 
09 septembrie la Mănăstirea Lainici 

3.  implicare cu personal la organizarea la Teatrul Dramatic „I.D Sîrbu” Petroşani a 
masei rotunde pe tema propagandei comuniste şi a discuţiilor pe tema primului film 
de propagandă comunistă “Răsună valea” şi pe tema realizărilor dar si a suferintelor 
din timpul regimului communist; 

4. implicare cu personal pentru proiectarea filmului documentar de propagandă 
“Răsună valea”, producţie 1949, în regia lui Paul Călinescu; 

5. mediatizarea evenimentului feroviar 
 

• PARTENERUL 10 va asigura:  
1. implicare cu personal pentru organizarea la Teatrul Dramatic „I.D Sîrbu” Petroşani a 

masei rotunde pe tema propagandei comuniste şi a discuţiilor pe tema primului film 
de propagandă comunistă “Răsună valea” şi pe tema realizărilor sau neplăcerilor 
instaurate de regimul comunist; 

2. mediatizarea evenimentului feroviar. 



 
4. Durata parteneriatului este de 3 luni, începând cu data înregistrării. 
 
5. Prezentul acord poartă numărul de înregistrare la CENAFER  01/1122  din data de 15.07.2013 
şi s-a încheiat în unsprezece exemplare originale.  
 
6. Partenerii se obligă să colaboreze şi să-şi asigure sprijin reciproc pe toată durata proiectului 
pentru ca acesta să se deruleze în cele mai bune condiţii. 
 
                                 Lider de parteneriat                                              Partener 1 
                                         CENAFER                                                     CN CFR SA 

Director general                                                Director general 
                        Dionisie-Daniel ARDELEAN                                     George MICU 
 
 

 
Partener 2                                                            Partener 3 

                            Consiliul Judeţean Gorj                                 Consiliul Judeţean Hunedoara                    
                                         Preşedinte                                                         Preşedinte                                        
                                 Ion CĂLINOIU                                              Mircea–Ioan MOLOŢ                            
   
 
 
 
 

Partener 4                                                            Partener 5 
Primăria Oraşului Bumbeşti Jiu                           Primăria Municipiului Petroşani 

                                         Primar                                                                  Primar 
      Constantin BOBARU                                  Florin-Tiberiu IACOB–RIDZI 

 
 
 
 

  Partener 6                                                            Partener 7 
                 Asociaţia Industriei Feroviare din România                           Club Feroviar                   
                                         Preşedinte                                                       Senior Partner                                    
                                 Daniel BÎRSAN                                                  Ştefan ROŞEANU                            
   
 
  
 
              Partener 8                                               Partener 9                                            Partener 10 
          Mănăstirea Lainici                          Asociaţia ART Studio Petroşani                           RNMR 
           Reprezentant legal                                   Reprezentant legal                                    Preşedinte 
Părinte Stareţ Ioachim PÂRVULESCU                     Genu TUŢU                                   Dragoş NEAM 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.191/2013 
privind retragerea Consiliului Județean Hunedoara din Societatea Comercială  

„COMPANIA DE TURISM VALEA JIULUI“ S.R.L. 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

În baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1.– Se aprobă retragerea Consiliului Județean Hunedoara din Societatea 
Comercială „COMPANIA DE TURISM VALEA JIULUI” S.R.L.. 
 Art. 2.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu 
consiliile locale şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 
 
 
          
 

  
    PREŞEDINTE,                                    

         Mircea Ioan Moloţ                                         CONTRASEMNEAZĂ:  
       SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
                    Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 192/2013 
privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoutilitara – automobil 

mixt-camion ce deserveşte Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva 
 
 

      CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
    Văzând adresa nr.5006/2013 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; 

 In  conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernuluinr.80/2001privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 
aprobată prin Legea nr.247/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 
Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr.211/2003 pentru aprobarea 
Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor 
rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1 Se stabileşte consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitara - automobil 
mixt-camion cu numărul de înmatriculare HD 05 XWA ce deserveşte Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane Deva, de 500 l de combustibil/ lună. 
      Art.2 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
      CONTRASEMNEAZĂ: 

          PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                                                   Daniel Dan 

 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.193/2013 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 

Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judetean Hunedoara; 

Văzând propunerea comisiei paritare; 
În conformitate cu prevederile art.17 alin.1 lit.p  din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 şi art. 31 din 
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de Transport şi 
se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 
 
 

                   CONTRASEMNEAZĂ,      
     PREŞEDINTE,                          SECRETAR AL JUDEŢULUI   
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Daniel  Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013   



 

 



         
                CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                          Anexa la Hotărârea nr.193/ 2013       
                    SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT                                                                              a   Consiliului Judeţean Hunedoara  

                                                              

         
Nr. crt. 

 
Operatorul de transport 

 
Traseul 

 
Aviz A.R.R. 

 
Perioada  

0 1 2 3 4 
 

1. 
S.C. KARGO EXPRESS S.R.L. 

sediul: Brad 
str. I. Bocăiescu, nr. 3 

 
Vaţa - Deva 

 
3504/19.09.2013 

 
27.09.2013 – 17.04.2014 

 
2. 

S.C. KARGO EXPRESS S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocăiescu, nr. 3 

 
Barbura - Deva  

 
3504/19.09.2013 

 
27.09.2013 – 17.04.2014 

 
3. 

S.C. KARGO EXPRESS S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocăiescu, nr. 3 

 
Brad - Deva 

 
3504/19.09.2013 

 
27.09.2013 – 17.04.2014 

 
4. 

S.C. KARGO EXPRESS S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocăiescu, nr. 3 

 
Tarniţa - Brad 

 
3504/19.09.2013 

 
27.09.2013 – 17.04.2014 

 
5. 

S.C. KARGO EXPRESS S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocăiescu, nr. 3 

 
Vaţa - Brad 

 
3504/19.09.2013 

 
27.09.2013 – 17.04.2014 

 
6. 

S.C. KARGO EXPRESS S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocăiescu, nr. 3 

 
Tarniţa - Deva 

 
3504/19.09.2013 

 
27.09.2013 – 17.04.2014 

 
7. 

S.C. KARGO EXPRESS S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocăiescu, nr. 3 

 
Deva - Brad 

 
3504/19.09.2013 

 
27.09.2013 – 17.04.2014 

 
8. 

S.C. BUCURA PREST S.A.  
sediul: Haţeg 

str. Decebal, nr. 15 

 
Vâlcelele Rele – Haţeg 

 
3526/19.09.2013 

 
27.09.2013 – 30.06.2014 

 
9. 

S.C. SOTTO TERRA MAX S.R.L. 
sediul: Clopotiva 

Com. Râu de Mori, nr. 39 

 
Sarmizegetusa – Haţeg 

 
3526/19.09.2013 

 
27.09.2013 – 30.06.2014 

 
10. 

 

S.C. INTER DANI TRANS S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Bld. Dacia , nr. 6B, bl. 5, sc. A, ap. 3 

 
Călan - Orăştie 

 
3526/19.09.2013 

 
27.09.2013 – 26.09.2014 

 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.194/2013 
privind aprobarea Aplicației de Finanțare și a documentelor suport pentru proiectul 

“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” 
  
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) literele ”a”, ”b” și ”d” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 8 alin.(1) și alin.(2) lit.”a” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.1183/2010 privind 
aprobarea listei cuprinzând proiectele finanțate în cadrul programului operațional sectorial 
”Mediu” pentru care se aplică prevederile art. 52 alin.(9) lit.”b” din Legea nr. 500/2002 
privind finanțele publice și ale art. 54 alin.(91) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale; 
 Avănd în vedere Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 2 a Programului 
Operațional Sectorial de Mediu, dispozițiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și 
ale Hotărârii Guvernului nr.1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare 
a deșeurilor; 
 Având în vedere adresa Direcției Generale AM POS Mediu din cadrul Ministerului 
Mediului și Schimbărilor Climatice înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr. 
7744/23.09.2013; 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1.(1)- Aprobă Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Hunedoara”, în valoare totală de 70.636.566 euro, în preţuri curente, inclusiv TVA. 
 (2)- Aprobă Cererea de Finanțare pentru Proiectul “Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2.- Aprobă Studiul de Fezabilitate şi principalii indicatori tehnico – economici 
pentru Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” 
conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.- Aprobă Analiza cost – beneficiu şi Planul anual de evoluţie a tarifelor 
aferente Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” 
conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 4.- Aprobă cofinanţarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”, în valoare totală de 6.710.283 euro, în preţuri curente, 
cheltuieli eligibile şi neeligibile, din care 4.952.613 euro, în preţuri curente, reprezintă 
contribuţia din bugetul propriu al judeţului Hunedoara, potrivit anexei nr. 4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5.(1)- Aprobă Declaraţia de Angajament şi Declaraţia de Eligibilitate în vederea 
depunerii Cererii de Finanţare pentru Proiectul “Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”, potrivit anexei nr. 5 şi anexei nr. 6, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2)- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Declaraţia de Angajament şi Declaraţia de Eligibilitate, prevăzute la alineatul (1). 
 Art. 6.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de compartimentele şi serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate al  consiliului judeţean şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  consiliului judeţean. 
 
 
 
 

                                                                   
PREŞEDINTE,    

       Mircea Ioan Moloţ          CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 

   Daniel  Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,  la 27 septembrie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Anexa nr. 5 
         la Hotărârea nr. 194/2013 
        a Consiliului Judetean Hunedoara 

 
 
 
 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 
 
 
 

Subsemnatul Mircea Ioan Moloţ, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
solicitant de finanţare pentru realizarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
Judeţul Hunedoara”, pentru care am depus prezenta Cerere de Finanţare, cunoscând că falsul în declaraţii 
este pedepsit de legea penală, declar următoarele: 

 
1. Consiliul Judeţean Hunedoara va asigura valoarea aferentă cofinanţării şi costurile neeligibile 

aferente proiectului, în valoare de 4.952.613 euro, în preţuri curente, reprezentând 7,01% din 
valoarea totală a proiectului; 
 

2. în situaţia în care unul sau mai mulţi parteneri care cofinanţează proiectul îşi vor reduce sau îşi va 
retrage contribuţia financiară, Consiliul Judeţean Hunedoara va asigura fondurile necesare 
cofinanţării proiectului; 
 

3. Consiliul Judeţean Hunedoara va menţine proprietatea infrastructurii construite/ modernizate/ 
reabilitate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani 
după finalizare/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; 
 

4. sunt conştient că Consiliul Judeţean Hunedoara este singurul responsabil din punct de vedere 
legal şi financiar faţă de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu pentru implementarea proiectului. 
 
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele Consiliului Judeţean 

Hunedoara. 
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse 

în aceasta sunt corecte. 
 
 
 
 
 
Semnat Beneficiar     Avizat Preşedinte ADI 
 
 
Nume: Mircea Ioan Moloţ    Nume: Ioan Rus 
 
 
Semnătura:      Semnătura: 
 
 
Ştampila:      Ştampila: 
 
 
Data:       Data: 
 
 
 
 



 
          Anexa nr. 6 
         la Hotărârea nr.194/2013 
        a Consiliului Judetean Hunedoara 

 
 
 
 

 
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

 
 
Consiliul Judeţean Hunedoara  
Date de contact: tel.: 0254 211 350; fax: 0254 230 030; e-mail: cjh@cjhunedoara.ro 
 

 
Subsemnatul Mircea Ioan Moloţ, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, 

cunoscând prevederile articolului 292 din Codul Penal cu privire la infracţiunea de fals în declaraţii, cu 
prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
Judeţul Hunedoara”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, declar pe propria 
răspundere că:  

1. Proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice în 
ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru aceleaşi investiţii. În situaţia în 
care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul 
implementării proiectului, Consiliul Judeţean Hunedoara va informa de urgenţă Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi OI Timişoara, în termen de 10 
zile calendaristice. 

2. Consiliul Judeţean Hunedoara nu se află în nici una din situaţiile de mai jos, prevăzute în Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: 

• este în criză financiară; 
• este în stare de insolvenţă. 

3. Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la 
data depunerii cererii de finanţare: 

 sunt în domeniul public; 
 sunt libere de sarcini, servituţi şi nu sunt grevate de vreo garanţie; 
 nu fac obiectul unor litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti cu privire la situaţia juridică; 
 nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

4. Proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale 
şi comunitare în următoarele domenii: promovarea egalităţii de şanse şi politica 
nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei; achiziţiile publice, ajutorul de stat 
precum şi orice alte prevederi legale aplicabile instrumentelor structurale; 

5. Proiectul respectă şi va continua să respecte prevederile legislaţiei naţionale referitoare la 
eligibilitatea cheltuielilor. 
 
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele Consiliului Judeţean 

Hunedoara. 
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse 

în aceasta sunt corecte. 
 
 
 
Semnătura: 
 
 
Ştampila: 
 
 
Data: 



RO  1     RO 

ANEXA XXI 

PROIECT MAJOR  
CERERE DE CONFIRMARE A ASISTENTEI IN TEMEIUL ARTICOLELOR 39-41 DIN 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA/FONDUL DE COEZIUNE 
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR 

IN JUDETUL HUNEDOARA  

 
Nr. CCI [………………………………] 

---------------------- 

CUPRINS 
AADRESE SI REFERINTE  

B. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL 

C. REZULTATELE STUDIILOR DE FEZABILITATE 

D. CALENDAR 

E. ANALIZA COST-BENEFICIU 

F. ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

G. JUSTIFICAREA PARTICIPARII PUBLICE 

H. PLAN DE FINANTARE 

I. CONFORMITATEA CU POLITICILE SI NORMELE COMUNITARE 

J. AVIZUL AUTORITATII NATIONALE COMPETENTE 

 

LISTA ANEXELOR 
ANEXA A: HARTA ZONELOR DE GESTIONARE A DESEURILOR 

ANEXA B: DATE FINANCIARE UTILIZATE IN ANALIZA A RAPORTULUI COST-BENEFICIU 

ANEXA C: TARIFE DE GESTIONARE A DESEURILOR 

Anexa D: Situatia actuala a pubelelor si containerelor 

Anexa E: Certificatele de Urbanism 

Anexa F: Hotararea si Acordul de mediu EIM  

Anexa G: Prezentari non-tehnice de mediu pe scurt pentru planurile regionale si judetene de 
gestionare a deseurilor si pentru sistemul de gestionare integrata a deseurilor din judetul 
Hunedoara  

Anexa H: Scrisoarea oficiala a Consiliului Judetean cu privire la cofinantare) 

Anexa I: Natura 2000 

Anexa J: Raspunsul la intrebarile DG Regio 

Anexa J: Sumarul etapelor EIA 

Anexa J: Documentele de proprietate 

 

 

 

 



RO  2     RO 

A. ADRESE SI REFERINTE 

A.1. Autoritate responsabila cu solutionarea cererii (si anume, autoritatea de gestionare sau 
organismul intermediar) 

A.1.1. Nume: Ministerul Mediului si Padurilor 

A.1.2. Adresa: Str. Justitiei, nr. 59-61, Sector 4, Bucuresti 

A.1.3. Contact: Florian Burnar  – Project Manager 

A.1.4. Telefon: +40-21-316.67.00 

A.1.5. Telex/Fax: +40-21-316.67.78 

A.1.6. E-mail: florian.burnar@mmediu.ro 

A.2. Organism responsabil cu punerea in aplicare a proiectului (beneficiar) 

A.2.1. Nume:  Consiliul Judetean Hunedoara 

A.2.2. Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, Deva 

A.2.3. Contact: Mircea Ioan Molot, presedintele Consiliului Judetean  

A.2.4. Telefon: 0254211624 

A.2.5. Telex/Fax: 0254230030 

A.2.6. E-mail: conjudhd@artelecom.net, cjhunedoara@yahoo.com,  

  relatiicupublicul_cjh@yahoo.com  
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B. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL 

B.1. Titlul proiectului / etapa proiectului: 

Sistem de gestionare integrata a deseurilor in judetul Hunedoara 

B.2. Clasificarea activitatilor proiectului 1 

  Cod  Procent 

B.2.1. Codificarea dimensiunii „tema prioritara” 44 100% 

B.2.2. Codificarea dimensiunii 

„forma de finantare” 

01 100% 

01 48,6% B.2.3. Codificarea dimensiunii teritoriale 

05 51,4% 

B.2.4. Codificarea dimensiunii „activitate economica” 21 100% 

B.2.4.1. Codul CAEN2 E38  

B.2.5. Codificarea dimensiunii „localizare (NUTS/UAL)3 RO413 100% 

 

B.3. Compatibilitatea si coerenta cu programul operational 

B.3.1. Denumirea programului operational respectiv:  

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 

B.3.2. Numarul codului comun de identificare (CCI) al programului operational 

2007 RO 161 PO 004 

B.3.3. Fond 

FEDR X   Fond de 
coeziune 

 

B.3.4. Denumirea axei prioritare 

Axa prioritara 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si 
reabilitarea siturilor contaminate istoric  

B.4. Descrierea proiectului 
B.4.1. Descrierea proiectului [sau etapei proiectului]: 

a) A se furniza o descriere a proiectului (sau a etapei proiectului). 

Proiectul se refera la dezvoltarea unui sistem de gestionare integrata a deseurilor in judetul 
Hunedoara care este situat in Regiunea de Vest a Romaniei. 

                                                 
1  Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, dacă nu există o dispoziţie contrară. 
2  CAEN‐Rev.2, cod cu 4 cifre: Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului (JO L 393, 30.12.2006, p. 1). 
3  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 154, 21.6.2003, p. 1). 
Se va folosi codul NUTS cel mai detaliat şi mai relevant. În cazul în care un proiect vizează mai multe 
zone NUTS/UAL la nivelul 2, se va lua în considerare încadrarea la codul NUTS/UAL de nivelul 1 sau 
la coduri superioare. 
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Figura B-1: Localizarea judetului Hunedoara in Romania 

In 2011, populatia judetului Hunedoara era de 457.662 locuitori, corespunzator a 24,8 % din populatia 
din regiunea de vest si 2,23% din populatia tarii, iar Aproximativ 77% dintre locuitori locuiesc in mediul 
urban, in timp ce restul fac parte din zonele rurale ale judetului. Judetul Hunedoara are o suprafata 
totala de 7.063 km2, avand ca vecinatati judetele Hunedoara in sud, Arad, Timis si Caras Severin in 
vest si Alba si Valcea in Est. Din punct de vedere administrativ, judetul Hunedoara este compus din 14 
municipii si orase si 55 comune. 

 

Urmatoarea harta (inclusa, de asemenea, in  Anexa A, pentru o vizualizare mai buna) prezinta 
divizarea in zonele in care se vor dezvolta infrastructuri  de gestionare a deseurilor in judetul 
Hunedoara, centrul de gestionare a deseurilor din Barcea Mare (Zona 3), formata din 1 statie de 
sortare, 1 statie de tratare a deseurilor biodegradabile si 1 depozit, Zona 1, Brad- statie de sortare si 
transfer existente, la care se adauga si o platforma de compostare, Zona 2, Hateg - Statie de transfer, 
existanta, si Zona 4 Petrosani – Statie de sortare si statie de transfer.  

 

 

 

Judeţul 
Hunedoara 
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Figura B-2: Zonarea principalelor infrastructuri de gestionare a deseurilor care vor fi dezvoltate in 

judetul Hunedoara 
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Sistemul curent pentru gestionarea deseurilor municipale din Judetul Hunedoara consta in primul rand in 
colectarea, recuperarea anumitor materiale reciclabile si eliminarea deseurilor.  

Cea mai mare parte a cantitatii de deseuri municipale colectate este depozitata in depozitele neconforme 
existente. Pentru marea majoritate a judetului, practicile existente de gestionare a deseurilor nu sunt 
conforme cu legislatia UE si politica nationala de gestionare a deseurilor. In acest caz, se creeaza riscuri 
grave pentru sanatatea publica si mediu. Sistemul existent de gestionare a deseurilor nu este durabil din 
punctul de vedere al tuturor componentelor sale, in conformitate cu indicatiile de mai jos: 

• Colectarea deseurilor:  

o Approximativ 184.538 tone de deseuri sunt colectate anual  

o Nivelul de conectare este de aproximativ. 100% in zonele urbane si 90% in zonele rurale  

o Colectarea selectiva si a fost implementata doar in anumite localitati ale judetului prin 
proiectele  Phare si ISPA dar fara sa acopere intreaga populatie a zonei careia ii apartine 
fiecare localitate.  

o Exista 2 statii de transfer in operare (Brad si Hateg) care nu acopera necesitate judetului 
in special in Valea Jiului unde deseurile vor trebui transferate in partea centrala a 
judetului. 

o Echipamentele existente sunt, in anumite cazuri, vechi si insuficiente pentru a acoperi 
intreaga populatie, in special in relatie cu colectarea selectiva  

o Logistica de colectare a deseurilor ar trebui imbunatatita, luand in calcul faptul ca 
depozitele neconforme nu vor mai exista, iar deseurilor va trebui sa fie transportate la 
statiile centrale de gestionare a deseurilor intr-o maniera cat mai eficienta din punctul de 
vedere al costului (prin reteaua de statii de transfer). 

In raport cu colectarea deseurilor, efortul trebuie sa se concentreze asupra extinderii sistemului de 
colectare selectiva si asupra achizitionarii echipamentelor necesare acoperirii nevoilor de colectare a 
deseurilor din intreagul judet. 

• Tratarea biologica a deseurilor:  

o Exista o statie de compost in Brad ( 7.100 tone/an) pentru tratarea deseurilor 
biodegradabile 

o Netratarea deseurilor biodegradabile - incapacitatea de a atinge obiectivele impuse de 
legislatie 

o Nu exista stati pentru tratarea deseurilor mixte 

• Reciclarea deseurilor:  

o Exista o statie de sortare in Brad pentru colectarea si separarea deseurilor reciclabile 
3.800 t si o statie de sortare in Vulcan cu o capacitate de 4.900 t/an dar care nu ating 
tintele de reciclare.  

Lipsa completa a tratarii deseurilor biodegradabile a generat pericole importante pentru mediu si 
sanatatea publica, din moment ce aceste deseuri ajung netratate in gropile de gunoi. De 
asemenea, se poate ca obiectivele extrem de stricte care trebuie indeplinite in raport cu devierea 
deseurilor biodegradabile de la depozitele de deseuri sa nu fie indeplinite niciodata, in 
conformitate cu practicile curente de gestionare a deseurilor. 

• Depozitarea finala a deseurilor: 

o Deseurile sunt depozitate la depozite neconforme – 170.000 t/an 

Rata scazuta de conectare la serviciile de salubrizare precum si depozitarea deseurilor netratate sunt 
considerate cele mai importante probleme de mediu cu privire la gestionarea deseurilor. Depozitarea 
necontrolata de deseuri netratate genereaza amenintari extrem de grave pentru atomsfera, sol si ape. In 
conformitate cu legislatia CE si nationala aceste practici de depozitare nu pot continua, iar cantitatea 
totala de deseuri generate trebuie sa fie colectata si tratata si doar reziduurile tratate trebuie depozitate in 
depozitul judetean.  



RO  7     RO 

Asa cum este descris si mai sus sistemul existent nu este adecvat si nu corespunde directivelor EU, 
pentru toate fazele sistemului de management al deseurilor (colectare, tratare si recuperare si in final 
depozitare). 

Proiectul propus urmareste sa rezolve problemele operationale si de mediu importante referitoare la 
generarea si gestionarea deseurilor si sa dezvolte un sistem de gestionare integrata a deseurilor in judet 
care sa imbunatateasca conditiile de viata ale cetatenilor sai si care sa sprijine Romania in atingerea 
tintelor de gestionare a deseurilor impuse de Tratatul de aderare. Acest sistem va fi in deplina 
conformitate cu principiile si cu legislatia de mediu UE si nationale si va aborda toate elementele 
gestionarii deseurilor, mai precis de la prevenirea generarii deseurilor si colectarea deseurilor, la 
depozitarea finala a reziduurilor. Sistemul propus este personalizat in functie de nevoile judetului si a fost 
identificat drept cel mai rentabil si accesibil pentru locuitorii judetului. Obiectivele specifice pe care 
sistemul propus urmareste sa le atinga includ: 

• Prevenirea generarii deseurilor prin promovarea compostarii in gospodarie si prin constientizarea 
publica 

• Cresterea ratei de racordare la serviciile de salubrizare pana la 100% 

• Conformarea cu Directivele si cu legislatia corespunzatoare referitoare la gropile de gunoi si la 
ambalaje din Romania, prin intermediul implementarii colectarii selective si prin construirea si 
operarea statiilor de sortare si a statiilor de trarare a deseurilor biodegradabile 

• Reducerea generala a depozitarii finale a deseurilor la depozit de deseuri menajere 

• Protejarea mediului si a sanatatii publice prin intermediul inchiderii gropilor de gunoi neconforme 
existente. 

• Consolidarea capacitatilor judetului Hunedoara in raport cu gestionarea deseurilor, precum si 
implementarea si monitorizarea lucrarilor de gestionare a deseurilor 

• Finantarea integrala si directa a noilor facilitati de gestionare a deseurilor prin transferuri/taxa de 
intrare aplicata de municipalitatile membre ale ADI si generatorilor de deseuri. 

• Stabilirea unui sistem de tarifare la nivelul intregului Judet care sa respecte principiul „poluatorul 
plateste”. 

• Realizarea constientizarii cetatenilor in raport cu beneficiile care decurg din implementarea 
proiectelor, precum si schimbarea obiceiurilor, necesare in raport cu colectarea si gestionarea 
deseurilor 

In acest sens, proiectul urmareste sa dezvolte infrastructura necesara pentru ca Judetul Hunedoara sa isi 
poata indeplini obligatiile care decurg din Tratatul de aderare si legislatia nationala corespunzatoare. 
Obiectivele cuantificate principale si termenele limita sunt prezentate in urmatorul tabel. 

 

Tabel B-1: Obiectivele principale referitoare la gestionarea deseurilor 

Etapa de gestionare a 
deseurilor 

Obiectiv cuantificat 

Colectarea si transportul 
deseurilor 

O rata de racordare la serviciile de salubrizare de 100% in zonele 
urbane si rurale in 2013, echivalentul a 450.696  locuitori 

Recuperarea deseurilor Recuperarea si reciclarea deseurilor provenite din ambalaje  
in 2013: 
• 7.912  tone/an hartie si carton (60% din total) 
• 3.646  tone/an plastic (22,5%) 
• 7.309  tone/an sticla (60%) 
• 2.515  tone/an metal (50%) 
• 1.006  tone/an lemn 15% 
• 30.733  tone/an reciclare (55%) 
• 33.257  tone/an recuperare (60%) 

in 2016: 
• 8.815  tone/an hartie si carton (60% din total) 
• 4.062  tone/an plastic; 22,5% 
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• 8.142  tone/an sticla 60% 
• 1843 tone/an metal 50% 
• 1.121 tone/an of lemn 15% 
• 34.238  tone/an reciclare (55%) 
• 37.350  tone/an recuperare (60%) 

in 2020: 
• 10.923 tone/an hartie si carton (50% din total) 
• 12.828 tone/an plastic; 50% 
• 6.681 tone/an sticla 50% 
• 4.165  tone/an metal 50% 
• 34.597 tone/an recuperare (50%) 

 
Tratarea si eliminarea deseurilor 

biodegradabile 
Tratarea a 45.751 t in 2013 (diferenta dintre totalul deseurilor 
biodegradabile generate si 50% din deseurile biodegradabile 
generate in 1995, referitoare la volumul acceptabil pentru 
depozitarea finala in depozitul de deseuri menajere) si 63.589 t  in 
2016 (diferenta dintre totalul deseurilor biodegradabile generate si 
35% din deseurile biodegradabile generate in 1995 referitoare la 
volumul acceptabil pentru depozitarea finala in depozit de deseuri 
menajere) - in anul de referinta 1995, totalul deseurilor 
biodegradabile generate in Judet a fost de 115.585 tn. 

Ecologizarea depozitelor 
neconforme 

Inchiderea de 9 depozite urbane neconforme (si alte 2 care nu sunt 
incluse in proiect) 

 

Cantitatea de deseuri generata si colectata in Judet este de aprox. 188.087 tn/an (in raport cu anul de 
proiectare 2016). Aceste deseuri vor fi colectate in 4 fractii (hartie/carton, sticla restul materialelor 
reciclabile si deseurile biodegradabile) in tot judetul. Partea colectata uscat / reciclabila va fi transportata 
la statiile de sortare existente si la cele care vor fi construite Brad, Vulcan, existente si Petrosani, se va 
construi, iar prin statiile de transfer vor fi transportate la depozitul de deseuri de la Barcea Mare. 
Deseurile colectate vor fi tratate pentru reciclare si colectare (aproximativ 33.300 t/an) si o parte din 
deseurile biodegradabile vor fi tratate pentru a produce compost (CLO) (aproximativ 28.600 t/an). 
Reziduurile care vor fi depozitate final vor avea aproximativ 111.000 tn/an (din care 70.437 t / an il 
reprezinta reziduurile de deseuri municipale, 19.136 t/an deseuri netratate, 11.336 t/an deseruri provenite 
din curatarea strazilor si 10.091 t/an namol )  

 

Asa cum am mentionat mai sus, proiectul propus abordeaza toate elementele unui sistem de gestionare 
integrata a deseurilor: 

• Prevenirea generarii deseurilor 

o Promovarea compostarii in gospodarie 

o Infiintarea unor campanii de constientizare publica 

o Impunerea unor tarife pentru marii generatori de deseuri (institutii, infrastructuri comerciale 
etc.) 

• Colectarea deseurilor: 

o Extinderea colectarii selective pana la 100 % in judet 

o Modernizarea echipamentelor de colectare a deseurilor 

o Folosirea statiilor de transfer existente de la Brad si de Hateg 

o Construirea de unei noi statii de transfer la Petrosani in 2013 

• Recuperarea deseurilor / reciclare: 

o Introducerea colectarii selective 
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o Folosirea statiilor existente de la Vulcan si de la Brad 

o Construirea de 2 noi statii de sortare la Petrosani si Barcea Mare pana in 2013 

• Tratarea deseurilor 

o Dezvoltarea statiilor TMB pentru partea biodegradabila a deseurilor, inclusiv pentru 
deseurile provenite din piete si gradini. Tratarea va include pre-tratarea mecanica 
(tocarea, recuperarea metalelor feroase si sortarea), compostarea fractiei umede, 
afanare si maturare  

o Folosirea statiiei existente de la Brad 

• Depozitarea finala a deseurilor 

o Incetarea operarii si ecologizarea tuturor depozitelor neconforme in 2013  

o Construirea unui depozit conform la Barcea Mare 

 

Tabelul urmator prezinta componentele proiectului, precum si bugetul alocat pentru fiecare componenta.  

Tabel B-2: Componentele proiectului  

Componenta Etapa de 
gestionare a 
deseurilor 

Obiectiv Setul de lucrari 
implicate  

Bugetul (Euro) de 
construire / 

achizitionare care 
va fi finantat de 

FEDR (excl 
racordarea la 

utilitati si 
proiectarile) - 

preturi constante 

Bugetul (Euro) 
de construire / 
achizitionare 
care nu va fi 
finantat de 

FEDR – preturi 
constante 

Componenta 
1 

Colectarea 
deseurilor 

Extinderea 
colectarii 
selective  

Imbunatatirea 
logisticii de 
colectare a 
deseurilor  

Promovarea 
compostarii in 

gospodarie 

Achizitionarea a 24 
620 pubele  

Achizitionarea a 
12.900 de pubele 

pentru 
compostarea in 

gospodarie 

Construirea a 2 
statii de transfer si 

achizitionarea 
echipamentelor 
(containere si 

autotransportoare)

Achizitionarea a 26 
containere pentru 
deseuri speciale 
(10 containere 

pentru deseurile 
voluminoase si 16 
containere pentru 

deseurile 
municipale 

periculoase) 

Pubele: 3.081.800 

Statii de transfer: 
1.857.192 

Sisteme pentru 
compostarea in 

gospodarie:  

258.000 

Containere pentru 
deseuri speciale 
(voluminoase): 

25.000 

Total: 5.221.992 

Drumuri: 
220.000 

utilitati: 154.500

 

 

Containere 
pentru deseuri 

speciale 
(periculoase): 

32.000 

Total: 406.400 

Componenta 
2 

Tratarea 
deseurilor  

Recuperarea / 
reciclarea 
deseurilor 

Construirea 2 statii 
de sortare 

Construirea 1 

Statie de sortare: 
7.633.775 
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Componenta Etapa de 
gestionare a 
deseurilor 

Obiectiv Setul de lucrari 
implicate  

Bugetul (Euro) de 
construire / 

achizitionare care 
va fi finantat de 

FEDR (excl 
racordarea la 

utilitati si 
proiectarile) - 

preturi constante 

Bugetul (Euro) 
de construire / 
achizitionare 
care nu va fi 
finantat de 

FEDR – preturi 
constante 

Tratarea 
deseurilor 

biodegradabile 

instalatii TMB 
simpla / de 
compostare 

 

 

Instalatie TMB 
simpla: 7.952.650 

 

 

Total: 15.586.425 

Componenta 
3 

Depozitarea 
deseurilor 

Depozitarea in 
conditii de 
siguranta a 
deseurilor  

Minimalizarea 
impacturilor 

asupra mediului 
generate de 

existenta 
depozitelor 

neconforme de 
deseuri 

menajere care 
si-au incetat 

operarea 

Construirea unui 
depozit ecologic la 

Barcea Mare 

 

Inchiderea a 9 
depozite urbane 
neconforme de 

deseuri menajere 

Depozit ecologic 
Barcea Mare 

9.042.432 

 

depozite urbane 
neconforme de 

deseuri menajere: 
15.486.744 

Total: 24.529.176 

Utilitati: 634.000

 

Componenta 
4 

Asistenta 
tehnica si 

constientizarea 
populatiei 

 

Realizarea 
constientizarii 

publice  

Dezvoltarea 
capacitatii 

Supervizarea 
lucrarilor  

Project 
management 

formare 

Implementarea 
campaniilor de 
constientizare 

publica  

Asistenta tehnica 
pentru project 
management  

Supervizarea 
lucrarilor 

Constientizarea 
publica: 300.000 

Asistenta tehnica: 
335.032 

Supervizare: 
1.340.128 

Total: 1.975.160 

 

Total general    47.312.753 1.480.400 

 

Proiectul este in conformitate deplina cu Planul National de Gestionare a Deseurilor, precum si cu Planul 
Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea Vest. De asemenea, proiectul este rezultatul 
Planului judetean de gestionare a deseurilor si Planului de investitii pe termen lung pentru Judetul 
Hunedoara. Proiectul se refera la prioritatile identificate in aceste documente strategice, care se refera la 
dezvoltarea infrastructurii si a capacitatilor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite in Tratatul de 
aderare pana in 2016. Aceasta infrastructura se va finanta in cadrul POS. Dupa 2016, pot fi necesare alte 
investitii pentru extinderea capacitatii statiilor de sortare si de trarare a deseurilor biodegradabile, precum 
si a statiilor de transfer.  



RO  11     RO 

b) In cazul in care proiectul reprezinta o etapa a unui proiect de ansamblu, a se descrie etapele 
prevazute pentru punerea in aplicare (explicand daca aceste etape sunt independente una de alta 
din punct de vedere tehnic si financiar).  

N/A 

c) Pe baza caror criterii a fost impartit proiectul in etape?  

N/A 

 

B.4.2. Descrierea tehnica a investitiei in infrastructura 

a) A se descrie infrastructurile preconizate si lucrarile pentru care este propusa o contributie 
financiara specificand principalele lor caracteristici si componente.  

Proiectul este compus din urmatoarele componente: 

• Componenta 1- Colectarea deseurilor: include urmatoarele elemente:  

o Separarea judetului Hunedoara in 5 zone de gestionare a deseurilor (vezi Anexa A) 

o Implementarea colectarii selective: Colectarea selectiva se refera la separarea deseurilor 
in patru fractii, hartie/carton, sticla, restul materialelor reciclabile, parte umeda (deseuri 
biodegradabile si restul) pentru intreg judetul. Pentru colectarea selectiva a deseurilor vor 
fi achizitionate containere, si va fi implementata colectarea in tot judetul atat in mediul 
urban cat si in mediul rural. Colecatrea selectiva se realizeaza in prezent in Brad si 
Vulcan si acopera aproximativ 84.600 locuitori – aproximativ 28.200 gospodarii (~18,5 % 
din totalul gospoadriilor din judet), aceasta colectare va fi realizata pe 4 fractii. Se 
subliniaza faptul ca autospecialele care se vor utiliza pentru implementarea 
sistemului nu sunt incluse in cererea de finantare pentru FEDR, acestea urmand a 
fi furnizate de viitorul operator in conformitate cu ofertele care se vor publica 

o Exploatarea celor 2 statii de transfer din Brad si Hateg 

o Construirea a 2 noi statii de transfer si achizitionarea containerelor si a camioanelor de 
transport. 

o Promovarea compostarii in gospodarie in zonele rurale 

o Colectarea selectiva a fluxurilor de deseuri speciale, mai precis deseurile voluminoase, 
deseurile municipale periculoase si deseurile de echipamente electrice si electronice 
(DEEE) 

Obiectivele principale pentru colectarea deseurilor si pentru salubrizare includ: 

• Conectarea la serviciile de salubritate in mediul urban si in mediu rural de 100 % in 2013. In acest 
moment rata de conectare la serviciile de salubritate este de 100 % in mediu urban si de 90% in 
mediul rural.  

• Extinderea sistemului existent de colectare selectiva pentru acoperirea intregului judet 

• Imbunatatirea si modernizarea echipamentelor existente de colectare si transport de deseuri 
(autospeciale, pubele etc.), achizitionarea de autogunoiere de 12 mc si 16 mc si achizitionarea de 
containere de 120 l , 240 l , 1.100l si 1.500 l. 

Deseurile municipale solide generate in judetul Hunedoara si care trebuie colectate sunt de aprox. 
188.087 tn/an. 

Initial, judetul va fi separat in 4 zone de gestionare a deseurilor, dupa cum urmeaza: 

• Zona 1 de gestionare a deseurilor: partea de nord a judetului, deservita de statiile de transfer si 
de sortare , precum si de platforma de compost din Brad  

• Zona 2 de gestionare a deseurilor: partea de sud – vest a judetului va fi deservita de statia de 
transfer existenta de la Hateg  
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• Zona 3 de gestionare a deseurilor: partea centrala a judetului va fi deservita de centrul de 
management al judetului avand statie de sortare, TMB si depozitul conform amplasate in Barcea 
Mare  

• Zona 4 de gestionare a deseurilor: partea de sud a judetului va fi deservita de statia de transfer si 
statia de sortare ce se vor construi la Petrosani   

Colectarea deseurilor se va realiza dupa cum urmeaza: 

• Colectarea va fi realizata pe 4 fratii hartie/carton , sticla, restul de reciclabile si fractia uda 
(biodegradabila), sistemul va fi implementat in tot judetul. 

Se subliniaza faptul ca echipamentul de colectare (camioanele, care vor fi furnizate de operator) pentru 
implementarea sistemului de colectare nu este inclus in cererea de finantare pentru FEDR. Cu toate 
acestea, pentru a asigura caracterul complet al informatiilor corespunzatoare, tabelele de mai jos prezinta 
situatia curenta, cererea de echipamente pentru atingerea obiectivelor si echipamentele care vor fi 
achizitionate din resursele nationale si/sau locale. 

Tabel B-3: Nevoile de colectare a deseurilor 

Situatia curenta Cerere Capacitati suplimentare necesare  

3.852 m3 volumul 
pubelelor, dintre care 

majoritatea sunt 
pubele vechi si mici 
pentru deseuri mixte  

Total: 3.440 m3 

11.506 m3 volumul pubelelor:  

• 3.183 m3 pentru partea umeda 

• 8.323 m3 pentru partea uscata 

10.351 m3 din volumul pubelelor sau 
24.620 pubele de diverse capacitati: 

• 3.365 m3 pentru partea umeda 

• 6.986 m3 pentru partea uscata 

864 m3 volum 
camionelor, dintre care 

majoritatea sunt 
camioane vechi si mici 
pentru deseuri mixte 

Total:864 m3 

2.420 m3 volumul  camionelor 516 m3 volumul camionelor sau 15 de 
camioane cu o capacitate de 16m3 si 23 
camioane de 12m3 

 
In tabelul urmator sunt prezenate orientativ distributia pubelelor pe zone si localitati. Distributia acestor 
pubele se va realiza de catre beneficiar si operatorul zonei. 

 

Table B-4: Alocarea pubelelor pe zone si localitati 

Localities 120 lt 240 lt 1,1m3 1,5m3 
Zone 1 

BRAD   139 0 0 
BAIA DE CRIŞ 272   89 3 

BLĂJENI 124   40 1 
BUCEŞ 204   66 2 

BUCUREŞCI 164   53 2 

BULZEŞTII DE SUS 32   10 1 
CRIŞCIOR 402   131 3 

LUNCOIU DE JOS 184   60 2 
RIBIŢA 142   46 1 
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Localities 120 lt 240 lt 1,1m3 1,5m3 
VAŢA DE JOS 376   122 4 

TOMEŞTI 111   37 1 
Zone 2 

HAŢEG  301 238 39 

BRETEA ROMANĂ 171  22 2 

DENSUŞ 91  12 2 

PUI 256  31 3 
RĂCHITOVA 79  10 2 

RAU DE MORI 187  24 2 

SĂLAŞU DE SUS 142  18 2 

SÎNTĂMĂRIE ORLEA 186  24 2 

SARMIZEGETUSA 74  9 2 

GENERAL BERTHELOT 58  7 2 

TOTEŞTI 107  14 2 
Zone 3 

DEVA   1.129 731 210 
HUNEDOARA   1.192 770 209 

CĂLAN   217 141 68 
GEOAGIU   97 62 30 
ORĂŞTIE   363 235 113 
SIMERIA   229 149 71 

BĂCIA 195   21 2 
BOŞOROD 210   22 2 

CERTEJU DE SUS 336   36 2 
CARJIŢI 73   8 2 
BALŞA 100   11 2 
HĂRĂU 213   23 2 

MĂRTINEŞTI 104   11 2 

ORĂŞTIOARA DE SUS 235   25 2 
PEŞTIŞU MIC 127   13 2 

BERIU 332   35 2 
RAPOLTU MARE 199   21 2 

ROMOS 292   31 2 
BĂTRANA 17   2 2 
BUNILA 38   4 2 
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Localities 120 lt 240 lt 1,1m3 1,5m3 
CERBĂL 53   6 2 
GHELARI 224   24 2 
ŞOIMUŞ 355   37 2 

TELIUCU INFERIOR 257   27 2 
LELESE 44   5 2 

LUNCA CERNII DE JOS 94   10 2 

TOPLIŢA 83   9 2 

BRĂNIŞCA 186   20 2 

BURJUC 93   10 2 

DOBRA 352   37 2 

GURASADA 165   17 2 

ILIA 393   42 2 

LĂPUGIU DE JOS 165   17 2 

VORŢA 99   10 2 

VEŢEL 276   29 2 

ZAM 181   19 2 
Zone 4 

LUPENI   1.553 258 101 
PETROSANI   2.286 378 149 

PETRILA   1.328 219 86 
URICANI  506 88 33 

BARU 353  14 2 
BĂNIŢA 162  8 2 

 

 
Costul total al pubelelor se estimeaza la 3.081.800 Euro (camioanele vor fi furnizate de operator, in 
conformitate cu oferta care se va publica). 

 

Proiectul propus include construirea de 2 noi statii de transfer, mentionate anterior. Constructia statiilor de 
transfer se propune sa fie acoperita de FEDR. Urmatorul tabel prezinta costurile corespunzatoare ale 
statiilor de transfer. 

Tabel B-5: Parametrii statiilor de transfer  

 Petrosani 
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 Petrosani 
An constructie 2016 

Deseuri intrate t/an 42.571 
Deseuri umede t/an  42.571 
Deseuri umede t/zi 116,63 

Deseuri umede mc/zi 179,73 
Varf de zi, mc/zi 358,86 

Necesarul de containere  9 
Deseuri uscate t/an - 
Deseuri uscate t/zi   - 

Deseuri uscate mc/zi - 
Varf de zi, mc/zi - 

Necesarul de containere - 
Traseu (total), km 140 

Timp aferent traseului , h 4 
Timpul necesar pentru autogunoiera 

/autospeciala pentru incarcare, descarcare, 
traffic, manevrare, h 

0,67 

Timpul total pentru un traseu, h 4,67 
nr. de camioane necesare pentru fluxul de 

deseuri umede si uscate 6 

 

De la statiile de transfer pentru fractia umeda si uscata va fi transportata la centrul de management al 
deseurilor. 

Fiecare statie de transfer ca avea urmatoarele: 

• garduri si porti de intrare 
• pod-cantar 
• cladire 
• descarcare la nivel superior 
• drum rutier al nivel superior  
• descarcare la nivel inferior  
• drumul de acces la nivelul inferior 
• descarcarea in palnie 
• pres- containere 
• tractoare (autospeciale) 

  

Costurile total al statiei de transfer este estimat la 1.857.192. euro . In plus, 220.000 euro sunt 
necesari pentru constructia de drumuri de acces la statia de transfer, care vor fi acoperiti de catre 
Consiliul Judetean, precum si 154.400 Euro pentru conectarea la utilitati (de asemenea, acoperiti 
de catre Consiliul Judetean). 
In ceea ce priveste compostarea in gospodarie , vor fi puse la dispozitia locuitorilor din mediul rural 
aproximativ 12.900 de sisteme speciale de 220 l pentru compostarea individuala in gospodarii a 
deseurilor biodegradabile. (se astepta compostarea a 3.000 t/an de deseuri biodegradabile) 

Costul pentru compostoarele la domiciliu va fi de aproximativ 258.000  € si se propune ca acesta 
sa fie suportat de ERDF. 

 
Referitor la colectarea fluxurilor speciale de deseuri, mai precis deseurile voluminoase, deseurile 
municipale periculoase si DEEE, se vor dezvolta sase puncte de colectare (unul in zonele din apropierea 
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sau din interiorul statiilor de transfer si unul in facilitatea centrala de gestionare a deseurilor din Tg Jiu), 
echipate cu containerele necesare (containerele pentru DEEE vor fi asigurate de producatorii de EEE). 
Costul pentru colectarea deseurilor voluminoase este de 25.000 € si se propune sa fie acoperit de 
FEDR. Referitor la deseurile municipale periculoase, costul containerelor este de 32.000 si va fi 
acoperit de Resursele judetene 

• Componenta 2 - Tratarea deseurilor: include urmatoarele elemente: 

o Construirea a 2 statii de sortare noi pentru separarea materialelor reciclabile colectate 
separat in diverse parti (metale, sticla, plastic si hartie) in Barcea Mare si Petrosani 

o Exploatarea a statiilor de sortare existente Brad si Vulcan  

o Construirea unei stati TMB pentru tratarea partii umede, inclusiv a deseurilor provenite 
din piete si gradini in Barcea Mare 

o Exploatarea a platformei de compost de la Brad  

Obiectivele principale pentru componenta de tratare a deseurilor includ: 

• Promovarea recuperarii si reciclarii materialelor reciclabile pentru atingerea tintelor specificate in 
Tabelul B-1 

• Devierea deseurilor biodegradabile de la depozit de deseuri menajere, in conformitate cu 
obiectivele specificate in Tabelul B-1: 

• Reducerea generala a deseurilor care ajung la depozit de deseuri menajere, marindu-i astfel 
durata de viata  

In acest sens, proiectul prevede construirea a 2 statii de sortare si operarea a 4 statii de sortare in total, in 
care continutul de deseuri uscate, asa cum s-a mentionat mai sus, va fi tratat, precum si construirea si 
operarea unei instalatii TMB/statie de compostare in care se va trata fractia de deseuri umeda, asa cum 
s-a mentionat mai sus, impreuna cu deseurile provenite din piete si gradini.. Toate investitiile sunt 
propuse a fi finantate de FEDR. 

Statia de sortare 
Statiile de sortare vor fi conectate la un sistem de colectare cu 4 fractii asa cum este descris mai sus. 
Hartia/cartonul si restul materialelor reciclabile vor fi colectate separat din restul Deseurilor Municipale 
Solide (DMS). Astfel, se va atinge un nivel adecvat de puritate. Cantitatea materialelor reciclabile 
colectate separat asteptata pentru anul de proiectare (2016) este de aproximativ 58.400 tn. Cantitatea 
totala de materiale reciclabile va fi de aprox. 33.300 tn/an, in timp ce reziduurile care vor fi depozitate final 
la depozit de deseuri menajere vor avea aprox. 25.100 tn/an. 

Statia de sortare din Barcea Mare va fi construita in facilitatea centrala de gestionare a deseurilor, alaturi 
de Statia TMB si de depozitul conform pe suprafata totala de aproximativ 35,3 ha. 

Statia de sortare din Petrosani va fi construita pe o suprafata de 8.700 mp.   

 

Partile care vor fi separate sunt in numar de 12, dupa cum urmeaza: 

• hartie (cartoane, hartie imprimata, hartie mixta), - 3 fractii 

• mase plastice (folii, PE, PVC, restul maselor plastice), - 5 fractii 

• sticla (alba, colorata), - 2 fractii 

• metale (feroase, neferoase) – 2 fractii 

 

Trebuie retinut faptul ca statia de sortare are o proiectare flexibila care poate fi rearanjata pe parcursul 
fazei de operare, in conformitate cu cerintele pietei. 

Pe baza informatiilor mai sus mentionate, vor fi necesare urmatoarele sectiuni de sortare manuala pentru 
statia de sortare de la Barcea Mare: 

• Carton: o sectiune cu 1 lucrator, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 



RO  17     RO 

• Hartie imprimata: o sectiune cu 2 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Alte tipuri de hartie: o sectiune cu 3 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• PET: o sectiune cu 3 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Polietilena de inalta densitate: o sectiune cu 3 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare 
manuala. 

• PVC: o sectiune cu 2 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Polietilena de densitate joasa: o sectiune cu 6 lucratori, un numar total de 8 pozitii de sortare 
manuala. 

• Alte mase plastice: o sectiune cu 3 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Metale neferoase: o sectiune cu 1 lucrator, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Sticla alba: o sectiune cu 2 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Sticla colorata: doua sectiuni cu 4 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

Numarul total de persoane ce vor lucra in statia de sortare este de 30 (exceptand personalul inlocuitor), 
pe un schimb, 60 pentru cele 2 schimburi.  

Pe baza informatiilor mai sus mentionate, vor fi necesare urmatoarele sectiuni de sortare manuala pentru 
statia de sortare de la Petrosani: 

• Carton: o sectiune cu 1 lucrator, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Hartie imprimata: o sectiune cu 2 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Alte tipuri de hartie: o sectiune cu 3 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• PET: o sectiune cu 2 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Polietilena de inalta densitate: o sectiune cu 2 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare 
manuala. 

• PVC: o sectiune cu 2 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Polietilena de densitate joasa: o sectiune cu 6 lucratori, un numar total de 8 pozitii de sortare 
manuala. 

• Alte mase plastice: o sectiune cu 3 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Metale neferoase: o sectiune cu 1 lucrator, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Sticla alba: o sectiune cu 2 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

• Sticla colorata: doua sectiuni cu 4 lucratori, un numar total de 4 pozitii de sortare manuala. 

Numarul total de persoane ce vor lucra in statia de sortare este de 28 (exceptand personalul inlocuitor), 
pe un schimb.  

 

Cladirea statiei de sortare va cuprinde urmatoarele zone: 

• Sala de primire; 

• Zona de sortare; 

• Unitatea de balotare; 

• Zona de depozitare. 

Costul total al statiilor de sortare este estimat la 7.633.775 Euro (3.801.000 euro statia de sortare 
de la Barcea Mare si 3.832.775 Euro statia de la Petrosani) 
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Instalatia  TMB 
Deseurile care intra in facilitatea TMB sunt conectate direct la sistemul de colectare. Deseurile prezentate 
in continuare se refera la colectarea separata a partii umede incluse in DMS. Deseurile municipale solide 
mixte, cu exceptia materialelor reciclabile care vor fi colectate separat, vor alimenta Statia TMB. 
Cantitatea deseurilor mixte asteptata pentru anul de proiectare (2016) este de aprox. 82.379 tn.  
Partea organica reprezinta 60% w/w din fluxul de intrare. Datorita faptului ca sistemul de colectare este 
alcatuit dintr-un sistem format din doua sau trei pubele, se asteapta ca partea de metal feros sa fie foarte 
mica, restul deseului nefiind reciclabil, evitandu-se astfel necesitatea tratarii ulterioare. Statia TMB va fi 
construita in facilitatea centrala de gestionare a deseurilor din Barcea Mare, impreuna cu noua statie de 
sortare si cu depozitul conform. 
Statia TMB cuprinde urmatoarele: 

• Zona de primire a deseurilor (in cadrul unei cladiri metalice semi-inchise) 
• Cladirea de pre-tratare 
• Zona de compostare 
• Zona de maturare / cernere (in cadrul unui sopron metalic). 
• Cladirea administrativa 

Pre-tratarea mecanica este alcatuita din urmatoarele echipamente: 
• tocator 
• magnet permanent 
• ciur rotativ 

Partea umeda intra in halde acoperite care sunt supuse aerisirii fortate. Materialul ramane in halde timp 
de 4 saptamani, iar 25% din masa de intrare se pierde sub forma vaporilor de apa, CO2, a compusilor 
volatili si a levigatului. Partea organica stabilizata a deseurilor provenite din haldele de compost este 
selectata apoi pentru a separa deseurile de tip compost de posibilele contaminari. 
Cantitatea estimata de material de tip compost care va fi produsa este de 26.295,36 tn/an (~32 % din 
deseurile de intrare), in timp ce reziduurile sunt egale cu aprox. 41.742,48 tn/an (~51 % din deseurile de 
intrare) si vor fi depozitate final in depozit de deseuri menajere. Pierderile rezultate in urma tratarii 
biologice sunt de aprox. 12.005,76  tn/an (~14,6 % din deseurile de intrare). Metalele feroase insumeaza 
2.333,76 tn/an (~2,8% din deseurile de intrare). 

O valoare critica care trebuie calculata se refera la numarul de halde acoperite de compostare necesar 
pentru cantitatea anuala totala de deseuri de intrare (vezi tabelul de mai jos). 

Tabel B-6: Dimensionarea tratementului biologic 

Volumul zilnic care intra in haldele de 
compostare 307,87 m3/zi 
Volumul haldei de compostare 820,00 m3/ciclu 
Numarul de zile necesar pentru umplerea 
fiecarei halde 2,7 zile 
Numarul de zile in care partea umeda ramane in 
interiorul haldelor  28,00 zile 
Numarul total de zile pentru fiecare ciclu  30,7 zile/ciclu 
Numarul de zile in care statia primeste deseuri 312 zile/an 
Cicluri de tratare pe an pentru fiecare halda  10,2 cicluri/an 
Numarul total de cicluri necesar pentru cantitatea 
totala de deseuri 117,1 cicluri 
Numar de halde 12  Halde 
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O diagrama a TMB este descrisa mai jos. 
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Trebuie sa se dezvolte o piata pentru acest compost de calitate inferioara (Compost Like Output – CLO). 
Se astetapta ca in primul an de implementare impuritatile din pubela de deseuri umede sa fie mari, astfel 
incat statia va functia in primul rand ca Statie TMB. Insa treptat, odata cu imbunatatirea participarii 
publice, calitatea compostului produs va fi de asemenea imbunatatita si poate fi acceptabila in scopurile 
de imbunatatire a solului. Alternativ, aceste produse pot fi utilizate in depozitele de deseuri menajere ca 
material de acoperire sau pentru ecologizarea depozitelor existente, a depozitelor de deseuri ilegale si 
necontrolate si a altor terenuri contaminate din judet. O destinatie posibila pentru acest produs este una 
dintre cele 9 depozite  urbane neconforme din Judetul Hunedoara, precum si alte zone contaminate. De 
asemenea, 14.433 tn/an de CLO se pot utiliza ca material de acoperire in noua groapa de gunoi 
conforma. 

Costurile totale ale Statiei TMB se estimeaza la 7.952.650 Euro. 

 
Componenta 3 - Depozitarea finala a deseurilor 
Obiectivele principale pentru componenta de depozitare finala a deseurilor includ: 

• Depozitarea finala in conditii de siguranta a reziduurilor care vor fi generate in facilitatile de tratare 
a deseurilor 

• Incetarea operarii si ecologizarea a 9 depozite urbane neconforme de deseuri menajere, in 
conformitate cu prevederile Tratatului de aderare 

Tocator

Magnet 
permanent 

Ciur rotativ 

Metale ferose

deseuri 

Pretreatment area 

Fractia Organica

Zona de 
compostare Vapori,  

Zona de 
maturare 

Compost de 
slaba calitate Compostare si Maturare 
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Se propune ca inchiderea tuturor depozite urbane neconforme de deseuri menajere sa fie finantata de 
FEDR. 

 

Depozit judetean  
Se va construi un depozit ecologic la Barcea Mare care va respecta cerintele din Directiva 31/99/CE si 
legislatia nationala si va deservi intreg judetul. 

Capacitatea estimata anual a reziduurilor care vor fi depozitate final in momentul in care sistemul integrat 
va deveni operabil va fi de aprox. 111.200 tn/an (101.100 tn/an reprezinta deseurile municipale solide) 
sau de 127.400 m3/an. O cantitate de 14.500 t/an (19.100 mc/an) de CLO va fi folosit la acoperirea 
depozitului. 

Lucrarile referitoare la constructia depozitului au fost descrise in detaliu in capitolul 8 si includ:  
• Formarea bazinului – lucrari de teren  
• Izolarea 
• Colectarea si gestionarea levigatului 
• Colectarea si gestionarea biogazului 
• Gestionarea apei pluviale 
• Lucrari de infrastructura 

Costul total pentru construirea depozitului este estimate la 9.042.432 Euro.  
 

Inchiderea depozitelor urbane neconforme de deseuri menajere  
Judetul Hunedoara are 9 depozite urbane neconforme de deseuri menajere, care vor fi inchise si 
ecologizate. In conformitate cu datele colectate, depozitele urbane neconforme au o suprafata totala de 
32,29 ha. 

Depozite urbane neconforme de deseuri menajere vor fi ecologizate, prin implementarea unui sistem 
complet de acoperire, in conformitate cu prevederile corespunzatoare ale legislatiei romane, mai precis: 

• un strat de sustinere cu o grosime de minim 0,50 m, cu k >1x10-4 m/s; 

• un strat de drenare a gazului realizat din materiale granulare sau artificiale, avand o grosime 
minima de 0,30 m; 

• geotextil de separare; 

• strat de impermeabilizare din argila compacta cu o grosime de minim 0,50 m, cu k<5x10-9 m/s 
sau cu o alta bariera echivalenta; 

• geotextil de separare;  

• strat pentru drenarea apei pluviale realizat din materiale granulare cu o grosime de minim 0,30 m 
si k > 1x10-3 m/s sau realizat din materiale artificiale; 

• geotextil de separare; 

• strat de acoperirerealizat din pamant cu o grosime de minim 1 m, din care partea superioara de 
0,15 m va fi formata dintr-un strat superior de sol imbunatatit 

• puturi de biogaz pentru eliminarea activa a biogazului 

• Sistem perimetral de colectare a apei pluviale 

• Sonde pentru colectarea levigatului 

• Sistem perimetral pentru colectarea apei pluviale - protectia la indundatii 

• Imprejmuire  

Urmatorul tabel prezinta principalele elemente referitoare la ecologizarea fiecarui depozit urban 
neconform de deseuri menajere. 
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Tabel B-7: Principalele elemente ale ecologizarii gropilor de gunoi urbane neconforme  
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Inchidere 2001/ 
2010 

1972/ 
2010 

1967/ 
2015 

1962/ 
2015 

1961/ 
2008 

2001/ 
2008 

1999/ 
2009 

1995/ 
2009 

1992/ 
2006 

Surfata (ha) 0,8 2,92 5,0 6,74 2,0 4,0 4,53 1,02 5,28 
Deseuri 

depozitate 
(m3) 

180.000 200.000 704.140 4.878.470 456.288 578.800 271.118 272.000 1.600.000

Suprafata 
dupa 

inchidere 
(ha) 

0,42 0,65 3,85 6,30 1,25 1,30 1,26 0,9 4,2 

Excavari 
(m3) 9.673 480 8.430 16.860 3.420 24.103 2.037 4.885 79.000 

Terasamente 
– mutarea 
deseurilor 

(m3) 
11.829 9.466 250.730 318.800 12.352 45.806 7.127 5.309 112.650 

Rigola 
pentru apa 
pluviala (m) 

320 400 860 1.050 660 725 580 392 1.200 

Biogaz 
recuperat 

(m3/h) 
130,59 214,17 195,22 1.159,41 75,52 338,10 154,19 130,60 552,28 

Sonde de 
biogaz (Nr) 5 8 20 31 24 7 10 7 26 

Sonde de 
levigat (Nr) - - 4 5 - - - - - 

Palnie          
Monitoring 

wells 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Costul total pentru ecologizarea tuturor gropilor de gunoi neconforme este estimat la aprox. 
15.486.744 Euro.  

Pentru depozitele neconforme si pentru constructia depozitului conform vor fi necesari 634.500€, 
pentru utilitati si drumuri, costuri suportate de catre Consiliul Judetean. 
 

Componenta 4 – Asistenta tehnica si realizarea constientizarii publice  
O parte esentiala a sistemului propus de gestionare integrata a deseurilor consta in realizarea 
constientizarii publice din doua motive: 

• Participarea activa a cetatenilor la reducerea deseurilor si la colectarea separata a deseurilor 
menajere este esentiala pentru succesul sistemului 

• Sistemul propus va majora tarifele pentru gestionarea deseurilor (tarifele curente din Anexa C). 
Este necesar sa li se comunice cetatenilor modalitatea in care aceasta majorare va corespunde 
cu imbunatatirea standardelor de viata si modalitatea in care valoarea schemei de gestionare a 
deseurilor care urmeaza a fi implementata va depasi valoarea suplimentara care trebuie achitata 
de cetateni 
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Mijloacele de baza pentru realizarea constientizarii publice in raport cu gestionarea deseurilor pot include 
(lista nu este exhaustiva): 

• Campanii de constientizare publica in mass-media (spoturi TV si radio, reclame in ziar, emisiuni 
televizate speciale etc.) 

• Campanii in scoli 

• Organizarea de auditii si de discutii deschise publicului 

• Organizarea unui „help desk verde” local in zonele urbane importante 

• Alte tipuri de campanie (pliante, brosuri, sondaje etc.). 

Pe parcursul implementarii proiectului, Consultantii trebuie sa se implice in urmatoarele activitati: 

• PROJECT MANAGEMENT  

• SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR 

Scopul lucrarii care urmeaza a fi prestata de un Consultant calificat (national sau international) va include, 
insa nu se va limita la, urmatoarele sarcini: 

• Planificare si coordonare 

• Implementare si management 

• Coordonarea si reprezentarea institutionala 

• Functii de raportare 

Consultantul responsabil pentru supervizarea constructiei va fi responsabil pentru gestionarea si 
supervizarea contractelor de lucrari si, in general, va indeplini toate obligatiile Inginerului, in conformitate 
cu definitia din conditiile contractuale de constructie din FIDIC galben si FIDIC rosu. 

Supervizarea constructiei va fi necesara pentru: a asigura construirea lucrarilor in conformitate cu 
proiectarea si cu specificatiile, privind calitatea constructiei, pentru a superiza siguranta lucrarilor si in 
functie de caz, pentru a asigura un serviciu de monitorizare a costului pentru client. 

Costul total pentru realizarea constientizarii publice, a asistentei tehnice si pentru supervizare 
este estimat la aprox. 1.975.160 Euro. 
In figura si in tabelul urmator este prezentata bilantul masic al sistemului propus 
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Zone 1: BRAD
12.650 tn/year

Zone 2: HATEG
8.850 tn/year

Zone 3: BIRCEA MARE
100.700 tn/year

Zone 4: PETROSANI
66.000 tn/year

Home-composting

705 tn/y
510 tn/y

1.635 tn/y

120 tn/y

Sorting plant
BRAD

Sorting plant
BIRCEA MARE

Sorting plant
PETROSANI

Direct Recycling

MBT/biostabilization 
Plant

BIRCEA MARE
Composting Plant

BRAD

Landfill
BIRCEA MARE

Street sweeping
Zone 1: 600 tn/y  Zone 3: 6.100 tn/y
Zone 2: 400 tn/y Zone 4: 4.300 tn/y

3.800 tn/y
445 tn/y

7.100 tn/y
330 tn/y

5.300 tn/y

2.300 tn/y

3.575 tn/y 31.415 tn/y57.975 tn/y

Sorting plant
VULCAN

4.900 tn/y
16.000 tn/y

2.410 tn/y

19.135 tn/y

19.135 tn/y

recyclables
19.200 tn/y

14.500 tn/y
2.900 tn/y

2.000 tn/y

9.200 tn/y

6.800 tn/y

recyclables

2.100 tn/y

1.700 tn/y Ferrous metals CLO

Compost 

2.300 tn/y

3.800 tn/y

2.300 tn/y 26.300 tn/y

41.700 tn/y

 
Figure B-3: Sistemul propus – Bilantul masic 

 
Table B-8: Sistemul propus – Bilantul masic 

Deseuri generate (t/an) 188.200 
Statie de transfer 

Capacitate Zone 1 (t/an): BRAD – existing 6.100 
Capacitate Zone 2 (t/an): HATEG – existing 8.000 

Capacitate Zone 4 (t/an): PETROSANI - Proposed 42.600 
  

Statie de sortare 
Capacitate (t/an): BRAD – existing 3.800 

Reciclabile recuperate(t/an) 2.100 
Reziduuri depozitate(t/an) 1.700 

Capacitate (t/an): BARCEA MARE – Propus 33.753 
Reciclabile recuperate(t/an) 19.162 

Reziduuri depozitate(t/an) 14.592 
Capacitate (t/an): VULCAN – existing 4.900 

Reciclabile recuperate(t/an) 2.900 
Reziduuri depozitate(t/an) 2.000 

Capacitate (t/an): PETROSANI – Proposed 15.980 
Reciclabile recuperate(t/an) 9.207 

Reziduuri depozitate(t/an) 6.773 
MBT / biostabilization plants 

Capacitate (t/an): BRAD – existing 7.100 
Compost rezultat (CLO)(t/an) 2.300 

Reziduuri depozitate(t/an) 3.800 
Alte pierderi (apa, etc,) (t/an) 1.000 

Capacitate (t/an): BARCEA MARE – proposed 82.379 
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Compost rezultat (CLO)(t/an) 26.295 
Reziduuri depozitate(t/an) 41.748 

Alte pierderi (apa, etc,) (t/an) 12.003 
Metals (t/an) 2.333 

Depozit – BARCEA MARE – Propus 
Capacitate (t/an) 101.100 

Compostare in gospodarii – Propus 
Capacitate estimata (t/an) 3.000 

 

 
b) In ceea ce priveste lucrarea in cauza, a se identifica si cuantifica principalii indicatori de rezultat 

care trebuie utilizati: 

Tabel B-9: Indicatori fizici 

Componenta Descriere Unitati Numar de unitati

Componenta 1 – Colectarea si transportul deseurilor 

Pubele de colectare 120 lt 
240 lt 
1,1 m3 

1,5 m3 

Articole 24.620 

Statii de transfer   4 

Petrosani Capacitate 42.571 tn/yr 
Capacitate container 264 m3 Articole 1 

Sisteme pentru compostarea in 
gospodarie 

220 lt Articol 12.900 

Deseuri municipale periculoase* 6 m3 Articol 16 

Containere pentru deseuri 
voluminoase 

15 m3 Articol 10 

Componenta 2 – tratarea deseurilor 

Statie de sortare     
Petrosani capacitate (t/an): 15.980 Articol 1 

Barcea Mare capacitate (t/an): 33.753 Articol 1 

Statia TMB capacitate 82.379 tn/an Articol 1 

Componenta 3 – depozitarea finala a deseurilor 

Depozit conform nou capacitate (t/an): 101.100 Articol 1  

Depozite urbane  
neconforme de deseuri menajere 

Curatarea mediului si 
ecologizare in situ  

Articol 9 depozite urbane 
cu suprafata 

totala de 20.1 ha 

* nu se finanteaza in cadrul FEDR 
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Tabel B-10: Indicatori de performanta / Indicatori principali 

Indicator Unitate Inaintea 
proiectului 

(2009) 

Dupa proiect 
(2013) 

Componenta 1 – Colectarea si transportul deseurilor 

Total populatie in asezarile umane 
implicate (Indicator principal) 

locuitori 447.000 450.700 

Total deseuri municipale generate 
(Indicator principal) 

T / an 186.170 186.720 

Total deseuri municipale colectate 
(Indicator principal) 

T / an 184.538 186.720 

Total deseuri menajere colectate  T / an 138.103 139.817 

Total deseuri asimilate deseurilor 
menajere colectate 

T / an 28.379 28.835 

Total deseuri stradale colectate T / an 10.792 10.798 

Total deseuri colectate provenite din 
parcuri, piete si gradini 

T / an 5.625 5.628 

Deseuri colectate provenite din piete T / an 1.641 1.642 

Deseuri reciclabile colectate separat T / an 8.700 58.400 

Alte deseuri colectate separat T / an - - 

Productia specifica de deseuri 
municipale (menajere + deseuri 

asimilabile celor menajere + 
institutionale) 

Kg/loc x a 364 374 

Colectarea deseurilor menajere 
specifice 

Kg/loc x a 302 310 

Procentul de populatie racordata la 
serviciile de colectare la nivel total si 

in zonele urbane si rurale  

(Indicator principal) 

%  Total: 98% 
Urban: 100% 
Rural: 90% 

Total: 100% 
Urban: 100% 
Rural: 100% 

Procentul de populatie racordata la 
serviciile de colectare separata la 
nivel total si in zonele urbane si 

rurale (Indicator principal) 

%  Total: 18% 
Urban: 17% 
Rural: 23% 

Total: 100% 
Urban: 100% 
Rural: 100% 

Volumul containerelor furnizate 
pentru colectarea deseurilor 

m3 / inh x an 0,01 0,03 

Nr. si volumul containerelor pentru Nr. si m3 Total volume 
[m3]: 1.015 

Va fi 
implementata 
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Indicator Unitate Inaintea 
proiectului 

(2009) 

Dupa proiect 
(2013) 

colectarea deseurilor mixte  colectarea 
selectiva 

Nr. si volumul containerelor pentru 
colectarea separata a deseurilor 

(Indicator principal) 

Nr. si m3 Total volume 
[m3]: 140 

Total volume [m3]: 
11.506 

Nr. statiilor de transfer  nr. 2 4 

Nr. si capacitatea containerelor de 
compactare 

Nr. si m3 14 din 24m3 sau 
echivalent 

23 din 24m3 sau 
echivalent 

Nr. si capacitatea camioanelor de 
transport 

Nr.  2 sau echivalent 8 sau echivalent 

Numarul si volumul containerelor 
pentru deseuri speciale (deseuri 

voluminoase) 

Nr. si m3 0 26 din volumul 
total de 246 m3 

Componenta 2 – tratarea deseurilor 

Rata de reciclare pentru hartie 
(inclusiv pt. ambalaje) 

 % si t / an 8% 
1.718 tn/year 

71% 
9.400 tn/year 

Rata de reciclare pentru plastic 
(inclusiv pt. ambalaje) 

% si t / an 7% 
1.738 tn/year 

71% 
11.548 tn/year 

Rata de reciclare pentru sticla 
(inclusiv pt. ambalaje) 

% si t / an 8% 
837 tn/year 

35% 
4.286 tn/year 

Rata de reciclare pentru metal 
(inclusiv pt. ambalaje) 

% si t / an 8% 
658 tn/year 

87% 
4.377 tn/year 

Nr. si capacitatea statiilor de sortare 
(Indicator principal) 

Nr. si t/an 2 plants 
8.700tn/year 

4 plant  
58.400 tn/year 

Rata totala a devierii deseurilor 
biodegradabile de la depozitarea 

finala in gropile de gunoi 

 (Indicator principal) 

% si t / an 2.0% 
5.054 tn/year 

62% 
64.233 

Nr. si capacitatea statiilor TMB 
(Indicator principal) 

Nr. si t/an 0 1 of 82.400 
tn/year in total 

Volumul de compost produs t/year 2.300 2.300 

Volumul de CLO produs t/an 0 26.300 

Volumul de deseuri biodegradabile 
deviate prin compostarea in 

gospodarie 

% si t / an - 2,9% 
3.000 

Componenta 3 – depozitarea  deseurilor 

Volumul de deseuri depozitate final in 
depozite conforme 

t/an 0 101.100 
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Indicator Unitate Inaintea 
proiectului 

(2009) 

Dupa proiect 
(2013) 

Nr. si capacitatea depozitelor 
conforme cu standardele UE  

Nr. si m3 1 1 landfill 

Nr. si volumul depozitelor urbane 
neconforme ecologizate 

 (Indicator principal) 

Nr. si m3 0 9 landfills of 
approximately 

7.300.000 tns of 
waste 

 

Se mentioneaza ca performanta sistemului, conform tabelului de mai sus, se bazeaza pe ipotezele 
specifice privind generarea deseurilor, compozitia si bilantul masic al instalatiilor respective. In 
orice caz, sistemul va atinge cel putin tintele impuse prin legislatie si anume: 

• 2013 

o Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitare: 45.751  t (50% din cantitatea de 
deseuri biodegradabile generate in 1995) 

o Reciclarea hartiei din deseurile de ambalaje: 7.912 t (60%) 

o Reciclarea plasticului din deseurile de ambalaje: 3.646 t (22,5%) 
o Reciclarea metalelor din deseurile de ambalaje: 2.515 t (50%) 

o Reciclarea sticlei din deseurile de ambalaje: 7.309 t (60%) 

o Reciclarea lemnului din deseurile de ambalaje: 1.006  t (15%) 
o Reciclarea materialelor din deseurile de ambalaje: 30.733 t (55%) 

o Valorificarea plasticului din deseurile de ambalaje: 33.527 t (60%) 

• 2016 
o Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitare: 63.589 t (65% din cantitatea de 

deseuri biodegradabile generate in 1995) 

o Reciclarea hartiei din deseurile de ambalaje: 8.815 t (60%) 
o Reciclarea plasticului din deseurile de ambalaje: 4.062 t (22,5%) 

o Reciclarea metalelor din deseurile de ambalaje: 2.801 t (50%) 

o Reciclarea sticlei din deseurile de ambalaje: 8.142 t (60%) 

o Reciclarea lemnului din deseurile de ambalaje: 1.121  t (15%) 

o Reciclarea materialelor din deseurile de ambalaje: 34.238 t (55%) 

o Valorificarea plasticului din deseurile de ambalaje: 37.350 t (60%) 
 

 

c) Principalii beneficiari ai infrastructurilor (si anume, populatia tinta, cuantificata dupa caz): 

Beneficiarul proiectului este Consiliul Judetean Hunedoara, in calitate de reprezentant al Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara, infiintate in Judet.. Proiectul urmareste sa aduca beneficii intregii populatii, 
atat din zona urbana, cat si din zona rurala, a Judetului Hunedoara. In prezent, populatia judetului este 
estimata la 457.662 de locuitori dintre care 76,7% sunt situati in zonele urbane, in timp ce restul (23,3%) 
se afla in partea rurala a judetului. In anul de referinta 2016, persoanele care vor beneficia de acest 
proiect vor numara 440.442 de locuitori. 
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d) Realizarea infrastructurilor va fi asigurata printr-un parteneriat public-privat (PPP)? 

Da   Nu X

In caz afirmativ, a se descrie forma de PPP (si anume, procesul de selectie a partenerului privat, structura 
PPP, dispozitiile privind proprietatea infrastructurilor, modalitatile de repartizare a riscurilor etc.):  

N/A 

 

A se furniza detalii cu privire la modul in care infrastructurile vor fi gestionate dupa incheierea 
proiectului (si anume, gestionare publica, concesiune, alta forma de PPP). 
Consiliul Judetean va fi operatorul principal pentru gestionarea si implementarea investitiilor pentru 
sistemul de gestionare integrata a deseurilor in Judetul Hunedoara, aprobat de POS Mediu.  

La nivel judetean, s-a creat o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara prin asocierea oraselor si 
comunelor din Judetul Hunedoara din totalul de 69, avand ca obiect furnizarea/prestarea in comun a 
serviciilor comunitare de utilitati publice si infiintarea, modernizarea si/sau dezvoltarea, in functie de caz, 
a sistemelor aferente de utilitati publice. In prezent, toate Unitatile administrative teritoriale din judet 
impreuna cu Consiliul Judetean (70) si-au exprimat decizia (si au emis hotararile corespunzatoare) pentru 
a se alatura ADI, pentru implementarea proiectului de gestionare integrata a deseurilor in Judetul 
Hunedoara. Acestea si-au numit de asemenea reprezentantii in cadrul ADI, iar ADI a aprobat actele si 
statuturile, precum si contributia initiala la patrimoniul asociatiei. 

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) este de asemenea infiintata in cadrul CJ Hunedoara, in 
conformitate cu HCJ Hunedoara Nr. 573/2011 UIP cuprinde 9 membri cu diverse specializari, inclusiv 
experti tehnici, financiari, juridici, in relatii publice si achizitii. UIP este responsabila pentru toate fazele de 
dezvoltare a proiectului, inclusiv pregatirea proiectului, implementarea proiectului si operarea proiectului. 

In conformitate cu cerintele stabilite pentru finantarea POS Mediu, dupa finalizarea fazei de investitii, 
conducerea noilor facilitati va fi delegata operatorilor prin contracte de delegare, prin intermediul 
ofertelor publice. Va fi necesara incheierea contractelor cu operatorii pentru gestionarea activitatilor 
referitoare la serviciile de salubrizare, inclusiv colectarea, transferul, transportul pe distante mari, tratarea, 
prelucrarea si depozitarea finala a deseurilor. Figura urmatoare prezinta schema de contractare propusa 

Este important sa mentionam ca stabilirea institutionala propusa in cadrul procesului de regionalizare 
realizat sub POS Mediu face referire numai la activitatile legate de gestionarea deseurilor municipale din 
lista de activitati, conform art. 2, alineat (3) din Legea nr. 101/2006. 

 
Decizia privind tipurile de contracte trebuie sa fie luata de beneficiarii proiectului conform mentiunilor din 
Documentul de pozitie (stabilit si aprobat la Adunarea Generala a IDA de catre cele 70 de unitati 
administrativ-teritoriale ale IDA). Aceasta decizie se bazeaza pe urmatoarele elemente principale:  

• Analiza optiunii; 
• Aparitia unor contracte valide in desfasurare (pe perioade indelungate) pentru principalii 

generatori de deseuri; 
• Zonele acoperite ramase sunt in general rurale sau zone cu cantitati reduse de deseuri (conform 

analizei); prezentarea zonelor de colectare si a localitatilor (rurale/urbane/populatie) este realizata 
in Anexa 2 a raportului; 

• Eficienta gestionarii contractelor; 
 

Proprietatea investitiilor si a bunurilor 
Consiliul Judetean Hunedoara va fi proprietarul noii infrastructuri.  

Terenurile necesare realizarii proiectului apartin proprietatii publice si sunt la dispozitie in vederea 
implementarii proiectelor, avand in vedere ca toate drepturile de administrare au fost oferite judetului (s-a 
emis o decizie in acest sens).  Mentionam ca terenurile necesare pentru realizarea proiectelor nu fac 
obiectul niciunui litigiu.   
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Toate bunurile legate de colectarea/transportul deseurilor care au fost achizitionate in cadrul unor 
proiecte PHARE precum si statiile de transport PHARE vor ramane in proprietatea unitatii administrative-
teritoriale respective datorita faptului ca se afla pe domeniul public, avand in vedere ca noul contract de 
delegare pentru activitatea de colectare a deseurilor, pentru cea de transport a deseurilor catre statiile de 
transfer si cea de functionare a statiilor PHARE va fi semnat de IDA in numele localitatilor deservite (daca 
este cazul). Aceste aspecte trebuie sa fie mentionate si in declaratia de pozitie.  

 
In urma analizei de optiuni prezentata de catre consultant, dar si intalnirilor de lucru, CJ Hunedoara a luat 
decizia implementarii unui sistem de plata prin tarif la nivelul intregului judet. 

 

Schema de implementare a unui sistem de plata prin tarif este prezentata mai jos. 
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Generatori  

de deseuri 

(rural/ 

urban/ 

ag. 
Economici) 

TARIF 
Operatorii de 

colectare/transport/ 
statiei de transfer/statie 
de sortare a deseurilor  

Operatorul facilitati Bircea Mare 

(TMB/sortare) 

 

CJ Hunedoara – autoritatea ADI Hunedoara - autoritatea contractanta

Operatorii facilitati Brad, Hateg 
si Vulcan
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Mecanismul de plata este inclus in documentul de pozitie al ADIS.  

Se mentioneaza faptul ca viitoarele tarife pe gospodarie se vor orienta in functie de venitul celei mai 
mici decile a populatiei, astfel incat factura lunara pentru deseuri, care va include TVA-ul de 24%, nu 
va depasi 1,8% din acest venit din cea mai mica decila (pragul de accesibilitate). 

Aceasta hotarare, luata de autoritatile locale din Judetul Hunedoara, se reflecta in mod corespunzator 
in Documentul de pozitie pentru Implementarea proiectului. 

 

e) Proiectul face parte dintr-o retea transeuropeana care a facut obiectul unui acord la nivelul 
Comunitatii? 

Da   Nu X

N/A 

 
B.5. Obiectivele proiectului 

B.5.1. Infrastructuri existente in prezent si impactul proiectului 

Proiectul propus urmareste sa rezolve problemele importante de mediu si operationale referitoare la 
generarea si gestionarea deseurilor si sa dezvolte un sistem de gestionare integrata a deseurilor in 
Judet care sa imbunatateasca conditiile de viata ale cetatenilor sai si sa sprijine Romania in atingerea 
tintelor de gestionare a deseurilor impuse de Tratatul de aderare. Acest sistem va fi in deplina 
conformitate cu principiile si cu legislatia de mediu UE si nationale si va aborda toate elementele 
gestionarii deseurilor, mai precis de la prevenirea formarii deseurilor si colectarea deseurilor la 
depozitarea finala a reziduurilor. Sistemul propus este personalizat in functie de nevoile Judetului si a 
fost identificat drept cel mai rentabil si accesibil pentru locuitorii Judetului. Obiectivele specifice pe 
care sistemul propus urmareste sa le atinga includ: 

• Prevenirea generarii deseurilor prin promovarea compostarii in gospodarie si prin 
constientizarea publica 

• Cresterea ratei de racordare la serviciile de salubrizare pana la 100%, de la nivelul curent de 
90% 

• Conformarea cu Directivele si cu legislatia corespunzatoare referitoare la gropile de gunoi si la 
ambalaje din Romania, prin intermediul implementarii colectarii selective si prin construirea si 
operarea statiilor de sortare si a statiilor de tratare a deseurilor biodegradabile 

• Reducerea generala a depozitarii finale a deseurilor la depozit de deseuri menajere 

• Protejarea mediului si a sanatatii publice prin intermediul inchiderii gropilor de gunoi 
neconforme existente. 

• Conformitatea cu Directivele privind depozitele de deseuri si privind ambalajele, cu Directiva 
privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC), cu Directiva cadru privind deseurile, 
cu Directivele DEEE si, respectiv, cu legislatia romana, prin intermediul implementarii 
colectarii selective si a construirii si operarii statiei de sortare si a statiei de tratare a deseurilor 
biodegradabile 

• Reducerea generala a depozitarii finale a deseurilor in gropile de gunoi 

• Protejarea mediului si a sanatatii publice prin intermediul operarii unei depozit  conforme si 
inchiderea gropilor de gunoi existente neconforme. 

• Consolidarea capacitatilor judetului Hunedoara in raport cu gestionarea deseurilor, precum si 
implementarea si monitorizarea lucrarilor de gestionare a deseurilor 

• Realizarea constientizarii cetatenilor in raport cu beneficiile care decurg din implementarea 
proiectelor, precum si schimbarea obiceiurilor, necesare in raport cu colectarea si gestionarea 
deseurilor 
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In acest sens, proiectul urmareste sa dezvolte infrastructura necesara pentru ca Judetul Hunedoara sa 
isi poata indeplini obligatiile care decurg din Tratatul de aderare si legislatia nationala 
corespunzatoare. Obiectivele cuantificate principale si termenele limita sunt prezentate in Tabelul B-1. 

Cantitatea de deseuri generata in Judet este prezentata in tabelul urmator. 

Tabel B-11: Generarea deseurilor in Judetul Hunedoara (tn/an) 

 Tipul deseului EWL Code 2011 2013 2016 

1 Deseuri municipale solide generate, din care: 20 03 186.170 186.720 188.087

1.1 Deseuri menajere mixte 20 03 01, 20 01 138.103 139.817 139.942

1.2 Deseuri mixte asimilate din comert, industrie, de la 
institutii  20 03 01, 20 01 28.379 28.835 29.532

1.3 Deseuri provenite din parcuri si gradini - deseuri 
provenite din piete  20 02, 20 03 02 7.265 7.270 7.276 

1.4 Deseuri stradale 20 03 03 10.792 10.798 11.336

1.5 Deseuri generate, insa necolectate 20 01, 15 01 1.631 0 0 

2 Deseuri de echipamente electrice si electronice 
(DEEE) 16 02 1.830 1.803 1.762 

3 Deseuri periculoase din deseurile municipale  20 01 with 
asterisk 1.038 1.022 999 

4 Deseuri voluminoase 20 03 07 1.863 1.834 2.571 

Urmatorul tabel prezinta principalele discrepante dintre sistemul curent pentru gestionarea deseurilor 
si modalitatile in care proiectul propus urmareste sa depaseasca aceste discrepante. 

Tabel B-12: Propuneri pentru imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor Hunedoara  

Etapa de gestionare a 
deseurilor 

Situatia actuala Interventii propuse   Impacturi 

Colectarea si transportul 
deseurilor 

Echipamentul vechi existent este 
ineficient si necesita grade ridicate de 

intretinere  

Racordarea la serviciile de salubrizare, 
100% in zonele urbane, 90% in zonele 

rurale 

Colectarea selectiva este 
implementata doar partial  

2 statii de transfer in functiune, Brad si 
Hateg 

Implementarea colectarii 
selective la un grad de 
100% din populatia din 
zona urbana si rurala  

 

Achizitionarea unor 
pubele cu o capacitate 

de stocare totala de 
10.351 m3 si a unor 

camioane cu o 
capacitate totala de 516 

m3 (camioanele vor fi 
furnizate de operatori) 

Construirea a unei staii 
de transfer in Petrosani 

Cresterea ratei de 
racordare la 100% din 
populatie in 2013, de la 
procentul curent de 95% 

Optimizarea logisticii 
referitoare la deseuri  

Modernizarea 
echipamentelor de 

colectare a deseurilor  

Indeplinirea obiectivelor 
in conformitate cu Planul 
Regional de Gestionare 

a Deseurilor  
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Etapa de gestionare a 
deseurilor 

Situatia actuala Interventii propuse   Impacturi 

Recuperarea deseurilor Nivel scazut de reciclare 

Capacitati de sortare insuficiente. 

Operarea celor doua statii de sortare 
din Brad si Vulcan 

Construirea de 2 statii 
de sortare Barcea Mare 

si Petrosani 

Indeplinirea obiectivelor 
Directivei privind 

ambalajele  

Reducerea deseurilor 
care ajung in depozit de 

deseuri menajere  

Tratarea deseurilor Lipsa facilitatilor pentru tratarea 
deseurilor biodegradabile  

Operatrea platformei de compost din 
Brad 

Dezvoltarea unei statii 
TMB in Barcea Mare 

Achizitionarea a 12.900 
sisteme de compostare 
in gospodarie care vor fi 

operate la nivelul a 
12.900 de gospodarii din 

zonele rurale 

Indeplinirea obiectivelor 
Directivei privind 

depozitarea deseurilor 

Reducerea deseurilor 
care ajung in depozit de 

deseuri menajere 

Reducerea impacturilor 
asupra mediului 

referitoare la operarile 
gropilor de gunoi  

Depozit de deseuri 
menajere pentru 

depozitarea finala a 
deseurilor 

Deseurile sunt depozitate depozitele 
neconforme  

Majoritatea depozitelor neconforme si-
au sistat depozitarea in judet. 

Inchiderea a 9 depozit  
urbane neconforme  

Construirea unui depozit 
conform in Barcea Mare 

Depozitarea finala in 
depozit de deseuri 

menajere conforma, in 
conformitate cu 

standardele CE si din 
Romania  

Reducerea impacturilor 
asupra mediului 

referitoare la operarile 
gropilor de gunoi prin 

gestionarea levigatului si 
a biogazului 

 

 

Constientizarea publica Initiative extrem de limitate 

Lipsa strategiei  

Implementarea 
campaniilor de 
constientizare 

publica orientate 
spre nevoia 

gestionarii durabile 
si rentabile a 

deseurilor  

Implementarea cu 
succes a sistemului 

propus pentru 
gestionarea deseurilor  

Un grad inalt de 
constientizare publica 

pentru nevoia unei 
gestionari durabile si 
eficiente a deseurilor  

Structuri institutionale Structura institutionala fragmentata si 
slaba pentru gestionarea deseurilor nu 

este proiectata pentru facilitatea 
extinderii si a imbunatatirilor la nivelul 

intregului Judet. 

Lipsa hotararilor locale pentru 

Stabilirea Asistentei 
tehnice pentru UIP 
care se va dezvolta 
treptat intr-o unitate 

permanenta 
responsabila pentru 

gestionarea 

Crearea unui cadru 
institutional 

corespunzator pentru 
gestionarea eficienta a 

deseurilor  

Capacitatea ridicata de 
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Etapa de gestionare a 
deseurilor 

Situatia actuala Interventii propuse   Impacturi 

procedurile operationale si pentru 
penalizari. 

Capacitatile insuficiente de finantare 
ale beneficiarului local. Lipsa 

recuperarii costului prin introducerea 
principiului „poluatorul plateste” 

integrata a 
deseurilor in  

 Judetul Hunedoara 
Aplicarea treptata a 
recuperarii costurilor 

prin aplicarea 
principiului 

„poluantul plateste”  

gestionare a unui sistem 
de gestionare integrata a 

deseurilor  

Un sistem adecvat, 
rentabil si durabil din 

punct de vedere 
financiar pentru 

gestionarea deseurilor 

 

B.5.2. Obiective socioeconomice 

Proiectul urmateste sa imbunatateasca conditiile de viata ale cetatenilor din Judetul Hunedoara, 
deteriorate de practicile curente de gestionare a deseurilor. Mai exact, proiectul propus urmareste, 
printre altele: 

• Sa reduca impactul asupra mediului referitor la depozitarea finala a deseurilor. Acest impact 
este asociat cu poluarea apei de suprafata si a panzei freatice cu levigat si cu emisia de 
biogaz, un gaz cu efect de sera. Reducerea se va realiza prin depozitarea finala a reziduurilor 
tratate in locul deseurilor mixte netratate 

• Marirea gradului de utilizare a materialelor incluse in deseuri si conservarea resurselor 
naturale (in primul rand resursele minerale - impact global) 

• Reducerea cantitatii de deseuri care ajung in depozit de deseuri menajere, marind astfel 
durata de viata a gropii de gunoi si oferind ocazia utilizarii terenului liber in scopuri mai 
importante decat depozitarea finala a deseurilor  

• Reducerea efectelor dezagreabile vizuale, a mirosurilor si a aparitiei viermilor si a altor factori 
de risc asupra sanatate generate de practicile curente de gestionare a deseurilor 

• Permiterea cetatenilor Judetului Hunedoara sa aiba acces la serviciile de gestionare a 
deseurilor 

• Reducerea costului de gestionare a deseurilor prin optimizarea sistemului de colectare a 
deseurilor 

Referitor la principalele beneficii socio-economice generate de implementarea proiectului propus, 
acestea pot fi grupate in trei categorii principale: 

• Reducerea efectelor dezagreabile vizuale, a mirosurilor si a riscurilor directe pentru sanatate. 
Cuantificarea acestor beneficii este prezentata la punctul E.2.2 si se bazeaza pe (i) cresterea 
valorilor de teren in zonele din jurul amplasamentelor reabilitate de depozitare a deseurilor; (ii) 
evitarea costurilor de curatare pentru netratarea impactului evacuarilor necontrolate de levigat 
si/sau a costului pentru dezvoltarea surselor alternative de apa in functie de caz si (iii) 
reducerea efectelor indezirabile referitoare la deseurile necolectate. 

• Economisirile de costuri pentru resurse, referitoare la (i) recuperarea produselor reciclabile si 
producerea compostului si (ii) reducerea cantitatii totale de deseuri destinate depozitarii finale, 
prelungind viata economica a gropilor de gunoi. Cuantificarea acestor beneficii este 
prezentata la punctul E.2.2 si se bazeaza pe (i) castigurile pentru vanzarea produselor 
reciclabile, a compostului si a energiei si (ii), atunci cand se aplica proiectului, pe evitarea 
investitiei si a costurilor de exploatare la amplasamentul gropii de gunoi 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, care se refera la (i) evitarea (sau colectarea 
corespunzatoare) a emisiilor de metan si de dioxid de carbon, responsabile in mod normal 
pentru 64% si 34% din volum, respectiv, din toate gazele generate de deseurile aflate in 
descompunere. Cuantificarea acestor beneficii este prezentata la punctul E.2.2 si se bazeaza 
pe estimarea reducerii anuale asteptate in tone de metan si de dioxid de carbon (CO2) 
determinate de proiect, pe transformarea cantitatilor de metan in echivalent de CO2 prin 
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utilizarea unui factor de conversie standard si monetizarea cantitatilor rezultate de CO2 si de 
echivalent de CO2 prin utilizarea unei valori standard exprimate in Euro pe tona de CO2 

De asemenea, acest proiect implica dezvoltarea unei infrastructuri complexe si de dimensiuni mari 
care necesita implicarea unui personal specializat si nespecializat. Mai exact, in cadrul fazei de 
constructie, numerosi lucratori vor avea ocazia sa lucreze la dezvoltarea infrastructurii (lucratori 
temporari). De la initierea operarii facilitatilor, se prevede ca peste 100 de persoane cu diverse 
specializari vor beneficia de angajare. De asemenea, minim 10 persoane vor fi angajate la nivelul 
Consiliului Judetean pentru desfasurarea sarcinilor Unitatii de Implementare a Proiectului. 

Proiectul va avea un impact direct asupra pietei de materiale reciclabile care se va extinde pentru a 
absorbi cresterea nivelului de cantitati de materiale reciclabile care se vor produce in statia de sortare. 
De asemenea, in momentul in care operarea sistemului va fi lipsita de probleme si publicul va fi educat 
in acest sens, CLO generat in Statia TMB poate fi de o calitate superioara si se poate dezvolta o piata 
corespunzatoare in acest sens. 

In prezent, in aceasta zona exista initiative Phare in curs de dezvoltare care se refera in primul rand la 
imbunatatirea colectarii deseurilor si la recuperarea materialelor reciclabile. De asemenea, o groapa 
de gunoi privata judeteana este in functiune in prezent si va servi intreaga tara. Aceste initiative sunt 
luate in considerare si integrate in sistem. 

Nu in ultimul rand, acest proiect, impreuna cu toate celelalte proiecte de gestionare a deseurilor 
dezvoltate in Romania urmaresc sa contribuie la imbunatatirea tuturor obligatiilor de gestionare a 
deseurilor asumate de Guvernul Romaniei in cadrul procesului de Aderare la UE. 

B.5.3. Contributia la realizarea programului operational 

Proiectul urmareste sa contribuie la obiectivele identificate in cadrul: 

Axei prioritare 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea 
siturilor contaminate istoric” 

a Programului Operational Sectorial de Mediu, mai precis: 

• Cresterea procentului de populatie acoperit de serviciile de colectare si gestionare a deseurilor 
municipale cu o calitate adecvata si la tarife accesibile: 

Acest lucru se realizeaza prin implementarea sistemului de colectare selectiva descris 
anterior, care se asteapta sa acopere 100% din populatie in 2013, de la procentul acoperit in 
prezent de 90% (in prezent, se implementeaza in primul rand colectarea mixta, in timp ce 
colectarea selectiva este implementata partial). Proiectul propus este cel mai rentabil si este 
viabil, respectand nivelul de accesibilitate de 1,8% din cel mai scazut impact de decila 

• Reducerea cantitatii deseurilor depozitate   

Acest lucru se realizeaza prin intermediul schemei de colectare selective care se va 
implementa, care va fi suplimentata printr-o statie de sortare si o Statie TMB. Cantitatea totala 
de deseuri care va fi depozitata va fi de aproximativ 54% din deseurile generate si va consta 
in primul rand din reziduuri tratate si partial din deseuri mixte 

• Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si reutilizate  

Acest lucru se realizeaza prin intermediul schemei de colectare selectiva care se va 
implementa si care va fi suplimentata de mai multe statii de sortare. In total, se va recupera o 
cantitate de materiale reciclabile de aprox. 33.300 tn/an. 

• Infiintarea unor structuri eficiente de gestionare a deseurilor  

Acest lucru se realizeaza prin intermediul organizarii si operarii Unitatii de Implementare a 
Proiectului si a contractului de asistenta tehnica referitor la monitorizarea si gestionarea 
lucrarilor 

• Reducerea numarului de situri contaminate istoric  

In total, 7 depozite urbane neconforme si-au incetat operatia si vor fi ecologizate. 

Urmatorul tabel prezinta indicatorii referitori la contributia proiectului la obiectivele POS. 

Tabel B-13: Indicatorii referitori la Obiectivele POS 
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Indicator Unitate Contributia proiectului 

Productie 

Sisteme noi sau 
complete de 

gestionare integrata a 
deseurilor la nivel 
judetean/regional 

1 articol Dezvoltarea unui sistem de gestionare 
integrata a deseurilor solide la nivel 

judetean 

 

Depozite urbane 
neconforme de deseuri 

menajere 

9 articole Ecologizarea in situ a tuturor depozitelor 
urbane neconforme  

Rezultat 

Populatia care 
beneficiaza de 

sistemele imbunatatite 
de gestionare a 

deseurilor  

450.696 de locuitori Intreaga populatie din judet va beneficia de 
racordarea la serviciile de salubrizare, 

precum si de imbunatatirea conditiilor de 
viata prin reducerea impactului asupra 

mediului referitoare la practicile curente de 
gestionare a deseurilor 

Proiectul indeplineste toate criteriile corespunzatoare de eligibilitate si selectare pentru a fi finantat de 
FEDR in cadrul POS Mediu. Mai exact:  

• Din punct de vedere institutional, ADIS cuprinde 70 de unitati teritorial-administrative ale 
Judetului, iar UIP a fost infiintat, s-a asigurat personalul necesar si este in functiune 

• Proiectul propus se incadreaza in prioritatile POS Mediu (Axa prioritara 2) 

• Perioada de implementare a proiectului are loc inainte de 2013 

• Proiectul urmareste sa indeplineasca obligatiile judetene referitoare la legislatia de gestionare 
a deseurilor, care nu pot fi indeplinite altfel 

• Proiectul nu este corelat cu nicio alta finantare CE 

• Toate costurile eligibile propuse sunt in conformitate cu legislatia romana (Ordinul 
1182/2643/7.9.2009) 

• Terenul pe care se va situa infrastructura de gestionare a deseurilor este proprietate publica / 
locala 

• S-au incheiat toate documentatiile suport (Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu si 
Raportul pentru EIM) 

• S-au emis autorizatiile necesare. 

 

 

C. REZULTATELE STUDIILOR DE FEZABILITATE 

C.1. A se furniza un rezumat al principalelor concluzii ale studiilor de fezabilitate realizate 
Studiul de fezabilitate realizat pentru evaluarea nevoilor de gestionare a deseurilor din Judetul 
Hunedoara au determinat urmatoarele concluzii majore: 

• Gestionarea curenta a deseurilor este necorespunzatoare din moment ce: 

o Colectarea selectiva este implementata doar partial 

o Echipamentele existente sunt vechi si insuficiente 

o Nu se realizeaza tratarea deseurilor biodegradabile, fiind astfel imposibila atingerea 
obiectivelor impuse de legislatie 
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o Capacitatile facilitatilor existente de reciclare sunt prea mici pentru atingerea 
obiectivelor impuse de legislatie 

o Exista 9 depozite urbane neconforme care si-au incetat activitatea, insa care nu au 
fost ecologizate inca 

o Deseurile sunt depozitate fara a fi tratate, fapt ce incalca cerintele legislatiei 

• Va fi necesara implementarea unui sistem de gestionare integrata a deseurilor pentru 
asigurarea indeplinirii obiectivelor prevazute de legislatie si pentru asigurarea protectiei 
mediului in cea mai rentabila maniera. Componentele principale ale sistemului vor include: 

o Din punctul de vedere al colectarii deseurilor:  

 Impartirea judetului in 4 zone de gestionare a deseurilor; 

 Colectarea a 188.087 tn/an de deseuri din tot judetul pe 4 fractii , hartie si 
carton /sticla/restul de reciclabile si deseuri umede; 

 Operarea statiilor de transfer din Brad si Hateg; 

 Constructia a1 statii de transfer in Petrosani; 

o Din punctul de vedere al tratarii / depozitarii deseurilor: 

  Dezvoltarea unei facilitati centrale de gestionare a deseurilor in Barcea Mare, 
care va include urmatoarele: 

• 1 Statie TMB pentru tratarea deseurilor biodegradabile, in care se va 
trata continutul pubelei cu deseuri umede. Capacitatea statiei este de 
82.379 tn/an si va produce compost (26.295 tn/an), anumite metale 
(2.334 tn/an) si reziduuri (41.742 tn/an) 

• 1 facilitate de sortare, in care se va trata continutul de deseuri 
uscate/hartie. Capacitatea statiei este de 33.753 tn/an si va produce 
materiale reciclabile (19.162 tn/an) si reziduuri (14.951 tn/an) 

 Dezvoltarea unei statii de sortare in Petrosani, capacitatea statiei de sortare 
este de 15.980 t/an si va produce 9.207 t/an reciclabile si 6.773 t/an reziduuri. 

 Operarea statiilor de sortare din Brad si Vulcan 

 Operarea platformei de compost din Brad 

 Construirea unui depozit ecologic ce va primii 111.000 t/an deseuri (inclusi 
namol). Capacitatea primei celule va fi de 1,1 mil m3 

 

 Promovarea compostarii in gospodarie in zonele rurale. 

 Ecologizarea depozitelor urbane neconforme existente: 

• 9 depozite urbane neconforme cu o suprafata totala de 20.1 ha vor fi 
ecologizate in situ cu un sistem complet de acoperire, in conformitate 
cu cerintele legislatiei din Romania  

 

Se mentioneaza faptul ca pregatirea acestei CF/cereri FEDR si a documentelor justificatoare (studii de 
fezabilitate, studii de mediu, documente de oferta etc.) este finantata in cadrul POS „Mediu” Axa 6 – 
Asistenta tehnica. 

Urmatorul tabel descrie principalele rezultate ale studiilor suport (Planul de Investitii  pe Tremen Lung, 
Studiul de fezabilitate, Analizei cost-beneficiu si studiul referitor la evaluarea impactului asupra 
mediului) 
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D. REZULTATELE STUDIILOR DE FEZABILITATE 

D.1. A se furniza un rezumat al principalelor concluzii ale studiilor de fezabilitate realizate 
Studiul de fezabilitate realizat pentru evaluarea nevoilor de gestionare a deseurilor din Judetul Hunedoara 
au determinat urmatoarele concluzii majore: 

• Gestionarea curenta a deseurilor este necorespunzatoare din moment ce: 

o Colectarea selectiva este implementata doar partial 

o Echipamentele existente sunt vechi si insuficiente 

o Nu se realizeaza tratarea deseurilor biodegradabile, fiind astfel imposibila atingerea 
obiectivelor impuse de legislatie 

o Capacitatile facilitatilor existente de reciclare sunt prea mici pentru atingerea obiectivelor 
impuse de legislatie 

o Exista 9 depozite urbane neconforme care si-au incetat activitatea, insa care nu au fost 
ecologizate inca 

o Deseurile sunt depozitate fara a fi tratate, fapt ce incalca cerintele legislatiei 

• Va fi necesara implementarea unui sistem de gestionare integrata a deseurilor pentru asigurarea 
indeplinirii obiectivelor prevazute de legislatie si pentru asigurarea protectiei mediului in cea mai 
rentabila maniera. Componentele principale ale sistemului vor include: 

o Din punctul de vedere al colectarii deseurilor:  

 Impartirea judetului in 4 zone de gestionare a deseurilor; 

 Colectarea a 188.087 tn/an de deseuri din tot judetul pe 4 fractii , hartie si carton 
/sticla/restul de reciclabile si deseuri umede; 

 Operarea statiilor de transfer din Brad si Hateg; 

 Constructia a1 statii de transfer in Petrosani; 

o Din punctul de vedere al tratarii / depozitarii deseurilor: 

  Dezvoltarea unei facilitati centrale de gestionare a deseurilor in Barcea Mare, 
care va include urmatoarele: 

• 1 Statie TMB pentru tratarea deseurilor biodegradabile, in care se va 
trata continutul pubelei cu deseuri umede. Capacitatea statiei este de 
82.379 tn/an si va produce compost (26.295 tn/an), anumite metale 
(2.334 tn/an) si reziduuri (41.742 tn/an) 

• 1 facilitate de sortare, in care se va trata continutul de deseuri 
uscate/hartie. Capacitatea statiei este de 33.753 tn/an si va produce 
materiale reciclabile (19.162 tn/an) si reziduuri (14.951 tn/an) 

 Dezvoltarea unei statii de sortare in Petrosani, capacitatea statiei de sortare este 
de 15.980 t/an si va produce 9.207 t/an reciclabile si 6.773 t/an reziduuri. 

 Operarea statiilor de sortare din Brad si Vulcan 

 Operarea platformei de compost din Brad 

 Construirea unui depozit ecologic ce va primii 111.000 t/an deseuri (inclusi 
namol). Capacitatea primei celule va fi de 1,1 mil m3 

 

 Promovarea compostarii in gospodarie in zonele rurale. 

 Ecologizarea depozitelor urbane neconforme existente: 

• 9 depozite urbane neconforme cu o suprafata totala de 20.1 ha vor fi 
ecologizate in situ cu un sistem complet de acoperire, in conformitate cu 
cerintele legislatiei din Romania  
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Se mentioneaza faptul ca pregatirea acestei CF/cereri FEDR si a documentelor justificatoare (studii de 
fezabilitate, studii de mediu, documente de oferta etc.) este finantata in cadrul POS „Mediu” Axa 6 – 
Asistenta tehnica. 

Urmatorul tabel descrie principalele rezultate ale studiilor suport (Planul de Investitii  pe Tremen Lung, 
Studiul de fezabilitate, Analizei cost-beneficiu si studiul referitor la evaluarea impactului asupra mediului) 

Tabel D-1: Principalele rezultate ale studiilor istorice  

Articol Dimensiuni 
fundamentale ale 

Studiului de 
fezabilitate 

Descriere Referinta 

1 Analiza tehnica Sistemul propus include: 

• Colectarea selectiva in zona urbana si rurala  
• Achizitionarea echipamentului necesar pentru 

colectarea selectiva 
• Construirea a 2statii de sortare cu o capacitate de 

33.753 tn/year and 15.980 tn/year  
• Extinderea capacitatilor statiilor de transfer existente 

si a statiilor de sortare 
• Construirea unei Statii TMB cu o capacitate de 

82.000 tn/an 
• Utilizarea depozitul conform judetean existent 
• Ecologizarea a 9 depozite  urbane neconforme de 

deseuri menajere 

Capitolul 8 al 
SF 

2 Aspecte 
institutionale 

Principalele elemente ale procesului de regionalizare a 
serviciilor de salubrizare din Judetul Hunedoara se 
refera la: 

- Asociatia de dezvoltare intracomunitara; 

- Consiliul Judetean, in calitate de Beneficiar al 
Proiectului, cu Unitatea de Implementare a Proiectului; 

- Documentul de pozitie pentru implementarea 
Proiectului; 

- Procedura de atribuire a Contractului. 

La nivelul JUDETULUI Hunedoara s-a infiintat 
“Intercommunity Development Association 
Salubritatea Sistemul Integrat de gestionare a 
deseurilor judetul Hunedoara”  

Consiliul Judetean Hunedoara va actiona in calitate 
de Beneficiar al Proiectului. Pentru implementarea 
lipsita de probleme a proiectului, Consiliul Judetean a 
infiintat Unitatea de Implementare a Proiectului. 
Membrii UIP au fost implicati in acest proiect chiar de la 
inceput, fapt ce a determinat o colaborare stransa si 
eficienta cu consultantul.   

Documentul de pozitie pentru implementarea 
Proiectului a fost elaborat, cuprinzand optiunile 
selectate referitoare la atribuirea contractelor de 
salubrizare, respectiv, facturarea si colectarea tarifelor 
pentru serviciile de salubrizare. Documentul de pozitie 
va fi semnat de reprezentantii tuturor Consiliilor locale 
din JUDETUL Hunedoara si din CONSILIUL JUDETEAN 
Hunedoara.  

Gestionarea eficienta a resurselor disponibile in viitor 

Volumul 
Raportului 

institutional, 
cu anexele 

aferente  
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pentru gestionarea deseurilor municipale, serviciile 
pentru implementarea proiectului si pentru colectarea 
deseurilor municipale, pentru transportul/transferul, 
tratarea si depozitarea finala a deseurilor se vor realiza 
pe baza procedurilor de achizitii publice. 

Se vor selecta urmatoarele categorii de operatori 
pentru activitatile care fac parte din servicii, prin 
intermediul unei oferte publice: 

- operatori pentru colectarea si transportul 
deseurilor de la generatori la facilitatile de 
sortare/transfer/ MBT/de depozitare – Pentru 
fiecare dintre cele 4 zone de colectare; 

- 1 operator pentru CMID din Barcea Mare 
(statia de sortare / statia TMB 
simpla/depozit); 

Referitor la mecanismul de plata pentru serviciile de 
salubrizare, s-a decis la nivelul judetului pentru tariff  

3 Aspecte de mediu S-a emis acordul de mediu  Capitolul EIA  

4 Exploatare si 
intretinere 

Costurile de exploatare si intretinere au fost calculate 
pentru componenta sistemului separat (mai precis, 

colectarea, operarea statiilor de transfer, a statiilor TMB 
si de sortare si depozitarea finala la depozit de deseuri 
menajere, precum si pentru monitorizarea depozitelor 
urbane neconforme). Costurile totale de exploatare si 
intretinere ale proiectului pentru sistem in primul an de 
operare (2013) sunt estimate la 9m Euro/an sau 66,0 
Euro/tn din deseurile colectate. Colectarea deseurilor 

corespunde unui nivel de 65,1%, in timp ce restul 
facilitatilor acopera restul volumului  

Capitolul 10 al 
SF si Analiza 
cost-beneficiu 

5 Indicatori financiari Proiectul este considerat accesibil pentru populatie si 
viabil din punct de vedere financiar in cazul co-finantarii 

de CE. Indicatorii financiari principali sunt: 

Rata interna de rentabilitate financiara in cazul 
investitiilor (inainte de asistenta comunitara): -4,75% 

Valoarea Financiara Neta Actualizata in cazul investitiilor 
(inainte de asistenta comunitara): -42.1 milioane Euro 

Rata interna de rentabilitate financiara in cazul 
participatiilor financiare (dupa asistenta comunitara): -

0.9% 

Valoarea Financiara Neta Actualizata in cazul 
participatiilor financiare (dupa asistenta comunitara): ---

6,5milioane Euro 

Diferenta de finantare: 93.87% 

Trebuie intotdeauna sa se tina cont de faptul ca 
proiectele de gestionare a deseurilor sunt proiecte de 

mediu, care nu genereaza venituri ridicate. Astfel, Rata 
interna de rentabilitate financiara scazuta in cazul 

participatiilor financiare se atribuie acestui fapt, precum 
si faptului ca CE contribuie cu 83.5% din diferenta de 

finantare  

Analiza 
raportului 

cost-beneficiu 

6 Tarif si Viitoarele tarife rezidentiale (pe gospodarie) s-au orientat 
in functie de venitul celei mai scazute decile a populatiei, 

Analiza 
raportului 
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accesibilitate astfel incat cheltuielile lunare pentru gestionarea 
deseurilor, care includ TVA-ul de 24%, nu vor depasi 

1,8% din venitul mediu net (disponibil) pe gospodarie din 
cea mai scazuta decila de venit (media ponderata la 
nivel judetean, incluzand atat gospodariile din mediul 
urban, cat si cele din mediul rural). Estimarea tarifului 

propus prevede majorarea tarifului rezidential (pe 
gospodarie) de la 175 RON/t in 2010 la 290,8RON 
RON/t in 2040, corespunzand nivelului maxim de 

accesibilitate. Dupa 2016, tariful pe gospodarie se va 
majora la nivelul limitei de accesibilitate de 1,8%, pana 
cand va atinge nivelul de recuperare integrala a costului 

(CPD) la 290,8RON   

cost-beneficiu 

7 Analiza economica In conformitate cu analiza economica realizata: 

Rata externa a rentabilitatii: 10,2% 

Valoarea Financiara Neta Actualizata: 18,3 milioane 
Euro 

Raportul beneficiu/cost: 1,24 

Analiza cost-
beneficiu 

8 Analiza 
sensibilitatii 

Variabilele principale examinate au fost investitia 
financiara/economica si costurile de intretinere si 

exploatare si castigurile financiare / beneficiile 
economice ale proiectului. 

Se pare ca 2 parametri financiari (venituri si costurile de 
exploatare si intretinere) si doi parametri economici 

(beneficiile economice si costurile economice de 
intretinere si exploatare) sunt considerati variabile 

fundamentale. (Variabilele fundamentale sunt definite ca 
variabilele pentru care o schimbare 1% din valoare 
genereaza o schimbare de minim 5% din Valoarea 
Financiara Neta Actualizata in cazul participatiilor 

financiare sau din Valoarea actuala neta economica).  

Analiza cost-
beneficiu 

9 Analiza riscurilor Pe baza scenariilor pesimiste si optimiste proiectate, 
Rata economica a randamentului este cuprinsa intre -3% 
si 37% p.a., iar Valoarea actuala neta economica este 
cuprinsa intre -€7,5 milioane si €40,8 milioane. Cea mai 
mare parte a acestor limite ramane profitabila la nivel 
economic, chiar si in cazul abaterilor nefavorabile ale 
variabilelor principale de la proiectari. 

 

Analiza cost-
beneficiu 

D.1.1. Analiza cererii 

Proiectul propus se va implementa in Judetul Hunedoara populatia judetului are aprox. 457.662 de 
locuitori, corespunzand unui procent de 24,8% din populatia regionala si 2,23% din populatia totala a 
judetului. Aproximativ 77% din populatia judetului se afla in zonele urbane, in timp ce restul (23%) se afla 
in partea rurala a judetului. 

Urmatorul tabel prezinta caracteristicile principale ale judetului. 

Tabel D-2: Caracteristicile principale ale Judetului Hunedoara 

Parametru Informatii de referinta 

Suprafata zonei (km2) 
Total judet: 7.063  
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Parametru Informatii de referinta 

Asezari 7 municipalities, 7 cities, 55 communes, 466 villages  
 

Activitati economice 
principale  

Industria prelucratoare , industria  extractiva, energetica 

PIB 

 

 PIB pentru anul 2010 (milion 
RON) 

PIB pentru anul2010 (RON / 
capita) 

Hunedoara 9.396,8 20.363,6 
 

 

Urmatorul tabel prezinta cifrele curente si viitoare in raport cu populatia si cu generarea deseurilor in 
Judetul Hunedoara. 

Tabel D-3: Evolutia populatiei si generarea deseurilor in Judetul Hunedoara 

  Unitate 2009 2010 2013 2016 2020 2025 2030 2040 

Populatia 

urbana locuitori       
356.654   

      
353.929  

      
345.877  

      
338.007  

      
327.792  

      
315.455  

      
303.577  

      
281.160  

rurala locuitori       
108.085   

      
107.259  

      
104.819  

      
102.434  

        
99.338   

        
95.600    

        
92.002   

        
85.208   

total locuitori       
464.739   

      
461.188  

      
450.696  

      
440.441  

      
427.130  

      
411.055  

      
395.579  

      
366.368  

Generarea deseurilor in zonele urbane 

Deseuri menajere  tn/an 123.347 123.385 123.494  123.604  123.750  123.933  124.116  124.484  

Deseuri 
asimilabile, 
comerciale, 
industriale si 
institutionale  tn/an 24.669 24.867 25.468   26.084   26.929   28.024   29.163   31.582   

Deseuri provenite 
din gradini si 

parcuri  tn/an 4.314 4.315 4.319   4.323   4.328   4.335    4.341   4.354   

Deseuri provenite 
din piete tn/an 1.258 1.259 1.260   1.261   1.262   1.264    1.266   1.270   

Reziduuri 
rezultate in urma 
curatarii strazilor tn/an 10.785 10.788 10.798   10.808   10.820   10.836   10.852   10.885   

Total tn/an 164.374 164.613 165.339  166.080  167.090  168.392  169.738  172.574  

deseuri 
necolectate tn/an 18.749 18.754 0 0 0 0 0 0 

Generarea deseurilor in zonele rurale 

Deseuri menajere  tn/an 16.304 16.309 16.324   16.338   16.358   16.382   16.406   16.455   
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  Unitate 2009 2010 2013 2016 2020 2025 2030 2040 

Deseuri 
asimilabile, 
comerciale, 
industriale si 
institutionale tn/an 3.261    3.287   3.366   3.448   3.560   3.704    3.855   4.175   

Deseuri provenite 
din gradini si 

parcuri  tn/an 1.307    1.308   1.309   1.310   1.312   1.314    1.316   1.319   

Deseuri provenite 
din piete tn/an 381    381    382    382    383    383 384 385 

Reziduuri 
rezultate in urma 
curatarii strazilor tn/an 0    0 0 528 546 568 591 640 

Total tn/an 21.254 21.285 21.381   22.007   22.157   22.351   22.551   22.974   

deseuri 
necolectate tn/an 11.152 11.155   0 0 0 0 0 0 

Total deseuri generate 

Deseuri menajere tn/an 139.651 139.694 139.817 139.942 140.108 140.315 140.522 140.939

Deseuri 
asimilabile, 
comerciale, 
industriale si 
institutionale tn/an 27.930 28.154 28.835 29.532 30.489 31.728 33.018 35.757 

Deseuri provenite 
din gradini si 

parcuri  tn/an 5.621 5.623 5.628 5.633 5.640 5.649 5.657 5.673 

Deseuri provenite 
din piete tn/an 1.639 1.640 1.642 1.643 1.645 1.647 1.650 1.655 

Reziduuri 
rezultate in urma 
curatarii strazilor tn/an 10.785 10.788 10.798 11.336 11.366 11.404 11.443 11.525 

Total tn/an 185.628 185.898 186.720 188.087 189.247 190.743 192.289 195.548

deseuri 
necolectate tn/an 29.901 29.909 0 0 0 0 0 0 

In conformitate cu cifrele prezentate mai sus, exista o reducere anuala a populatiei in perioada 2010 – 
2040, de aprox. 1%. In aceeasi perioada, se asteapta ca deseurile generate sa creasca cu 0,3% anual, in 
timp ce deseurile colectate sunt asteptate sa creasca cu aprox. 0,3% anual.  

Urmatorul tabel prezinta generarea in Judetul Hunedoara in kg/capita/an 

Tabel D-4: Generarea deseurilor in Judetul Hunedoara (kg/capita/an) 

  2009 2010 2013 2016 2020 2025 2030 2040 
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Urban 547 551 567 583 606 638 673 755 

Rural 189 190 195 206 214 224 236 262 

Total 358 361 371 384 399 420 442 495 

Urmatorul tabel prezinta alcatuirea deseurilor generate in judetul Hunedoara. 

Tabel D-5: Alcatuirea proiectata a deseurilor municipale  

Media judeteana urban rural Tip de 
deseuri 

% % % 

 2013 2023 2033 2013 2023 2033 2013 2023 2033 

Deseuri din 
hartie si carton 13,7% 17,7% 20,7% 14% 18% 21% 11% 15% 18%

Deseuri din 
sticla 4,9% 5,9% 4,9% 5% 6% 5% 4% 5% 4%

Deseuri din 
metal 4,9% 5,9% 6,9% 5% 6% 7% 4% 5% 6%

Deseuri din 
plastic 15,4% 17,4% 17,8% 16% 18% 18% 11% 13% 16%

Deseuri din 
lemn 3,1% 3,1% 3,1% 3% 3% 3% 4% 4% 4%

Deseuri 
biodegradabile 44,7% 40,6% 38,2% 44% 40% 38% 50% 45% 40%

Alte deseuri 13,3% 9,5% 8,5% 13% 9% 8% 16% 13% 12%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Urmatorul tabel prezinta diferentele si cererile din diverse faze de gestionare a deseurilor. 

 
Tabel D-6: Cererile pentru implementarea gestionarii integrate a deseurilor  

 

Deseuri biodegradabile 

 2013 2016 

Generare (t/an) 103.543 104.044 

Admise la 
depozitate (t/an) 

57.793 40.455 

Deviate de la 
depozitare (t/an) 

45.751 63.589 
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Depozitate 
conform solutiei 

alese(t/an) 

Statie de TMB simplă si statie de 
compost 

Intrări biodegradabile: 59.479 t/an 

Biodegradabile tratate: 51.628  t/an 
Biodegradabile eliminate: 7.851 t/an 

Statii de sortare 
Intrări biodegradabile: 28.140 t/an 

Biodegradabile tratate: 11.744 t/an 
Biodegradabile eliminate: 16.396 t/an 

Compostare în gospodării: 
Intrări biodegradabile: 2.970 t/y  

Biodegradabile eliminate: 0 t/y 

Biodegradabile tratate: 2.970 t/y 

Reciclare directă de către operatori: 
Intrări biodegradabile (hartie): 1.290  t/y 

Biodegradabile eliminate: 0 t/y 

Biodegradabiletratate (hartie): 1.290  t/y 

Eliminare directă a deseurilor mixte de 
măturat si  stradale  

Intrări biodegradabile: 11.664 t/y 
Biodegradabile eliminate: 11.664 t/y 

Total generat: 103.543 t/y 
Total tratat: 67.632 t/y 

Total eliminat: 35.911 t/y 

 

Notă: PSC- Produsul similar compostului 
este complet stabilizat după tratarea 
biologică si în cazul în care ajunge la 

depozit nu este considerat deseu 
biodegradabil 

Statie de TMB simplă si statie de 
compost 

Intrări biodegradabile: 59.729 t/y  

Biodegradabile tratate: 51.838 t/y 
Biodegradabile eliminate: 7.891 t/y   

Statii de sortare 
Intrări biodegradabile: 28.188 t/y 

Biodegradabile tratate: 11.723 t/an 
Biodegradabile eliminate: 16.465 t/an 

Compostare în gospodării: 
Intrări biodegradabile: 2.970 t/y 
Biodegradabile eliminate: 0 t/y 

Biodegradabile tratate: 2.970 t/y 

Reciclare directă de către operatori: 
Intrări biodegradabile (hartie): 1.440 t/y 

Biodegradabile eliminate: 0 t/y 

Biodegradabiletratate (hartie): 1.440 t/y 

Eliminare directă a deseurilor mixte de 
măturat si  stradale  

Intrări biodegradabile: 11.717 t/y 
Biodegradabile eliminate: 11.717 t/y 

Total generat: 104.044 t/y 
Total tratat: 67.971 t/y 

Total eliminat: 36.073 t/y 

 

Notă: PSC- Produsul similar compostului 
este complet stabilizat după tratarea 
biologică si în cazul în care ajunge la 

depozit nu este considerat deseu 
biodegradabil 

Deseuri din ambalaje 

 2013 2016 

Hartie pentru a fi 
reciclată în 

tone/an 

7.912 8.815 

Hartie 
recuperată 
pentru a fi 

reciclatătone/an 

Statii de sortare 
Intrări hartie: 13.049 

Hartie recuperată: 9.400 

Recuperată direct de agentii 
economici: 1.290  

Total: 10.690 

Statii de sortare 
Intrări hartie: 13.026 

Hartie recuperată : 9.400 

Recuperată direct de agentii 
economici: 1.440 

Total: 10.840 

Plastic pentru a 
fi reciclattone/an 

3.646 4.062 
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Plastic recuperat 
pentru a fi 

reciclat 

tone/an 

Statii de sortare 
Intrări plastic: 15.267 

Plastic recuperat: 11.548 

Recuperat direct de la agentii economici: 
578 

Total: 12.126 

Statii de sortare 
Intrări plastic: 15.301 

Plastic recuperat: 11.574 

Recuperat direct de la agentii economici: 
644 

Total: 12.218 

Metal pentru a fi 
reciclat tone/an 

2.515 2.801 

Metal recuperat 
pentru a fi 

reciclat tone/an 

Sorting plants 
Metal input: 4.864 

Metal Recovered: 4.377 

Total: 4.377 

Sorting plants 
Metal input: 4.888 

Metal Recovered: 4.399 

Total: 4.399 

Sticlă pentru a fi 
reciclată tone/an 

7.309 8.142 

Sticlă recuperată 
pentru a fi 
reciclată 

tone/an 

Sorting plants 
Glass input: 6.123 

Glass Recovered: 4.286 

Recovered directly by economic units: 
3.214 

Total: 7.500 

Sorting plants 
Glass input: 8.035 

Glass Recovered: 5.625 

Recovered directly by economic units: 
3.300 

Total: 8.925 

Lemn pentru a fi 
reciclat tone/an 

1.006 1.121 

Lemn recuperat 
pentru a fi 

reciclat tone/an 

Recuperat direct de agentii economici: 
1.643 

Recuperat direct de agentii economici: 
1.831 

Total 
reciclattone/an 

30.733 34.238 

Reciclat conform 
proiectului  

tone/an 

36.366 38.213 

Total 
recuperattone/an 

33.257 37.350 

Recuperat 
conform 

proiectului 

tone/an 

>36.366 >38.213 

 

 

Toate facilitatile propuse spre construire in cadrul proiectului sunt proiectate sa primeasca capacitatile 
anului 2016. Urmatorul tabel prezinta capacitatile de proiectare ale infrastructurii principale care se va 
dezvolta.  
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Tabel D-7: Capacitatea de proiectare a infrastructurii principale  

Tipul facilitatii Capacitatea de proiectare 

Statie TMB 82.000 tn/an 

Statie de sortare 

Bircea Mare 

                 Petrosani 

 
 
33.753 tn/year 

15.980 

Se mentioneaza faptul ca toate facilitatile se vor construi in conformitate cu standardele si cele mai bune 
practici ale Romaniei si CE. 

 

D.1.2. Optiuni luate in considerare 

Analiza optiunilor s-a realizat la doua niveluri: 

• Localizarea facilitatii centrale de gestionare a deseurilor 

• Optiunile tehnologice pentru facilitatile de gestionare integrata a deseurilor 

 

Localizarea facilitatii centrale de gestionare a deseurilor  
Investitiile specifice sunt propuse in vederea imbunatatirii sistemului de gestionare a deseurilor la nivel de 
judet si constau in: 

• Modernizarea si crearea unei logisticii in domeniul de gestionare deseuri 

• Construirea si punerea in functiune a statiilor de tratare deseuri (statie de sortare si statie de 
tratare mecano-biologica) 

• Construirea a 2 statii de sortare 

• Construirea unei statii de transfer 

• Construirea unei statii de tratare mecano-biologica (TMB) 

• Construirea unui depozit conform 

Reabilitarea depozitelor neconforme existente. 

Initial, judetul a fost impartit in 4 zone de gestionare deseuri: 

 Zona 1 cuprinde partea de nord a judetului 
 Zona 2 cuprinde partea de sud a judetului 
 Zona 3 cuprinde partea centrala a judetului 
 Zona 4 cuprinde zona Valea Jiului (partea de sud) a judetului. 

Apoi se stabileste amplasamentul instalatiei centrale dupa cum urmeaza: 

 Instalatia centrala de gestionare deseuri, care cuprinde statia simpla TMB, o statie de sortare si 
un depozit care se vor amplasa in Bircea Mare 

 Instalatia centrala de gestionare deseuri, care cuprinde statia de sortaresi statia de transfercare 
se vor amplasa in Petrosani 

 

Restul zonelor vor fi deservite de infrastructura existenta, care include: 

 Statia de transfer, de sortare si statia de compostare in Brad deservind Zona 1 
 Statia de transfer in Hateg deservind Zona 2  
 Statia de sortare in Vulcan deservind Zona 4. 

In ceea ce priveste colectarea deseurilor, in urma analizei schemelor alternative de colectare selectiva (si 
anume, numarul fractiilor selectate), s-a ajuns la concluzia ca este necesara implementarea unui sistem 
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de colectare in 4 pubele pentru intreg judetul, pentru urmatoarele fractii: hartie/carton, sticla, resturi 
reciclabile si resturi de deseuri. 

Volumul suplimentar de pubele necesar pentru acoperirea intregului judet si implementarea sistemului de 
colectare selectiva, este de aproximativ 7.654 m3, in timp cenecesarul volumului de camioane este de 
516 m3.  

In ceea ce priveste reciclarea, se propune construirea a doua statii de sortare cu capacitati de 33.753 
tn/an, respectiv 15.980 tn/an, in Bircea Mare si Petrosani, in vederea valorificarii si utilizarii reciclabilelor 
colectate in pubela pentru fractie uscata. Deasemenea, se vor utiliza si statiile de sortare existente din 
Brad, si Vulcan, cu capacitate totala de 8.700 tn/an. 

Pentru tratarea fractiei biodegradabile, s-au luat in considerare cateva tehnologii, printre care statii TMB 
complexe, TMB simple si de incinerare. In urma analizei a rezultat ca este suficienta construirea unei 
statii simple TMB cu capacitate de 82.379 tn/an in Bircea Mare, care sa asigure respectarea tintelor de 
deviere a deseurilor biodegradabile pentru anul 2013. Se va pastra si platforma de compostare din Brad, 
cu capacitatea de 7.100 tn/an. Mai mult, se va promova si compostarea in gospodarii pentru mediul rural. 

Referitor la eliminare, se va construi un singur depozit judetean care va prelua deseurile mixte netratate, 
reziduurile de la statiile de tratare, deseurile stradale, precum si namolul. Constructia depozitului se va 
face respectand prevederile si standardele legislative. Capacitatea totala a acestui depozit (2 celule) se 
considera a fi suficienta pentru o perioada de aproximativ 27 de ani de exploatare (durata de viata a 
primei celule este de 7 ani). 

In cele din urma, depozitele urbane (9 in total), cu o suprafata totala de 20,1 ha, vor fi inchise, conform 
prevederilor legislatiei. 
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Tabel D-8: Vedere de ansamblu asupra optiunilor evaluate 

TRATAREA FRACTIEI BIODEGRADABILE DIN DESEURI 

Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 

Statie centrala TMB simpla (tratare aeroba, 
generare de CLO) in Bircea Mare (Zona 3). 

Capacitate: 82.400 tn/ansi va genera 
26.300 tn/an CLO, 2.300 tn/an 

metalesi41.700 tn/an reziduuri. Reziduurile 
se vor stoca in depozitul din Zona 3 (Bircea 

Mare) 

 

Statie centrala TMB (uscare 
biologica, generare de SRF) in 

Bircea Mare (Zona3).  

Capacitate:78.600tn/ansi va 
genera35.300 tn/an SRF, 

2.300tn/an metalesi21.200tn/an 
reziduuri. Reziduurile se vor stoca 

in depozitul din Zona 3 (Bircea 
Mare) 

 

 

Statie centrala TMB (fermentare anaeroba, 
generare de energie si CLO) in Bircea 

Mare (Zona 3).  

Capacitate:74.700 tn/ tn/ansi va genera 
13.200 MWh/an energie, 25.300 tn/an 
CLO, 2.200tn/an metalesi30.000tn/an 
reziduuri. Reziduurile se vor stoca in 
depozitul din Zona 3 (Bircea Mare) 

 

Statie centrala TMB (tratare aeroba, 
generare de CLOsi RDF) in Bircea 

Mare (Zona 3).  

Capacitate: 82.400 tn/ansi va genera 
15.700 tn/an RDF, 21.400tn/an CLO, 

1.400 tn/an metalesi30.500tn/an 
reziduuri. Reziduurile se vor stoca in 
depozitul din Zona 3 (Bircea Mare) 

 

Statia de compost existenta in Brad (Zona 1). Capacitate:7.100tn/ansi va genera 2.300 tn/ancompostsi3.800tn/an reziduuri. Reziduurile se vor stoca in depozitul din 
Zona 3 (Bircea Mare) 

 

ELIMINARE DESEURI 

• Se va construi un nou depozit in Bircea Mare pentru eliminarea reziduurilor. Cerintele anuale de eliminare sunt (se refera la cantitatea totala de reziduuri ce 
trebuie eliminata si separata pe fiecare optiune de tratare): 

o Optiunea 1: 101.100 
o Optiunea 2: 84.400 
o Optiunea 3: 97.000 
o Optiunea4: 89.900 
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Tabel D-9: Performanta generala a optiunilor alternative  

 Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 

Utilizarea 
prudenta a 
terenului 

Nevoi relativ reduse 
de energie si apa 

Potential pentru nevoi 
mai mici de teren in 
facilitatea centrala 

decat celelalte  

Aprox. 43% reziduuri 

Se recupereaza doar 
metalele  

Nevoi relativ reduse de 
energie si apa, insa mai mari 

decat optiunea 1 

Potential pentru nevoi mai 
mici de teren in facilitatea 
centrala decat celelalte 

Aprox. 43% reziduuri 

Se recupereaza doar 
metalele 

Nevoi energetice relativ 
ridicate 

Potential pentru recuperarea 
energiei. Nevoi relativ mici de 

apa  

Nevoi ridicate de teren 

Aprox. 39% reziduuri 

Se recupereaza doar 
metalele 

Producerea energiei   

Utilizarea importanta a 
apei 

 Nevoi ridicate de teren 

Aprox. 38% reziduuri 

Se recupereaza energia, 
precum si metalele  

Reducerea 
gazelor cu efect 

de sera  

Se produce gazul cu 
efect de sera (in 

primul rand metanul) 
si se emite in principal 

pe parcursul pre-
tratarii deseurilor, in 
faza de compostare. 

Se emite de 
asemenea dioxid de 

carbon in timpul 
transportului 
deseurilor. 

Depozitarea finala a 
reziduurilor produse la 

depozit de deseuri 
menajere genereaza 

de asemenea gaze cu 
efect de sera 

 

Se produce gazul cu efect de 
sera (in primul rand metanul) 

si se emite in principal pe 
parcursul pre-tratarii 

deseurilor, precum si in faza 
de compostare. Se emite de 
asemenea dioxid de carbon 

in timpul transportului 
deseurilor. Depozitarea finala 

a reziduurilor produse la 
depozit de deseuri menajere 

genereaza de asemenea 
gaze cu efect de sera. 

Aceasta optiune este mai 
putin favorabila decat 

optiunea 1 din moment ce 
sursele de emisii sunt 
multiple, iar nevoile de 
transport sunt mai mari 

 

Se produce gazul cu efect de 
sera (in primul rand metanul) 

si se emite in principal pe 
parcursul pre-tratarii 

deseurilor, precum si in faza 
de tratare a deseurilor 

(similar compostarii). Cu 
toate acestea, in acest caz, 

gazele cu efect de sera 
emise de depozitarea finala a 
rezidurilor produse in gropile 
de gunoi au un volum mult 

mai mic, intrucat aceste 
reziduuri sunt mai stabile. Se 
emite de asemenea dioxid de 
carbon in timpul transportului 
deseurilor (similar optiunii 1). 

Aceasta optiune are 
potentialul sa inlocuiasca 

combustibilul conventional cu 
combustibilul secundar care 
contine o parte ridicata de 

Se produce gazul cu efect 
de sera (in primul rand 
metanul) si se emite in 

principal pe parcursul pre-
tratarii deseurilor, precum 

si in faza de tratare a 
deseurilor (similar 

compostarii). Cu toate 
acestea, in acest caz, 

gazele cu efect de sera 
emise de depozitarea 

finala a rezidurilor produse 
in gropile de gunoi au un 

volum mult mai mic, 
intrucat aceste reziduuri 
sunt stabilizate. Se emite 
de asemenea dioxid de 

carbon in timpul 
transportului deseurilor 

(similar optiunii 1). 
Aceasta optiune 

determina de asemenea 
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resurse regenerabile inlocuirea combustibilului 
conventional cu energia 

produsa din resurse 
regenerabile  

Impacturi 
asupra sanatatii 

publice 

Se emite miros in faza 
de compostare 

Se emite miros in faza de 
compostare (mai mult decat 

in optiunea 1, din cauza 
surselor multiple). 

Se emite un grad mai scazut 
de miros decat optiunile 1 si 

2 ca urmare a naturii 
procesului si a filtrelor 

biologice care se vor instala 

Se emite un grad mai 
scazut de miros decat 

optiunile 1 si 2 ca urmare 
a naturii procesului si a 
filtrelor biologice care se 

vor instala  

Protejarea 
proprietatilor 

locale  

Tratamentul se 
desfasoara in spatii 

inchise, astfel incat se 
asteapta aparitia a 

mai putine probleme 
referitoare la viermi si 

gunoaie. Se 
genereaza zgomot in 
primul rand in statia 

de sortare 

Tratamentul se desfasoara in 
spatii inchise, astfel incat se 

asteapta aparitia a mai putine 
probleme referitoare la viermi 
si gunoaie. Cu toate acestea, 

se afecteaza mai multe 
facilitati din cauza unui numar 

mare de Statii TMB de 
dimensiuni reduse. Se 

genereaza zgomot in primul 
rand in statia de sortare 

Tratamentul se desfasoara in 
spatii inchise, astfel incat se 

asteapta aparitia a mai putine 
probleme referitoare la viermi 

si gunoaie. Se genereaza 
zgomot in primul rand in 

statia de sortare 

Tratamentul se 
desfasoara in spatii 

inchise, astfel incat se 
asteapta aparitia a mai 

putine probleme 
referitoare la viermi si 

gunoaie. Se genereaza 
zgomot in primul rand in 

statia de sortare 

Minimalizarea 
impacturilor 
asupra apei  

Apa reziduala 
generala este 

reciclata in general 
pentru pastrarea 

umiditatii compostului 

Levigatul are un grad 
mai mic de poluare 

decat deseurile mixte 
produse in urma 

depozitarii finale a 
reziduurilor in gropile 

Apa reziduala generata este 
de obicei reciclata pentru 
mentinerea composturilor 

umede 

Levigat rezultat din 
incarcaturi mai putin poluate 
decat deseurile amestecate 
este produs din depozitarea 

deseurilor 

Apa reziduala este generata 
si necesita tratament inainte 

de a fi evacuata 

Se prevede mai putin levigat 
decat la optiunea 1 si 2 

datorita stabilizarii 
semnificative a reziduurilor 

Apa reziduala este 
generata si necesita 

tratament inainte de a fi 
evacuata 

Se prevede mai putin 
levigat decat la optiunea 1 

si 2 datorita stabilizarii 
semnificative a reziduurilor
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de gunoi  

Oportunitati de 
angajare 

se va crea un numar 
semnificativ de locuri 

de munca. Majoritatea 
sunt posturi pentru 

soferi, lucratori, 
tehnicieni, 

supraveghetori si 
sortatori manuali. 

Tehnologia de tratare 
nu necesita un numar 

mare de personal. 

se va crea un numar 
semnificativ de locuri de 
munca. Majoritatea sunt 

posturi pentru soferi, lucratori, 
tehnicieni, supraveghetori si 
sortatori manuali. Tehnologia 

de tratare nu necesita un 
numar mare de personal, 
insa prin dezvoltarea mai 
multor facilitati mici se va 

mari si numarul locurilor de 
munca 

 

se va crea un numar 
semnificativ de locuri de 
munca. Majoritatea sunt 

posturi pentru soferi, 
lucratori, tehnicieni, 

supraveghetori si sortatori 
manuali. Tehnologia de 

tratare necesita un numar 
mare de personal in 

comparatie cu alte optiuni. 

va crea un numar 
semnificativ de locuri de 
munca. Majoritatea sunt 

posturi pentru soferi, 
lucratori, tehnicieni, 

supraveghetori si sortatori 
manuali. Tehnologia de 
tratare nu necesita un 

numar mare de personal. 

Acceptare de 
catre public 

Compostarea si 
reciclarea sunt in 

general considerate a 
fi un proces acceptat 

si in majoritatea 
cazurilor este aprobat 

de public. 

Compostarea si reciclarea 
sunt in general considerate a 

fi un proces acceptat si in 
majoritatea cazurilor este 

aprobat de public. 

pot aparea probleme cu 
publicul in cazul in care 
combustibilul secundar 

produs este utilizat. Necesita 
mai putina dedicare publicului 
in comparatie cu alte optiuni. 

similar cu optiunea 1,este 
probabil ca aceasta 

optiune sa fie acceptata 
de public, insa pot aparea 

impotrivirii in ceea ce 
priveste instalarea 

reactoarelor 

Costuri de 
gestionare a 

deseurilor 

Costurile de investitie 
pentru construirea 

facilitatilor necesare si 
achizitionarea 

echipamentului se 
ridica la aprox. 21,6 
mil €, iar costurile de 
exploatare (incluzand 
colectarea deseurilor 

si costurile de 
transport de la TS la 

Costurile de investitie pentru 
construirea facilitatilor 

necesare si achizitionarea 
echipamentului se ridica la 

aprox. 23,0 mil €, iar costurile 
de exploatare (incluzand 
colectarea deseurilor si 

costurile de transport de la 
TS la facilitatea centrala) se 

ridica la aprox. 62,9 €/tn. 
Valoarea neta actuala a 

Costurile de investitie pentru 
construirea facilitatilor 

necesare si achizitionarea 
echipamentului se ridica la 

aprox. 26,5 mil €, iar costurile 
de exploatare (incluzand 
colectarea deseurilor si 

costurile de transport de la 
TS la facilitatea centrala) se 

ridica la aprox. 62,2 €/tn. 
Valoarea neta actuala a 

Costurile de investitie 
pentru construirea 

facilitatilor necesare si 
achizitionarea 

echipamentului se ridica la 
aprox. 32,3 mil €, iar 

costurile de exploatare 
(incluzand colectarea 

deseurilor si costurile de 
transport de la TS la 

facilitatea centrala) se 
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facilitatea centrala) se 
ridica la aprox. 63,61 
€/tn. Valoarea neta 
actuala a costurilor 

(costuri de investitie si 
exploatare) este 

aprox. 39,7 mil €, iar 
costul principal 

dinamic se estimeaza 
la 18,10€/tn. 

costurilor (costuri de investitie 
si exploatare) este aprox. 

40,2 mil €, iar costul principal 
dinamic se estimeaza la 

18,35€/tn. Se poate realiza 
profit din comercializarea 
materialelor reciclabile. 

costurilor (costuri de investitie 
si exploatare) este aprox. 

42,5 mil €, iar costul principal 
dinamic se estimeaza la 

19,39€/tn. Se poate realiza 
profit din comercializarea 

materialelor reciclabile 

ridica la aprox. 68,9 €/tn. 
Valoarea neta actuala a 

costurilor (costuri de 
investitie si exploatare) 

este aprox. 49,1 mil €, iar 
costul principal dinamic se 
estimeaza la 22,42€/tn. Se 

poate realiza profit din 
comercializarea 

materialelor reciclabile, 
precum si energie 

Piata pentru 
produse 

secundare 

Produsele de tip 
compost sunt dificil de 

absorbit, in special 
acest tip de compost 
de calitate scazuta. 

Nu se asteapta 
realizarea unui profit 

de pe urma 
compostului, cel putin 

in primii ani de 
implementare. In cel 
mai rau caz deseurile 

depozitate vor fi 
folosite ca patura de 

sol 

 

Produsele de tip compost 
sunt dificil de absorbit, in 

special acest tip de compost 
de calitate scazuta. Nu se 

asteapta realizarea unui profit 
de pe urma compostului, cel 

putin in primii ani de 
implementare. In cel mai rau 

caz deseurile depozitate vor fi 
folosite ca patura de sol 

Combustibilul secundar poate 
fi absorbit de industria de 

energie, insa acest lucru este 
dificil in Hunedoara deoarece 

aici se folosesc doar 
combustibili lichizi. Nu se 

preconizeaza realizarea unui 
venit cel putin in primii ani. 

energia produsa este cel 
mai bun produs 

comerciabil, in timp ce 
produsele de tip compost 

nu se pot utiliza usor 

Implementarea 
optima a 

sistemului 

prevede o tehnologie 
dovedita si simpla ce 

poate fi dezvoltata 
treptat. Tratamentul 
necesita o suprafata 

mare de teren, iar 
daca cantitatea de 

deseuri se mareste, 

prevede o tehnologie 
dovedita si simpla ce poate fi 

dezvoltata treptat. 
Tratamentul necesita o 

suprafata mare de teren, iar 
daca cantitatea de deseuri se 

mareste, acest lucru poate 
crea probleme cu privire la 

prevede o tehnologie 
dovedita si simpla ce poate fi 

dezvoltata treptat. 
Tratamentul necesita o 

suprafata mare de teren, iar 
daca cantitatea de deseuri se 

mareste, acest lucru poate 
crea probleme cu privire la 

prevede o tehnologie 
dovedita, mai 

cuprinzatoare decat alte 
optiuni de tratare 

biologica. Nu se prevad 
dificultati pe parcursul 

procesului de autorizare si 
pe durata fazelor de 
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acest lucru poate crea 
probleme cu privire la 

suprafata de teren 
disponibila. Nu se 

prevad dificultati pe 
parcursul procesului 
de autorizare si pe 
durata fazelor de 

construire si 
exploatare. 

suprafata de teren 
disponibila. Nu se prevad 

dificultati pe parcursul 
procesului de autorizare si pe 
durata fazelor de construire si 

exploatare. 

suprafata de teren 
disponibila. Nu se prevad 

dificultati pe parcursul 
procesului de autorizare si pe 
durata fazelor de construire si 

exploatare. In cazul 
producerii de combustibil 

secundar, colectare selectiva 
a hartiei si plasticelor reduce 

valoarea energetica a 
combustibilului. 

construire si exploatare 

Diversitatea 
deseurilor 

biodegradabile 

indeplineste nivelurile  
necesare de 

diversitate pentru 
2013 cu sprijinul 

compostarii 
domestice. 

Indeplineste nivelul de 
diversitate pentru 

2016 in cazul in care 
se utilizeaza o 

cantitate semnificativa 
de produse de tip 
compost. Daca 
produsele de tip 

compost nu ajung la 
depozit de deseuri 
menajere, tintele se 

ating usor. 

indeplineste nivelurile 
necesare de diversitate 
pentru 2013 cu sprijinul 
compostarii domestice. 
Indeplineste nivelul de 

diversitate pentru 2016 in 
cazul in care se utilizeaza o 
cantitate semnificativa de 
produse de tip compost. 
Daca produsele de tip 

compost nu ajung la depozit 
de deseuri menajere, tintele 

se ating usor 

indeplineste nivelurile   
necesare de diversitate 
pentru 2013 cu sprijinul 
compostarii domestice. 
Indeplineste nivelul de 

diversitate pentru 2016 in 
cazul in care se utilizeaza o 
cantitate semnificativa de 
produse de tip compost. 
Daca produsele de tip 

compost nu ajung la depozit 
de deseuri menajere, tintele 

se ating usor 

indeplineste nivelurile   
necesare de diversitate 
pentru 2013 cu sprijinul 
compostarii domestice. 
Indeplineste nivelul de 

diversitate pentru 2016 in 
cazul in care se utilizeaza 
o cantitate semnificativa 

de produse de tip 
compost. Daca produsele 
de tip compost nu ajung la 

depozit de deseuri 
menajere, tintele se ating 

usor 

Valorizarea 
deseurilor de 

ambalaje 

Tintele pentru 
deseurile de ambalaje 

sunt indeplinite prin 
colectarea selectiva si 

recuperarea 

Tintele pentru deseurile de 
ambalaje sunt indeplinite prin 

colectarea selectiva si 
recuperarea materialelor in 

statii de sortat si a 

Tintele pentru deseurile de 
ambalaje sunt indeplinite prin 

colectarea selectiva si 
recuperarea materialelor in 

statii de sortat si a 

Tintele pentru deseurile de 
ambalaje sunt indeplinite 

prin colectarea selectiva si 
recuperarea materialelor 

in statii de sortat si a 
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materialelor in statii de 
sortat si a materialelor 
in statii de tratament 

materialelor in statii de 
tratament 

materialelor in statii de 
tratament 

materialelor in statii de 
tratament 

Scor total 95,05 91,30 94,68 93,45 
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Zonele de gestionare deseuri 
 

 

Pentru impartirea judetului in zone, pe langa criteriile calitative mentionate anterior (unde este cazul), 
s-a tinut cont si de conceperea actuala a proiectelor existente (depozite existente, proiecte Phare, 
initiative private, etc.). In acest sens, in urma analizarii infrastructurilor existente, distanta fiecarei 
localitati fata de instalatiile de gestionare deseuri, cadrul natural si cantitatile de deseuri generate, 
precum si consultarea cu beneficiarii locali, au rezultat urmatoarele concluzii: 
• Cadrul natural si mai exact, muntii Godeanu si Retezatu, creaza o deliminare naturala a judetului, 

in 2 zone: 
o Zona de nord 
o Zona de sud.  

• Zona de sud: 
o Zona sudica include aproximativ 30% din populatia judetului.  

o Este pusa in functiune o statie de sortare care deserveste orasele Vulcan si Aninoasa 
(construita in cadrul proiectului Phare). Proiectul include deasemenea colectarea 
separata, deservind 33.000 de cetateni 

• Zona de nord: 
o Aceasta zona include aproximativ 70% din populatia judetului, cu municipiul Deva care 

este resedinta de judet 
o In present este in constructie o statie de transfer cu instalatie de sortare si statie simpla 

TMB (prevazuta in proiect Phare), deservind orasul Brad si zonele rurale. Proiectul include 
si colectarea separata, deservind 21.500 cetateni 

o In present este in constructie o statie de transfer(prevazuta in proiect Phare), care va 
deservi orasul Hateg si zonele rurale. Proiectul include si colectarea separata, deservind 
30.000 cetateni. 

Proiectele mentionat anterior se vor respecta si se vor integra in sistemul de management integrat al 
deseurilor in judetul Hunedoara. In acest sens, judetul se va imparti in 5 zone de management deseuri 
(harta este atasata in Anexa 8.1), dupa cum urmeaza: 

Zona de gestionare deseuri 1 – Brad 
Aceasta zona va fi deservita de statia de transfer, statia de compostare si statia de sortare existente. 
Infrastructura va fi extinsa pentru a acoperi cerintele din zonele rurale invecinate. Reziduurile din 
aceasta statie vor fi transportate la depozitul care se va construi in Bircea Mare. Populatia totala a 
Zonei 1 este de 41.400 locuitori (reprezentand 9% din populatia totala a judetului). Cantitatea de 
deseuri generata in zona 1 este de aproximativ 12.400 t/an. 
Zona de gestionare deseuri 2 – Hateg 
Aceasta zona va fi deservita de statia de transfer deja existenta. Deseurile din statie vor fi transportate 
la statia TMB simpla si la statia de sortare care se vor construi in Bircea Mare. Populatia totala a Zonei 
2 este de 29.400 locuitori (reprezentand 6% din populatia totala a judetului). Zona 2 include in mare 
parte zone rurale (cca. 63%). Deseurile generate in aceasta zona se estimeaza la 8.700 tn/an. 
Zona de gestionare deseuri 3 – Bircea Mare  
Aceasta este zona centrala si va fi deservita de instalatia centrala de genstionare deseuri care se va 
construi in Bircea Mare .Zona include municipiul Deva care este resedinta de judet. populatia totala a 
zonei 3 este de 247.500 locuitori (reprezentand 54% din populatia totala a judetului). Zona 3 include in 
mare parte zone urbane (cca. 76%). Cantitatea de deseuri generate in aceasta zona se estimeaza la 
99.400 tn/an. 
Zona de gestionare deseuri 4 – Petrosani 
Aceasta zona acopera partea de sud a judetului, complet izolata de partea nordica, fiind deservita de 
instalatia centrala de gestionare deseuri (care include statie de sortare si o statie de transfer) ce se va 
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construi in Petrosani. Reziduurile din statiile de sortare si fractia umeda se vor transporta, prin statia 
de transfer, la statia TMB si la depozitul din Bircea Mare. De asemenea, statia de sortare existenta din 
Vulcan va functiona in continuare. Populatia totala a Zonei 4 este de 142.900 locuitori (reprezentand 
31% din populatia totala a judetului). Zona 4 include, aproape exclusiv, zone urbane (cca. 97%). 
Cantitatea de deseuri generate in Zona 4 se estimeaza la 65.300 tn/an.  

 

Selectarea zonelor specific, precum si a localitatilor care vor fi deservite de fiecare statie, a fost 
discutata si convenita impreuna cu beneficiarii locali. 

 

  

E. CALENDAR  

E.1. CALENDARUL PROIECTULUI 

 Data inceperii 
(A) 

Data finalizarii (B) 

1. Studiu de fezabilitate: 01/12/2010 30/11/2012 

2. Analiza cost-beneficiu 
(inclusiv analiza financiara): 

01/12/2010 15/06/2013 

3. Evaluarea impactului asupra 
mediului: 

29/01/2013 12/09/2013 

4. Studii de proiectare: 01/12/2010 30/11/2012 

5. Pregatirea dosarului de 
licitatie: 

01/12/2010 31/10/2013 

6. Inceputul prevazut al 
procedurii (procedurilor) de 
licitatie * 

21/03/2013 31/03/2014 

6.1 Asistenta tehnica pentru sprijinul sistemului 
de gestionare integrata a deseurilor din judetul 

Hunedoara 

21/03/2013 30/09/2013 

6.2 Supravegherea lucrarilor pentru sistemul de 
gestionare integrata a deseurilor din judetul 

Hunedoara 

19/04/2013 30/06/2015 

6.3 Consultarea opiniei publice cu privire la 
sistemul de gestionare integrata a deseurilor 

din judetul Hunedoara 

21/03/2013 31/05/2012 

6.4 Proiectul anual de audit 16/10/2013 31/01/2014 
6.5 Verificarea proiectului  02/01/2014 30/11/2015 

6.6 Furnizarea de echipament pentru 
colectarea deseurilor

15/10/2013 31/01/2014 

6.7 Furnizarea de echipament pentru statia de 
sortare din Tg Carbunesti 

01/11/2013 31/03/2014 

6,8 Furnizarea de echipament pentru statia de 
sortare din Rovinari 

06/04/2013 30/09/2013 

6,9 Furnizarea de echipament pentru statia de 
sortare din Turceni 

29/03/2013 30/09/2013 

6.10 Furnizarea de echipament pentru statia de 
transfer din Motru 

15/10/2013 28/02/2014 

6,11 Furnizarea de echipament pentru statia de 
transfer din Turceni

16/10/2013 28/02/2014 

6.12 Costructia statiei de sortare si a unitatii Already available  
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TMB 
6.13 Eloiminarea depozitelor urbane de deseuri 

necorespunzatoare din judetul Hunedoara 
01/10/2013 28/02/2017 

7. Achizitionarea de terenuri: 01/10/2013 29/02/2016 

8. Etapa/contractul de 
lucrare:  

15/10/2013 31/01/2014 

9. Etapa operationala: 01/06/2014 31/12/2040 

Se prezinta un program pentru executarea lucrarilor 
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Tabelul A-1:  Programul de implementare a proiectului  

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

1

Technical Assistance for 
Management Support and 

Consultation on Public Awareness  
for the Integrated Waste 

Management System in Hunedoara 
County

\

2
Supervision of Works  for the 

Integrated Waste Management 
System in Hunedoara County

\

3 Support of designer to beneficiary
4 Audit \
5 Project verification

SUPPLIES 1 Supply of Waste Collection 
equipment (Bins)

1
Construction of the Sorting Station, 

MBT  Plant and landfill in Bircea 
Mare

2
Construction of the Sorting Station 

and transfer station in Petrosani (incl. 
connection to utilities)

3

Closure of 7 existing urban non 
compliant landfills in Hunedoara 
County (Aninoasa, Uroi Rapoltu 

Mare, Hateg, Petrila, Lupeni, Calan, 
Hunedoara)

4
Closure of 2 existing urban non 
compliant landfills in Hunedoara 

County (Orastie, Deva)
5 Construction of access roads

TENDERING
EXECUTION

COMPLETION
DNP

2014 2015

SERVICES

WORKS

Subject 2013 2016 2017
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E.2. SCADENTA PROIECTULUI 

E.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate etc.): 

In sensul pregatirii tehnice si al maturitatii proiectului, s-au realizat urmatoarele studii:  

• Plan principal pentru sistemul de gestionare integrata a deseurilor din judetul Hunedoara:  
noiembrie 2010 

• Studiu de pentru sistemul de gestionare integrata a deseurilor din judetul Hunedoara: iunie 
2013 

• Analiza costurilor:  iunie 2013 

• Evaluarea impactului asupra mediului:  contract incheiat in noiembrie 2011 

• Aplicarea:   decembrie 2013 

• Documentatie de licitatie:  urmatorul tabel prezinta analiza documentelor de ofertare care 
trebuie pregatite in cadrul proiectului:  

Tabelul A-2:  Licitatii estimate  

TIPUL DE 
CONTRACT  

DESCRIERE TIPUL DE 
CONTRACT 

DATA ESTIMATA 
PENTRU 

PUBLICARE 

BUGETUL 
ESTIMAT – 
PRETURI 

CONSTANT
E  

1  Asistenta tehnica pentru 
sprijinul sistemului de 
gestionare integrata a 
deseurilor din judetul 
Hunedoara  

OIR, (OUG 
Nr.  34/2006, 

19/2009) 

03/2013 635.032,00 € 

2 Supravegherea lucrarilor 
pentru sistemul de 
gestionare integrata a 
deseurilor din judetul 
Hunedoara  

OIR, (OUG 
Nr.  34/2006, 

19/2009) 

04/2013 1.340.128,00 
€ 

3 Consultarea opiniei 
publice cu privire la 
sistemul de gestionare 
integrata a deseurilor din 
judetul Hunedoara  

OIR, (OUG 
Nr.  34/2006, 

19/2009) 

- 90.424,00 € 

4 Audit  OIR, (OUG 
Nr.  34/2006, 

19/2009) 

10/2013 40.000,00 € 

SERVICII  

5 Verificarea proiectului  Cerere de 
oferta  

- 15.000,00€ 

1 Furnizarea de 
echipament pentru 
colectare (pubele) 

OIR, (OUG 
Nr.  34/2006, 

19/2009) 

10/2013 3.396.800,00 
€  

2 Centru de management 
al deseurilor Barcea 
Mare 

OD, (OUG 
Nr.  34/2006, 
19/2009) 

11/2013 21.324.996,0
0 € 

LIVRARI/ 
LUCRARI 

3 Statie de sortare si OD, (OUG 04/2013 6.003.268,00 
€ 



RO  62     RO 

transfer Petrosani Nr.  34/2006, 
19/2009) 

4 Inchiderea a 7 depozite 
neconforme 

OD, (OUG 
Nr.  34/2006, 
19/2009) 

03/2013 7.658.894,00 
€ - constant 
prices (7 
LOTs: Lot 1 - 
Aninoasa: 
552.645€, Lot 
2 – Uroi 
Rapoltu 
Mare: 
554.978€, Lot 
3 - Hateg: 
843.693€, Lot 
4 - Petrila: 
1.133.133€, 
Lot 5 - 
Lupeni: 
840.868€, Lot 
6 - Calan: 
658.678€, Lot 
7 - 
Hunedoara: 
3.074.899€) 

5 Inchiderea a 2 depozite 
neconforme 

OD, (OUG 
Nr.  34/2006, 
19/2009) 

10/2013 8.569.753,00 
€ - constant 
prices (2 
LOTs: Lot 1 - 
Orastie: 
3.406.108€ 
and Lot 2 - 
Deva:5.163.6
45€) 

6 Cosntructie drum de 
acces 

OD, (OUG 
Nr.  34/2006, 
19/2009) 

10/2013 660.000,00€ 

Trebuie mentionat ca este posibil ca serviciile de gestionare si supraveghere sa fie incluse intr-un 
singur contract.  

 

E.2.2. Aspecte administrative (autorizatii, evaluarea impactului asupra mediului, achizitia de terenuri, 
licitatii etc.): 

Toata documentatia disponibila este inclusa in volumul EIM:  

• Certificatele de urbanism pentru unitatile din Tg Jiu, Tg Carbunesti, Turceni, Rovinari, Novaci, 
Ticleni, Bumbesti Jiu si Motru 

• Deciziile locale cu privire la disponibilitatea terenurilor in Tg Jiu, Tg Carbunesti, Turceni, 
Rovinari, Novaci, Ticleni, Bumbesti Jiu si Plostina – certificate cadastrale 

• Avize relevante 

E.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament in ceea ce priveste cheltuielile publice nationale, 
imprumuturi solicitate sau acordate etc. – a se furniza referinte): 

Conform Art. 55 din Legislatia generala nr. 1083/2006 si POS Mediu, Guvernul Romaniei si Consiliul 
Judetean Hunedoara participa la finantarea proiectelor in ceea ce priveste costurile eligibile de 
investitie (a asa-zisei ‘’valoarea de decizie’’), dupa cum urmeaza:  

• 18% finantat de bugetul de stat;  
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• 2% finantat de Consiliul Judetean Hunedoara  

 

Partea din costurile eligibile nefinantata astfel va fi finantata de beneficiar, precum si partea neeligibila 
din proiect, cu TVA, care este in mare parte recuperabila (vezi tabelul de mai jos).    

Pentru a acoperi obligatiile financiare ale proiectului, Consiliul Judetean Hunedoara se afla in pozitia 
legala de a contracta un imprumut daca este necesar.   Valoarea totala a costurilor de investitie 
neacoperita de subventii si care va fi suportata de Consiliul Judetean (inclusiv coparticiparea in 
"Completarea finantarii" de 2%, fara TVA este de:  4.908.174 EUR (preturi actuale). 

Urmatorul tabel prezinta planul de finantare in preturile actuale.  

Tabelul A-3:  Planul de finantare a proiectului, 2012-2013 (Euro) – preturi actuale  

1.1.1.1 Contributia CE (max 80%) 
15.153.021 

                   80% din1.1 
1.1.1.2 Contributia bugetului de stat 
(18%) 

3.409.430 
18% din1.1 

1.1.1 Completarea 
finantarii 

 
18.941.276 

84,51% 
din 1.1 

1.1.1.3 Contributia consiliului judetean  
(2%) 
                               378.826 

             2% din1.1 

Costuri 
eligibile  

 
 

22.413.059 
80% 
din 1 

1.1.2 Partea ramasa nefinantata (contributia consiliului judetean) 
                                                3.471.783 

15,79% din1.1 
Recuperat (Consiliul 
Judetean) 

 
4.464.297 

1.2.1.1 TVA
 
 

5.340.945 
96,7% 
din 1.2 

Nerecuperat (Consiliul 
Judetean) 

876.648 

1. Valoarea 
totala a 
proiectului 
(cost total = 
costuri eligibile 
+ costuri 
neeligibile 
 

27.934.922 
100% 

1.2. Costuri 
neeligibile 

(alte 
categorii 

decat cele 
eligibile)  

 
5.521.863 

20% 
din 1 

1.2.1 Contributia 
Consiliului Judetean  

5.521.863 
100% 

din 1.2 

1.2.1.2 Altele (Consiliul Judetean) 
180.918 

3,3% 
din 1.2 

 

Urmatorul tabel prezinta sursele financiare ale costurilor de investitie pe an (in preturi actuale) 

Tabelul A-4:  Sursele financiare anuale – preturi actuale (Euro) 

Sursa 2012 2013 Total  

FEDR 10.784.594  4.368.427   15.153.021  

Bugetul de stat 2.426.534   982.896   3.409.430   

Consiliul Judetean  2.761.226   1.270.300   4.031.526   

TOTAL 15.972.354  6.621.623   22.593.977  
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TVA (total) 3.765.524   1.575.421   5.340.945   

TOTAL GENERAL  19.737.878  8.197.044   27.934.922  

 

 

E.2.4. In cazul in care proiectul a inceput deja, a se indica starea de evolutie a lucrarilor: 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ANALIZA COSTURI-BENEFICII 

F.1. Analiza financiara 

F.1.1. Scurta descriere a metodei utilizate si ipotezele specifice formulate  

Analiza financiara cost-beneficiu a fost efectuata in conformitate cu principiile metodologice stabilite in 
"Ghidul pentru Analiza a raportului cost-beneficiu a proiectelor de Deseuri solide" (denumit in 
continuare "Ghidul Analiza a raportului cost-beneficiu"), care sunt specifice pentru sectorul romanesc 
de deseuri si au fost publicate de catre Autoritatea de management responsabila in mai 2009, precum 
si "Ghidul CE mai general pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii in cadrul Fondurilor 
Structurale, Fondului de Coeziune si Instrumentelor pentru pre-aderare", publicat de regiunea DG a 
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CE, in iunie 2008. Un alt document de lucru metodologic este "Documentul de lucru 4 al CE: 
Indrumare privind metodologia pentru efectuarea Analizei cost-beneficiu", publicat in august 2006 
(denumit in continuare WD4). 

In urma cerintelor acestor ghiduri, o Analiza a raportului cost-beneficiu este realizata prin aplicarea 
"metodei aditive", pentru a se asigura ca numai veniturile si costul direct atribuite proiectului sunt luate 
in considerare in analiza. Costul aditiv si veniturile aditive sunt determinate printr-o comparatie a doua 
scenarii de baza: unul "cu-proiect" si un al doilea "fara-proiect" (adica valorile elementare rezulta din 
diferenta dintre aceste doua scenarii). 

Metodologia speciala care se aplica in Analiza financiara a raportului cost-beneficiu este descrisa in 
detaliu in Ghidul analizei raportului cost-beneficiu mentionat mai sus, in special WD4 si Ghidul analizei 
nationale a raportului cost-beneficiu. 

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a actiunii propuse si / sau a 
proiectul pe parcursul perioadei luate in considerare, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficienta 
financiara si sustenabilitatea pe termen lung a proiectului propus, indicatorii performantei sale 
financiare, precum si justificarea pentru valoarea asistentei UE solicitate. 

Mai precis, analiza financiara trebuie sa acopere urmatoarele etape: (i) sa estimeze veniturile si 
costurile proiectului si implicatiile asupra fluxului de numerar; (ii) sa determine necesarul de finantare a 
optiunii selectate si sa calculeze ulterior acele cheltuieli eligibile care pot fi co-finantate de catre 
Fonduri (iii) sa defineasca structura finantarii proiectului si profitabilitatea sa financiara; (iv) sa verifice 
suficienta fluxului de numerar viitoare asteptate pentru a asigura functionarea adecvata a proiectului si 
indeplinirea tuturor obligatiilor privind serviciul datoriei si investitiilor. 

Trebuie remarcat faptul ca subiectul prezentei analize sunt toate activitatile de gestionare a deseurilor 
municipale in Consiliul Judetean Hunedoara. Activitatile de colectare a deseurilor, care vor fi efectuate 
de catre acelasi tip de operatori (privati), asa cum exista in prezent, sunt incluse, de asemenea, in 
analiza, desi nu fac parte din cheltuielile eligibile finantate in cadrul proiectului. Celelalte sectoare de 
activitate, care vor fi adaugate prin intermediul proiectului, au fost analizate in detaliu, pe baza 
informatiilor tehnice, financiare si de functionare furnizate de catre echipa tehnica (detaliate in cadrul 
modelului atasat). 

Anumite aspecte specifice sunt evidentiate dupa cum urmeaza: 

Calculele sunt efectuate pe baza analizei cost – beneficiu exprimata in preturile constante ale anului 
2011. Rata de discount utilizata in Analiza financiara a raportului cost-beneficiu este de 5%, in 
conformitate cu Ghidul analizei raportului cost-beneficiu. 

Analiza necesarului  de finantare, care defineste valoarea co-finantarii solicitate de proiect, precum si 
calculul indicatorilor de performanta financiara a proiectului se bazeaza pe fluxurile de numerar 
aditive, exprimate in constanta euro 2011. Analizele sunt efectuate pe baza metodei Discounted Cash-
flow (DCF), care aloca costurile si beneficiile pe o serie temporala in anul in care acestea apar si apoi 
le actualizeaza astfel incat sa exprime valoarea lor prezenta. Articole non-cash, cum ar fi 
contingentele (tehnice) si costurile de amortizare nu sunt luate in considerare. In cele ce urmeaza sunt 
descrise etapele metodologice pentru a stabili rata deficitului de finantare si  subventia UE. 

Pasul 1: Calcularea ratei deficitului de finantare (R): 

R = Max EE / DIC 

unde Max EE reprezinta cheltuielile maxime eligibile (DIC - DNR), DIC este costul actualizat al 
investitiei (excl. contingentele, in conformitate cu WD 4) si DNR este venitul net actualizat (= venituri 
actualizate - costuri operationale actualizate + valoarea reziduala actualizata). Alte costuri ale 
investitiei, cum ar costul de  inlocuire si variatiile capitalului de lucru atribuite proiectului, au fost, de 
asemenea, incluse in calculul DNR, in conformitate cu Ghidul analizei raportului cost-beneficiu 
(definitia deficitul financiar in sectiunea 3.3 din WD 4 presupune faptul ca DIC include numai costul 
investitiei initiale, ceea ce exclude costul de inlocuire si variatiile capitalului de lucru). 

Pasul 2: Calculul valorii de decizie (DA), adica "valoarea la care rata de co-finantare se aplica pentru 
axa prioritara": 

DA = EC*R 

unde EC reprezinta costul eligibil. Costul eligibil este exprimat in preturi curente (de exemplu, include 
ajustari de pret pentru inflatie) si include, de asemenea, contingente tehnice. 
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Pasul 3: Calculul subventiei (maxime) UE: 

Subventie UE = DA * Max CRpa 

unde Max CRpa este maximum ratei de co-finantare stabilite pentru axa prioritara in Decizia Comisiei 
pentru adoptarea programului operational (OP). In acest caz, rata care urmeaza sa fie aplicata este de 
80%. 

Pasul 4: Calculul indicatorilor de performanta financiara a proiectului (VFNA / C, FRR / C, VFNA / K, 
RRF / K). 

FRR / C si FNPV/C sunt calculate pentru a evalua profitabilitatea financiara a investitiei. Acesti 
indicatori arata capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investitii, indiferent de modalitatea 
prin care acestea sunt finantate. Atunci cand se calculeaza profitabilitatea financiara a capitalului 
propriu (national) (FNPV/K, FRR/K), resursele financiare - net de subventia UE - investite in proiect 
sunt considerate ca iesiri in loc de a fi considerate costuri de investitii. Contributiile de capital sunt 
luate in considerare in momentul in care sunt efectiv platite pentru proiect sau rambursate (in cazul 
imprumuturilor). 

Planul de finantare este stabilit pe baza rezultatelor calculului de deficit de finantare. Asistenta 
comunitara (Subventia UE) se calculeaza pe baza valorii de decizie (DA), asa cum este descris mai 
sus. Partea ramasa a DA este alocata guvernelor centrale si locale, luand in considerare specificatiile 
facute in POS - Mediu in aceasta privinta. Ponderea costurilor eligibile, care este ramasa dupa 
scaderea DA ("non deficit de finantare") este finantata direct de catre beneficiar (Consiliul Judetean). 

Previziunile financiare (contul de profit si pierdere, fluxul de numerar si bilant) au fost pregatite pentru 
scenariile cu-proiect si fara - proiect in curent echivalent RON si EURO. Previziunile financiare ale 
BOR, in scenariul cu-proiect sunt baza pentru analiza viabilitatii financiare. 

Perioada de referinta: Perioada de proiectii este aceeasi ca perioada de referinta a proiectului, care 
este de 30 de ani si include perioada de implementare a proiectului (2 ani: 2012 - 2013) si durata 
economica utila de viata a instalatiei de tratare (inca 28 ani : 2014 - 2041). 

Viata economica a activelor: In ceea ce priveste viata tehnica a activelor si echipamentelor, care are 
un impact asupra nivelului de costuri de inlocuire, care trebuie sa fie luate in considerare pe parcursul 
perioadei de referinta, activele proiectului sunt impartite in urmatoarele categorii principale: 

Fabricare si constructie 40 ani 

Instalatie si masini 12 ani 

Vehicule 8 ani 

Containere 6 ani 

Assumptions regarding service coverage si landfilling are as follows: 

Tabel F-1: Assumed coverage by sanitation service, in % 
In plus fata de costurile de inlocuire pentru activele proiectului, alte investitii majore necesare dupa 
perioada initiala de implementare a proiectului 2010-2012: 

o Inlocuirea echipamentelor dupa sfarsitul vietii lor 

o Extinderea capacitatii a Statiei TMB datorita cresterii de generare de deseuri 

Ipoteze privind indicatorii macroeconomici, cum ar fi cresterea PIB-ului, ratele de inflatie, ratele de 
schimb si venitul net al regiunii s-au bazat pe previziuni oficiale. Ele sunt prezentate in tabelele din 
Anexa B. 

Ipotezele cu privire la acoperirea serviciului si depozitarea de deseuri sunt dupa cum urmeaza: 

Tabel F-1: Acoperirea prevazuta de serviciile de salubritate, in% 

An 2010     2011        2012 2013 2016 

Fara proiect  
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Urban  100%    100%       100% 100% 100% 

Rural    90%      92%        92% 92% 92% 

Cu proiect  

Urban   100%    100%       100% 100% 100% 

Rural    90%     92%        95% 100% 100% 

Urmatoarele doua tabele arata cantitatile anuale de deseuri care urmeaza sa fie eliminate in 
comparatie: 

Tabel F-2: Cantitatile anuale de deseuri evacuate fara proiect, 2010-2040 (tone) 
 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040 

Reziduuri de la 
TMB 3.761 3.761 5.583 5.583 5.583 5.583 5.583 5.583 

Reziduuri de 
la sortare 3.719 3.719 3.719 3.719 3.719 3.719 3.719 3.719 

Deseurilor mixte, 
maturat strada 134.038 162.224 158.148 158.371 159.575 160.513 162.966 165.588 

Total 141.518 169.704 167.450 167.673 168.877 169.815 172.268 174.890 

In cazul "fara proiect" prezentat mai sus, aproape toate deseurile eliminate ar merge la depozit de 
deseuri menajere conforma existenta. 

Tabel F-3: Cantitatile anuale de deseuri depozitate cu proiect, 2010-2040 (tone) 
 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040 

Reziduuri de la 
TMB 3.761 3.761 5.583 45.510 45.510 45.510 45.510 45.510 

Reziduuri de 
la sortare 3.719 3.719 3.719 24.088 25.084 25.223 25.571 25.924 

Deseurilor mixte, 
maturat strada 134.038 162.224 158.148 31.609 30.392 31.009 32.656 34.461 

Namolul (de la 
statia de tratare a 

apelor uzate) 
0 0 0 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 

Total 141.518 169.704 167.450 111.307 111.086 111.842 113.837 115.995

* In conformitate cu strategia de namol. 

Costurile proiectului 
Costurile initiale ale proiectului in EUR sunt prezentate mai jos: 
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Tabel F-4: Costurile initiale de proiect in euro (preturi curente) 
Costuri initiale ale proiectului Eligible Neeligibile 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Costuri generale        

Proiectari/verificari 1.618.602 11.215 0 0 0 0

Total 1.618.602 11.215 0 0 0 0

Constructii civile        

statie compostare sau TMB 583.290 3.687.241 0 0 0 0

statii transfer 77.068 523.543      

depozit nou 813.141 6.591.143 0 0 0 0

statie sortare 552.253 4.456.408 0 0 0 0

depozite neconforme 1.567.101 13.305.531 0 0 0 0

drumuri de acces 0 0 0 0 704.959 0

utilitati 0 0 0 0 842.106 0

Total 3.592.852 28.563.866 0 0 1.547.065 0

Instalatii si utilaje        

statie compostare sau TMB 0 4.205.188 0 0 0 0

statii transfer 0 1.380.627      

depozit nou 0 2.228.098 0 0 0 0

statie sortare 0 3.127.455 0 0 0 0

depozite neconforme 0 1.618.922 0 0 0 0

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.594.010 0 0 34.180 0

Total 0 16.154.302 0 0 34.180 0

Neprevazute        

statie compostare sau TMB 16.264 345.748 0 0 0 0

statii transfer 2.149 83.417      

depozit nou 22.673 386.349 0 0 0 0

statie sortare 15.399 332.230 0 0 0 0

depozite neconforme 43.696 653.803 0 0 0 0
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Costuri initiale ale proiectului Eligible Neeligibile 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

drumuri de acces 0 0 0 0 0 0

utilitati 0 0 0 0 0 0

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 157.445 0 0 0 0

Proiectari/verificari 45.132 491 0 0 0 0

Total 145.312 1.959.484 0 0 0 0

Totaluri fara componente 
necorporale 

       

Total statie compostare sau TMB 599.554 8.238.177 0 0 0 0

Total statii transfer 79.217 1.987.587      

Total depozit nou 835.814 9.205.590 0 0 0 0

Total statie sortare 567.651 7.916.093 0 0 0 0

Total depozit 1.610.796 15.578.257 0 0 0 0

drumuri de acces 0 0 0 0 704.959 0

utilitati 0 0 0 0 842.106 0

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.751.455 0 0 34.180 0

Proiectari/verificari 1.663.733 11.707 0 0 0 0

Total 5.356.765 46.688.866 0 0 1.581.245 0

Componente necorporale        

Asistenta tehnica 125.671 342.644 0 0 0 0

Publicitate/UIP/taxe 1.022.017 591.441 0 0 0 0

Supervizare pe durata 
implementarii 

117.890 1.370.577 0 0 0 0

Total general 6.622.342 48.993.529 0 0 1.581.245 0

    57.197.116     

 

Tabel F-5: Costurile initiale de proiect in euro (preturi constante) 
Costuri initiale ale proiectului Eligible Non-eligible 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
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Costuri initiale ale proiectului Eligible Non-eligible 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Costuri generale        

Proiectari/verificari 1.563.866 10.500 0 0 0 0

Total 1.563.866 10.500 0 0 0 0

Constructii civile        

statie compostare sau TMB 563.565 3.452.085 0 0 0 0

statii transfer 74.462 490.154      

depozit nou 785.643 6.170.789 0 0 0 0

statie sortare 533.578 4.172.198 0 0 0 0

depozite neconforme 1.514.107 12.456.963 0 0 0 0

drumuri de acces 0 0 0 0 660.000 0

utilitati 0 0 0 0 788.400 0

Total 3.471.354 26.742.188 0 0 1.448.400 0

Instalatii si utilaje        

statie compostare sau TMB 0 3.937.000 0 0 0 0

statii transfer 0 1.292.577      

depozit nou 0 2.086.000 0 0 0 0

statie sortare 0 2.928.000 0 0 0 0

depozite neconforme 0 1.515.674 0 0 0 0

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.364.800 0 0 32.000 0

Total 0 15.124.051 0 0 32.000 0

Neprevazute        

statie compostare sau TMB 15.714 323.698 0 0 0 0

statii transfer 2.076 78.097      

depozit nou 21.906 361.709 0 0 0 0

statie sortare 14.878 311.042 0 0 0 0

depozite neconforme 42.218 612.107 0 0 0 0
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Costuri initiale ale proiectului Eligible Non-eligible 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

drumuri de acces 0 0 0 0 0 0

utilitati 0 0 0 0 0 0

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 147.404 0 0 0 0

Proiectari/verificari 43.605 460 0 0 0 0

Total 140.398 1.834.516 0 0 0 0

Totaluri fara componente 
necorporale 

       

Total statie compostare sau TMB 579.279 7.712.783 0 0 0 0

Total statii transfer 76.538 1.860.828      

Total depozit nou 807.549 8.618.498 0 0 0 0

Total statie sortare 548.455 7.411.240 0 0 0 0

Total depozit 1.556.325 14.584.744 0 0 0 0

drumuri de acces 0 0 0 0 660000 0

utilitati 0 0 0 0 788400 0

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.512.204 0 0 32000 0

Proiectari/verificari 1.607.472 10.960 0 0 0 0

Total 5.175.618 43.711.255 0 0 1.480.400 0

Componente necorporale        

Asistenta tehnica 121.421 320.792 0 0 0 0

Publicitate/UIP/taxe 987.456 553.722 0 0 0 0

Supervizare pe durata 
implementarii 

113.903 1.283.168 0 0 0 0

Total general 6.398.398 45.868.937 0 0 1.480.400 0

    53.747.735     

 

Costuri O & M: Prognoza de cost total O & M a sistemului de management integrat al deseurilor in 
scenraiile cu-proiect si fara-proiect sunt prezentate in tabelele de mai jos, diferentiate in functie de 

activitate. O crestere reala a cheltuielilor cu personalul unitatii in medie de 3,0% pa a fost asumat in 
proiectii. 
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Tabel F-6: Previziuni de cost O & M, scenariul cu – proiect - preturile constante 2011  

Proiectia 
costurilor O&I – 
scenariu cu 
proiect – preturi 
constante 
EURO 

2013 2014 2016 2020 2030 2040 

Costuri operare - 
colectare 

5.874.464 5.977.680 6.189.596 6.634.507 7.856.660 9.192.777

Costuri operare – 
statie sortare 

1.068.341 1.084.197 1.116.702 1.184.757 1.370.261 1.570.363

Costuri operare – 
statii transfer 

455.711 457.166 460.150 466.396 483.423 501.790

Costuri operare – 
statie TMB 

759.437 761.965 767.147 777.997 807.572 839.474

Costuri operare – 
depozit 

861.111 864.963 868.489 1.213.645 1.265.101 1.321.457

Costuri operare – 
altele 

0 46.613 47.505 49.371 54.459 59.948

Total costuri 
O&I 

9.019.064 9.192.584 9.449.588 10.326.67211.837.477 13.485.809

 

 
Tabel F-7: Prognoza costurilor  O & M, scenariul fara-proiect – preturi constante 2011 

Proiectia 
costurilor O&I – 
scenariu fara 
proiect – preturi 
constante EURO 

2013 2014 2016 2020 2030 2040 

Costuri operare - 
colectare 

5.168.953 5.175.974 5.190.219 5.219.2105.295.109 5.376.302

Costuri operare – statie 
sortare 

43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500

Costuri operare – statii 
transfer 

141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000

Costuri operare – statie 
TMB 

35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500

Costuri operare – 
depozit 

801.834 802.923 805.133 809.630 821.404 833.999

Costuri operare – altele 464.738 473.327 497.669 558.853 705.181 889.823
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Proiectia 
costurilor O&I – 
scenariu fara 
proiect – preturi 
constante EURO 

2013 2014 2016 2020 2030 2040 

Total costuri O&I 6.655.525 6.672.225 6.713.021 6.807.6937.041.694 7.320.125

 

In scenariul cu proiect, costul total al unitatii O & M a sistemului este de 64 € / t (fara costuri de 
capital), din care aproape 34 €/ t (55%) sunt pentru servicii de colectare a deseurilor. Un cost unitar 
similar pentru colectare a fost asumat pentru scenariul fara-proiect. In conformitate cu instructiunile 
furnizate de catre Autoritatea de Management o penalizare pentru nerespectarea directivei privind 
depozitele de deseuri a fost inclusa in costul O & M din scenariul fara-proiect, echivalenta a 50.000 € 
pe an (inclusa ca alte costuri de operare in tabelul de mai sus) . 

Veniturile atribuibile proiectului luate in considerare in analiza rezulta din tarifele percepute utilizatorilor 
rezidenti si non-rezidenti (a se vedea sectiunea E.1.4), vanzarile de materiale reciclabile si compost si 
taxele pentru depozitarea namolurilor de epurare. Ipotezele cu privire la acestea din urma sunt dupa 
cum urmeaza: 

Reciclabile: Reciclabile care parasesc fabrica de sortare in 2016 sunt precum indicat in urmatoarele 
de mai jos. Preturile 2011 utilizate in cadrul modelului sunt, de asemenea, prezentate in tabel. 

Tabel F-8: Pretul de vanzare posibil al materialelor reciclabile 

Produs Tone in 
2016 Pret in EUR/t 

Vanzare 
totala in 

2016 
(EUR) 

2016 pret 
mediu 
EUR/t 

Hartie si carton 9.093 20 181.860   

Sticla 4.296 2 8.592   

Metal 5.284 120 634.080   

Plastic 5.036 50 251.800   

Total 23.709   1.076.332 45,4 

RON/t1 * Bazat pe un curs de schimb de 4.21 RON / EUR pentru 2011. 

 
191,1 

Compostul: Nu exista nicio piata buna pentru compost in Judetul Hunedoara. Cu toate acestea, se 
presupune ca 10% din compostul produs, fiind de calitate superioara, se va vinde la 5 EUR / t, ceea 
ce produce un pret mediu de 0,50 EUR / t (2.11 RON / t la cursul de schimb de 4.21 RON / EUR ), 
pentru tot compostul. 

Namoluri de epurare: Se presupune ca namolul de la statiile de epurare a apelor uzate va fi admis la 
depozit de deseuri menajere la aceeasi taxa ca deseurile municipale, si anume 54,73 RON / tn (fara 
TVA). 

Rata de colectare: In prezent, rata de colectare este de aproape 100%, reiese din anchetele efectuate, 
deoarece gospodariile care nu platesc sunt de obicei luate in considerare ca fiind ne-acoperite de 
servicii. Modelul de calcul necesita o rata de colectare generala medie. Acest procent a fost presupus 
a fi in crestere de la 95% la 99% pana in 2016 si sa ramana la 99% in urmatorii ani. 
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F.1.2. Principalele elemente si parametri utilizati pentru analiza financiara 

 Principalele elemente si parametri Valoare 

neactualizata 

Valoare 

actualizata 

(valoare 
actualizata neta) 

1 
Perioada de referinta 

(ani) 
30 

2 Rata de actualizare 
financiara (%)4 

5.0 

3 
Costul total al investitiei, cu exceptia 
provizioanelor pentru situatii 
(neprevazute (in euro, neactualizat)5 

51.649.096 
 

4 Costul total al investitiei (in euro, 
actualizat)) 

 44.885.293 

5 Valoarea reziduala (in euro, 
neactualizata) 

9.101.418  

6 
Valoarea reziduala (in euro, 

actualizata) 
 2.105.863 

7 Venituri (in euro, actualizate)  69.636.442 

8 Costuri de exploatare (in euro, 
actualizate)) 

 
68.991.953 

 Calcularea deficitului de finantare6   

9 
Venit net = venituri – cheltuieli de 
exploatare + valoare reziduala (in euro, 
actualizata) = (7) – (8) + (6) 

 
3.032.815 

10 
Costul investitiei – venitul net (in euro, 
actualizat) = (4) – (9) (articolul 55 
alineatul (2))  

 
16.548.541 

11 Rata de finantare a deficitului (%) =  84,5 

                                                 
4  Se va menţiona dacă rata este reală sau nominală. În cazul în care analiza financiară este realizată în 
preţuri constante, se va utiliza o rată de actualizare financiară exprimată în termeni reali. În cazul în care 
analiza financiară este realizată în preţuri curente, se va utiliza o rată de actualizare financiară exprimată 
în termeni nominali. 
5  Costul aferent investiţiei indicat în cazul de faţă ar trebui să excludă provizioanele pentru situaţii 
neprevăzute în conformitate cu documentul de lucru nr. 4.. 
6  Nu se aplică: 1) în cazul proiectelor care fac obiectul regulilor privind ajutoarele de stat, în sensul 
articolului 87 din Tratatul CE (a se vedea punctul G.1), în temeiul articolului 55 alineatul (6) din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, precum nici 2) în cazul în care cheltuielile de exploatare sunt mai 
ridicate decât veniturile generate, proiectul este considerat ca generator de venituri, în sensul 
articolului 55 din regulamentul (CE) nr. 1083/2006, situaţie în care se vor ignora elementele 9 şi 10 şi 
se va fixa deficitul de finanţare la 100%. 
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(10) / (4) 

 

In cazul in care TVA este recuperabila, cheltuielile si veniturile ar trebui sa se bazeze pe cifre care 
exclud TVA. 

 

F.1.3. Principalele rezultate ale analizei financiare 

  Fara contributie 
comunitara (RRF/C)  

A 

Cu contributie comunitara
(RRF/K) 

B7 

1. Rata de rentabilitate 
financiara 

(%) 
-4,75% (FRR/C) 0,90% (FRR/K) 

2. Valoare actuala neta (euro) -42.134.941 (FNPV/C) -6.532.072 (FNPV/K) 

  

Proiectul arata o intoarcere a capitalului national de 0,90%p.a. dupa contributia UE, ceea ce se afla 
sub asteptarile minime, chiar si pentru un proiect necomercial. In general, trebuie sa se tina cont de 
faptul ca proiectele care au in vedere deseurile solide sunt mai putin profitabile decat proiectele din 
sectorul comercial. Oricum, rentabilitatea financiara a capitalului este redusa in acest caz in principal 
pentru ca, pe de o parte contributia CE nu acopera 100%, ci numai 83,5% din finantare si, pe de alta 
parte, investitia implica niste cheltuieli semnificative in domeniul mediului ( de ex., eliminarea 
deseurilor din depozitele necorespunzatoare si compostoarele la domiciliu). Pe de alta parte, 
profitabilitatea financiara redusa a proiectului este echilibrata prin rata economica a randamentului 
realizata de acest proiect.  

 

F.1.4. Venituri generate de-a lungul duratei de existenta a proiectului 

(a) Taxele acopera cheltuielile de exploatare si amortizarea proiectului? 

Veniturile generate de proiect (inclusiv tarifele de la utilizatori, veniturile din vanzarea materialelor 
reciclabile si compostare, precum si taxele pentru depozitarea noroiului din canalizare) acopera in 
intregime costurile de functionare si intretineresi costul financiare al sistemului (dobanzile la 
imprumuturile pentru finantarea reinvestitiilor viitoare si inlocuirea bunurilor). In ciuda accesibilitatii 
tarifelor pentru deseurile menajere, costul de depreciere al bunurilor proiectului este acoperit aproape 
complet.   

Analiza accesibilitatii financiare arata un echilibru al fluxului de numerar pe parcursul intregii perioade 
de analiza.   

(b) Taxele difera in functie de diversii utilizatori ai infrastructurii? 

Taxele difera in functie de utilizatorii rezidenti sau nerezidenti ai sistemului.   

Tarifele rezidentiale viitoare (pentru deseuri menajere) se vor orienta catre cel mai redus decil al 
populatiei, astfel incat cheltuielile lunare pentru gestionarea deseurilor, inclusiv TVA de 24% sa nu de 
paseasca 1.8% din venitul mediu net al celui mai redus decil de venituri (stabilit in medie la nivelul 
judetului, incluzand zonele rurale si urbane). Aceasta estimare se bazeaza pe statisticile oficiale ale 
venitului net in locuintele din Romania si judetul Hunedoara in perioada 2008 - 2010, conform 
informatiilor publicate de Institutul National de Statistica.   

 

                                                 
7  Pentru calcularea rentabilităţii proiectului fără („/C”) şi cu („/K”) asistenţă comunitară, se va face 
referire la orientările prevăzute de Comisie în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006. 
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Tabelul E-9:  Extrase din planul de dezvoltarea anuala a terifelor, preturi constante (2011) RON/t si 
RON/cap/luna 

Anul  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2030 2040  

Tarifele in RON/t, fara TVA  

Tariful pentru 
rezidenti  175,0 190,0 195,0 203,4 208,9 214,5 220,2 238,4 290,8 290,8 

Rata 
accesibilitatii (in 
% din cel mai 
mic decil de 
venituri) 

1,66
%

1,75
% 

1,77
%

1,80
%

1,80
%

1,80
%

1,80
%

1,80
%

1,76
% 

1,40
% 

Tarifele pentru 
nerezidenti 
(unitati 
economice) 

180,0 190,0 210,2 230,3 250,5 290,8 290,8 290,8 290,8 290,8 

Tarifele in RON/cap/luna (rezidenti), plus TVA  

Mediu   6,00 6,28 6,46 6,66 6,85 7,49 9,41 9,69 

Gospodarii 
urbane    7,02 7,34 7,56 7,79 8,02 8,76 11,00 11,33 

Gospodarii rurale    2,64 2,76 2,84 2,93 3,02 3,30 4,14 4,27 

 

Calcularea tarifelor per capita in zonele urbane si rurale se bazeaza pe criteriul generarii de deseuri 
per capita in zonele respective, pentru a se conforma principiului "cel care polueaza plateste" (vezi 
sectiunea de mai jos).   

Tarifele rezidentilor au fost calculate ca o medie pentru intregul judet. In practica, operatorii privati pot 
aplica diferite tarife in diferitele zone de colectare, in functie de cantitatea de deseuri generate si 
colectate (zonele rurale genereaza mai putin per capita decat cele urbane) si de costurile specifice 
aparute (zonele urbane au costuri mai mici per tona decat cele rurale).  Acestia pot face tarifele si in 
functie de preturile pe care trebuie sa le plateasca statiilor de transfer, care pot fi diferite, ca rezultat al 
distantelor diferite pana la depozitul central.  

Se mentioneaza ca nu exista taxe separate pentru deseurile ridicate din piete, parcuri, strazi si 
practicile curente, iar costurile acestea vor fi incluse in tarifele platite de utilizatori conform descrierii de 
mai sus.  

c) Sunt taxele proportionale 

 i) cu folosirea proiectului/consumul real? 
Taxele aplicate clientilor rezidenti si nerezidenti vor fi proportionale cu consumul real de servicii.   

Dupa cum se poate observa in tabelul precedent, tarifele pe locuitor calculate pentru utilizatorii 
rezidenti se bazeaza pe generarea de deseuri pe locuitor.  

 

 ii) cu poluarea generata de utilizatori? 
In general, conform descrierii de mai sus, facturarea se bazeaza direct sau indirect pe tona de deseuri 
produsa de utilizatori, care se afla in concordanta cu principiul ‘’poluatorul plateste’’. Pe termen lung, 
tarifele au fost stabilite pentru recuperarea completa a costurilor sistemului (CPD), care se bazeaza tot 
pe principiul „poluatorul plateste”. In timp ce tarifele rezidentiale, din cauza problemelor de 
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accesibilitate, vor ajunge progresiv la acest nivel, utilizatorii nerezidenti vor plati un cost de recuperare 
inclus in tarif inca de la inceput (incepand cu 2013).  

 

F.2. Analiza socioeconomica 

F.2.1. Prezentarea pe scurt a metodologiei utilizate (ipoteze cheie ale evaluarii costurilor si  
beneficiilor) si principalele concluzii ale analizei socio-economice:  

Analiza economica este realizata strict pe baza raportului cost-beneficiu, utilizand modelul furnizat in 
acest sens de JASPERS. Nu s-a utilizat nicio valoare globala pentru eliminarea deseurilor conform 
cerintelor de mediu, pentru a se evita dublarea numarului populatiei luata deja in calcul. 

In aceasta analiza, costurile de investitie si pentru de functionare si intretinere sunt valorificate diferit 
de valorile lor financiare.  Compozitia costului si conversia costurilor financiare in costuri economice 
este:  

Scaderea costurilor si factorii de conversie a costurilor financiare in cele economice  

 

Tabelul E-9:  Scaderea costurilor si factorii de conversie a costurilor financiare in cele 
economice  

Categoria de cost (fara a se lua in calcul 
achizitionarea de terenuri) 

 Constructia  Operarea Factorul de 
conversie  

Bunuri comercializate  % 65.00% 40.00% 1.00 

Bunuri necomercializate  % 10.00% 5.00% 0.90 

Munca calificata  % 5.00% 10.00% 1.00 

Munca necalificata  % 20.00% 40.00% 0.49 

Platile de transfer % 0.00% 5.00% 0.00 

Total (%)  100% 100%  

Munca necalificata este calculata la jumatate din costurile sale financiare, iar platile de transfer, 
precum si diferitele taxe din costurile de operare, nu sunt incluse.  

Pe partea de beneficiu, se iau in considerare urmatoarele:  

a) Economisirea costurilor de resurse, insemnand:  

• recuperarea produselor reciclabile si valoarea compostarii (supliment la proiect);  

• evitarea costurilor de operare pentru depozitele de deseuri, insemnand reducerea 
cantitatii de deseuri depozitate (in tone pe an), calculate ca si costuri O+M pentru deseuri 
depozitate/tona;  

b) Reducerea problemelor, mirosurilor si riscurilor pentru sanatate, valorificata prin existenta unui 
depozit apropiat (marimea unitatilor de gestionare fiint determinanta); valoarea pentru 
reducerea costurilor terenurilor esrimata va fi de 5% din valoarea aproximativa de 200,000 
EUR/ha.  

c) Reducerea emisiilor gazelor de sera a fost calculata pe baza urmatoarelor estimari:  

Tabelul E- 11:  Emisiile de CO2 considerate pe tona de deseuri  

Necolectate sau colectate si eliminate necorespunzator  kg 833 

Deseuri amestecate care merg direct la depozit kg 250 
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Deseuri biodegradabile colectate separat si compostate 
anaerob kg 26 

Ambalaje colectate separat si reciclate  kg -1.037 

Deseuri amestecate pentru compostarea in TMB, cu 
depozitarea reziduurilor  kg 161 

 

Mai multe elemente aplicate in calcularea beneficiilor economice sunt prezentate in sectiunea 
urmatoare.  

 

F.2.2. A se preciza principalele costuri si beneficii puse in evidenta prin analiza, precum si valoarea 
atribuita fiecareia dintre ele: 

Beneficiu 
Valoare unitara 

(dupa caz) 

Valoare totala 
(in EUR, 

actualizata) 

% din 
beneficiile 

totale 

Vanzarea de 
materiale si energie  Cal 24.219.843 25,8% 

Deseuri colectate in 
cadrul proiectului si 
nu inainte – nivel 

imbunatatit de 
colectare in judet 

52 €/t de deseuri 4.432.734 4,7% 

Evitarea levigatului 
necontrolat  2 €/t de deseuri 65.368.110 69,5% 

Reducerea emisiilor 
de CO2 

De la 25 la 45 €/t de 
CO2 94.020.687 100,00% 

Total   24.219.843 25,8% 

Cost 
Valoare unitara 

(dupa caz) 
Valoare totala 

(in EUR, actualizata) 
% din 

costurile 
totale 

Bunuri 
comercializate   41.597.649 54,9% 

Bunuri 
necomercializate   6.712.749 8,9% 

Munca calificata   5.336.086 7,1% 

Munca necalificata   21.013.506 27,7% 

Total   1.076.744 1,4% 

 

In jur de 40% din valoarea actuala neta economica a costurilor proiectului corespund costurilor de 
investitie si in jur de 60% costurilor de functionare si intretinere(inclusiv reinvestitia).  
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F.2.3. Principalii indicatori ai analizei economice 

Principalii parametri si indicatori Valori 

1. Rata sociala a scontului (%) 5.5 

2. Rata economica de rentabilitate 
(RER) (%) 

10,2 

3. Valoare actuala neta economica 
(in EUR) 

18.283.953

4. Raporturi costuri-beneficii 1,24 

 

F.2.4. Impactul proiectului asupra ocuparii fortei de munca 

Numar de locuri de munca 
create direct: 

Nr. (ENI) 
(A) 

Durata medie a 
acestor 

locuri de munca (in 
luni) 
(B) 

1. In timpul etapei de punere in 
aplicare 

150 18 luni 

2. In timpul etapei de 
exploatare 

160 locuri de munca 
pentru infrastructura de 
gestionare a deseurilor 
(ingineri, soferi, 
manipulatori, tehnicieni, 
lucratori, muncitori 
manual) 

80 de locuri de munca 
pentru colectarea 
deseurilor (soferi, 
muncitori) 

Numar total de locuri 
de munca: 260 

12 luni / an x 24 de ani 
sau 288 luni in total 

 [NB: locurile de munca indirecte create sau pierdute nu se iau in considerare pentru 

investitiile de infrastructura publica.] 

 

F.2.5. A se indica principalele beneficii si costuri care nu pot fi cuantificate/evaluate: 

Principalele beneficii ecomnomice si costurile legate de implementarea proiectului au fost cuantificate 
si calculate in analiza economica. Alte beneficii/costuri strans legate de proiect, care nu se pot 
cuantifica sunt: 

• Imbunatatirea generala a conditiilor de trai ale cetatenilor ca urmare a racordarii complete 
la serviciile de salubritate impreuna cu o o imbunatatire semnificativa a conditiilor de 
mediu datorita facilitatilor moderne de gestionare a deseurilor. 

• Dezvoltarea sociala/economica a zonei datorita dezvoltarii unei piete noi, si anume cea a 
gestionarii si reciclarii deseurilor, precum si datorita lucrarilor de constructii ce vor avea loc 
pe parcursul anilor urmatori. 
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• Crearea unor oportunitati noi de munca (peste 200 de locuri de munca) intr-o perioada de 
criza economica internationala 

• Lucrarile de constructie vor cauza inconveniente temporare, cum ar fi praful, zgomotul si 
mirosuri, precum si trafic marit in zona centrala a facilitatilor de gestionare a deseurilor. 
Aceste inconveniente vor fi prezente doar pe perioada de construire (1-2 ani) si se vor 
atenua prin dirijarea traficului precum si prin masuri de mediu pentru evitarea prafului si 
mirosurilor. 

 

F.3. Analiza riscurilor si a sensibilitatii 
F.3.1. Scurta descriere a metodei utilizate si rezumatul rezultatelor 

Scopul principal al analizei sensibilitatii si riscului vizeaza doua aspecte: 

• Evaluarea impactului asupra indicilor de profitabilitate in cazul modificarii variabilelor cheie 

• Evaluarea probabilitatii modificarii variabilelor cheie cu impact asupra indicilor de 
profitabilitate 

 

Analiza este efectuata in 3 faze consecutive, dupa cum urmeaza: 

• Faza 1: Identificarea variabilelor cheie. Acest lucru include calcularea valorilor indicilor de 
profitabilitate dupa variatii de +/- 1% pentru urmatoarele variabile: (i) costuri investitii 
proiect; (ii) profit; (iii) costuri de exploatare si intretinere; (iv) beneficii economice; (v) 
costuri economice (investitia) si (vi) costuri economice (exploatare si intretinere). O varibila 
cheie este una ce sufera o modificare a valorii de 1%, rezultand cu o variatie de mai mult 
de 1 la suta din valoarea cazului de baza FRR/K (Clasificare risc facilitate) sau din rata 
economica a randamentului sau mai mult de 5% din valoarea cazului de baza Valoarea 
Financiara Neta Actualizata/K sau Valoarea actuala neta economica. 

• Faza 2: Calcularea valorilor schimbatoare pentru variabilele cheie: o valoarea 
schimbatoare se calculeaza in functie de variabilele cheie, adica variatia maxima (in 
procentaj) a variabilei cheie permisa inainte ca Valoarea Financiara Neta Actualizata sau 
Valoarea actuala neta economica (oricare dintre ele este relevanta pentru respectiva 
variabila cheie) sa devina negativa. 

• Faza 3:Calcularea distribuirii profitabilitatii sau intervalul probabil al indicilor de 
profitabilitate. 

 

F.3.2. Analiza sensibilitatii 

Primul pas este testarea pentru variabile cheie. Urmatorul tabel prezinta rezultatele calculelor. 

 
 

 

Tabel F-2: Rezultatele identificarii variabilelor cheie 

 
Variabila 

testata 

Variatia 
ratei 
de 

rentabilitate
financiara

(caz de 
baza -
1,87%) 

Variatia 
valorii 
actuale 

nete 
financiare 

Variatia 
ratei 

economice 
de 

rentabilitate 
(caz de 

baza -10%) 

Variatia 
valorii 
actuale 

nete 
economice

1 Cost investitie proiect – majorare de 1% 0,90% -
6.532.072 10,2% 18.283.953
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2 Cost investitie proiect – scadere de 1% 0,73% 
-

6.980.925   

3 Profit – majroare de 1% 1,07% 
-

6.083.219   

4 Profit – scadere de 1% 1,35% 
-

5.835.708   

5 Costuri de exploatare si intretinere – majorare 
de 1% 0,44% 

-
7.228.436

  

6 Costuri de exploatare si intretinere – scadere 
de 1% 0,45% 

-
7.221.991

  

7 Beneficii economice – majorare de1% 1,34% 
-

5.842.152   

8 Beneficii economice – scadere de 1%   10,4% 19.224.160

9 Costuri economice (Investitie) – majorare de 
1%   

10,0% 17.343.746

10 Costuri economice (Investitie) – majorare de 
1%   

10,1% 17.939.143

11 Costuri economice (exploatare si intretinere ) 
– majorare de 1%   

10,4% 18.628.763

12 Costuri economice (exploatare si intretinere ) 
– scadere de 1%   

10,1% 17.871.396

 

Variabilele cheie sunt definite ca fiind acele variabile pentru care o modificare de 1% rezulta cu o 
modificare de cel putin 5% din Valoarea Financiara Neta Actualizata/K sau Valoarea actuala neta 
economica. Rezulta ca 2 dintre parametrii financiari (profit si costuri de exploatare si intretinere) sunt 
considerati variabile cheie. 

The switch value analysis gives the following results: 

Tabel F-3: Valori schimbatoare pentru variabile cheie 

  Variabila critica Valoarea schimbatoare 

1 Cost investitie proiect 
 
Majorare maxima inainte ca Valoarea Financiara Neta 
Actualizata/K sa devina negativa (%) 

Nu este 
critic 
(deja 

negativ) 

2 Profit Scadere maxima inainte ca Valoarea Financiara Neta 
Actualizata/K sa devina negativa (%) 

(deja 
negativ) 

3 Costuri de exploatare si 
intretinere 

Majorare maxima inainte ca Valoarea Financiara Neta 
Actualizata/K sa devina negativa (%) 

(deja 
negativ) 

4 Beneficii economice Scadere maxima inainte ca Valoarea Financiara Neta 
Actualizata/K sa devina negativa (%) 10.19% 

5 Costuri economice 
(Investitie) 

Majorare maxima inainte ca Valoarea Financiara Neta 
Actualizata/K sa devina negativa (%) 

Nu este 
critic 

(28.21%) 

6 Costuri economice 
(exploatare si intretinere) 

Majorare maxima inainte ca Valoarea Financiara Neta 
Actualizata/K sa devina negativa (%) 18.99% 
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F.3.3. Analiza riscurilor 

Acest proiect fiind un proiect de mediu, urmareste sa imbunatateasca conditiile de trai in judetele 
examinate si de asemenea, sa contribuie la atingerea obiectivelor de gestionare a deseurilor 
prevazute de Tratatul de aderare. Astfel, in ciuda faptului ca indicatorii financiari stricti (de exemplu, 
FNPV dupa asistenta comunitara) sunt negativi, analiza  economica rezulta intr-o concluzie foarte 
favorabila, extrem de benefica pentru comunitate (ENPV: 4.8mEuro, ERR: 10,0% si B / C Ratio: 1.11). 

Indicatorii financiari, vazuti din punctul de vedere al Consiliului Judetean dupa asistenta comunitara 
sunt deja modest negativi, astfel incat, este probabil ca proiectul sa nu fie "profitabil" intr-un sens strict 
financiar. Motivatia pentru proiect nu este, cu toate acestea, rentabilitatea financiara, ci mai degraba 
nevoia de a rezolva una dintre problemele cele mai presante de mediu in judet, de a imbunatati 
calitatea vietii populatiei si de a se conforma cu legislatia europeana si romaneasca de gestionare a 
deseurilor. 

Intrebarea este daca concluziile economice, in special ENPV si ERR ar putea fi subminate de erori 
plauzibile in proiectii sau analiza de exemplu: riscul ca proiectul este util din punct de vedere socio-
economic este incorect. 

Pentru a raspunde la aceasta intrebare o abordare strict analitica la cuantificarea acestui risc nu este 
posibila. Acest lucru se datoreaza faptului ca: 

(i) nu exista o baza solida pentru a stabili care sunt functiile de distributie probabile sau parametrii 
variabilelor cheie. In realitate, functiile nu sunt simetrice, probabil, cu atat  mai putin normal distribuite 
si 

(ii) aceste variabile nu sunt independente una de alta (cum este, de obicei presupus intr-o simulare 
Monte Carlo, de exemplu). Daca populatia nu se dezvolta in conformitate cu proiectia, atunci ambele 
venituri (facturarea serviciului de deseuri) si costurile sunt susceptibile de a fi afectate in aceeasi 
directie, de exemplu. 

Preciziea sugerata printr-o abordare foarte cuantificata este probabil sa fie iluzorie. Riscul este, prin 
urmare, considerat prin formularea scenariilor optimiste si pesimiste. Modelul de lucru pentru aceasta 
analiza este prezentat in modelul financiar (foaie de lucru "RISC"). 

Ipotezele emise in scenariile pesimiste si optimiste sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

Tabel E 14: Ipotezele utilizate in scenarii pesimiste si optimiste pentru analiza riscurilor 

Variabile Scenariu 
pesimistic

Scenariu 
optimistic  Remarci 

Costuri economice 

1 Investitie 10% -10% 

Studiul de fezabilitate este 
considerat a estima costurile totale 
de capital cu o precizie de 10% din 
valoarea reala (divergentele pot fi 
desigur mai mari in cazul 
componentelor individuale). 

2 O&M 10% -10% 

Estimarea costurilor O & M utilizate 
include pentru o crestere anuala de 
~2,5%  a salariilor reale (3% in 
2013, reducere la 2% in 2040), se 
considera ca orice subestimare a 
costurilor de O & M este putin 
probabil sa depaseasca 10%. 

  Beneficii economice 

3 Nivele de servicii de deseuri 
imbunatatite -20% 20% 

Baza de evaluare este considerata
a fi destul de conservatoare. Cu 
toate acestea, in absenta unor date 
empirice cu privire la valoarea 



RO  83     RO 

Variabile Scenariu 
pesimistic

Scenariu 
optimistic  Remarci 

plasata de catre gospodari pe un 
serviciu de colectare a deseurilor, 
sunt stabilite limite destul de largi. 

4 Economia costurilor de
resurse -20% 100% 

Economiile de resurse luate in 
considerare sunt cele care rezulta
din reciclare.Veniturile generate din 
vanzarea de deseuri reciclabile sunt 
considerate ca reprezentante 
pentru economii de resurse. Ca 
masura de precautie, ipoteze relativ 
conservatoare au fost facute in 
legatura cu veniturile curente 
generate de deseuri reciclabile. 
Este, prin urmare, considerat ca
exista un potential mai mic de 
dezavantaj cu privire la aceasta
valoare. Avantajul posibil este 
considerat a fi de ordinul 100%, 
tinand seama de faptul ca preturile 
materiilor prime ar putea sa creasca
in viitor. 

5 Reducerile de riscuri de
sanatate si neplaceri -20% 20% Este luata in considerare o 

inexactitate posibila de + / -20%. 

6 Reducerile de emisii de gaze
cu efect de sera -10% 50% 

Presupunand ca consensul stiintific 
actuale al incalzirii globale antropice 
nu este rasturnat (probabilitate 
mica), ipotezele facute in modelul 
financiar (pretul de CO2 in crestere 
de la 25 € / tona in prezent la 45 € / 
tona in 2030) par a fi de partea 
conservatoare. Pe de alta parte, 
este de remarcat faptul ca pretul 
actual este in intervalul de 12-17 € / 
tona. Aceste preturi scazute sunt, 
probabil, in mare masura un produs 
al crizei financiare actuale. Este 
luata o gama de la -10% la +50%. 

 

Impactul ipotezelor pesimiste si optimiste privind indicatorii economici sunt prezentate in tabelul de 
mai jos. 

Tabel E 15: Rezultatele analizei de risc: impactul ipotezelor pesimiste si optimiste pe indicatori 
economici 

Rezultatele analizei de 
risc ERR ENPV 

(Th EURO) 
Caz de baza 10,2% 18.284 
Scenariu pesimist 3,4% -8.687 
Scenariu optimist 27,0% 81.924 

 

 



RO  84     RO 

Bazat pe scenarii pesimiste si optimiste asumate ERR se afla in intervalul -3% pana la 37% p.a. si 
ENPV se afla in intervalul - € 7,5 milioane pana la € 40.8 milioane. Proportia mai mare din interval 
ramane profitabila din punct de vedere economic chiar si in cazul unor abateri de la ipoteze 
nefavorabile ale principalelor variabile. Pe langa aceasta, trebuie precizat faptul ca, in plus fata de 
beneficiile economice cuantificate si calculate in cadrul analizei economice, exista alte beneficii care 
sunt in stransa legatura cu proiectul, dar nu pot fi cuantificate. 

Unele dintre riscurile care sunt asociate cu implementarea cu succes si benefica a proiectului si 
masurile de atenuare includ: 

• Subestimarea costurilor de investitii: 

Costurile de investitii au fost calculate pe baza unui design relativ detaliat al instalatiilor. Prin 
urmare, este de asteptat ca costurile proiectului de investitii sa nu depaseasca cu mai mult de 
5-10% costurile deja calculate. In acest sens, o suma pentru situatii neprevazute a fost 
prevazuta. De asemenea, reducerile care se asteapta sa fie oferite de catre ofertanti in timpul 
desfasurarii procedurii de achizitie sunt de asteptat, de asemenea, sa compenseze orice 
crestere potentiala a bugetului de investitii. 

• Subestimarea costurilor de operare: 

Costurile de operare au fost calculate pe baza unui design relativ detaliat al instalatiilor. Cu 
toate acestea, faptul ca aceste costuri se bazeaza pe cantitatea de deseuri calculata, care se 
asteapta sa fie generate in judet duce la un nivel de incertitudine. In orice caz, mai multe 
ipoteze sigure au fost efectuate, la momentul calcularii acestor costuri, care sunt de asteptat 
sa echilibreze orice eventuale depasiri ale costurilor. 

• Dimensionarea instalatiilor: 

Dimensionarea instalatiilor s-a bazat pe producerea de deseuri estimata folosind metodologia 
comuna utilizata in Romania, prognoza populatiei si ipotezele ca obiectivele de gestionare a 
deseurilor trebuie sa fie indeplinite. In cazul in care, pe parcursul implementarii proiectului, 
pare ca marimea instalatiilor este fie subestimata fie supraestimata, aceasta va fi modificata 
prin intermediul schimbarilor operationale in sistem. Toate facilitatile propuse sunt simplificate, 
care nu au nevoie de tehnologii cuprinzatoare si investitii mari si necesitatea potentiala de a 
modifica capacitatea lor pot fi efectuata prin intermediul adaptarilor in modul de operare al 
acestora (de exemplu, numarul de ture, frecventa de colectare, schimbarea de timp de 
stocare).  

 

 

 

 

 

 

G. ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
G.1. Contributia proiectului: 
a) cum a contribuit proiectul la obiectivul dezvoltarii durabile (politica europeana de lupta impotriva 

schimbarii climatice, protectia biodiversitatii, altele…); 

b) cum respecta proiectul principiile actiunii preventive si ale corectarii, cu prioritate la sursa, a 
daunelor aduse mediului; 

c) cum respecta proiectul principiul „poluatorul plateste”? 

 

 

G.2. Consultarea autoritatilor responsabile cu mediul 
Autoritatile insarcinate cu politica mediului care pot fi implicate in proiect au fost 
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consultate in legatura cu responsabilitatile lor specifice? 

Da   Nu  

In caz afirmativ, a se indica numele si adresa (adresele) lor si a se explica 

responsabilitatile lor:  

In caz contrar, a se justifica: 

TEXT BOX 

G.3. Evaluarea impactului asupra mediului 
G.3.1. AUTORIZATIA DE DEZVOLTARE8 

F.3.1.1. A fost deja acordata acestui proiect autorizatia de dezvoltare?  

Da   Nu  

F.3.1.2. In caz afirmativ, la ce data 

N/A 

F.3.1.3. In caz contrar, cand a fost introdusa cererea oficiala pentru autorizatia de dezvoltare:  

F.3.1.4 La ce data este asteptata decizia finala?  

F.3.1.5. A se indica autoritatea sau autoritatile competente care au acordat sau vor acorda 
autorizatia de dezvoltare. 

G.3.2. APLICAREA DIRECTIVEI 85/337/CEE A CONSILIULUI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI 
ASUPRA MEDIULUI (EIM)9 

F.3.2.1. Proiectul apartine unei clase de dezvoltare: 

 reglementate de anexa I la directiva (a se trece la intrebarea F3.2.2) 

 reglementate de anexa II la directiva (a se trece la intrebarea F.3.2.3) 

 care nu este reglementata de niciuna dintre cele doua anexe (a se trece la intrebarea 
F.3.3) 

F.3.2.2. In cazul in care proiectul este reglementat de anexa I la directiva, a se anexa urmatoarele 
documente: 

a) informatiile prevazute la articolul 9 alineatul (1) din directiva;  

b) rezumatul netehnic10 al studiului de evaluare a impactului asupra mediului realizat pentru proiect;  

c) informatii privind consultarile cu autoritatile in domeniul mediului, publicul in cauza si, dupa caz, cu 
alte state membre. 

 

F.3.2.3. In cazul in care proiectul este reglementat de anexa II la directiva , a fost realizata o evaluare 
a impactului asupra mediului? 

Da  

In acest caz, a se anexa documentele necesare prevazute la punctul F3.2.2. 

                                                 
8  Decizia autorităţii sau autorităţilor (naţionale) competente care conferă titularului dreptul de a dezvolta 
proiectul . În cazul în care proiectul prezentat face parte dintr-o operaţiune mai amplă, autorizaţia de 
dezvoltare trebuie să se refere exclusiv la proiectul prezentat Comisiei. În cazul în care sunt necesare 
mai multe decizii de autorizare a dezvoltării, se vor repeta informaţiile de câte ori este necesar. 
9  JO L 175, 5.7.1985, p. 40. 
10  Elaborat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 85/337/CE. 
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a) the information referred to in Article 9(1) of that Directive;  

b) the non-technical summary11 of the Environmental Impact Study carried out for the project;  

 

c) information on consultations with environmental authorities, the public concerned si, if applicable, 
with other Member States. 

 

 

Nu  

In acest caz, a se prezenta motivele si a se indica pragurile, criteriile sau analizele de la caz la caz 
efectuate pentru a se ajunge la concluzia ca proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului: 

TEXT BOX 

G.3.3. APLICAREA DIRECTIVEI 2001/42/CE PRIVIND EVALUAREA STRATEGICA A IMPACTULUI 
ASUPRA MEDIULUI12 (DIRECTIVA ESM) 

F.3.3.1. Proiectul rezulta dintr-un plan sau program reglementat de Directiva ESM? 

Nu  

In acest caz, a se furniza o scurta explicatie: 

Da  

 

G.4. Evaluarea impactului asupra siturilor NATURA 2000 

G.4.1. Proiectul ar putea avea impact negativ major asupra siturilor incluse sau care trebuie incluse 
in reteaua Natura 2000? 

Da  

In caz afirmativ 

1) a se furniza un rezumat al concluziilor evaluarii adecvate efectuate in conformitate cu articolul 
6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE13. 

TEXT BOX 

2) in cazul in care au fost considerate necesare masuri de compensare in conformitate cu 
articolul 6 alineatul (4), a se furniza o copie a formularului „Informatii privind proiectele 
susceptibile de a avea un impact negativ major asupra siturilor Natura 2000”, in conformitate 
cu notificarea comunicata Comisiei (DG Mediu) in temeiul Directivei 92/43/CEE14”. 

Nu  

 

                                                 
11  Elaborat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 85/337/CE. 
12  JO L 197, 21.7.2001, p. 30. 
13  JO L 206, 22.7.1992, p. 7. 
14  Documentul 99/7 rev.2 adoptat de Comitetul privind habitatele (instituit în temeiul Directivei 92/43/CEE) în 
cadrul reuniunii din 4 octombrie 1999. 
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G.5. Masuri suplimentare de integrare in mediu 
Proiectul prevede, pe langa evaluarea impactului asupra mediului, masuri suplimentare de integrare a 
proiectului in mediu (de exemplu, un audit ecologic, un management de mediu, o monitorizare 
ecologica specifica)? 

Da   Nu  

In caz afirmativ, a se detalia 

  

G.6. Costul masurilor destinate remedierii impactului negativ asupra mediului  
In cazul in care este inclus in costul total, procentul estimat al costului masurilor adoptate in vederea 
reducerii si/sau compensarii impactului negativ asupra mediului 

%  

 

G.7. In cazul proiectelor in domeniul apei, apelor uzate si al deseurilor solide: 
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H. JUSTIFICAREA PARTICIPARII PUBLICE 

H.1. Concurenta 
Acest proiect beneficiaza de ajutoare de stat?  

Da   Nu X

In caz afirmativ, a se furniza datele urmatoare in tabelul prezentat in continuare: 

valoarea ajutorului; pentru un ajutor autorizat, numarul ajutorului de stat si referinta 

scrisorii de autorizare; pentru un ajutor care beneficiaza de o exceptare pe categorii, 

numarul de inregistrare respectiv; iar pentru un ajutor notificat in instanta, numarul 

ajutorului de stat15. 

Sursele ajutorului (locale, 
regionale, nationala, 

comunitara): 

Valoarea 
ajutorului 
(in EUR) 

Nr. ajutorului de stat/nr. 
de 

inregistrare al ajutorului 
cu 

exceptare pe categorii 

Referinta 
scrisorii de 
autorizare 

Regimuri de ajutoare aprobate, 
ajutor ad-hoc autorizat sau ajutor 
reglementat de o exceptare pe 
categorii: 

………………………….. 

………………………….. 

   

Ajutor prevazut in temeiul 
notificarilor in instanta (ajutor sau 
regim ad-hoc): 

………………………….. 

………………………….. 

   

Ajutoare pentru care exista o 
notificare nesolutionata (ajutor 

sau regim ad-hoc schemes) 

………………………….. 

………………………….. 

   

Totalul ajutoarelor acordate:     

Cost total al proiectului de 

investitii 
   

 

H.2. Impactul participarii comunitare asupra punerii in aplicare a proiectului  
Pentru fiecare raspuns afirmativ, a se preciza: 

                                                 
15 Prezenta cerere nu înlocuieşte notificarea Comisiei în temeiul articolului 88 alineatul (3) din Tratatul 
CE. O decizie pozitivă a Comisiei cu privire la proiectul major, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006, nu constituie o autorizare a ajutorului de stat. 
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Participarea comunitara: 

a) va contribui la accelerarea punerii in aplicare a proiectului? 

Da X  Nu  

b) va fi esentiala pentru punerea in aplicare a proiectului? 

Da X  Nu  

a) Asistenta comunitatii accelereaza in mod definitiv implementarea proiectului care aduce o 
contributie cheie Tratatului de Aderare a Romaniei in domeniul mediului. Suma fondurilor necesare de 
la Comunitate este considerabila (43.592.526Euro reprezentand 78,4% din costul eligibil), fonduri care 
nu pot fi atrase usor din alte surse. Fara fondurile UE, lucrarile ar putea fi efectuate doar intr-o 
perioada lunga de timp, in mai multe faze, insa conformarea la obliga obligatiile asumate prin Tratatul 
de Aderare ar putea fi compromise.  

b) Asistenta financiara UE este esentiala pentru ca judetul Hunedoara sa se conformeze la acquis 
relevant in domeniul mediului (listati directivele relevante). Tgrantul UE este, de asemenea, necesar 
pentru contributia estimata a proiectului la dezvoltarea regionala avand in vedere oportunitatea pentru 
alte investitii (prin oferirea de servicii publice de baza in regiune).  
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I. PLAN DE FINANTARE 

I.1. Defalcarea costurilor (preturi constante) 

 Euro COST TOTAL AL 

PROIECTULUI (A) 

COSTURI 

NEELIGIBIL
E (1) 

(B) 

COSTURI 

ELIGIBILE 
(C)=(A)-(B) 

1 Onorarii (planificare si 

concepere) 1.574.366   1.574.366 

2 Achizitii de terenuri 0    

3 Cladiri si constructii 31.661.942 1.448.400 30.213.542 

4 Instalatii si utilaje 15.156.051 32.000 15.124.051 

5 Cheltuieli neprevazute (2) 2.098.640 0 2.098.640 

6 Ajustarea preturilor (dupa 

caz)(3) 3.449.381 100.845 3.348.536 

7 Asistenta tehnica 642.235  642.235 

8 Publicitate 300.000  300.000 

9 Supraveghere in timpul 
executarii lucrarilor de 

constructii 1.430.552  1.430.552 

10 Diverse cheltuieli judetene 0 0 0 

10 Sub-TOTAL 56.313.167 1.581.245 54.731.922 

11 (TVA(4)) si alte impozite 14.323.399 13.439.450 883.949 

12 TOTAL 70.636.566 15.020.695 55.615.871 
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______________________________________________ 

(1) Costurile neeligibile cuprind: (i) cheltuielile aparute in afara perioadei de luare in 
considerare a eligibilitatii; (ii) cheltuielile neeligibile in temeiul normelor nationale 
[articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006], (iii) alte cheltuieli 
neprezentate pentru cofinantare. NB: Data de luare in considerare a eligibilitatii 
cheltuielilor este cea de primire de catre Comisie a cererii privind programul 
operational sau data de 1 ianuarie 2007, fiind retinuta data cea mai recenta dintre 
acestea. 

(2) Provizioanele pentru cheltuieli neprevazute nu pot depasi 10% din costul de 
investitie total net al cheltuielilor neprevazute. Aceste provizioane pentru cheltuieli 
neprevazute pot fi incluse in costurile totale eligibile utilizate pentru calcularea 
contributiei financiare a fondurilor – sectiunea H2. 

(3) O ajustare a preturilor poate fi inclusa, dupa caz,, pentru a acoperi o inflatie 
prevazuta in cazul in care costurile eligibile sunt exprimate in preturi constante. 

(4) In cazul in care TVA-ul este considerat eligibil, a se furniza motivele. 

(5) Costul total trebuie sa includa toate costurile efectuate pentru proiect, de la cele 
aferente planificarii la cele aferente supervizarii si trebuie sa includa TVA-ul, chiar 
daca TVA-ul este considerat ca fiind neeligibil. 

 

I.2. Resurse totale prevazute si participare prevazuta a fondurilor 

I.2.1. Calcularea participarii comunitare 

Rezultate selectate referitoare la rata de co-finantare (in preturi constante 2011) 

    Value 

  1. Costuri eligibile (in euro, neactualizat) 
(Section H.1.12 (C)) 55.038.150

  2.  Deficit de finantare (%) = (E.1.2.11) 93,80%

  3. 

Suma prevazuta " suma la care rata de cofinantare pentru axa 
prioritara (articolul 41 alineatul (2)) = (1) * (2) (cu respectarea 
maxima a contributiei publice in conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat) 

51.625.785

  4. Rata de co-finantare pentru Axa prioritara 2 (%) 83,5%

  5. Contributia comunitara (in euro) = (3) * (4) 43.107.530

 

 

 

Pe baza unor costuri eligibile totale (EC) de cca 55.038.150   € (preturi actuale fara TVA) si a 
unei diferente de finantare (DA) de cca 51.625.785 € milioane, calculele au indicat un Grant UE de. 
cca  43.107.530 € milioane echivalent cu 83,5% din diferenta de finantare si 78,3% din costurile 
eligibile (toate valorile in preturi constante).  

 

I.2.2. Surse de cofinantare 

Date fiind rezultatele calcularii deficitului de finantare (dupa caz), costul total de investitie al proiectului 
este suportat din urmatoarele surse: 
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1.1.1.1 Contributia EC (max 83,5%) 
43.952.526                   83,5% of 1.1 

1.1.1.2 Contributia Bugetul de stat 
(15,5%) 

8.092.026 
15,5% of 1.1 

1.1.1 Deficit de 
finantare 

 
52.206.618 

93,87% 
of 1.1 

1.1.1.3 Contributia Consiliul Judetean 
(1%) 

522.066             1% of 1.1 

1.1 Cost 
Eligibile 
 
 
55.615.871 
79% 
of 1 

1.1.2 Deficit de finantare (Contributie CJ)  
 

                                                3.409.2536,13% of 1.1 
Recuperat (CJ) 

 
12.241.731 

1.2.1.1 TVA
 
 
13.439.450 

89,5% 
of 1.2 

Nerecuperat (CJ)  
1.197.719 

1. Valoarea 
totala a 
proiectului 
(costuri 
totale = 
eligibile + 
neeligibile) 
 

70.636.566 
100% 

1.2. Costuri 
neeligibile 

(alte 
categorii 

decat cele 
eligibile) 

 
15.020.695 

19,8% 
of 1 

1.2.1 Contributie CJ  

 
15.020.695 

100% 
of 1.2 

1.2.1.2 Altele (CJ)  
 

1.581.245 
10,5% 
of 1.2 

 

I.2.3. Cheltuieli deja certificate certified 

Au fost deja certificate cheltuielile pentru acest proiect major? 

Da   Nu X

Daca raspunsul este afirmativ, precizati suma: ………. EUR. 

 

I.3. Plan anual de finantare a participarii comunitare 
Participarea comunitara (H.2.1.5) este prezentata in continuare ca procent din angajamentul anual al 
programului. 

J. COMPATIBILITATE CU POLITICILE SI LEGISLATIA COMUNITARE  

In temeiul articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, se vor furniza urmatoarele 
informatii:  

J.1. Alte surse comunitare de finantare 

J.1.1. Acest proiect a facut obiectul unei alte cereri de interventie comunitara (buget RTE-T, LIFE+, 
Programul cadru C&D, alte surse de finantare comunitara)? 

Da   Nu X

In caz afirmativ, a se preciza (instrumentul in cauza, numere de referinta, date, sume 

solicitate, sume acordate etc.): 

TEXT BOX 
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J.1.2. Acest proiect este complementar unui proiect finantat sau care trebuie finantat de FEDR, FSE, 
Fondul de coeziune, bugetul RTE-T sau alta sursa comunitara de finantare? 

Da   Nu X

In caz afirmativ, a se preciza (a se furniza informatii detaliate, numere de referinta, date, sume 
solicitate, sume acordate etc.): 

TEXT BOX 

J.1.3. Acest proiect a facut obiectul unei cereri de imprumut sau de participare a BEI/FEI? 

Da   Nu X

In caz afirmativ, a se preciza (instrumentul in cauza, numere de referinta, date, sume 

solicitate, sume acordate etc.): 

TEXT BOX 

J.1.4. O faza anterioara a acestui proiect (inclusiv faza de fezabilitate si faza pregatitoare) a facut 
obiectul unei alte cereri de interventie comunitara (inclusiv FEDR, FSE, Fondul de coeziune, 
BEI, FEI, alte surse de finantare comunitara)? 

Da X  Nu  

The preparation of the CF/FEDR application si supporting documents (feasibility studies, 
environmental studies, tender documents, etc.) are funded by the POS Mediu – Axis 2.  

 

J.2. Proiectul face obiectul unei proceduri juridice privind nerespectarea legislatiei 
comunitare? 

Da   Nu X

In caz afirmativ, a se preciza: 

TEXT BOX 

J.3. Masuri de publicitate 
Toate activitatile de publicitate din cadrul Proiectului se vor implementa in conformitate cu prevederile 
Regulamentului UE Nr. 1159/2000. Masurile includ: 

• Instalarea de panouri publicitare in conformitate cu standardul stabilit (la punctul § 6.1 al 
regulamentului mai sus mentionat). Panourile publicitare se vor amplasa in toate locatiile 
santierelor. 

• Dupa finalizarea lucrarilor, panourile publicitare se vor inlatura nu mai tarziu de sase luni de la 
finalizarea lucrarilor si se vor inlocui cu placute comemorative permanente pentru infrastructuri 
accesibile publicului general.  

• Posterele se vor afisa in locatiile organismelor ce implementeaza sau beneficiaza de pe urma 
Proiectului (Consilii de tara, consilii locale, regionale si agentii de mediu locale, agentii de 
ocupare a fortei de munca, centre de pregatire vocationala, Camera comertului si industriei, 
agentii de dezvoltare, etc). 

• Toate notificarile de ajutor, trimise de autoritatile competente catre beneficiari, vor specifica 
finantarea partiala din partea Uniunii Europene, mentionand suma sau un procentaj al 
asistentei finantate de instrumentul de comunitate in cauza. 

• Toate publicatiile (precum brosurile, pliantele si buletinele de informare) cu privire la 
Proiect vor contine clar pe pagina titlului informatia cu privire la participarea Uniunii Europene 
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si unde este adecvat vor include si Fondul in cauza, precum si emblema Comunitatii daca se 
foloseste si emblema nationala sau regionala. 

• Informatiile vor fi de asemenea disponibile prin intermediul mijloacelor electronice (ex. site-
uri web) si materiale audio-vizuale (prezentari, CD-ROM, etc.) luand in considerare 
tehnologiile noi ce permit distribuirea rapida si eficienta a informatiilor si faciliteaza dialogul cu 
publicul. 

• In cadrul tuturor evenimentelor, precum conferintele, seminariile, congresele si expozitiile in 
legatura cu Implementarea proiectului, se va specifica clar contributia Comunitatii la aceste 
pachete de asistenta prin afisarea steagului european in salile de sedinta si prin folosirea 
emblemei Comunitatii pe documente. 

Detaliile campaniilor trebuie in continuare concepute. Masurile indreptate catre public vor include fara 
a se limita la campanii imprimate, radio si TV. 

Pe parcursul implementarii proiectului, rapoartele de urmarire a evolutiei proiectului vor include copii 
ale materialelor de comunicare si vor face dovada evenimentelor de informare organizate in perioada 
de timp cuprinsa in raport. 

Se vor implementa masuri de publicitate pentru a mari constientizarea publica si pentru a obtine 
acceptul populatiei. Masurile vizeaza: 

• Marirea constientizarii beneficiarului cu privire la asistenta din partea Comunitatii. 

• Marirea constientizarii beneficiarului cu privire la valoarea serviciilor imbunatatite de colectare 
a deseurilor 

• Influentarea disponibilitatii beneficiarului de a plati taxe adecvate pentru serviciile imbunatatite 

• Informarea publicului cu privire la masurile, costurile si beneficiile proiectului pentru a asigura 
acceptarea proiectului prin transparenta. 

Bugetul total estimat pentru implementarea masurilor de publicitate este 312.156 Euro (la preturile 
actuale). 

Partea principala a masurilor de publicitate se va implementa intre 2012 si 2013. 

 

J.4. Rolul JASPERS in pregatirea proiectului 

J.4.1. Asistenta tehnica JASPERS a contribuit la o parte a pregatirii proiectului? 

Da X  Nu  

J.4.2. A se descrie elementele proiectului pentru care a intervenit JASPERS (de exemplu, 
conformitatea cu mediul, contractele de achizitii publice, revizuirea descrierii tehnice).  

Inca de la inceput, JASPERS a urmarit pregatirea documentelor de sprijinire a proiectului (Plan 
Master, Studiu de fezabilitate, Analize economice, financiare si institutionale, Formular de aplicare). 
JASPERS a pregatit comentarii si sugestii pentru imbunatatirea rapoartelor de mai sus pregatite de 
Consultanti. In plus, JASPERS a discutat optiunile propuse (tehnice, institutionale, financiare, de 
mediu, etc) si pachetul de investitii propus pentru finantare impreuna cu Consultantul si Beneficiarul . 

Contributia JASPERS include in special urmatoarele aspecte: 

• Asistenta pentru structurarea proiectului – asistenta in definirea optiunilor tehnice, asistenta in 
finalizarea aplicatiei proiectului (claritate in prezentarea proiectului). 

• Asistenta pentru definirea organizarii institutionale 

• Asistenta in structurarea Analizei raportului cost-beneficiu in conformitate cu documentele CE 
relevante 

• Asistenta pentru Autoritatea de gestionare in pregatirea unui numar de linii directoare pentru 
sectorul de gestionare a deseurilor: i) linii directoare pentru finalizarea formularelor de 
aplicare, ii) linii directoare nationale pentru Analiza raportului cost-beneficiu  
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J.4.3. Care au fost principalele concluzii si recomandari ale interventiei JASPERS? Au fost ele luate 
in considerare la definitivarea proiectului? 

Concluziile principale si recomandarile JASPERS: 

• Proiectul propus este conform cu acquis-ul relevant in materie de mediu si aduce o contributie 
semnificativa la prevederile Tratatului de aderare al Romaniei in domeniul mediului 

• Proiectul propus este conform cu documentul SOP (Proceduri operationale standard) 

• Autoritatea de gestionare va trebui sa asigure ca fondurile de cofinantare sunt disponibile in 
timp util pentru a evita sistarea proiectului pe parcursul implementarii 

• Beneficiarul local trebuie sa consolideze structura de implementare a proiectului prin 
angajarea unor experti in Asistenta tehnica (in special expertii pe achizitii) cat mai curand 
posibil. 

• Beneficiarul trebuie sa implementeze impreuna cu Asistenta tehnica un plan de monitorizare a 
serviciilor de gestionare a deseurilor (indici adecvati de performanta etc.) 

J.5. Achizitii publice 
In cazurile in care contractele au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se va indica 
referinta. 

Contract Data Referinta 

   

… … … 
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K. AVIZUL AUTORITATII NATIONALE COMPETENTE (AUTORITATE DE GESTIONARE) 
Confirm ca informatiile prezentate in prezentul formular sunt precise si corecte.  

NUME: , Director General 

SEMNATURA:  

ORGANISM: Directia Generala AM POS Mediu  

(AUTORITATEA DE GESTIONARE) 

DATA:  
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APENDICELE I  

DECLARATIA AUTORITATII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA 
SITURILOR NATURA 2000 

Autoritatea responsabila _____________________ 

dupa ce a examinat cererea privind proiectul _____________________ 

care trebuie realizat la _____________________ 

declara ca proiectul nu poate avea un impact semnificativ asupra unui sit NATURA 2000, din 
urmatoarele motive:  

TEXT BOX 

Prin urmare, nu este considerata necesara o evaluare in conformitate cu articolul 6 

alineatul (3). 

Se anexeaza o harta la scara 1:100 000 (sau la scara cea mai apropiata), care indica localizarea 
proiectului, precum si, dupa caz,siturile NATURA 2000 in cauza. 

Data (zz/ll/aaaa): ____________________ 

Semnatura: ____________________ 

Numele: ____________________ 

Functia: ____________________ 

Organism: ____________________ 
(autoritate responsabila cu monitorizarea siturilor NATURA 2000) 

Stampila oficiala:  

 

 

 

 



PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO‐ECONOMICI AI INVESTITIEI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DESEURILOR IN JUDETEUL HUNEDOARA 

 
DENIMIRE INDICATOR  UM   

• Valoarea totală a investiției (preturi curente) 
Preturi valabile la data de 28.01.2013 1 euro=4,3877 lei 

din care: 
‐ construcții‐montaj 

lei 
euro 
 
lei 
euro 

309.932.061
70.636.566

234.364.220
53.413.912

• Valoarea a investiției eligibile (preturi curente) 
Preturi valabile la data de 28.01.2013 1 euro=4,3877 lei 

din care: 
• ‐ construcții‐montaj 

lei 
euro 
 
lei 
euro 

244.025.758
55.615.871

182.215.346
41.528.670

• Valoarea a investiției neeligibile (preturi curente) 
Preturi valabile la data de 28.01.2013 1 euro=4,3877 lei 

din care: 
• ‐ construcții‐montaj 

lei 
euro 
 
lei 
euro 

65.906.303
15.020.695

52.148.874
11.885.242

• Valoarea totală a investiției (preturi constant 2011) 
Preturi valabile la data de 28.01.2013 1 euro=4,3877 lei 

din care: 
‐ construcții‐montaj 

lei 
euro 
 
lei 
euro 

291.215.665
66.370.915

220.003.136
50.140.879

• Valoarea a investiției eligibile (preturi constant 2011) 
Preturi valabile la data de 28.01.2013 1 euro=4,3877 lei 

din care: 
• ‐ construcții‐montaj 

lei 
euro 
 
lei 
euro 

229.333.387
52.267.335

171.066.739
38.987.793

• Valoarea a investiției neeligibile (preturi constant 2011) 
Preturi valabile la data de 28.01.2013 1 euro=4,3877 lei 

din care: 
• ‐ construcții‐montaj 

lei 
euro 
 
lei 
euro 

61.882.278
14.103.580

48.936.397
11.153.086

• Eșalonarea investiției 
‐ anul 1 
 
 
‐ anul 2 

 
INV  lei 
C+M 
 
INV  lei 
C+M 

31.023.701
19.547.800

278.908.360
214.816.420

• Capacități   

o Recipienți de Colectare     
 Pubele cu capacitatea de 120 l   buc.  9.368
 Pubele cu capacitatea de 240 l  buc.  9.340
 Containere cu capacitatea de 1,1 m3  buc.  4.698
 Containere tip clopot cu capacitatea de 1,5 m3  buc.  1.214
 containere  pentru  compostul  în  gospodării  cu 

capacitatea de 220 l 
buc.  12.900

 containere cu capacitatea de 6 m3  buc.  16
containere cu capacitatea de 15 m3  buc.  10



o Închidere  depozitelor  neconforme  de  deșeuri 
menajere: 

   

Aninoasa volum deşeuri  m3  180.000
Orastie volum deşeuri  m3  704.140
Uroi Rapoltu Mare volum deşeuri  m3  200.000
Deva volum deşeuri  m3  4.878.470
Hateg volum deşeuri  m3  456.288
Petrila volum deşeuri  m3  578.800
Lupeni volum deşeuri  m3  271.118
Calan volum deşeuri  m3  272.000
 Hunedoara volum deşeuri  m3  1.600.000

o Depozit conform de deşeuri Bircea Mare  m3/celula  1.236.800
o Stații sortare noi   

 Bircea Mare  t/an  33.753
 Petrosani  t/an  15.980

o Stație de tratare mecano‐biologică Bircea Mare  t/an  82.379
o Puncte de colectare   

 Rural  buc.  6.902
 Urban  buc.  17.718

o Puncte de colectare deşeuri speciale  buc.  4
o Drum de acces cu lățimea de 6 m şi sanțuri laterale  Km.  3

• Durata  de  realizare  (inclusiv  perioada  desfășurării 
procedurilor de achiziție)  

luni  48
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1 Rezumat executiv 

1.1 Date generale ale proiectului 
Prezentul proiect este elaborat in vederea implementarii unui sistem integrat de gestionare 
deseuri in judetul Hunedoara conform UE. Judetul Hunedoara face parte din Regiunea de Vest 
si in 2011 inregistra o populatie de 457.662 locuitori, din care 351.223 locuitori locuiesc in 
mediul urban si 106.439 locuitori in mediul rural. Beneficiarul acestui proiect este Consiliul 
Judetean Hunedoara.  

Proiectul face parte din POS Mediu, un document strategic elaborat in conformitate cu 
Dispozitiile Comunitare Strategice, Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si Cadrul Strategic 
National de Referinta. 

Mai exact, proiectul este parte componenta a Axei Prioritare 2 din POS Mediu privind Deseurile, 
avand ca obiective urmatoarele:  

"Dezvoltarea unor sisteme durabile de gestionare deseuri, prin reabilitarea si reducerea 
numarului de situri poluate istoric in minim 30 de judete pana in 2015". 

Ministerul Mediului si al Padurilor, entitatea responsabila cu implemetarea POS Mediu, a 
elaborat un Plan National de Gestionare Deseuri si Planurile Regionale de Gestionare Deseuri 
pentru fiecare din cele 8 Regiuni. Planurile Regionale prezinta situatia curenta referitor la 
sistemul de gestionare deseuri si stabilesc tintele cantitative si programele de perfectionare a 
acestui domeniu. Pe baza acestora s-au elaborat master planurile pentru fiecare regiune si 
fiecare judet. 

Pe baza Master Planului de Gestionare a Deseurilor Municipale Solide in judetul Hunedoara, s-
a definit proiectul care urmeaza a fi analizat in Studiul de Fezabilitate, fiind unui din elementele 
esentiale in cererea beneficiarului proiectului de a obtine asistenta financiara din partea UE. 
ACB reprezinta o parte componenta a cererii de finantare UE pentru proiectul de gestionare a 
deseurilor solide in judetul Hunedoara. 

1.2 Prezentarea situatiei actuale 
Sistemul actual de gestionare deseuri in judetul Hunedoara consta in colectarea, valorificarea 
partiala a reciclabilelor, tratarea materiei organice si eliminarea deseurilor. Majoritatea cantitatii 
de deseuri municipale colectate este depozitata in depozitele neconforme existente. In orice 
caz, practicile curente de gestionare deseuri nu respecta politica si legislatia UE si nationale, 
reprezentand riscuri severe pentru mediu si sanatatea populatiei. 

Sistemul actual de gestionare deseuri include urmatoarele elemente: 

• Colectarea deseurilor: 

o Aproximativ 185.000 tn deseuri colectate anual 

o Rata de racordare este de 100%, in in mediul urban si 90% in mediul rural. 

o Colectarea selectiva este implementata in anumite zone ale judetului, precum Brad, 
Vulcan, Aninoasa, Hateg, etc acoperind cca. 18% din populatie, datorita proiectelor 
existente ISPA/Phare si a altor initiative in acest domeniu,  

o Exista doua (2) statii de transfer in functiune care deservesc doua zone (Brad and 
Hateg) ale judetului, totusi reteaua este insuficienta, in special in zona Valea Jiului, de 
unde deseurile trebuie transportate spre nord 

o Echipamentul existent de colectare este insuficient si rudimentar, in special cel pentru 
colectarea deseurilor in amestec. 

• Tratarea biologica a deseurilor: 
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o Exista o statie de compostare cu capacitate totala de 7.100 tn/an deservind localitatea 
Brad 

o Capacitatile existente de tratare a fractiei biodegradabile nu pot indeplini tintele impuse 
prin legislatie 

o Lipsesc cu desavarsire instalatiile de tratare a deseurilor  in amestec 

• Reciclare deseuri: 

o Exista o statie de sortare cu capacitate totala de 3.800 tn/an deservind localitatea Brad 
si o statie deservind Vulcan si Aninoasa cu capacitate totala de 4.900 tn/an – 
imposibilitate de a atinge tintele impuse prin legislatie 

• Eliminarea deseurilor: 

o Eliminarea a aproximativ 170.000 tn/an de deseuri in depozitele neconforme. 

Deasemenea, in judet mai exista 9 depozite urbane neconforme, in Aninoasa, Uroi Rapoltu 
Mare, Orastie, Deva, Hateg, Petrila, Lupeni, Calan si Hunedoara care trebuie sa fie inchise (mai 
exista 2 depozite neconforme in Vulcan si Uricani, care trebuie sa fie inchise, dar acestea nu 
reprezinta obiectul prezentului proiect). 

Conform celor enuntate anterior, sistemul existent nu este durabil si in conformitate cu 
directivele UE referitor la toate etapele de gestionare deseuri (colectare, tratare si valorificare, 
eliminare finala). 

1.3 Obiectivele generale si specifice ale proiectului 
Obiectivul general al proiectului este: 

Dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare deseuri care sa reduca impactele asupra 
mediului in judetul Hunedoara, prin perfectionarea serviciului de gestionare deseuri si 
inchiderea depozitelor existente neconforme si necontrolate, conform practicilor si politicii UE si 
in contextul Axei Prioritare 2 a POS Mediu. 

Obiectivele specifice si tintele cantitative stabilite pentru sistemul de gestionare deseuri in 
judetul Hunedoara, rezulta din Directivele UE privind deseurile (Directiva Cadrul a Deseurilor. 
Directiva Depozitelor, Directiva Deseurilor de Ambalaje) si sunt stabilite dupa cum urmeaza: 

• Prevenirea generarii deseurilor 

Principala tinta prevazuta pentru prevenirea generarii deseurilor esta ca cresterea totala a 
Deseurilor Municipale Solide (DMS) pentru perioada 2010-2020 sa nu depaseasca 5%.  

• Colectarea deseurilor 

Principalele tinte privind colectarea deseurilor, includ: 

o Rata de racordare la serviciile de salubritate in mediul urban si rural sa fie de 100 % 
pana in 2013; 

o Modernizarea sistemelor actuale de colectare si transport a deseurilor municipale; 

o Extinderea si modernizarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor. 

• Reciclarea deseurilor 

Principala tinta privind reciclarea deseurilor consta in instalarea unei statii de sortare cu 
capacitate suficienta pentru a acoperi intreaga cantitate de deseuri colectate separat.  

Principalele tinte prevazute pentru reciclarea deseurilor pentru anii 2013 si 2016, includ 
valorificarea/reciclarea a: 

− 60,0% hartie si carton; 

− 22,5% plastic; 
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− 60,0% sticla; 

− 50,0% metal 

− 15,0% lemn 

• Tratarea deseurilor 

Principala tinta privind tratarea deseurilor este devierea deseurilor municipale biodegradabile de 
la depozitare. In acest sens, tintele specifice cantitative prevad implementarea unor capacitati 
suplimentare pentru tratarea biologica a deseurilor, in vederea tratarii a urmatoarelor cantitati 
minime de deseuri biodegradabile (comparativ cu anul de referinta 1995): 

− 45.751 pentru anul 2013 (rezultand din cerinta ca maxima cantitate de deseuri care se 
poate depozita sa fie de 50% din deseurile biodegradabile generate in 1995 in judetul 
Hunedoara) 

− 63.589 pentru anul 2016 (rezultand din cerinta ca maxima cantitate de deseuri care se 
poate depozita sa fie de 35% din deseurile biodegradabile generate in 1995 in judetul 
Hunedoara) 

• Eliminarea deseurilor 

Principala tinta privind eliminarea deseurilor se refera la inchiderea depozitelor urbane 
neconforme si eliminarea deseurilor in noul depozit care va deservi intregul judet, precum si 
minimalizarea cantitatii de deseuri netratate eliminate, se permite doar eliminarea reziduurilor 
din statiile de tratare. 

1.4 Generarea deseurilor 
Urmatorul tabel prezinta prognoza generarii deseurilor pentru perioada 2010 – 2040. Se 
bazeaza pe o prognoza a populatiei care a inregistrat o tendinta de scadere demografica, 
asemenator si altor zone din Romania. S-a luat in considerare faptul ca odata cu implementarea 
noului sistem de gestionare deseuri in judet, se va atinge rata de racordare de 100%. Astfel, se 
considera ca in 2013 atat mediul urban cat si cel rural vor avea o rata de racordare de 100%. 

Tabel 1-1: Prognoza generarii deseurilor in judetul Hunedoara, 2010-2040 (in tn) 
 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040 

Total 
urban 164.613 164.853 165.095 165.339 166.080 167.090 169.738 172.574
Total 
rural 21.285 21.317 21.349 21.381 22.007 22.157 22.551 22.974
Total 
judet 185.898 186.170 186.444 186.720 188.087 189.247 192.289 195.548

In anul 2013, la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, cantitatea totala a deseurilor 
generate in judetul Hunedoara se estimeaza la 186.720 tn/an, sau 414 kg/cap.loc/an, din care 
165.339 tn/an (cca. 88,5%) sunt generate in mediul urban si 21.381 tn/an se genereaza in 
mediul rural. Pentru anul 2016,  cantitatea totala a deseurilor generate in judetul Hunedoara se 
estimeaza la 188.087 tn/an, sau 427 kg/cap.loc/an, din care 166.080 tn/an (cca. 88,3%) in 
mediul urban si 22.007 tn/an in mediul rural. 

Pentru prognoza din perioada 2010 – 2016, se aplica urmatoarea rata de deseuri generate pe 
cap de locuitor. 
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Figura 1-1: Proiectia generarii deseurilor municipale in judetul Hunedoara (kg/cap.loc/an) 
Se estimeaza o crestere anuala pe cap de locuitor de 0.8%, conform Planului National si a 
planurilor regionale de Gestionare Deseuri. Rata de crestere se aplica pentru toate tipurile de 
deseuri municipale si pentru perioada de dupa 2013. 

1.5 Rezultatul proiectului 
In vederea indeplinirii obiectivelor mentionate anterior, proiectul propus prevede implementarea 
tuturor etapelor sistemului integrat de gestionare deseuri, de la generarea deseurilor si pana la 
eliminarea finala a reziduurilor.  

• Colectarea si transportul deseurilor: 
o Impartirea judetului in cinci (5) zone de colectare, astfel: 

− Zona de gestionare deseuri 1 – Brad: Aceasta zona acopera partea de nord a 
judetului si va fi deservita de infrastructura existenta (statie de compostare, statie de 
sortare si statie de transfer). 

− Zona de gestionare deseuri 2 – Hateg: aceasta zona acopera partea de sud a 
judetului si va fi deservita de statia de transfer existenta. 

− Zona de gestionare deseuri 3 – Bircea Mare: Aceasta zona acopera partea centrala 
a judetului si va fi deservita de noua instalatie centrala de gestionare deseuri (statie 
sortare, statie tratare si depozit) care se va construi in Bircea Mare  

− Zona de gestionare deseuri 5 – Petrosani: Aceasta zona acopera partea de sud a 
judetului (zona Valea Jiului) si va fi deservita de instalatia de sortare existenta 
precum si de noua statie de sortare si statie de transfer.  

o Colectarea deseurilor in aceste zone se va realiza astfel: 

− Colectare in 4 pubele: sistemul presupune colectarea selectiva a urmatoarelor fractii: 
hartie/carton, sticla, resturi reciclabile si fractie organica (biodegradabila). Se va 
implementa in intreg judetul. 

o Pentru a se indeplini in totalitate tintele de colectare, proiectul include achizitionarea de 
pubele (cca. 17.220 pubele de diferite capacitati) Achizitionarea camioanelor de 
colectare nu reprezinta obiectul prezentului proiect, acestea vor fi asigurate de operatorii 
privati conform procedurii de licitatie (23 camioane de 12 mc fiecare si 15 camioane de 
16 mc fiecare). 
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• Reciclarea: 
o Continutul din pubelele cu fractie uscata/hartie/sticla se va livra la: 

− Noua statie de sortare (MRF) in Bircea Mare  cu capacitatea de cca. 33.800 tn/an si 
va consta in tehnologia simpla de sortarea manuala si magnetica pentru metalele 
feroase. 

− Noua statie de sortare (MRF) in Petrosani cu capacitatea de cca. 15.980 tn/an si va 
consta in tehnologia simpla de sortarea manuala si magnetica pentru metalele 
feroase. 

− Statia de sortare existenta (MRF) in Vulcan cu capacitatea de cca. 4.900 tn/an si va 
consta in tehnologia simpla de sortarea manuala si magnetica pentru metalele 
feroase. 

− Statia de sortare existenta (MRF) in Brad cu capacitatea de cca. 3.800 tn/an si va 
consta in tehnologia simpla de sortarea manuala si magnetica pentru metalele 
feroase. 

• Gestionarea deseurilor biodegradabile: 
o Continutul de fractie umeda si deseurile din piete se vor transporta la noua statie centala 

MRF din Bircea Mare  pentru generarea de produs stabilizat (Compost ca Rezultat) si la 
statia de compostare existenta din Brad. Statia din Bircea Mare  va avea capacitatea de 
cca. 82.400 tn/an si va genera aprox. 26.300 tn/an CLO care va fi utilizat ca material de 
izolare pentru depozite sau pentru reabilitarea depozitelor existente neconforme, a 
depozitelor vechi si a altor zone contaminate sau paduri. Statia de compostare de la 
Brad are o capacitate totala de aprox. 7.100 tn/an si va genera 2.300 tn/an compost. 
Aproximativ 41.700 tn/an de reziduuri se vor elimina din statia de la Bircea Mare  si 
3.800 de la statia din Brad. 

• Eliminarea deseurilor: 
o Reziduurile de la statiile de sortare si compostare/TMB, precum si deseurile netratate si 

cele stradale se vor elimina la noul depozit din Bircea Mare . Acest depozit va prelua o 
cantitate de aprox. 101.100 tn/an de deseuri. 

• Prevenirea generarii deseurilor: 
o Proiectul se axeaza pe indeplinirea tintei de prevenire a deseurilor prin promovarea 

compostarii in gospodarii. In acest sens, proiectul prevede achizitionarea a cca. 12.900 
pubele (220 l fiecare) care se vor distribui in zonele rurale pentru reducerea cantitatii de 
deseuri (in special a celor biodegradabile) care ajung in pubele. 

In cele din urma proiectul prevede incetarea activitatii tuturor depozitelor urbane neconforme si 
inchiderea acestora. Activitatile de inchidere se vor derula in-situ in conformitate cu prevederile 
legislative nationale.  

 

1.6 Costuri de investitie si O&I 
In faza initiala de investitie (2012-2013), se vor implementa urmatoarele investitii (incluzand 
TVA 24%): 

 in preturi curente in preturi constante 
(2011) 

Total costuri de investitie din care 70.636.566 EUR 66.370.915 EUR 
Costuri eligibile de investitie 55.615.871 EUR 52.267.335 EUR 
Costuri neeligibile de investitie 15.020.695 EUR 14.103.580 EUR 
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Costurile neeligibile reprezinta in mare parte, TVA, precum si costuri pentru construirea 
drumurilor de acces si conectare a instalatiilor la utilitati. Costurile pentru echipamentul de 
colectare (camioane) nu au fost incluse in proiect (acestea sunt suportate de operatorii privati), 
dar vor fi luate in considerare in evaluarea costurilor O&I si in analiza tarifelor, ca parte a 
costurilor de colectare. 

Perioada de analiza se incheie in 2040, mai exact la 28 de ani de la finalizarea investitiilor 
initiale (perioada de analiza ACB este de 30 de ani incepand cu 2011-2040 inclusiv). 

Evaluarea pentru costurile O&I pentru sistemul integrat de gestionare deseuri in scenariile „cu 
proiect” si „fara proiect”, este prezentata in urmatorul tabel. 

Tabel 1-2: Evaluarea costurilor O&I – preturi constante 2011 

Proiectie costuri 
O&I constant 
EURO 
(inc. 
Incrementala) 

2013 2014 2017 2022 2027 2032 2040 

Costuri O&I – Cu 
proiect’ 

9.019.064 9.192.584 9.449.588 10.326.67211.837.47713.485.809 9.019.064

Costuri O&I – ‚Fara 
proiect’ 

6.655.525 6.672.225 6.713.021 6.807.693 7.041.694 7.320.125 6.655.525

Costuri O&I - 
Incrementale 

2.363.539 2.520.359 2.736.567 3.518.980 4.795.783 6.165.685 2.363.539

Calcularea costurilor operationale si de intretinere, precum si a celor de colectare, se regaseste 
in foaia de lucru „costuri de operare” din modelul financiar. Principalele elemente ale calculului 
sunt prezentate in capitolul 4. 

1.7 Tarife si sustenabilitate 
Conform Dispozitiilor ACB si a altor instructiuni, tarifele pentru proprietate rezidentiala 
(gospodarie) nu vor depasi 1,8% din venitul mediu net (disponibil) pe gospodarie din cea mai 
saraca decila, cu TVA (24%). Prognoza venitului pe gospodarie se bazeaza pe statistici oficiale 
ale venitului net (disponibil) pe gospodarii din Romania si jud Hunedoara pentru perioada 2008 
– 2010, conform publicatiilor din Institutul National de Statistica (INS).  

Calcularea tarifelor se face pe baza metodologiei capitalului constant unde costurile de capital 
actualizate (investitii si reinvestitii) minus valoarea rezidentiala se imparte la tonajul actualizat al 
proiectului, apoi se inmulteste cu tonajele prevazute (neactualizate). Aceasta valoare se adauga 
la costurile operationale calculate (minus veniturile proiectului) si se imparte la tonajul prevazut 
pentru a se obtine un tarif anual al utilizatorului.  

Prognoza tarifelor propuse prevede o crestere a tarifului rezidential (al gospodariei) de la 175 
RON/t in 2011 la 290,8RON /t dupa finalizarea poriectului (in 2040). Prognoza tarifului 
nerezidential (atribuit in general „unitatilor economice”) include o crestere liniara initiala pentru a 
se obtine DPC (290,8 RON /t) in 2014. Ulterior acest tarif se bazeaza pe evaluarea anuala care 
este mai mare, DPC sau tariful rezidential, conform Dispozitiilor ACB, tarifele nerezidentiale nu 
trebuie sa fie mai mici decat tarifele rezidentiale (pe gospodarie).  

Aceasta metoda asigura ca limita de sustenabilitate impusa este considerata pentru utilizatorii 
rezidentiali, principiul „poluezi, platesti” se impune pentru utilizatorii nerezidentiali, iar lichiditatea 
financiara a operatorului proiectului (IDA stabilita pentru jud Hunedoara) se pastreaza. 

Tabel 1-3: Extrase din planul anual de dezvoltare tarifara, in preturi constante (2011) 
RON/t si RON/cap de locuitor/luna 

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2027 2032 2040 
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Tarife in RON/t, fara TVA 
Tarife rezidentiale 
estimate  -
(gospodarii) 

175,0 190,0 195,0 203,4 208,9 214,5 220,2 238,4 290,8 290,8 175,0

Rata de 
sustenabilitate (in 
% pe venit din cea 
mai saraca decila) 

1,66% 1,75% 1,77% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,76% 1,40% 1,66%

Tarife 
nerezidentiale 
estimate  (unitati 
economice) 

180,0 190,0 210,2 230,3 250,5 290,8 290,8 290,8 290,8 290,8 180,0

Tarife in RON/cap de locuitor/luna (residential), cu TVA 

Medie   6,00 6,28 6,46 6,66 6,85 7,49 9,41 9,69 6,00
Gospodarii urbane   7,02 7,34 7,56 7,79 8,02 8,76 11,00 11,33 7,02
Gospodarii rurale   2,64 2,76 2,84 2,93 3,02 3,30 4,14 4,27 2,64

 
 

1.8 Alte venituri 
Pe langa veniturile obtinute din tarifarea colectarii deseurilor, un venit suplimentar este obtinut 
din vanzarea reciclabilelor produse in statiile de sortare si vanzarea compostului produs in TMB. 

Reciclabile 
Reciclabilele care ies din statia de sortare in 2016 sunt cele indicate in Error! Reference 
source not found.. Preturile pentru 2011 utilizate in model sunt prezentate in Error! Reference 
source not found.. 

Tabel 1-4: Posibilul pret de vanzare a materialelor reciclabile 

Produs Tone in 
2016 Pret in EUR/t 

Total 
vanzari in 

2016 
(EUR) 

2016 pret 
mediu 

ponderat 
EUR/t 

Hartie si carton 11.723 40  468.920   
Sticla 5.625 2  11.250   
Metal 6.732 160  1.077.120   
Plastic 11.574 50  578.700   
Total 35.654    2.135.990 59,9 

RON/t1 
* Bazat pe un curs de schimb valutar de 4.18 RON/EUR pe 2011. 

 250,4 

Compost 
Exista o piata limitata in ceea ce priveste compostul in judetul Gorj. Totusi, se preconizeaza ca 
10% din totalul de compost obtinut, de calitate superioara, se vinde la un pret de 5 EUR/t, 
obtinandu-se un pret mediu de 0,50 EUR/t (2,09 RON/t la o rata de schimb valutar de 
4,18 RON/EUR) pentru compost.  

Namol 
Se considera ca namolul din statiile de tratare apa uzata este admis pentru depozitare in 
depozitele de deseuri la un pret de 34,69 RON/t (fara TVA) care include taxe de operare, 
investitie si reinvestitie pentru o recuperare deplina a costurilor pe tona. 

 

1.9 Rezultatele analizei financiare 
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Pe baza modelului, s-au obtinut urmatoarele rezultate referitoare la rata de cofinantare a 
proiectului si profitabilitatea acestuia: 

 Tabel 1-5: Rezultatele selectate privind rata de cofinantare (in preturi curente)  

    Value 

  1. Costuri eligibile (in euro, neactualizat) 
(Section H.1.12 (C)) 55.615.871 

  2.  Deficit de finantare (%) = (E.1.2.11) 93,87% 

  3. 

Suma prevazuta " suma la care rata de cofinantare pentru axa 
prioritara (articolul 41 alineatul (2)) = (1) * (2) (cu respectarea 
maxima a contributiei publice in conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat) 

52.206.618 

  4. Rata de co-finantare pentru Axa prioritara 2 (%) 83,5% 

  5. Contributia comunitara (in euro) = (3) * (4) 43.592.526 

  

Pe baza totalului de costuri eligibile (EC) de aproximativ €55.615.871 (preturi actuale, fara TVA) 
si suma decisa (DA) de aproximativ €52.206.618 milioane, rezulta o subventie UE in valoare de 
€43.592.526 milioane, echivalentul a 83,5% din suma decisa si 78,4% din costurile eligibile. 

Tabel 1-6: Indicatorii de performanta financiara ai proiectului 

Principalele elemente si parametrii FRR/C inainte de 
Asistenta Comunitatii 

FRR/K, dupa asistenta 
Comunitatii 

Rata de rentabilitate financiara (%) -4,75% (FRR/C) 0,90% (FRR/K) 
Valoare neta actuala (euro) -42.134.941 (FNPV/C) -6.532.072 (FNPV/K) 

 

1.10 Planul de finantare 
Planul de finanatare al proiectului este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 1-7: Plan de finantare al proiectului, 2011-2013 (Euro) (preturi actuale) 

1.1.1.1 Contributia EC (max 83,5%) 
43.952.526                   83,5% of 1.1 

1.1.1.2 Contributia Bugetul de stat (15,5%) 
8.092.026 

15,5% of 1.1 

1.1.1 Deficit de 
finantare 

 
52.206.618 

93,87% 
of 1.1 

1.1.1.3 Contributia Consiliul Judetean (1%) 
522.066             1% of 1.1 

1.1 Cost 
Eligibile 
 
 
55.615.871 
79% 
of 1 

1.1.2 Deficit de finantare (Contributie CJ)  
 

                                                3.409.2536,13% of 1.1 
Recuperat (CJ) 

 
12.241.731 

1. Valoarea totala 
a proiectului 
(costuri totale = 
eligibile + 
neeligibile) 
 

70.636.566 
100% 

1.2. Costuri 
neeligibile 

(alte categorii 
decât cele 

eligibile) 
 

1.2.1 Contributie CJ  
 
 

15.020.695 
100% 
of 1.2 

1.2.1.1 TVA 
 
 

13.439.450 
89,5% 
of 1.2 

Nerecuperat (CJ)  
1.197.719 
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15.020.695 
19,8% 

of 1 

1.2.1.2 Altele (CJ)  
 

1.581.245 
10,5% 
of 1.2 

 
Contributia beneficiarului, a Consiliului Judetean Hunedoara, se ridica la 6.710.283 EUR, 
incluzand contributia la Deficitul de Finantare (1%), rata deficitului nefinantat din costurile 
eligibile ale proiectului, costurile neeligibile si TVA –ul nerambursabil. Pe langa asta, Consiliul 
Judetean este obligat sa prefinanteze valoarea TAV-ului nerambursabil. Este de inteles faptul 
ca la aceasta etapa, contributiile locale vor fi asigurate din bugetele locale ale Consiliului si cele 
ale administratiilor locale ale Consiliului Judetean fara imprumuturi. 

Detaliile suplimentare referitoare la situatia financiara a Consiliului Judetean Hunedoara si 
capacitatea acestuia de cofinantare a proiectului, sunt atasate ca Anexa 5. 

1.11 Analiza sustenabilitatii financiare 
Error! Reference source not found. prezinta prognoza veniturilor (tarifele utilizatorilor, venituri 
din vanzarea de reciclabile si compost, taxe de tratare namol de epurare si deseuri municipale) 
si costuri pentru scenariul „cu proiect”, in RON preturi actuale. Este indicat faptul ca veniturile 
acopera complet costurile O&I si costurile financiare ale sistemului (dobanzile la imprumuturi 
asigura reinvestitia ulterioara si inlocuirea bunurilor, nu costurile de reinvestitie detaliate). 
Datorita deficitului de sustenabilitate privind tarifele de uz casnic, costurile de amortizare a 
activelor proiectului sunt acoperite partial. 
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Figura 1-2: Detalierea veniturilor si a costurilor sistemului integrat de gestionare deseuri 

(in mii RON), preturi curente 
 
Tabel 1-8 prezinta rata de acoperire a costurilor O&I si Costurile de Amortizare din veniturile 
totale  
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Tabel 1-8: Rata de acoperire costuri O&I (venituri / costuri O&I) in in scenariul „cu 
proiect”, 2012 - 2031 

Rata de acoperire 
prin venituri 2012 2013 2016 2020 2030 2040 

a costurilor O&I 119,0% 108,0% 123,3% 121,2% 122,1% 108,8% 

a O&I+Cost 
Amortizare 116,0% 81,2% 103,7% 103,5% 106,3% 103,7% 

 

Prin urmare. conform mentiunilor din dispozitiile ACB, tarifele/taxele sunt stabilite la nivel 
adecvat astfel incat sa acopere costurile de operare si intretinere, incluzand costurile de 
inlocuire a echipamentelor cu durata de viata mai scurta, precum si costurile de amortizare a 
activelor (reprezentand un indicator al costurilor necesare pentru inlocuirea infrastructurii pe 
viitor). 

Urmatoarea figura prezinta dezvoltarea fluxului monetar cumulat pentru sistemul integrat de 
gestionare deseuri. Reiese faptul ca bilantul de flux monetar este pozitiv pe intreaga perioada 
de analiza. 
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Figura 1-3: Dezvoltarea fluxului monetar cumulat pentru sistemul integrat de gestionare 

deseuri (in  milioane RON), preturi actuale 
  

1.12 Rezultatele analizei economice 
Analiza economica a fost elaborata cu scopul de a se asigura ca proiectul are o contributie 
socio-economica pozitiva (beneficiile depasesc costurile) pentru societatea romaneasca in 
general si pentru jud Hunedoara in particular, si daca din punctul de vedere al Uniunii 
Europene, proiectul merita cofinantare din fonduri UE. 

In cadrul analizei economice: 
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• costurile se bazeaza pe costuri financiare dar sunt ajustate unde shadow prices difera 
de preturile reale; 

• beneficiile sunt calculate pe baza unore metode standard elaborate si prezentate in 
Dispozitiile ACB si includ urmatoarele elemente referitoare la: 

o economiile resurselor de costuri (mai exact. prin reciclarea materialelor, 
economisirea spatiilor de depozitare deseuri); 

o reducerea disconfortului vizual, a mirosurilor si a riscurilor directe asupra 
sanatatii (prin inchiderea depozitelor neconforme; evitarea levigatului necontrolat 
din deseuri)  

o reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (prin redirectionarea deseurilor 
biodegradabile din depozite) 

Rezultatele analizei economice sunt prezentate in urmatoarele tabele. 

Tabel 1-9: Rezumatul beneficiilor economice identificate in cadrul analizei 

Beneficiu Valoare 
unitara (unde 

este cazul) 

Valoare 
totala (in 

Euro, 
actualizata la 

5.5% p.a.) 

% din 
totalul de 
beneficii 

Total economii resurse costuri 60 €/t din 
reciclabile 24.219.843 25,8% 

Reduceri totale ale 
discomfortului si a riscurilor 
asupra sanatatii 

2 €/t din deseuri 4.432.734 4,7% 

Reduceri totale ale emisiilor 
de gaze cu effect de sera 

25 pana la 45 
€/t din CO2 65.368.110 69,5% 

Total  94.020.687 100,00% 

 

Dupa cum reiese din tabelul anterior, cel mai mare beneficiu economic este perfectionarea 
serviciilor de deseuri, reprezentand peste 50% din totalul beneficiilor 

Tabel 1-10: Rezumatul costurilor economice identificate in cadrul analizei 

Cost 
Valoare totala (in 
Euro, actualizata 

la 5.5% p.a.)

% din totalul 
costurilor 

Bunuri 
comercializate 41.597.649 54,9% 

Bunuri 
necomercializate 6.712.749 8,9% 

Forta de munca 
calificata 5.336.086 7,1% 

Forta de munca 
necalificata 21.013.506 27,7% 

Valoarea 
economica a 
terenului 

1.076.744 1,4% 

Total 75.736.734 100,00% 

 
45,5% referitor la 

costurile de 
investitie  

 

Principalii indicatori economici obtinuti sunt satisfacatori: 
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ENPV =    18.283.953 EUR 

ERR =                   10,2% 

Raportul B/C          1,24 

 

1.13 Analiza de risc si sensibilitate 
Variabilele principale sunt definite ca fiind acelea pentru care o schimbare a valorii cu 1%, 
atrage dupa sine o variantie de peste 1 punct procentual in cazul de referinta FRR/K sau ERR 
sau peste 5% a valorii in cazul de referinta FNPV/K sau ENPV. Rezulta ca totii parametrii 
financiari (investitii, venituri si costuri O&I) sunt considerati variabile principale si nici un 
parametru economic (beneficiile economice) nu este variabila principala.  

Analiza valorii comutative genereaza urmatoarele rezultate: 

Tabel 1-11: Valoare comutativa pentru variabilele cheie 

  Variabila critica Valoare comutativa 

1 Costuri de investitie proiect Cresterea maxima inainte ca FNPV/K sa devina 
negativa (%) 

 (deja 
negativa) 

2 Venituri Scaderea maxima inainte ca FNPV/K sa devina 
negativa (%) 

 (deja 
negativa) 

3 Costuri O&I Cresterea maxima inainte ca FNPV/K sa devina 
negativa (%) 

 (deja 
negativa) 

4 Beneficii economice Scaderea maxima inainte ca ENPV sa devina negativa 
(%) 19,5% 

5 Costuri economice (Investitie) Cresterea maxima inainte ca ENPV sa devina negativa 
(%) 

Not critical 
(53,1%) 

6 Costuri economice (O&I) Cresterea maxima inainte ca ENPV sa devina negativa 
(%) 

Not critical 
(44,4%) 

Analiza de risc a evaluat impactul ipotezelor pesimiste si optimiste asupra indicatorilor 
economici, rezultatele sunt prezentate in Tabel 1-12. 

Tabel 1-12: Rezultatele analizei de risc: impactul ipotezelor pesimiste si optimiste asupra 
indicatorilor economici 

Rezultatele 
analizei 
riscului  

FRR/K before community 
assistance 

FNPV/K before 
community assistance ERR ENPV 

(Th EURO)

Caz de 
baza -4,75% -42.135 10,2% 18.284 
Scenariu 
pesimist  -19,4% -78.417 3,4% -8.687 
 Scenariu 
optimist -0,5% -26.133 27,0% 81.924 

 

Pe baza scenariului pesimist si optimist ERR se incadreaza in gama 31% pana la 27% p.a., iar 
ENPV se inacadreaza in gama €-8,7 milioane pana la €81,9 milioane. Cea mai mare proportie 
din gama este profitabila din punct de vedere economic chiar si in cazul celor mai nefavorabile 
devieri ale principalelor variabile din ipoteze. 
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Cateva riscuri asociate beneficiului si succesului implementarii proiectului si masurile de 
reducere, includ: 

• Subestimarea costurilor de investitie: 

Costurile de investitie s-au calculat pe baza proiectului detaliat al instalatiilor. Prin 
urmare se preconizeaza ca aceste costuri sa nu depaseasca mai mult de 5-10% 
costurile deja calculate. In acest sens, s-a prevazut o suma pentru costuri neprevazute. 
Procesul competitiv de licitatie trebuie sa duca la o revenire catre preturi mai 
competitive. 

• Subestimarea costurilor de operare: 

Costurile de operare s-au calculat pe baza proiectului detaliat al instalatiilor. Totusi, 
faptul ca aceste costuri se bazeaza pe cantitatea de deseuri generata la nivel de judet, 
nu garanteaza lipsa unor neclaritati. In orice caz, s-au elaborat o serie de ipoteze pentru 
calcularea acestor costuri, care se asteapta sa echilibreze orice posibila depasire a 
costurilor. 

• Dimensionarea instalatiilor: 

Dimensionarea instalatiilor s-a efectuat pe baza generarii estimative de deseuri, utilizand 
metodologia standard implementata in Romania, populatia estimata si ipotezele prin 
care tintele de gestionare deseuri trebuie respectate. Pe durata implementarii proiectului 
rezulta ca marimea instalatiilor este fie supraestimata, fie subestimata, aceasta fiind 
solutionata prin schimbari operationale ale sistemului. Toate instalatiile propuse au 
sistem de functionare simplu si nu necesita tehnologii complexe sau investitii mari, iar 
posibila necesitate de modificare a capacitatii se face prin adaptari ale modului de 
operare (ex: numar de ture, frecventa de colectare, modificarea duratei de stocare). 
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2 Aria proiectului, abordarea strategica si definirea 
obiectivelor 

2.1 Aria proiectului si beneficiarii 
Aria proiectului include intreg Judetul Hunedoara, care face parte din Regiunea de Vest. 
Populatia actuala (2011) este de cca. 457.662 locuitori, din care 351.223 locuiesc in mediul 
urban si 106.439 locuiesc in mediul rural. Populatia se afla intr-o usoara scadere, la fel ca si in 
alte zone din tara. 

Beneficiarii directi ai proiectului sunt gospodariile, institutiile sociale si administrative, precum si 
unitatile comerciale si industriale ale judetului, in cazul in care ne raportam la eliminarea 
deseurilor de tip domestic pe care il genereaza. Indirect, populatia judetului ca intreg, va 
beneficia de un sistem de gestionare deseuri care nu afecteaza mediul (a se vedea figura de 
mai jos). 

2.2 Abordarea strategica 
Unul din principalele obiective ale politicii regionale UE este cel de Convergenta. Acesta 
acopera regiuni unde PIB per cap de locuitor este sub 75% din mediu UE si cauta sa 
accelereze dezvoltarea economica a acestora. Este finantat din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala (FEDR), din Fondul Structural European (FSE) si din Fondul de Coeziune. Prioritatile 
acestui obiectiv sunt capitalul fizic si uman, inovatia, societatea bazata pe cunoastere, mediul si 
eficienta administrativa.  

Ca beneficiar al acestor fonduri, Romania elaboreaza proiecte pentru sectorul de mediu cu 
scopul de a utiliza resursele financiare UE destinate in acest scop. Prezentul proiect este unul 
din aceste tipuri de lucrari.  

Pentru perioada 2007-2013, pentru Romania s-au alocat aproximativ 19.2 miliarde EURO in 
cadrul obiectivului de Convergenta si 455 milioane EURO in temeiul obiectivului de Cooperare 
Teritoriala Europeana. 

Obiective strategice 
Conform Cadrului Strategic National de Referinta (CSNR) pentru Romania, fondurile UE vor fi 
investite in reducerea discrepantelor socio-economice dintre Romania si alte State Membre UE, 
prin cresterea PIB cu 15-20% pana in 2015. S-au stabilit 5 prioritati tematice in vederea atingerii 
acestor obiective:  

• Dezvoltarea infrastructurii de baza conform standardelor europene; 

• Cresterea competitivitatii economice pe termen lung din Romania; 

• Dezvoltarea si utilizarea intr-o maniera mai eficienta a capitalului uman romanesc; 

• Cladirea unei capacitati eficiente de administrare; 

• Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate in interiorul tarii. 

Programe operationale  

Prioritatile CSNR se vor implementa prin 7 programe operationale (PO):   

• Trei PO vor fi finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR): PO 
Regional, PO de Crestere a Competitivitatii Economice si PO de Asistenta Tehnica; 

• Doua PO vor fi finantate din Fondul Social European (FSE) si se vor axa pe dezvoltarea 
resurselor umane si pe imbunatatirea capacitatii administrative; 

• Doua programe axate pe infrastructura, PO de Mediu si PO de Transport, care vor fi 
finantate prin FEDR si Fondul de Coeziune (FC). 



HUNEDOARA COUNTY COST BENEFIT ANALYSIS
 

 
“Integrated Waste Management System in Hunedoara County”                                       18 

EPEM Greece/ISPE Romania Consortium 
FEASIBILITY STUDY – Hunedoara COUNTY 

 

 
SITUATIA ACTUALA SI ALTERNATIVELE PROPUSE PRIVIND GESTIONAREA 
DESEURILOR IN JUDETUL HUNEDOARA 
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Prezentul proiect face parte din PO de Mediu. 

PO sectoriale pentru gestionarea apei si a deseurilor intra in responsabilitatea Ministerului 
Mediului si al Padurilor (MMP). 

MMP a creat un Program Operational Sectorial (POS) de Mediu, un document strategic 
elaborat in conformitate cu Dispozitiile Strategice ale Comunitatii, Planul de Dezvoltare 
Nationala 2007-2013 si Cadrul Strategic National de Referinta. 

In cadrul „Axei Prioritare 2”, POS Mediu a stabilit obiectivele referitoare la deseuri, si anume:  

" Dezvoltarea unor sisteme integrate de gestionare deseuri prin imbunatatirea gestionarii 
deseurilor si prin reducerea numarului de situri contaminate istoric in cel putin 30 de judete 

pana in 2015". 

MMP a elaborat un Plan National de Gestionare Deseuri si Planuri Regionale de Gestionare 
Deseuri pentru fiecare din cele 8 Regiuni. Cele din urma prezinta situatia actuala si stabilesc 
tintele cantitative si programele de imbunatatire ale sectorului. Pe baza acestora s-au elaborat 
Master Planuri pentru fiecare Regiune si fiecare judet.   

Master Planurile sunt urmate de studii de fezabilitate care stau la baza cererii Guvernului in 
vederea obtinerii asistenta financiara din partea UE. ACB face parte din studiul de fezabilitate 
pentru judetul Hunedoara. 

2.3 Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general al proiectului este stabilit astfel: 

Dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor care presupune reducerea 
impactelor asupra mediului in judetul Hunedoara, prin imbunatatirea serviciilor de gestionare 
deseuri si inchiderea depozitelor existente neconforme, in temeiul practicilor si politicilor 
europene si in contextul Axei Prioritare 2 din cadrul POS Mediu. 

2.4 Obiectivele specifice ale proiectului 
Infrastructura ce urmeaza a fi dezvoltata in cadrul proiectului, asigura indeplinirea tintelor 
calitative si cantitative referitoare la gestionarea deseurilor, conform Legislatiei Nationale si a 
planului aprobat la nivel national, regional si judetean de gestionare deseuri. Aceste tinte sunt 
descrise in cele ce urmeaza. 

• Prevenirea generarii deseurilor 

Principala tinta stabilita in vederea prevenirii generarii deseurilor este ca procentul de crestere 
totala a Deseurilor Municipale Solide (DMS) pentru perioada 2010 – 2020, sa nu depaseasca 
5%.  

• Colectarea deseurilor 

Principalele tinte stabilite pentru colectarea deseurilor sunt: 

o Rata de racordare la serviciile sanitare in zonele urbane si rurale sa fie de 100% in 2013 

o Imbunatatirea sistemelor actuale de colectare si transportare a deseurilor municipale 

o Extinderea si imbunatatirea sistemului de colectare selectiva a deseurilor. 

• Reciclarea deseurilor 

Principala tinta in ceea ce priveste reciclarea deseurilor se refera la implementarea statiilor de 
sortare prevazute cu capacitate suficienta sa asigure sortarea intregii cantitati de deseuri 
colectate selectiv.  

Principalele tinte cantitative prevazute pentru reciclarea deseurilor includ reciclarea / 
valorificarea a: 
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o pentru anul 2013 

o 7.912 tn sau 60% hartie si carton; 

o 3.646 tn sau 22.5% plastic; 

o 7.309 tn sau 60% sticla; 

o 2.515 tn sau 50% metal; 

o 1.006 tn sau 15% lemn 

o pentru anul 2016 

o 8.815 tn sau 60% hartie si carton; 

o 4.062 tn sau 22.5% plastic; 

o 8.142 tn sau 60% sticla; 

o 2.801 tn sau 50% metal; 

o 1.121 tn sau 15% lemn 

• Tratarea deseurilor 

Principala tinta in ceea ce priveste tratarea deseurilor, este devierea deseurilor biodegradabile 
municipale de la depozitare. In acest sens, tintele cantitative specifice includ asigurarea 
capacitatii necesare de tratare biologica a deseurilor in vederea tratarii a urmatoarelor cantitati 
minime de deseuri biodegradabile (comparativ cu anul de referinta 1995): 

o 45.751 pentru anul 2013 (rezultand din cerinta ca maxima cantitate de deseuri ce poate 
fi depozitata sa fie de 50% deseuri biodegradabile generate in 1995 in judetul 
Hunedoara) 

o 63.589 pentru anul 2016 (rezultand din cerinta ca maxima cantitate de deseuri ce poate 
fi depozitata sa fie de 35% deseuri biodegradabile generate in 1995 in judetul 
Hunedoara) 

• Eliminarea deseurilor 

Principala tinta privind eliminarea deseurilor se refera la inchiderea depozitelor urbane 
neconforme si eliminarea deseurilor in noul depozit conform care va deservi intreg judetul, 
precum si de a minimaliza cantitatea de deseuri netratare si de a depozita doar reziduurile din 
statiile de tratare. 
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3 Descrierea proiectului 

3.1 Situatia actuala 
Actualul sistem de gestionare deseuri in judetul Hunedoara consta in colectarea, valorificarea 
partiala a reciclabilelor si tratarea fractiei organice a deseurilor, precum si eliminarea deseurilor. 
Majoritatea cantitatii de deseuri municipale colectate este depozitata in depozitele neconforme 
existente. In orice caz, practicile existente de gestionare deseuri nu corespund cu politica si 
legislatia nationala si europeana, reprezentand astfel riscuri severe asupra mediului si a 
sanatatii populatiei. 

In urmatorul tabel se prezinta o evaluare a componentelor sistemului actual de gestionare a 
deseurilor in judetul Hunedoara, precum si necesitatile de perfectionare a sistemului. 
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Tabel 3-1: Necesitatile de perfectionare a sistemului de gestionare deseuri in judetul Hunedoara 
Etapa de gestionare 

deseuri 
Situatia actuala Tinta Termen limita Necesitatile cuantificate 

Colectare si transport 
deseuri 

Echipamentul existent este 
ineficient si necesita grad ridicat de 

intretinere 
Rata de racordare la serviciul de 

salubritate, 100% in in mediul 
urban, 90% in in mediul rural 
Retea insuficienta de statii de 

transfer 

100 % rata de racordare la 
serviciul de salubritate in 

mediul urban si rural in functie 
de tintele regionale / sau 

judetene specifice  

2013 

• 450.696 locuitori din judet trebuie sa se racordeze la 
serviciile de salubritate 

• Necesitatea totala de pubele in m3: 11.506 
• Necesitatea de pubele suplimentare in m3: 7.654 
• Necesitatea totala de camioane in m3: 1.380 
• Necesitatea de camioane suplimentare in m3: 516 
• Exploatarea a 4 statii de transfer cu capacitate totala 

de 60.000 tn/an 

2013 

• 7.912 tn/an hartie si carton (60% din total); 
• 3.646 tn/an plastic (22.5% din total); 
• 7.309 tn/an sticla (60% din total); 
• 2.515 tn/an metal (50% din total) 
• 1.006 tn/an lemn (15% din total) Reciclare 

Nivel scazut de reciclare 
Lipsa capacitatilor necesare pentru 

sortare 

Colectarea si tratarea 
deseurilor de ambalaje 

2016 

• 8.815 tn/ an hartie si carton (60% din total); 
• 4.062 tn/an plastic (22.5% din total); 
• 8.142 tn/ an sticla (60% din total); 
• 2.801 tn/an metal (50% din total); 
• 1.121 tn/an lemn (15% din total) 

2013 • 45.571 tn sau 101 kg/cap loc/an Tratare deseuri 
biodegradabile 

Lipsa instalatiilor de tratare a 
deseurilor biodegradabile 

Tratarea deseurilor 
biodegradabile 2016 • 63.589 tn sau 144 kg/cap loc/an 

Depozitare deseuri 

Deseurile sunt depozitate in 
depozite neconforme  

Majoritatea depozitelor neconforme 
si-au incetat activitatea  

Noul depozit conform va 
prelua cantitatea totala de 

deseuri 
Inchiderea depozitelor 

neconforme 

 
2013 

 
In maxim 2 ani de la 

incetarea activitatii de 
depozitare 

Inchiderea depozitelor neconforme clasa “b” din zonele 
urbane, dupa incetarea activitatii de depozitare 
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Cele mai semnificative deficiente ale sistemului includ: 

• Sistemul actual de gestionare deseuri din judetul Hunedoara nu respecta obiectivele 
strategiei si a prevederilor nationale si europene de gestionare deseuri, mai ales in ceea ce 
priveste tratarea deseurilor si valorificarea materialelor; 

• Rata de racordare la serviciile sanitare in special in mediul rural, nu atinge procentul de 
100%; 

• Netratarea deseurilor biodegradabile care sunt eliminate in depozite neconforme, netratate, 
ameninta in mod sever mediul (producerea de levigat si generarea de biogaz). Daca se 
pastreaza practicile actuale, nu se vor respecta tintele impuse prin legislatie in ceea ce 
priveste tratarea deseurilor biodegradabile in vederea devierii lor de la depozitare; 

• Nivelul de reciclare este scazut. Tintele specifice de reciclare/valorificare a deseurilor de 
ambalaje si a materialelor reciclabile, stabilite prin legislatia nationala si europeana, nu pot fi 
respectate decat prin implementarea unui sistem integrat de gestionare deseuri care se 
axeaza pe colectarea selectiva a deseurilor; 

• Echipamentul utilizat in serviciile sanitare este insuficient si rudimentar. 

3.2 Proiectii 

3.2.1 Prognoza populatiei 
Populatia din judetul Hunedoara se va dezvolta in perioada de analiza astfel: 

Tabel 3-2: Populatia din judetul Hunedoara, 2010 - 2040 (locuitori) 
 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040 

Total 
Judet 461.188 457.662 454.165 450.696 440.442 427.130 395.583 366.370
Total 
Urban 353.929 351.223 348.539 345.877 338.008 327.792 303.581 281.162
Total 
Rural 107.259 106.439 105.626 104.819 102.434 99.338 92.002 85.208

3.2.2 Gradul de acoperire a serviciului de salubritate 
Odata cu implementarea proiectului, gradul de acoperire a serviciului de colectare deseuri, se 
prezinta astfel: 

Tabel 3-3: Grad de acoperire a serviciului de salubritate cu proiect in %, 2010-2040 
 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040 

Total 
urban 85% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 
rural 32% 90,0% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.2.3 Generarea deseurilor 
Tabelul si figura de mai jos prezinta evaluarea Generarii Totale a Deseurilor Municipale (fara 
fluxuri speciale de deseuri, mai exact: namol de epurare, deseuri DEEE, deseuri municipale 
periculoase si voluminoase), impartita pe zone urbane si rurale (informatiile analitice sunt 
incluse in Anexa 1). 

Tabel 3-4: Proiectia deseurilor generate in judetul Hunedoara, 2010-2040 (in tn/an) 
 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040 

Total 
urban 164.613 164.853 165.095 165.339 166.080 167.090 169.738 172.574

Total rural 21.285 21.317 21.349 21.381 22.007 22.157 22.551 22.974
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Total judet 185.898 186.170 186.444 186.720 188.087 189.247 192.289 195.548
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Figura 3-1: Proiectia generarii totale de deseuri municipale in judetul Hunedoara (tn/an) 
In anul 2013, la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, se estimeaza ca generarea 
totala de deseuri in jud Hunedoara va atinge aproximativ 186.720 tn/an din care 165.339 tn/an 
(aproximativ 88,5%) sunt generate in mediul urban si 21.381 tn/an sunt generate in mediul rural. 
Intre timp, in anul 2016, cantitatea totala de deseuri generate in judetul Hunedoara se 
estimeaza la 188.087 tn/an, din care 166.080 tn/an (aproximativ 88,3%) sunt generate in mediul 
urban si 22.007 tn/an sunt generate in mediul rural.  

Mai mult, se observa ca in 2013 aproximativ 75% din cantitatea totala de deseuri (sau 139.817 
tn/an) reprezinta deseuri din gospodarii, in timp ce deseurile generate de institutii, industrii si 
magazine, reprezinta un surplus de 15,5% (28.835 tn/an). Cantitatea ramasa de deseuri 
municipale (cca.  18.068 tn/an) reprezinta deseuri din piete, parcuri si curatarea strazilor.  

In anul 2016 se observa ca aproximativ 74,5% din cantitatea totala de deseuri (sau 139.942 
tn/an) reprezinta deseuri din gospodarii, in timp ce deseurile generate de institutii, industrii si 
magazine, reprezinta un surplus de 16% (29.532 tn/an). Cantitatea ramasa de deseuri 
municipale (cca. 18.612 tn/an) reprezinta deseuri din piete, parcuri si curatarea strazilor.  

Dupa cum reiese din figurile anterioare, cantitatea suplimentara de deseuri generate in jud. 
Hunedoara este de aprox. 1,2% in perioada 2010 – 2016. Deasemenea, s-a inregistrat o 
crestere semnificativa a deseurilor colectate, atingand cca. 21% pentru aceeasi perioada, in 
timp ce in mediul rural cantitatea de deseuri colectate este mai mult de dublu. 

Pentru proiectia din perioada 2010 – 2016, s-au utilizat urmatoarele rate de generare deseuri pe 
cap de locuitor. 
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Figura 3-2: Proiectia generarii totale de deseuri municipale in jud. Hunedoara (kg/cap 

loc/an) 
In 2013, rata medie proiectata pe cap de locuitor in judet este de 414 kg/cap loc/an din care 
cca. 310 kg/cap loc/an sunt deseuri menajere. In 2016, rata medie proiectata pe cap de locuitor 
in judet este de 427 kg/cap.loc/an din care in jur de 318 kg/cap.loc/an sunt deseuri menajere. 

S-a luat in considerare o crestere a generarii de deseuri de 0.8%, conform Planului National si a 
planurilor regionale de Gestionare Deseuri. Rata de crestere se aplica pentru toate tipurile de 
deseuri si pentru perioada de dupa 2013. 

In ceea ce priveste compozitia deseurilor, estimarile pentru anii 2017, respectiv 2027 se 
realizeaza pe baza urmatoarelor ipoteze: 

 Deseuri din hartie si carton: 
o zone urbane – ponderea actuala a deseurilor din hartie si carton este relativ 

scazuta in ceea ce priveste deseurile menajere si cele similare si se asteapta sa 
creasca in medie cu 2% in 2013 comparativ cu 2009, cu 4% in perioada 2013-
2023 si cu inca 3% in perioada 2023-2033; 

o zone rurale – ponderea actuala a deseurilor din hartie si carton este relativ 
scazuta in ceea ce priveste deseurile menajere si cele similare si se asteapta sa 
creasca in medie cu 2% in 2013 comparativ cu 2009, cu 4% in perioada 2013-
2023 si cu inca 3% in perioada 2023-2033; 

 Deseuri din sticla: 
o zone urbane si rurale – se estimeaza o crestere de cca. 1% pana in 2013 

comparativ cu 2009. Dupa 2013 se anticipeaza o crestere cu inca 1%. Apoi se 
preconizeaza ca ponderea deseurilor din sticla va scadea datorita ponderii de 
ambalaje reciclabile, astfel ca in 2033 valorile sunt aproximativ egale cu cele din 
2013; 

 Deseuri din plastic: 
o zone urbane si rurale – se preconizeaza ca ponderea deseurilor plastice va 

creste considerabil in mediul rural si cel urban, 2-4% pentru fiecare perioada; 
 Deseuri din metal: 

o zone urbane si rurale – se estimeaza o crestere de 1% pana in 2013, iar dupa 
acest an ponderea se stabilizeaza. 

 Deseuri biodegradabile – deseuri alimentare si din gradini: 
o zone urbane – se estimeaza o scadere a ponderii de cca. 5% pentru perioada 

2009-2013, 4% pentru perioada 2013-2023 si de 2% pentru perioada 2023-2033; 
o zone rurale –se estimeaza o scadere considerabila a ponderii cu aproximativ 5% 

pentru perioada 2009-2013. Aceasta scadere va fi amplificata pentru urmatorii 
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patru ani si in 2033, ponderea deseurilor biodegradabile nu va depasi 40%. 

Datele referitoare la deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) si vehicule scoase 
din uz (VSU) sunt furnizate direct de catre operatorii responsabili cu colectarea si tratarea 
acestor tipuri de deseuri. Conform metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene 
de gestionare deseuri, aprobata prin Ordinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile no. 
951/ 6 iunie 2007, evaluarea cantitatii generate de deseuri municipale periculoase se poate 
baza pe indicatorii statistici de generare din alte tari europene, si anume: 

• 2,5 kg/cap loc/an pentru mediul urban 

• 1,5 kg/ cap loc/an pentru mediul rural 

3.3 Rezumatul rezultatelor Planului de Investitii pe Termen Lung 
Pe durata primei etape a proiectului, s-a elaborat Planul de Investitii pe Termen Lung (PITL) 
pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale solide in judetul Hunedoara. In acest PITL 
s-au identificat principalele probleme referitoare la sistemul actual de gestionare deseuri, 
precum si strategia si investitiile prioritare in scopul de a se implementa un sistem modern, 
modelat in functie de necesitatile judetului, care sa indeplineasca in totalitate cerintele legislatiei 
nationale si europene. 

S-au ales patru optiuni, din care 3 implica statii TMB (una cu pretratarea mecanica si 
biostabilizare, una cu pretratarea mecanica si generarea de combustibil secundar si una cu 
pretratare si fermentare anaeroba) si 1 implica incinerarea. 

Optiunile au fost analizate in functie de viabilitatea financiara a fiecareia. S-a considerat ca 
tarifele pentru uz caznic sa fie limitate la un anumit procentaj din veniturile pe gospodarie, acest 
procentaj fiind de 1.8% din venitul mediu pe gospodarie pentru cea mai saraca decila. 

Pentru clientii din comert, industrii si institutii, s-a stabilit o taxa egala cu tarifele pentru uz 
caznic. 

S-a concluzionat ca cea mai putin costisitoare optiune (pretratare mecanica si compostare 
simpla) este fezabila, fara a necesita imprumuturi nerambursabile mari, in contextul in care 
limitarea tarifelor s-a efectuat conform descrierii de mai sus. 

Aceasta fezabilitate marginala a fost confirmata si in ACB aplicata pentru cea mai putin 
costisitoare optiune, cu un tarif de uz caznic limitat la maxim 1.8% din venitul pentru cea mai 
saraca decila a populatiei. 

Analiza optiunii desfasurata in timpul elaborarii Master Planului, s-a realizat pe baza Analizei 
Optiunilor la nivel de Fezabilitate, asa cum este prezentat in cele ce urmeaza. 

3.4 Analiza optiunii la nivel de fezabilitate 
Sistemul integrat de gestionare deseuri propus pentru judetul Gorj este rezultatul unei analize 
comparative elaborate a catorva optiuni, elaborata in timpul Master Planului si a Studiului de 
Fezabilitate, fiind prezentate in tabelul de mai jos (capacitatile aplicate sunt cele pentru anul 
2016). Urmatorul subcapitol ofera o vedere de ansamblu a sistemului integrat de gestionare 
deseuri propus (care include colectarea, transportarea si reciclarea deseurilor, analizate in 
subcapitolele anterioare) si a optiunilor alternative analizate din punct de vedere al tratarii 
fractiei biodegradabile din deseuri. 

• Masuri de prevenire a generarii de deseuri (identice pentru toate optiunile): 
Compostarea in gospodarii a 3.000 tn/an a deseurilor organice in mediul rural 

• Schema de colectare deseuri propusa (identica pentru toate optiunile): 
o Sistem de colectare in 4 fractii: sistemul presupune colectarea selectiva a 

urmatoarelor fractii: hartie/carton, sticla, resturi reciclabile si fractie umeda 
(biodegradabila).  

o Reteaua propusa de statii de transfer  
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o In Brad, acoperand partea nordica a judetului, cu capacitate totala de 6.100 
tn/an(existenta)  

o In Hateg, acoperand partea de sud-vest a judetului, cu capacitate totala de 8.000 
tn/an(existenta)  

o In Petrosani, acoperind zona Valea Jiului, cu capacitate totala de 42.600 tn/an 
(noua)  

• Sistemul propus pentru colectarea reciclabilelor (identic pentru toate optiunile) 
o Aproximativ 18% din totalul de deseuri, ce va fi colectat in pubele pentru 

reciclabile, vor fi sortate in statia centrala de sortare ce se va construi in Bircea 
Mare  (Zona 3). Capacitatea totala a acestei statii este de 33.753 tn/an si va 
genera 19.162 tn/an reciclabile si 14.592 tn/an reziduuri. 

o Aproximativ 8,5% din totalul de deseuri, ce va fi colectat in pubele pentru 
reciclabile, vor fi sortate in statia centrala de sortare ce se va construi in 
Petrosani (Zona 4). Capacitatea totala a acestei statii este de 15.980 tn/an si va 
genera 9.207 tn/an reciclabile si 6.773 tn/an reziduuri. 

o Aproximativ 3% din totalul de deseuri, ce va fi colectat in pubele pentru 
reciclabile, vor fi sortate in statia existenta de sortare ce se va construi in Vulcan 
(Zona 4). Capacitatea totala a acestei statii este de 4.900 tn/an si va genera 
2.900 tn/an reciclabile si 2.000 tn/an reziduuri. 

o Aproximativ 2% din totalul de deseuri, ce va fi colectat in pubele pentru 
reciclabile, vor fi sortate in statia existenta de sortare ce se va construi in Brad 
(Zona 1). Capacitatea totala a acestei statii este de 3.800 tn/an si va genera 
2.100 tn/an reciclabile si 1.700 tn/an reziduuri. 

o Aproximativ 4,0% din totalul de deseuri care vor fi separate direct din institutii, se 
va transporta la companiile de reciclare. 

o Materialele care vor fi valorificate includ metal, sticla, hartie/carton si plastic. 
o Toate reziduurile generate se vor elimina in depozit 

• Optiuni alternative pentru tratarea fractiei biodegradabile din deseuri: Urmatorul 
tabel prezinta optiunile supuse evaluarii si include ansamblul de necesitati de eliminare 
pentru fiecare optiune. 

 



JUDETUL HUNEDOARA ANALIZA COST BENEFICIU 
 

 
“ Sistem Integrat de Gestionare Deseuri in Judetul Hunedoara”                                       28 

Consortiul EPEM Grecia/ISPE Romania 
STUDIU DE FEZABILITATE – JUDETUL Hunedoara 

 

Tabel 3-5: Optiunile de gestionare deseuri 
TRATAREA FRACTIEI BIODEGRADABILE DIN DESEURI 

Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 
Statie centrala simpla TMB (tratare aeroba, 
generare de CLO)  in Bircea Mare  (Zona 

3).  
Capacitate: 82.400 tn/an si va genera 

26.300 tn/an CLO, 2.300 tn/an metale si 
41.700 tn/an reziduuri. Reziduurile se vor 

elimina in depozitul din Zona 3 (Bircea 
Mare ) 

 

Statie centrala TMB (uscare 
biologica, generare de SRF) in 

Bircea Mare  (Zona 3).  
Capacitate: 78.600 tn/an si va 

genera 35.300 tn/an SRF, 2.300 
tn/an metale si 21.200 tn/an 
reziduuri. Reziduurile se vor 

elimina in depozitul din Zona 3 
(Bircea Mare ) 

 

Statie centrala TMB (fermentare anaeroba, 
generare de energie si CLO) in Bircea 

Mare  (Zona 3).  
Capacitate: 74.700 tn/an si va genera 
13.200 MWh/an energie, 25.300 tn/an 

CLO, 2.200 tn/an metale si 30.000 tn/an 
reziduuri. Reziduurile se vor elimina in 

depozitul din Zona 3 (Bircea Mare ) 
 

Statie centrala TMB (tratare aeroba, 
generare de CLO si RDF) in Bircea 

Mare  (Zona 3).  
Capacitate: 82.400 tn/an si va genera 
15.700 tn/an RDF, 21.400 tn/an CLO, 

1.400 tn/an metale si 30.500 tn/an 
reziduuri. Reziduurile se vor elimina in 

depozitul din Zona 3 (Bircea Mare ) 
 

Statie existenta de compostare in Brad (Zona 1). Capacitate: 7.100 tn/an si va genera,2.300 tn/an compost, si 3.800 tn/an reziduuri. Reziduurile se vor elimina in 
depozitul din Zona 3 (Bircea Mare ) 

 
ELIMINARE DESEURI 

• Se va construi un nou depozit in Bircea Mare  pentru eliminarea reziduurilor. Necesitatea anuala de eliminare (referitor la cantitatea totala de reziduuri ce se va 
elimina si se va sorta, pe fiecare optiune de tratare deseuri): 

o Optiunea 1: 101.100 
o Optiunea 2: 84.400 
o Optiunea 3: 97.000 
o Optiunea 4: 89.900 
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Urmatorul tabel prezinta elementele financiare pentru fiecare optiune. De precizat faptul ca 
costurile de investitie includ costurile pentru infrastructura de baza ce se va construi, fara 
costuri neprevazute, si costurile de proiectare, constientizarea opiniei publice, etc. VENA se 
calculeaza cu ajutorul unui model care a fost elaborat pentru proiecte de deseuri in Romania. 

Tabel 3-6: Performantele financiare ale fiecarei optiuni 

 
Costuri de 

investitie (€) – 
preturi 

constante 

Costuri 
operationale 

(€/an) - preturi 
constante 

Venituri (€/an)- 
preturi constante VNA@5% (€) 

Cost 
dinamic 

prim (€/tn) 
VENA @5,5% 

(€) 

Optiunea 
1 45.054.593 10.166.359 1.248.520 -185.462.808 64,45 20.421.212 

Optiunea 
2 56.751.943 12.151.872 1.254.061 -225.764.118 78,46 -13.365.687 

Optiunea 
3 59.511.943 12.067.022 2.300.376 -212.594.869 73,88 -8.571.418 

Optiunea 
4 51.933.943 11.682.737 1.248.520 -214.157.956 74,42 -5.392.091 

 
Conform tabelului de mai sus, Optiunea 1 (TMB/compostare) prezinta cea mai ridicata VENA 
(cel mai putin negativa) si este considerata cea mai optima optiune. 

  

3.5 Rezultatele proiectului 
In vederea respectarii tuturor obiectivelor definite anterior, prezentul proiect ia in considerare 
toate etapele incluse in sistemul integrat de gestionare deseuri, de la generarea deseurilor, 
pana la colectare si in cele din urma la eliminarea finala a residuurilor. 

• Colectarea si transportul deseurilor: 
o Impartirea judetului in cinci (4) zone de colectare deseuri, astfel: 

− Zona de gestionare deseuri 1 – Brad: Aceasta zona acopera partea de nord a 
judetului si va fi deservita de infrastructura existenta (statie de compostare, statie de 
sortare si statie de transfer). 

− Zona de gestionare deseuri 2 – Hateg: aceasta zona acopera partea de sud a 
judetului si va fi deservita de statia de transfer existenta. 

− Zona de gestionare deseuri 3 – Bircea Mare : Aceasta zona acopera partea centrala 
a judetului si va fi deservita de noua instalatie centrala de gestionare deseuri (statie 
sortare, statie tratare si depozit) care se va construi in Bircea Mare  

− Zona de gestionare deseuri 4 – Petrosani: Aceasta zona acopera partea de sud a 
judetului (zona Valea Jiului) si va fi deservita de instalatia de sortare existenta 
precum si de noua statie de sortare si statie de transfer.  

o Colectarea deseurilor in aceste zone se va realiza astfel: 

− Colectare in 4 pubele: sistemul presupune colectarea selectiva a urmatoarelor fractii: 
hartie/carton, sticla, resturi reciclabile si fractie organica (biodegradabila). Se va 
implementa in intreg judetul. 

o Pentru a se indeplini in totalitate tintele de colectare, proiectul include achizitionarea de 
pubele (cca. 17.220 pubele de diferite capacitati) Achizitionarea camioanelor de 
colectare nu reprezinta obiectul prezentului proiect, acestea vor fi asigurate de operatorii 
privati conform procedurii de licitatie (23 camioane de 12 mc fiecare si 15 camioane de 
16 mc fiecare). 

• Reciclarea: 
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o Continutul din pubelele cu fractie uscata/hartie/sticla se va livra la: 

− Noua statie de sortare (MRF) in Bircea Mare  cu capacitatea de cca. 33.753 tn/an si 
va consta in tehnologia simpla de sortarea manuala si magnetica pentru metalele 
feroase. 

− Noua statie de sortare (MRF) in Petrosani cu capacitatea de cca. 15.980 tn/an si va 
consta in tehnologia simpla de sortarea manuala si magnetica pentru metalele 
feroase. 

− Statia de sortare existenta (MRF) in Vulcan cu capacitatea de cca. 4.900 tn/an si va 
consta in tehnologia simpla de sortarea manuala si magnetica pentru metalele 
feroase. 

− Statia de sortare existenta (MRF) in Brad cu capacitatea de cca. 3.800 tn/an si va 
consta in tehnologia simpla de sortarea manuala si magnetica pentru metalele 
feroase. 

• Gestionarea deseurilor biodegradabile: 
− Continutul de fractie umeda si deseurile din piete se vor transporta la noua statie 

centala MRF din Bircea Mare  pentru generarea de produs stabilizat (Compost ca 
Rezultat) si la statia de compostare existenta din Brad. Statia din Bircea Mare  va 
avea capacitatea de cca. 82.379 tn/an si va genera aprox. 26.295 tn/an CLO care va 
fi utilizat ca material de izolare pentru depozite sau pentru reabilitarea depozitelor 
existente neconforme, a depozitelor vechi si a altor zone contaminate sau paduri. 
Statia de compostare de la Brad are o capacitate totala de aprox. 7.100 tn/an si va 
genera 2.300 tn/an compost. Aproximativ 41.700 tn/an de reziduuri se vor elimina din 
statia de la Bircea Mare  si 3.800 de la statia din Brad. 

• Eliminarea deseurilor: 
o Reziduurile de la statiile de sortare si compostare/TMB, precum si deseurile netratate si 

cele stradale se vor elimina la noul depozit din Bircea Mare . Acest depozit va prelua o 
cantitate de aprox. 101.100 tn/an de deseuri. 

• Prevenirea generarii deseurilor: 
o Proiectul se axeaza pe indeplinirea tintei de prevenire a deseurilor prin promovarea 

compostarii in gospodarii. In acest sens, proiectul prevede achizitionarea a cca. 12.900 
pubele (220 l fiecare) care se vor distribui in zonele rurale pentru reducerea cantitatii de 
deseuri (in special a celor biodegradabile) care ajung in pubele. 

In cele din urma proiectul prevede incetarea activitatii a 9 depozite urbane neconforme si 
inchiderea acestora (doua depozite urbane neconforme de la Vulcan si Uricani nu fac obiectul 
prezentului proiect). Activitatile de inchidere se vor derula in-situ in conformitate cu prevederile 
legislative nationale. 

Graficul fluxului si bilanturile masice ale viitorului sistem sunt prezentate in figura si tabelul de 
mai jos (pentru anul de referinta 2016). 
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Figura 3-3: Graficul fluxului pentru optiunea 1 
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Tabel 3-7: Bilanturile masice ale optiunii selectare, 2016 
Generare deseuri (tn/an) 188.200 

Statii de transfer 

Capacitate Zona 1 (tn/an): BRAD – existenta 6.100 
Capacitate Zona 2 (tn/an): HATEG – existenta 8.000 
Capacitate Zona 3 (tn/an): BARCEA MARE - 

propusa 3.300 

Capacitate Zona 4 (tn/an): PETROSANI - propusa 42.600 

Statii de sortare 

Capacitate (tn/an): BRAD – existenta 3.800 
Reciclabile valorificate (tn/an) 2.100 

Reziduuri pentru depozitare (tn/an) 1.700 
Capacitate (tn/an): BIRCEA MARE  – propusa 33.753 

Reciclabile valorificate (tn/an) 19.162 
Reziduuri pentru depozitare (tn/an) 14.592 

Capacitate (tn/an): VULCAN – existenta 4.900 
Reciclabile valorificate (tn/an) 2.900 

Reziduuri pentru depozitare (tn/an) 2.000 
Capacitate (tn/an): PETROSANI – propusa 15.980 

Reciclabile valorificate (tn/an) 9.207 
Reziduuri pentru depozitare (tn/an) 6.773 

Statii TMB / biostabilizare 

Capacitate (tn/an): BRAD – existenta 7.100 
Compost ca rezultat (CLO) generat (tn/an) 2.300 

Reziduuri pentru depozitare (tn/an) 3.800 
Pierderi (apa, volatile, etc) (tn/an) 1.000 

Capacitate (tn/an): BIRCEA MARE  – propusa 82.379 
Compost ca rezultat (CLO) generat (tn/an) 26.295 

Reziduuri pentru depozitare (tn/an) 41.748 
Pierderi (apa, volatile, etc) (tn/an) 12.003 

Metale (tn/an) 2.333 

Depozit – BARCEA MARE – PROPUS 

Capacitate (tn/an) 101.100 
Compostare in gospodarii – Propusa 

Capacitate preconizata (tn/an) 3.000 

Urmatoarele doua tabele prezinta modul in care, prin implementarea proiectului, o mare parte 
din deseuri vor fi considerate ca fiind „reciclabile” sau utilizate pentru generarea de CLO. 

Tabel 3-8: Cantitati anuale de deseuri sortate, scenariu „cu proiect”, 2010-2040 (in tn) 
 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040 
Cantitate introdusa 
in statiile de sortare 8.670 8.670 8.670 56.062 58.405 58.728 59.539 60.361 

Cantitate generata 
in statiile de sortare         

• Reciclabile 4.951 4.951 4.951 31.894 33.321 33.505 33.968 34.437 
− hartie si 

carton 1.718 1.718 1.718 11.695 11.723 11.783 11.936 12.090
− plastic 1.738 1.738 1.738 11.548 11.574 11.634 11.784 11.936
− metal 658 658 658 4.365 4.399 4.434 4.521 4.610 
− sticla 837 837 837 4.286 5.625 5.654 5.727 5.801 

• Reziduuri 3.719 3.719 3.719 24.088 25.084 25.223 25.571 25.924 
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Tabel 3-9: Cantitati anuale de deseuri compostate scenariu „cu proiect”, 2010-2040 (in tn) 

 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040 
Cantitate introdusa in 

statia TMB/compostare 7.097 7.097 7.097 89.476 89.476 89.476 89.476 89.476

Cantitate generate in 
statia TMB         

• Compost ca Rezultat 
/compost 2.271 2.271 2.271 28.566 28.566 28.566 28.566 28.566 

• Metale 0 0 0 2.333 2.333 2.333 2.333 2.333 
• Reziduuri 3.761 3.761 3.761 45.510 45.510 45.510 45.510 45.510 

 
Ca si rezultat, incepand cu anul 2013, cantitatile care ajung in depozit (conform standardelor 
UE) vor fi mai reduse comparativ cu cele din scenariul „fara proiect”. 

Tabel 3-10: Cantitati anuale de deseuri eliminate, scenariu „fara proiect”, 2010-2040 (in 
tn) 

 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040 
Reziduuri din 
statia simpla 
TMB/de 
compostare  

3.761 3.761 5.583 5.583 5.583 5.583 5.583 5.583 

Reziduuri din 
statia de sortare 3.719 3.719 3.719 3.719 3.719 3.719 3.719 3.719 
Deseuri in 
amestec, deseuri 
stradale 

134.038 162.224 158.148 158.371 159.575 160.513 162.966 165.588

Namol (din statia 
de epurare) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 141.518 169.704 167.450 167.673 168.877 169.815 172.268 174.890
 

Tabel 3-11: Cantitati anuale de deseuri depozitate, scenariu „cu proiect”, 2010-2040 (in 
tn) 

 2010 2011 2012 2013 2016 2020 2030 2040 
Reziduuri din 
statia simpla 
TMB/de 
compostare  

3.761 3.761 3.761 45.510 45.510 45.510 45.510 45.510 

Reziduuri din 
statia de sortare 3.719 3.719 3.719 24.088 25.084 25.223 25.571 25.924 

Deseuri in 
amestec, deseuri 
stradale 

134.038 162.224 162.445 31.609 30.392 31.009 32.656 34.461 

Namol (din statia 
de epurare) 0 0 0 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100

Total 141.518 169.704 169.925 111.307 111.086 111.842 113.837 115.995
 
Scenariul „fara proiect” este situatia care va predomina in cazul in care prezentul proiect UE, cu 
finantare UE substantiala, nu va fi implementat. In acest scenariu, se presupune ca gradul de 
acoperire cu servicii de salubritate sa ramana la 100% in mediul urban si la 90% in mediul rural 
(grad care corespunde anului 2011). 
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4 Costurile proiectului  

4.1 Costuri initiale de investitie 
Costurile initiale de investitie (din perioada 2012 si 2013) ale proiectului, pot fi clasificate astfel: 

• costuri eligibile (partial finantate de UE) si 

• costuri neeligibile (pentru care se exclude finantarea din partea UE). 

Costurile de investitie, fara TVA, sunt recapitulate in urmatoarele tabele (Tabel 4-1 si  

Costuri initiale ale proiectului Eligible Neeligibile 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Costuri generale             

Proiectari/verificari 1.618.602 11.215 0 0 0 0 

Total 1.618.602 11.215 0 0 0 0 
Constructii civile             

statie compostare sau TMB 583.290 3.687.241 0 0 0 0 

statii transfer 77.068 523.543         

depozit nou 813.141 6.591.143 0 0 0 0 

statie sortare 552.253 4.456.408 0 0 0 0 

depozite neconforme 1.567.101 13.305.531 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 704.959 0 

utilitati 0 0 0 0 842.106 0 

Total 3.592.852 28.563.866 0 0 1.547.065 0 
Instalatii si utilaje             

statie compostare sau TMB 0 4.205.188 0 0 0 0 

statii transfer 0 1.380.627         

depozit nou 0 2.228.098 0 0 0 0 

statie sortare 0 3.127.455 0 0 0 0 

depozite neconforme 0 1.618.922 0 0 0 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.594.010 0 0 34.180 0 

Total 0 16.154.302 0 0 34.180 0 
Neprevazute             

statie compostare sau TMB 16.264 345.748 0 0 0 0 

statii transfer 2.149 83.417         

depozit nou 22.673 386.349 0 0 0 0 

statie sortare 15.399 332.230 0 0 0 0 

depozite neconforme 43.696 653.803 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 0 0 

utilitati 0 0 0 0 0 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 157.445 0 0 0 0 

Proiectari/verificari 45.132 491 0 0 0 0 

Total 145.312 1.959.484 0 0 0 0 
Totaluri fara componente 
necorporale 

            

Total statie compostare sau TMB 
599.554 8.238.177 0 0 0 0 

Total statii transfer 79.217 1.987.587         

Total depozit nou 835.814 9.205.590 0 0 0 0 

Total statie sortare 567.651 7.916.093 0 0 0 0 

Total depozit 1.610.796 15.578.257 0 0 0 0 
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Costuri initiale ale proiectului Eligible Neeligibile 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
drumuri de acces 0 0 0 0 704.959 0 

utilitati 0 0 0 0 842.106 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.751.455 0 0 34.180 0 

Proiectari/verificari 1.663.733 11.707 0 0 0 0 

Total 5.356.765 46.688.866 0 0 1.581.245 0 
Componente necorporale             

Asistenta tehnica 125.671 342.644 0 0 0 0 

Publicitate/UIP/taxe 1.022.017 591.441 0 0 0 0 

Supervizare pe durata implementarii 
117.890 1.370.577 0 0 0 0 

Total general 6.622.342 48.993.529 0 0 1.581.245 0 
      57.197.116       

Tabel 4-2). Costurile initiale de investitie sunt exprimate atat in preturi actuale, cat si in preturi 
constante (2011). Cele din urma au for convertite in prima categorie prin aplicarea urmatoarelor 
rate de inflatie impuse de Comisia Romana de Prognoza (Mai 2011): 

• pentru 2012 3.5%, 

• pentru 2013 3.2%. 

Costurile neeligibile din Tabel 4-1 si  
Costuri initiale ale proiectului Eligible Neeligibile 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Costuri generale             

Proiectari/verificari 1.618.602 11.215 0 0 0 0 

Total 1.618.602 11.215 0 0 0 0 
Constructii civile             

statie compostare sau TMB 583.290 3.687.241 0 0 0 0 

statii transfer 77.068 523.543         

depozit nou 813.141 6.591.143 0 0 0 0 

statie sortare 552.253 4.456.408 0 0 0 0 

depozite neconforme 1.567.101 13.305.531 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 704.959 0 

utilitati 0 0 0 0 842.106 0 

Total 3.592.852 28.563.866 0 0 1.547.065 0 
Instalatii si utilaje             

statie compostare sau TMB 0 4.205.188 0 0 0 0 

statii transfer 0 1.380.627         

depozit nou 0 2.228.098 0 0 0 0 

statie sortare 0 3.127.455 0 0 0 0 

depozite neconforme 0 1.618.922 0 0 0 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.594.010 0 0 34.180 0 

Total 0 16.154.302 0 0 34.180 0 
Neprevazute             

statie compostare sau TMB 16.264 345.748 0 0 0 0 

statii transfer 2.149 83.417         

depozit nou 22.673 386.349 0 0 0 0 

statie sortare 15.399 332.230 0 0 0 0 

depozite neconforme 43.696 653.803 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 0 0 
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Costuri initiale ale proiectului Eligible Neeligibile 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
utilitati 0 0 0 0 0 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 157.445 0 0 0 0 

Proiectari/verificari 45.132 491 0 0 0 0 

Total 145.312 1.959.484 0 0 0 0 
Totaluri fara componente 
necorporale 

            

Total statie compostare sau TMB 
599.554 8.238.177 0 0 0 0 

Total statii transfer 79.217 1.987.587         

Total depozit nou 835.814 9.205.590 0 0 0 0 

Total statie sortare 567.651 7.916.093 0 0 0 0 

Total depozit 1.610.796 15.578.257 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 704.959 0 

utilitati 0 0 0 0 842.106 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.751.455 0 0 34.180 0 

Proiectari/verificari 1.663.733 11.707 0 0 0 0 

Total 5.356.765 46.688.866 0 0 1.581.245 0 
Componente necorporale             

Asistenta tehnica 125.671 342.644 0 0 0 0 

Publicitate/UIP/taxe 1.022.017 591.441 0 0 0 0 

Supervizare pe durata implementarii 
117.890 1.370.577 0 0 0 0 

Total general 6.622.342 48.993.529 0 0 1.581.245 0 
      57.197.116       

Tabel 4-2 se refera in principal la dispozitiile de racordare la utilitati. Trebuie specificat faptul ca 
vehiculele de colectare deseuri nu sunt incluse in costurile de achizitie, acestea fiind 
achizitionate de catre operatorii privati responsabili cu serviciul de colectare. Costurile de 
achizitionare si inlocuire a vehiculelor de colectare au fost incluse ca fiind costuri amortizate in 
cheltuielile O&I pentru colectare. Costurile pentru vehiculele de transport care transfera 
deseurile de la statiile de transfer la statia centrala de gestionare deseuri, sunt incluse in 
proiect. Acestea sunt introduse in costurile de investie pentru statiile de transfer (subcapitolul 
„instalatii si utilaje”).   

Tabel 4-1: Costurile initiale ale proiectului in Euro – preturi actuale 
Costuri initiale ale proiectului Eligible Neeligibile 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Costuri generale             

Proiectari/verificari 1.618.602 11.215 0 0 0 0 

Total 1.618.602 11.215 0 0 0 0 
Constructii civile             

statie compostare sau TMB 583.290 3.687.241 0 0 0 0 

statii transfer 77.068 523.543         

depozit nou 813.141 6.591.143 0 0 0 0 

statie sortare 552.253 4.456.408 0 0 0 0 

depozite neconforme 1.567.101 13.305.531 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 704.959 0 

utilitati 0 0 0 0 842.106 0 

Total 3.592.852 28.563.866 0 0 1.547.065 0 
Instalatii si utilaje             

statie compostare sau TMB 0 4.205.188 0 0 0 0 
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Costuri initiale ale proiectului Eligible Neeligibile 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
statii transfer 0 1.380.627         

depozit nou 0 2.228.098 0 0 0 0 

statie sortare 0 3.127.455 0 0 0 0 

depozite neconforme 0 1.618.922 0 0 0 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.594.010 0 0 34.180 0 

Total 0 16.154.302 0 0 34.180 0 
Neprevazute             

statie compostare sau TMB 16.264 345.748 0 0 0 0 

statii transfer 2.149 83.417         

depozit nou 22.673 386.349 0 0 0 0 

statie sortare 15.399 332.230 0 0 0 0 

depozite neconforme 43.696 653.803 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 0 0 

utilitati 0 0 0 0 0 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 157.445 0 0 0 0 

Proiectari/verificari 45.132 491 0 0 0 0 

Total 145.312 1.959.484 0 0 0 0 
Totaluri fara componente 
necorporale 

            

Total statie compostare sau TMB 
599.554 8.238.177 0 0 0 0 

Total statii transfer 79.217 1.987.587         

Total depozit nou 835.814 9.205.590 0 0 0 0 

Total statie sortare 567.651 7.916.093 0 0 0 0 

Total depozit 1.610.796 15.578.257 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 704.959 0 

utilitati 0 0 0 0 842.106 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.751.455 0 0 34.180 0 

Proiectari/verificari 1.663.733 11.707 0 0 0 0 

Total 5.356.765 46.688.866 0 0 1.581.245 0 
Componente necorporale             

Asistenta tehnica 125.671 342.644 0 0 0 0 

Publicitate/UIP/taxe 1.022.017 591.441 0 0 0 0 

Supervizare pe durata implementarii 
117.890 1.370.577 0 0 0 0 

Total general 6.622.342 48.993.529 0 0 1.581.245 0 
      57.197.116       

Tabel 4-2: Costuri initiale proiect in Euro – preturi constante (2011) 
Costuri initiale ale proiectului Eligible Non-eligible 

(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Costuri generale             

Proiectari/verificari 1.563.866 10.500 0 0 0 0 

Total 1.563.866 10.500 0 0 0 0
Constructii civile             

statie compostare sau TMB 563.565 3.452.085 0 0 0 0 

statii transfer 74.462 490.154         

depozit nou 785.643 6.170.789 0 0 0 0 
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Costuri initiale ale proiectului Eligible Non-eligible 
(actuale EUR) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
statie sortare 533.578 4.172.198 0 0 0 0 

depozite neconforme 1.514.107 12.456.963 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 660.000 0 

utilitati 0 0 0 0 788.400 0 

Total 3.471.354 26.742.188 0 0 1.448.400 0
Instalatii si utilaje             

statie compostare sau TMB 0 3.937.000 0 0 0 0 

statii transfer 0 1.292.577         

depozit nou 0 2.086.000 0 0 0 0 

statie sortare 0 2.928.000 0 0 0 0 

depozite neconforme 0 1.515.674 0 0 0 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.364.800 0 0 32.000 0 

Total 0 15.124.051 0 0 32.000 0
Neprevazute             

statie compostare sau TMB 15.714 323.698 0 0 0 0 

statii transfer 2.076 78.097         

depozit nou 21.906 361.709 0 0 0 0 

statie sortare 14.878 311.042 0 0 0 0 

depozite neconforme 42.218 612.107 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 0 0 

utilitati 0 0 0 0 0 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 147.404 0 0 0 0 

Proiectari/verificari 43.605 460 0 0 0 0 

Total 140.398 1.834.516 0 0 0 0
Totaluri fara componente 
necorporale 

            

Total statie compostare sau TMB 
579.279 7.712.783 0 0 0 0 

Total statii transfer 76.538 1.860.828         

Total depozit nou 807.549 8.618.498 0 0 0 0 

Total statie sortare 548.455 7.411.240 0 0 0 0 

Total depozit 1.556.325 14.584.744 0 0 0 0 

drumuri de acces 0 0 0 0 660000 0 

utilitati 0 0 0 0 788400 0 

Echipament de colectare si 
compostare in gospodarii 

0 3.512.204 0 0 32000 0 

Proiectari/verificari 1.607.472 10.960 0 0 0 0 

Total 5.175.618 43.711.255 0 0 1.480.400 0
Componente necorporale             

Asistenta tehnica 121.421 320.792 0 0 0 0 

Publicitate/UIP/taxe 987.456 553.722 0 0 0 0 

Supervizare pe durata implementarii 
113.903 1.283.168 0 0 0 0 

Total general 6.398.398 45.868.937 0 0 1.480.400 0
      53.747.735      

 
Calculul costurilor de investitie pentru instalatii si echipamente este detaliat in Anexa 2. 
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4.2 Costuri de reinvestitie 
Costurile de reinvestitie vor fi necesare dupa implementarea proiectului. Aceste costuri includ, 
dar nu se limiteaza doar la inlocuirea activelor proiectului sau componentelor acestora, dupa 
finalizarea duratei de viata economica precum si construirea noilor celule ale noului depozit si 
inchiderea celulelor depozitului, dupa ce acestea sunt umplute. Costurile de reinvestitie sunt 
considerate costuri neeligibile pentru finantare UE si prin urmare sunt suportate din veniturile 
generate de proiect, conform dispozitiilor ACB, in scopul calcularii deficitului de finantare. 
Aceste costuri au fost impartite in doua categorii; costuri de reinvestitie care nu implica 
inlocuirea investitiilor initiale si costuri de reinvestitie care implica inlocuirea investitiilor initiale 
(prezentate in tabelul urmator).  

Tabel 4-3: Costuri de reinvestitie / inlocuire  
In preturi constante 2011 Euro,  

  2018 2019 2020 2023 2025 2028 2033 2038 
Constructii civile             
Statie compostare 
sau TMB 

460.000 0 0 460.000 0 460.000 460.000 460.000 

Statii transfer 0 0 0 0 107.577 0 0 0 
Statie sortare 0 0 0 0 2.398.000 0 0 0 
Depozit 1.841.673 4.297.237 2.785.624 0 1.396.000 0 0 0 
Total 2.301.673 4.297.237 2.785.624 460.000 3.901.577 460.000 460.000 460.000
Instalatii si utilaje       

 
     

Statie compostare 
sau TMB 

0 0 0 0 3.937.000 0 0 0 

Statii transfer 0 0 0 0 1.185.000 0 0 0 
Statie sortare 0 0 0 0 530.000 0 0 0 
Depozit 0 1.270.000 0 0 690.000 0 0 0 
Total 0 1.270.000 0 0 6.342.000 0 0 0
Totaluri                
Total statie 
compostare sau 
TMB 

460.000 0 0 460.000 3.937.000 460.000 460.000 460.000 

Total statii transfer 0 0 0 0 1.292.577 0 0 0 
Total statie sortare 0 0 0 0 2.928.000 0 0 0 
Total depozit 1.841.673 5.567.237 2.785.624 0 2.086.000 0 0 0 
pubele colectare 0 3.106.800 0 0 3.106.800 0 0 0 

Total general 2.301.673 8.674.037 2.785.624 460.000 13.350.377 460.000 460.000 460.000 

In tabelul de mai sus, sumele pentru 2018 si pentru perioadele din 5 in 5 ani pe durata de 
implementare a proiectului, sunt costuri pentru constructii civile aferente statiei TMB, in timp ce 
costurile pentru depozit se refera la constructia noii celule/noului compartiment si pentru 
reabilitarea compartimentului inchis. 

In tabel se aplica TVA-ul de 24%. Majoritatea din acest TVA (in ceea ce priveste rata deficitului 
de finantare) va fi recuperata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Hunedoara. 

Urmatorul tabel prezinta durata de viata economica presupusa a diferitelor tipuri de active ale 
proiectului si/sau componentele acestora. Calcularea costurilor de reinvestitii pentru inlocuirea 
activelor proiectului, s-au efectuat pe baza perioadelor de amortizare.  

Table 4-4: Perioade de amortizare 

Cladiri si constructii 40 ani 

Instalatii si utilaje 12 ani 
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Vehicule 8 ani 

Containere 6 ani 

Conform dispozitiilor ACB, costurile de reinvestitie au fost considerate ca si costuri O&I in 
vederea calcularii deficitului de finantare. 

 

 

 

4.3 Costuri de operare si intretinere (O&I) 

4.3.1 Costuri O&I pentru serviciile si instalatiile existente 
In prezent, colectarea si eliminarea deseurilor este realizata de 10 operatori privati si 8 operatori 
publici.  

Conform calculelor de determinare a gradului de acoperire a serviciilor de salubritate, s-a 
demonstrat ca 100% din populatia urbana si 90% din cea rurala este racordata la serviciile de 
salubritate prin operatori autorizati. 

In zonele rurale, in afara de localitatile deservite de operatorii de salubritate, gestionarea 
deseurilor este asigurata de serviciul pus la dispozitie de catre primarie in anumite comune. 

Rata de acoperire a serviciilor de salubritate corespunde cu cea prezentata in foaia de lucru 
„Date de intrare” a modelului care o insoteste. Majoritatea deseurilor colectate nu sunt 
depozitate conform standardelor UE. In noua ADI, se asteapta ca aceasta colectare sa fie 
practicata dupa metodele vechi, in mare parte pe baza unor contracte incheiate cu companii 
private. Totusi, diferenta fata de sistemul anterior este ca deseurile colectate sa nu fie 
depozitate in depozitele neconforme cu prevederile UE, ci in instalatii mentionate in proiect, 
cum ar fi statii de sortare si TMB si in noul depozit. O mare parte din aceste deseuri vor fi 
sortate in gospodarii inainte de a fi colectate.  

 

4.3.2 Costuri colectare O&I 
Tabel 4-5 prezinta modul in care costurile unitare O&I pentru serviciile de colectare deseuri, in 
scenariile cu si fara proiect au fost calculate. Se prezinta costurile medii si tarifele in conditiile 
actuale si cele prevazute ale proiectului. Anexa 6 ilustreaza versiunea Microsoft Excel a Tabel 
4-5. 
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Tabel 4-5: Costuri si tarife medii pentru colectarea deseurilor, in preturi pe 2011 
Costs and tariffs for waste collection in Hunedoara County, at 2011 prices

Waste collection at present (2011) conditions Waste collection with the project (2020)

Urban Rural Urban Rural
A. Households

Collected waste: 123.420 t p.a. 14.683 t p.a. 123.750 t p.a. 16.358 t p.a.

1. Costs

Parameters:
Average waste collected from households, per person per year 351 kg 138 kg 378 kg 165 kg

Present (second hand) With project (new)
Price of a collecting truck 60.000 EUR 115.000 EUR
Average daily performance of 1 truck 5,0 t 7 t
Average annual performance of 1 truck (250 days/year urban) 1.250 t 1.734 t
Average annual performance of 1 truck (200 days/year rural) 1.000 t 1.387 t
Average annual running performance of this truck 4.500 km 5.850 km 12.500 km 18.750 km
Annual depreciation and maintenance cost of trucks, % of price 20,0% 1.184.832 EUR 176.196 EUR 20,0% 1.641.586 EUR 271.243 EUR

Operating cost of this truck, not including maintenance, per km 0,20 EUR 0,20 EUR
Labour assigned to one such truck 3 persons 3 persons
Average annual cost of a worker/driver 6.500 EUR 7.800 EUR

Calculation: including fixed costs of trucks including fixed costs of trucks
Annual cost of collecting for 1 truck 32.400 EUR 32.670 EUR 48.900 EUR 50.150 EUR
Add admin. costs, insurance, taxes 20% = 38.880 EUR 39.204 EUR 58.680 EUR 60.180 EUR
= per ton of waste collected 31,10 EUR/t 39,20 EUR/t 33,84 EUR/t 43,39 EUR/t
= per person per month 0,911 EUR/person 0,451 EUR/person 1,065 EUR/person 0,595 EUR/person
= at an exchange rate of 4,18 RON/EUR 3,81 RON/person 1,88 RON/person 4,45 RON/person 2,49 RON/person

Landfilling at present (2011) conditions 
= per t 10,00 Eur/tn 10,00 EUR/t 10,00 EUR/t

2. Tariff to households (at 2011 prices)

Collection (not including 24% VAT) 
= per ton of waste collected 39,50 EUR/t 49,79 EUR/t
= per person per month 1,157 EUR/person 0,572 EUR/person 
= 4,84 RON/person 2,39 RON/person 

3. Weighted averages urban + rural

Waste collected urban 123.420 t 123.750 t
Waste collected rural 14.683 t 16.358 t

Average cost collection in EUR 31,97 EUR/t 34,96 EUR/t
Average cost landfilling in EUR 10,00 EUR/t

Average cost collection in RON 133,61 RON/t 146,12 RON/t
Average cost landfilling in RON 41,80 RON/t

= per person per month
Average present tariff collection in EUR (not including 24% VAT) 40,60 EUR/t 40,60 EUR/t 12,25 EUR
Average present tariff landfilling in EUR (not including 24% VAT) 0,00 EUR/t

Average present tariff collection in RON (not including 24% VAT) 169,69 RON/t 169,69 RON/t 54,87 RON
Average present tariff landfilling in RON (not including 24% VAT) 0,00 RON/t

Waste collection at present (2011) conditions Waste collection with the project (2020)

Urban Rural Urban Rural
B. Economic units and other non households

Collected waste: 41.433 t p.a. 5.003 t p.a. 43.340 t p.a. 5.799 t p.a.

1. Costs

Parameters:
Average daily performance of 1 truck 5 t 7,0 t
Average annual performance of 1 truck (250 days/year urban) 1.215 t 1.750 t
Average annual performance of 1 truck (200 days/year rural) 972 t 1.400 t
Average annual running performance of this truck 5.000 km 7.500 km 13.000 km 19.500 km
Annual depreciation and maintenance cost of trucks, % of price 20% 409.160 EUR 61.757 EUR 20% 569.611 EUR 95.269 EUR

Operating cost of this truck, not including maintenance, per km 0,20 EUR 0,20 EUR
Labour assigned to one such truck 3 persons 3 persons
Average annual cost of a worker/driver 6.500 EUR 7.800 EUR

Calculation: including fixed costs of trucks including fixed costs of trucks
Annual cost of collecting for 1 truck 32.500 EUR 33.000 EUR 49.000 EUR 50.300 EUR
Add admin. costs, insurance, taxes 20% = 39.000 EUR 39.600 EUR 58.800 EUR 60.360 EUR
= per ton of waste collected 32,09 EUR/t 40,74 EUR/t 33,60 EUR/t 43,11 EUR/t

= at an exchange rate of 4,18 RON/EUR 134,15 RON/t  140,45 RON/t

Landfilling at present (2009) conditions 
= per t 10,00 Eur/tn 10,00 EUR/t 10,00 EUR/t

2. Tariff to economic units etc. (at 2011 prices)

Collection (not including 24% VAT) 
= per ton of waste collected 40,76 EUR/t 51,73 EUR/t

Landfilling (not including 24% VAT) 
per ton of waste collected 10,00 Eur/tn 10,00 EUR/t 10,00 EUR/t

3. Weighted averages urban + rural

Waste collected urban 41.433 t 43.340
Waste collected rural 5.003 t 5.799

Average cost collection in EUR 33,03 EUR/t 34,72 EUR/t
Average cost landfilling in EUR 10,00 EUR/t

Average cost collection in RON 138,05 RON/t 145,14 RON/t
Average cost landfilling in RON 41,80 RON/t

Average present tariff collection in EUR (not including 24% VAT) 41,94 EUR/t 51,94 EUR/t
Average present tariff landfilling in EUR (not including 24% VAT) 10,00 EUR/t

Average present tariff collection in RON (not including 24% VAT) 175,32 RON/t 217,12 RON/t
Average present tariff landfilling in RON (not including 24% VAT) 41,80 RON/t

Average cost collection, RON/t 134,73 145,87  
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In scenariul „fara proiect”, costul unitar mediu pentru colectare a fost estimat la aproximativ 
134,73 RON/t de deseuri colectate.  

In scenariul „cu proiect”, costul unitar mediu pentru colectare este de 145,87 RON/t. Costurile 
O&I pentru noile instalatii sunt prezentate in sectiunea Error! Reference source not found.. 

4.3.3 Costuri O&I a noilor instalatii 
Calculul costurilor de operare si intretinere pentru operatiunile de gestionare deseuri se 
regasesc in foaia de lucru „Costuri de operare” atasata modelului. Principalele elemente ale 
acestui calcul sunt detaliate in Tabel 4-6, pentru anul 2016: 

Tabel 4-6: Elementele costurilor de operare si intretinere, altele decat pentru colectare 
deseuri (pentru 2016) – preturi constante 

 Statie TMB in 2016 Statii de sortare in 
2016 

Statii de transfer in 
2016 

Depozit nou in 2016 

Categoria de 
costuri 
(fixe/variabile) 

 RON/ an  RON/ an  RON/ an  RON/ an 

Forta de munca 
(fixe)  316.663  1.980.216 338.156  326.741

Intretinere 
(fixed)  676.387  638.788 69.806  563.882

Energie 
pentru… 
(variabile) 

82.379 
t/an 

deseuri 
compostate

1.047.514 

49.733 
t/an 

deseuri 
sortate 

46.238 

45.861 
t/an 

deseuri 
sortate 

30.000 101.100 
t/an 

deseuri 
eliminate 

300.000 

= RON pe t 12,72  0,93  1,09  2,97  

Combustibil 
pentru … t/an 
deseuri sortate 
(variabile) 

82.379 
t/an 

deseuri 
compostate

374.400 

49.733 
t/an 

deseuri 
sortate 

405.600 

45.861 
t/an 

deseuri 
sortate 

(transport)

3.114.069 101.100 
t/an 

deseuri 
eliminate 

1.500.000

= RON pe t 4,54  8,16  57,85  14,84  

   
6.773 
t/an 

reziduuri
594.534 

  
  

   87,78      
Evacuare apa 
uzata    125.400     

Costuri 
administrative 
(fixe) 

 418.000  313.500 
 209.000 

 815.100 

Calculul costurilor O&I este prezentat in Anexa 3. O „lista detaliata a valorilor unitare pentru 
costuri de investitie si operare” este prezentata in foaia de lucru ‚Detaliate’ atasata modelului, 
conform cerintei din Dispozitiile ACB („Anexa V”). 

4.3.4 Proiectiile costurilor totale O&I 
Proiectia costurilor totale O&I ale sistemului integrat de gestionare deseuri pentru scenariile „cu 
proiect” si „fara proiect” este prezentata in urmatoarele tabele (Tabel 4-7, Tabel 4-8 si Tabel 
4-9), clasificate in functie de activitate. S-a considerat o crestere reala a costurilor cu personalul 
de 2,5% p.a. pentru acest proiect. 
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Tabel 4-7: Proiectia costurilor O&I, scenariul cu proiect – preturi constante 2011 

Proiectia costurilor 
O&I – scenariu cu 
proiect – preturi 
constante EURO 

2013 2014 2016 2020 2030 2040 

Costuri operare - colectare 5.874.464 5.977.680 6.189.596 6.634.507 7.856.660 9.192.777
Costuri operare – statie 
sortare 

1.068.341 1.084.197 1.116.702 1.184.757 1.370.261 1.570.363

Costuri operare – statii 
transfer 

455.711 457.166 460.150 466.396 483.423 501.790

Costuri operare – statie 
TMB 

759.437 761.965 767.147 777.997 807.572 839.474

Costuri operare – depozit 861.111 864.963 868.489 1.213.645 1.265.101 1.321.457
Costuri operare – altele 0 46.613 47.505 49.371 54.459 59.948

Total costuri O&I 9.019.064 9.192.584 9.449.588 10.326.67211.837.477 13.485.809

Tabel 4-8: Proiectia costurilor O&I, scenariul fara proiect – preturi constante 2011 

Proiectia costurilor 
O&I – scenariu fara 
proiect – preturi 
constante EURO 

2013 2014 2016 2020 2030 2040 

Costuri operare - colectare 5.168.953 5.175.974 5.190.219 5.219.210 5.295.109 5.376.302
Costuri operare – statie 
sortare 

43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500

Costuri operare – statii 
transfer 

141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000

Costuri operare – statie TMB 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500
Costuri operare – depozit 801.834 802.923 805.133 809.630 821.404 833.999
Costuri operare – altele 464.738 473.327 497.669 558.853 705.181 889.823

Total costuri O&I 6.655.525 6.672.225 6.713.021 6.807.693 7.041.694 7.320.125

Tabel 4-9: Proiectia costurilor incrementale O&I. – preturi constante 2011 

Proiectia costurilor 
O&I – incrementale – 
preturi constante 
EURO 

2013 2014 2016 2020 2030 2040 

Costuri operare - colectare 705.511 801.706 999.377 1.415.297 2.561.551 3.816.475
Costuri operare – statie 
sortare 

1.024.841 1.040.697 1.073.202 1.141.257 1.326.761 1.526.863

Costuri operare – statii 
transfer 

314.711 316.166 319.150 325.396 342.423 360.790

Costuri operare – statie TMB 723.937 726.465 731.647 742.497 772.072 803.974
Costuri operare – depozit 59.277 62.040 63.356 404.014 443.697 487.458
Costuri operare – altele -464.738 -426.714 -450.165 -509.481 -650.722 -829.876

Total costuri O&I 2.363.539 2.520.359 2.736.567 3.518.980 4.795.783 6.165.685

4.4 Cost dinamic prim 
Costul Dinamic Prim (CDP) al Sistemului Integrat de Gestionare Deseuri, s-a calculat prin 
impartirea costurilor actualizate ale sistemului (inclusiv ale infrastructurii existente si cele noi, 
precum si a serviciilor existente si noi), prin impartirea cantitatilor actualizate ale deseurilor 
colectate si facturate, fiind detalitate in foaia de lucru „CDP” atasata modelului. La o rata de 
actualizare de 5% p.a., CPD este 290,8RON /tona de deseuri facturate. 
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4.5 Functionarea sistemului 
Conform cerintelor stipulate pentru finantarea POS Mediu, dupa finalizarea etapei de investitie, 
gestionarea noilor instalatii intra in responsabilitatea operatorilor, pe baza unor contracte de 
delegatie, prin proceduri de licitatie publica. Contractele trebuie incheiate cu operatori in 
vederea gestionarii activatatiilor serviciilor de salubritate care includ colectarea, transferul, 
transportarea pe distante lungi, tratarea, prelucrarea si eliminarea deseurilor.  

Gestionarea comuna a serviciilor de salubritate care intra in competenta membrilor Asociatiei, 
se realizeaza sub forma unei gestionari delegate, pe baza contractelor atribuite operatorilor in 
urma procedurii de licitatie publica. 

Beneficiarii proiectului sunt cei care stabilesc tipurile de contracte, iar aceasta hotarare este 
luata in conformitate cu Declaratia de Pozitie (acceptata si aprobata de cele 70 de unitati 
administrativ-teritoriale ale ADI, in cadrul Adunarii Generale ale ADI). Decizia are la baza 
urmatoarele aspecte esentiale si majore: 

• analiza optiunilor; 
• existenta unor contracte de colectare/transport in intreg judetul, incheiate pe termen lung 

(chiar si 33 de ani); astfel, pe o perioada de timp, vor exista cativa operatori care 
deservesc anumite zone; 

• restul zonelor acoperite constau in zone rurale sau zone generatoare de cantitati reduse 
de deseuri (dupa cum reiese din analiza); prezentarea zonelor de colectare si a 
localitatilor deservite (rural/urban/populatie); 

• prezenta unui contract de gestionare eficienta a deseurilor; 
• stimularea participarii la licitatii publice a operatorilor eficienti in ceea ce priveste 

tehnologia, personalul, resurse financiare si management de calitate. 
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5 Analiza financiara 

5.1 Metodologie 
ACB financiara a fost intocmita conform principiilor metodologice stipulate in „Dispozitiile ACB 
pentru Proiecte de Deseuri Solide”1 (denumite aici ca „Dispozitiile ACB”), specifice pentru 
sectorul de deseuri din Romania, publicate de catre autoritatea de gestionare competenta in 
mai 2009 si conform „Ghidului general UE al Analizei Cost Beneficiu pentru proiecte finantate 
din Fonduri Structurale si Instrumente de Pre-Aderare”, publicate de DG al CE in iunie 2008. Un 
alt document de lucru metodologic este „Documentul  de Lucru 4: Ghid Metodologic pentru 
intocmirea Analizei Cost Beneficiu” al CE, publicat in august 2006 (denumit in cele ce urmeaza 
ca WD4).  

Pe baza cerintelor acestor dispozitii, este elaborata ACB prin aplicarea „metodei incrementale”, 
pentru a se asigura ca doar costurile si veniturile atribuite direct acestui proiect sunt luate in 
considerare in aceasta analiza. Costurile si veniturile incrementale sunt determinate prin 
compararea a doua scenarii de baza: „cu proiect” si „fara proiect” (mai exact, valorile 
incrementale rezulta din diferenta intre aceste doua scenarii).   

Metodologia specifica aplicata in ACB financiara este detaliata in Dispozitiile ACB mentionate 
mai sus, mai exact in WD4 si Dispozitiile Nationale ACB. 

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a actiunilor propuse si/sau a 
proiectului propus pe durata perioadei considerate, in vederea determinarii suficientei financiare 
si a sustenabilitatii pe termen lung a proiectului propus, indicatorii de performanta financiara ai 
acestuia, precum si justificarea solicitarii sumei finantate de UE. 

Mai exact, analiza financiara trebuie sa cuprinda urmatoarele etape: (i) estimarea veniturilor si 
costurilor proiectului si implicatiile acestora in fluxul monetar; (ii) determinarea deficitului de 
finantare pentru optiunea aleasa si calcularea ulterioara a cheltuielilor eligibile ce pot fi co-
finantate prin Fonduri; (iii) definirea structurii de finantare a proiectului si rentabilitatea financiara 
a acestuia; (iv) sa se verifice suficienta fluxului monetar proiectat in vederea asigurarii derularii 
adecvate a proiectului si realizarii tuturor investitiilor, precum si indeplinirea obligatiunilor 
serviciului de creditare. 

Trebuie mentionat faptul ca analiza financiara se aplica pentru toate activitatile de gestionare 
deseuri municipale in cadrul Consiliului Judetean Hunedoara. Punctele esentiale ale activitatiilor 
de colectare deseuri propuse, care intra in responsabilitatea operatorilor privati, sunt deja 
stabilite. Aceste activitati sunt incluse in analiza, dar nu fac parte din fondurile eligibile ale 
proiectului. Alte activitati adaugate prin implementarea proiectului, au fost analizate amanuntit 
pe baza aporturilor financiare, tehnice si operationale ale echipei tehnice (detaliat in cadrul 
modelului de insotire). 

Cateva aspecte specifice sunt enumerate in cele ce urmeaza:  

Calculele se efectueaza pe baza costurilor si beneficiilor exprimate in preturi constante pe anul 
2011. Rata de actualizare aplicata in ACB este de 5%, conform Dispozitiilor ACB. 

Analiza deficitului de finantare care defineste suma de co-finantare ceruta prin proiect, precum 
si calcularea indicatorilor de performanta financiara ai proiectului se bazeaza pe fluxurile 
monetare incrementale exprimate in EURO preturi constante pe anul 2011. Analizele se 
efectueaza pe baza metodei Fluxului Monetar Actualizat (FMA) care aloca costuri si beneficii pe 
serii de timp in anul in care sunt efectuate si care ulterior sunt actualizate pentru a exprima 
valoarea actuala. Elementele nemonetare precum costurile neprevazute (tehnice) si cele 
amortizate, nu sunt luate in considerare. In cele ce urmeaza, sunt descrise etapele 
metodologice pentru stabilirea deficitului de finantare si a Imprumutului UE. 

Etapa 1: Calcularea ratei deficitului de finantare (R): 

R = Max EE/DIC 
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unde EE Max sunt cheltuieli eligibile maxime (DIC - DNR), DIC sunt costurile de investitie 
actualizate (incluzand neprevazute, conform WD4), iar DNR sunt veniturile nete actualizate (= 
venituri actualizate – costuri de operare actualizate + valoare rezidentiala actualizata). Alte 
costuri de investitie cum ar fi cele de inlocuire si variatiile capitalului de lucru atribuit proiectului, 
au fost incluse in calcularea DNR, conform Dispozitiilor ACB (definitia deficitului de finantare in 
sectiunea 3.3 din WD4 consta in faptul ca DIC include doar costurile initiale de investitie din 
care nu fac parte costurile si variatiile capitalului de lucru). 

Etapa 2: Calcularea sumei decise (DA), si anume “suma la care se aplica rata de co-finantare 
pentru axa prioritara”: 

DA = EC*R 

unde EC sunt costuri eligibile. Costurile eligibile sunt exprimate in preturi curente (include 
ajustarea preturilor pentru inflatie) si includ de asemenea costurile pentru neprevazute. 

Etapa 3: Calcularea imprumutului UE (maxim): 

Imprumut UE = DA*Max CRpa 

unde Max CRpa este rata maxima de cofinantare fixata pentru axa prioritara in decizia Comisiei 
de adoptare a programului operational (PO). In acest caz rata aplicata este de 80%. 

Etapa 4: Calcularea indicatorilor de performanta financiara ai proiectului (FNPV/C, FRR/C, 
FNPV/K, FRR/K). 

FRR/C si FNPV/C se calculeaza pentru a se evalua rentabilitatea financiara a investitiei. Acesti 
indicatori releva capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investitie, indiferent de 
metoda de finantare. La calcularea rentabilitatii financiare a capitalului propriu (national) 
(FNPV/K, FRR/K), resursele financiare – netul din imprumutul UE – investite in proiect sunt 
considerate ca fiind iesiri si nu costuri de investitie. Contributiile de capital au fost considerate la 
momentul in care au fost efectiv platite sau rambursate (in cazul imprumuturilor). 

Planul de finantare se stabileste pe baza rezultatelor obtinute din calcularea deficitului de 
finantare. Asistenta Comunitatii (Imprumutul UE) se calculeaza pe baza Sumei Decise (DA) 
descrise anterior. Restul ramas din aceasta suma este alocata Administratiilor Locala si 
Centrala, respectant prevederile din POS-Mediu in acest sens. Ponderea costurilor eligibile 
ramasa dupa scaderea DA („deficit nefinantat”) este suportata direct de catre beneficiar 
(Consiliul Judetean). 

Prognozele financiare (Cont de Profit si Pierdere, Flux Monetar si Bilant) au fost elaborate 
pentru scenariul „cu proiect”, fiind exprimate in RON curent si echivalentul in EURO si pentru 
scenariul „fara proiect” in RON curent. Prognozele financiare pentru sistemul integrat de 
gestionare deseuri in scenariul „cu proiect” reprezinta baza in analiza durabilitatii financiare. 

Perioada de referinta: Perioada proiectiilor este identica cu perioada de referinta a proiectului, 
care este de 30 de ani si include perioada de implementare a proiectului (doi ani 2011 - 2013) si 
durata de viata economica a depozitului (2013 - 2040). 

Principalele ipoteze ale ACB detaliate in cele ce urmeaza, sunt prezentate succint in foaia de 
lucru „Ipoteze” din modelul insotitor. 

Modelul de calcul este efectuat prin adaptarea la cerintelor metodologice a modelului elaborat 
de Autoritarea Manageriala de Coordonare a Instrumentelor Structurale asistate de JASPERS. 

5.2 Ipotezele macro-economice si Proiectiile venitului pe gospodarii 
Ipotezele privind cresterea PIB (care influenteaza venitul pe gospodarie, as cum este detaliat 
mai sus), ratele de inflatie (cerute prin model), ratele de schimb valutar RON/EURO si ratele de 
grestere demografica au fost utilizate conform celor hotarate cu JASPERS si se bazeaza pe 
proiectiile macroeconomice ale Comisiei Nationale de Prognoza (CNP). Acestea sunt 
prezentate in  Tabel 5-1 si Tabel 5-2. 
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 Tabel 5-1: Ipoteze privind cresterea PIB (% pe an, real)  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.5 4.0 4.5 4.7 5.0 5.0 

2017 2018 2019 2020 2021 si anii 
urmatori 

5.0 5.0 5.0 5.0 4.4 

Tabel 5-2: Ipoteze privind dinamica inflatiei (rata de crestere pe an in %) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

5.59 6.09 6.5 3.5 3.2 2.8 

2015 2016 2017 2018 2019 si anii 
urmatori 

2.5 2.3 2.0 2.0 2.0 

Rata de schimb valutar aplicata este de 4,18RON/Euro pentru 2011 pentru intreaga analiza. 

Statisticile oficiale ale Institutului National de Statistica prezinta urmatoarele cifre de crestere a 
venitului per gospodarie (a se vedea Tabel 5-3) pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, in anii 2008 
si 2009: 

Tabel 5-3: Venit net disponibil per gospodarie in Regiunea Sud Vest, 2008 si 2009 

An Suma 
RON/luna 

2008 2.183,69 
2009 2.427,42 

Statisticile de venit pe decile exista doar la nivel national. Totusi, conform informatiilor fiabile 
primite, venitul mediu pe persoana pe decila 1 este 47% din totalul de venit mediu. Acest 47% 
s-a aplicat pentru venitul din 2009, iar incepand cu 2011, s-a aplicat un procent de 70% pentru 
rata de crestere a PIB conform Dispozitiilor ACB, pentru a se obtine veniturle reale din cea mai 
saraca decila in 2010 (pentru 2011 s-a aplicat o rata de inflatie de 6.2%). In acest caz, s-a luat 
in considerare scaderea demografica.  

S-a considerat o medie de 2,85 persoane pe gospodarie. 

5.3 Tarife si sustenabilitate 
Conform Dispozitiilor ACB si a altor instructiuni, tarifele pentru proprietate rezidentiala 
(gospodarie) nu vor depasi 1,8% din venitul mediu net (disponibil) pe gospodarie din cea mai 
saraca decila, cu TVA (24%). Prognoza venitului pe gospodarie se bazeaza pe statistici oficiale 
ale venitului net (disponibil) pe gospodarii din Romania si jud Hunedoara pentru perioada 2008 
– 2010, conform publicatiilor din Institutul National de Statistica (INS). 

Tarifele medii existente in judetul Hunedoara (conform datelor furnizate de beneficiar pentru 
anul 2009) se incadreaza intre 140-175 RON/tn sau aproximativ 2-6 RON/cap.loc/luna (cu 
TVA). Pentru operatorii economici tarifele sunt in jur de 45-50RON/m3 sau 180 RON/tn. 

Calcularea tarifelor se face pe baza metodologiei capitalului constant unde costurile de capital 
actualizate (investitii si reinvestitii) minus valoarea rezidentiala se imparte la tonajul actualizat al 
proiectului, apoi se inmulteste cu tonajele prevazute (neactualizate). Aceasta valoare se adauga 
la costurile operationale calculate (minus veniturile proiectului) si se imparte la tonajul prevazut 
pentru a se obtine un tarif anual al utilizatorului.  
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Prognoza tarifelor propuse prevede o crestere a tarifului rezidential (al gospodariei) de la 175  
RON/t in 2011 la 290,8RON /t dupa finalizarea proiectului (in 2040). Prognoza tarifului 
nerezidential (atribuit in general „unitatilor economice”) include o crestere liniara initiala pentru a 
se obtine DPC (290,8 RON/t) in 2014. Ulterior acest tarif se bazeaza pe evaluarea anuala care 
este mai mare, DPC sau tariful rezidential, conform Dispozitiilor ACB, tarifele nerezidentiale nu 
trebuie sa fie mai mici decat tarifele rezidentiale (pe gospodarie). 

Aceasta metodologie asigura ca limita de suportabilitate este impusa utilizatorilor rezidentiali, 
principiul „poluezi, platesti” se aplica utilizatorilor nerezidentiali si se pastreaza lichiditatea 
financiara a operatorului proiectului (ADI pentru Hunedoara). 

Tabel 5-4: Extrase din planul anual de dezvoltare tarifara, in preturi constante (2011) 
RON/t si RON/cap de locuitor/luna 

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2030 2040  
Tarife in RON/t, fara TVA 
Tarife rezidentiale 
estimate  -
(gospodarii) 

175,0 190,0 195,0 203,4 208,9 214,5 220,2 238,4 290,8 290,8  

Rata de 
sustenabilitate (in 
% pe venit din cea 
mai saraca decila) 

1,66% 1,75% 1,77% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,76% 1,40%  

Tarife 
nerezidentiale 
estimate  (unitati 
economice) 

180,0 190,0 210,2 230,3 250,5 290,8 290,8 290,8 290,8 290,8  

Tarife in RON/cap de locuitor/luna (residential), cu TVA 

Medie   6,00 6,28 6,46 6,66 6,85 7,49 9,41 9,69  
Gospodarii urbane   7,02 7,34 7,56 7,79 8,02 8,76 11,00 11,33  
Gospodarii rurale   2,64 2,76 2,84 2,93 3,02 3,30 4,14 4,27  

 
Urmatoarea figura prezinta evolutia tarifelor pe deseuri pentru gospodarii si operatorii 
economici. 
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Figura 5-1: Evolutia tarifelor pe deseuri in RON/tn 

 

Rata de colectare: In prezent, rata de colectare este aproape 100% conform studiilor efectuate, 
gospodariile necontribuabile sunt considerate ca nefiind acoperite de acest serviciu. Modelul de 
calcul necesita introducerea unei rate generale medii de colectare. S-a considerat o crestere a 
acestui procent de la 95% la 99% pana in 2016 si de la 99% pana la 100 % in urmatorii ani. 
Cresterea este sustinuta prin introducerea de catre partile interesate, a unor masuri 
imbunatatite de aplicare a serviciului in primii ani de implementare a proiectului. 

 

5.4 Alte venituri 
Pe langa veniturile obtinute din tarifarea colectarii deseurilor, un venit suplimentar este obtinut 
din vanzarea reciclabilelor produse in statiile de sortare, vanzarea compostului produs in statia 
de compostare. 

Reciclabile 
Reciclabilele care ies din statia de sortare in 2016 sunt cele indicate in Tabel 5-5. Preturile 
constante pentru 2016 utilizate in model, sunt prezentate in Tabel 5-5. 

Tabel 5-5: Posibilul pret de vanzare a materialelor reciclabile  

Produs Tone in 
2016 Pret in EUR/t 

Total 
vanzari in 

2016 
(EUR) 

2016 pret 
mediu 

ponderat 
EUR/t 

Hartie si carton 11.723 40  468.920   
Sticla 5.625 2  11.250   
Metal 6.732 160  1.077.120   
Plastic 11.574 50  578.700   
Total 35.654    2.135.990 59,9 

* Bazat pe un curs de schimb valutar de 4 18 RON/EUR pe 2011
RON/t1 
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250,4 
    

Compost 
Exista o piata limitata in ceea ce priveste compostul in judetul Hunedoara. Totusi, se 
preconizeaza ca 10% din totalul de compost obtinut, de calitate superioara, se vinde la un pret 
de 5 EUR/t, obtinandu-se un pret mediu de 0,50 EUR/t (2,09 RON/t la o rata de schimb valutar 
de 4,18 RON/EUR) pentru compost.  

Namol 
Se considera ca namolul din statiile de tratare apa uzata este admis pentru depozitare in 
depozitele de deseuri la un pret de 36,20 RON/tn (fara TVA), care include taxe de operare, 
investitie si reinvestitie pentru o recuperare deplina a costurilor pe tona. 

 

5.5 Rezultatele analizei deficitului de finantare 
In urma datelor de intrare si a ipotezelor prezentate in capitolele anterioare, urmatorul tabel 
(Tabel 5-6) prezinta principalele rezultate ale analizei deficitului de finantare. 

Tabel 5-6: Rezultatele selectate privind rata de cofinantare (in preturi constante) 

 
    Value 

  1. Costuri eligibile (in euro, neactualizat) 
(Section H.1.12 (C)) 55.615.871 

  2.  Deficit de finantare (%) = (E.1.2.11) 93,87% 

  3. 

Suma prevazuta " suma la care rata de cofinantare pentru axa 
prioritara (articolul 41 alineatul (2)) = (1) * (2) (cu respectarea 
maxima a contributiei publice in conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat) 

52.206.618 

  4. Rata de co-finantare pentru Axa prioritara 2 (%) 83,5% 

  5. Contributia comunitara (in euro) = (3) * (4) 43.592.526 

 
 

5.6 Indicatorii de performanta ai proiectului 
Tabel 5-7 prezinta indicatorii de performanta financiara ai proiectului (fara Asistenta Comunitatii) 
si ai sistemului de gestionare deseuri (cu Asistenta Comunitatii). 

Tabel 5-7: Indicatorii de performanta financiara ai proiectului 

Principalele elemente si parametrii FRR/C inainte de 
Asistenta Comunitatii 

FRR/K, dupa asistenta 
Comunitatii 

Rata de rentabilitate financiara (%) -4,75% (FRR/C) 0,90% (FRR/K) 
Valoare neta actuala (euro) -42.134.941 (FNPV/C) -6.532.072 (FNPV/K) 

Proiectul indica o rata de rentabilitate a capitalului national propriu de 0,90% p.a. dupa 
contributia UE, fiind sub asteptarile minime chiar si pentru un proiect necomercial. In general, 
trebuie sa se tina cont de faptul ca proiectele pe deseuri solide sunt mai putin rentabile, 
comparativ cu proiectele din sectorul comercial. Totusi acest FRR/K scazut se datoreaza 
contributiei CE care nu acopera 100% deficitul de finantare stabilit si investitiile includ costuri 
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care nu genereaza venituri, dar sunt necesare pentru mediu (ex: eliminarea deseurilor deviate 
de la depozitele neconforme si de la compostoarele gospodaresti). Rentabilitatea financiara 
scazuta a proiectului este compensata de ERR ridicata obtinuta prin proiect. 

5.7 Planul de finantare  
Tabel 5-8 prezinta impartirea responsabilitatilor financiare, pentru investitiile initiale si pentru 
initierea exploatarii, intre UE, Guvernul Central, Consiliul Judetean, imprumuturile pe termen 
lung si capitalul partilor implicate.  

Tabel 5-8: Structura de finantare propusa (2012-2013) 

Parte a costurilor proiectului  Finantate de 
Subventie UE 83,5% 
Buget de stat 15,5% 

Costurile eligibile de investitie (fara 
TVA), fiind de 57.296.518 EUR 
(preturi curente) 

“Deficitul de 
finantare”  
fiind de  
52.206.618EUR Consiliul Judetean 1% 

 Rest (deficit 
nefinantat) 

Imprumut bancar, subventie sau contributia 
Consiliului Judetean din capitalul propriu  

Costuri neeligibile de investitie cu 
TVA recuperabil, fiind de 
2.810.698 (preturi curente) 

 Subventie sau contributia Consiliului Judetean din 
capitalul propriu 

TVA recuperabil  Prefinantare din partea Consiliului Judetean, 
recuperate ulterior 

Furnizarea de fonduri pentru 
initierea exploatarii 

 Contributia Consiliului Judetean si a altor investitori 
din capitalul propriu  

 

Consiliul Judetean Hunedoara se afla in pozitia de a contracta un imprumut de co-finantare 
daca este cazul. Se intelege ca la aceasta etapa Consiliul Judetean nu va obtine nici un 
imprumut. Suma totala a costurilor de investitie (cu TVA recuperabil) neacoperita prin subventii 
si pe care Consiliul Judetean trebuie sa o finanteze este de 8.567.966 EURO (preturi curente). 

Conform structurii de finantare prezentata anterior, proiectul este viabil, dupa cum reiese din 
modelul insotitor. In urma propunerilor anterioare de finantare, sumele necesare pentru 
finantarea investitiei se prezinta in tabelul de mai jos: 

Tabel 5-9: Plan de finantare al proiectului, 2012-2013 (Euro) (preturi actuale) 

1.1.1.1 Contributia EC (max 83,5%) 
43.952.526                   83,5% of 1.1 

1.1.1.2 Contributia Bugetul de stat (15,5%) 
8.092.026 

15,5% of 1.1 

1.1.1 Deficit de 
finantare 

 
52.206.618 

93,87% 
of 1.1 

1.1.1.3 Contributia Consiliul Judetean (1%) 
522.066             1% of 1.1 

1.1 Cost 
Eligibile 
 
 
55.615.871 
79% 
of 1 

1.1.2 Deficit de finantare (Contributie CJ)  
 

                                                3.409.2536,13% of 1.1 
Recuperat (CJ) 

 
12.241.731 

1. Valoarea totala 
a proiectului 
(costuri totale = 
eligibile + 
neeligibile) 
 

70.636.566 
100% 

1.2. Costuri 
neeligibile 

(alte categorii 
decât cele 

eligibile) 
 

1.2.1 Contributie CJ  
 
 

15.020.695 
100% 
of 1.2 

1.2.1.1 TVA 
 
 

13.439.450 
89,5% 
of 1.2 

Nerecuperat (CJ)  
1.197.719 
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15.020.695 
19,8% 

of 1 

1.2.1.2 Altele (CJ)  
 

1.581.245 
10,5% 
of 1.2 

 

Detaliile suplimentare referitoare la situatia financiara a Consiliului Judetean Hunedoara si 
capacitatea acestuia de cofinantare a proiectului, sunt atasate ca Anexa 5. 

 

5.8 Analiza sustenabilitatii financiare 
Figura 5-2 prezinta prognoza veniturilor (tarifele utilizatorilor, venituri din vanzarea de reciclabile 
si compost, taxe pe deseuri municipale) si costuri pentru scenariul „cu proiect”, in RON preturi 
actuale. Este indicat faptul ca veniturile acopera complet costurile O&I si costurile financiare ale 
sistemului (dobanzile la imprumuturi asigura reinvestitia ulterioara si inlocuirea bunurilor, nu 
costurile de reinvestitie detaliate). Datorita deficitului de sustenabilitate privind tarifele de uz 
casnic, costurile de amortizare a activelor proiectului sunt acoperite partial 
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Figura 5-2: Detalierea veniturilor si a costurilor sistemului integrat de gestionare deseuri 

(in mii RON), preturi curente 
Tabel 5-10 prezinta rata de acoperire a costurilor O&I si Costurile de Amortizare din veniturile 
totale 

Tabel 5-10: Rata de acoperire costuri O&I (venituri / costuri O&I) in in scenariul „cu 
proiect”, 2012 - 2040 

Rata de acoperire 
prin venituri 2012 2013 2017 2022 2027 2032 2040 
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a costurilor O&I 119,0% 108,0% 123,3% 121,2% 122,1% 108,8% 119,0% 

a O&I+Cost 
Amortizare 116,0% 81,2% 103,7% 103,5% 106,3% 103,7% 116,0% 

Prin urmare, asa cum s-a mentionat in dispozitiile ACB, tarifele/taxele sunt stabilite la un nivel 
care sa acopere costurile de operare si intretinere, incluzand costuri de inlocuire a 
echipamentelor cu durata scurta de viata, precum si costurile de amortizare a activelor (ca un 
indicator al costurilor necesare pentru inlocuirea pe viitor a infrastructurii). 

Urmatoarea figura (Figure 5-3) prezinta dezvoltarea fluxului monetar cumulat pentru sistemul 
integrat de gestionare deseuri. Reiese faptul ca bilantul de flux monetar este pozitiv pe intreaga 
perioada de analiza. 
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Figure 5-3: Dezvoltarea profitului (milioane RON) 
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6 Analiza economica 
Detaliile referitoare la analiza economica sunt prezentate in foaia de lucru „Analiza economica” 
a modelului insotitor. 

6.1 Metodologie 
Analiza economica este elaborata in conformitate cu dispozitiile ACB, utilizand modelul adaptat 
in acest scop. Nu s-a aplicat o valoare de oportunitate globala pentru un serviciu de eliminare 
deseuri fara impact asupra mediului, pentru a se evita dubla contabilizare cu reducerea 
disconfortului pentru populatie. 

In cadrul acestei analize, costurile de investitie si O&I sunt evaluate din alt punct de vedere 
decat cel financiar. 

a) Bunuri comercializate, acestea includ toate bunurile si serviciile incluse in costurile de 
proiect care pot fi evaluate in preturi la nivel global. Aceasta categorie va acoperi 
bunurile incluse in licitatii publice la nivel international in vederea achizitionarii de 
echipamente, materiale si servicii. Nu se cere un factor specific de conversie din 
moment ce preturile de pe piata reflecta preturile economice. 

b) Bunuri necomercializate, acestea cuprind toate bunurile si serviciile achizitionate pe 
piata interna, precum transport intern, constructii nespecializate, materii prime si consum 
de apa si energie. Conversia in preturi economice se face prin Factorul de Conversie 
Standard (FCS). Acest factor se calculeaza pe baza diferentelor medii intrepreturile pe 
piata interna si cea internationala (FOB si CIF preturi de granita) datorita tarifelor 
comerciale si de granita. Totusi, tinand cont ca costurile din aceasta categorie sunt 
relativ scazute comparativ cu costurile totale ale proiectului si ca un procent ridicat 
pentru comercializarea in Statele Membre se considera a fi la nivel intern in cadrul UE si 
nu sunt supuse tarifelor de comercializate. Se aplica astfel un factor de conversie de 0.9. 

c) Forta de lucru calificata este insuficienta si preturile aplicate sunt pe masura in ceea ce 
priveste oportunitatea costurilor. Se presupune ca preturile de pe piata reflecat valoarea 
economica si factorul de conversie aplicat este 1. 

d) Forta de lucru necalificata include componenta de lucru din costurile suplimentare ale 
proiectului (in contextul de somaj) si prin urmare, preturile nu sunt adecvate din punct de 
vedere economic. Corectia pentru a reflecta oportunitatea costurilor pentru forta de 
munca, se face prin inmultirea costului financiar pentru muncitorii necalificati cu Shadow 
Wage Rate Factor (SWRF), calculat ca (1-u)*(1-t), unde u este rata regionala a 
somajului si t este rata platii de securitate sociala si taxele relevante incluse in costurile 
de munca. u si t sunt valori pe termen lung de 10.5% si 45%. Acest lucru are un impact 
pozitiv intr-o regiune cu rata mare de somaj. 

e) Plati de transfer, principala categorie este TVA. Taxele directe (de exemplu salariile) nu 
sunt nete din costuri. Aceste costuri trebuie sa fie excluse pentru analiza economica, 
prin factorul de conversie 0. 

Componenta costurilor si conversia costurilor financiare in costuri economice sunt prezentate in 
Tabel 6-1: 

Tabel 6-1: Defalcarea costurilor si factorii de conversie a costurilor financiare in costuri 
economice 

Categorie costuri (excluzand costurile pentru 
achizitionarea de teren) 

 Constructie Operare Factor 
conversie 

Bunuri comercializate % 55,00% 40,00% 1,00 
Bunuri necomercializate % 10,00% 5,00% 0,90 
Forta de lucru calificata % 5,00% 5,00% 1,00 
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Forta de lucru necalificata % 30,00% 45,00% 0,49 
Plati de transfer % 0,00% 5,00% 0,00 

Total (%)  100% 100%   

In ceea ce priveste beneficiile, se considera urmatoarele: 

a) Economia resurselor de costuri, valorificarea produselor reciclabile si valoarea 
compostului generat (incremente proiect); 

b) Reducerea disconfortului, a mirosurilor si a riscurilor directe asupra sanatatii, valorificate 
prin reducerea terenurilor cu valoare redusa datorita existentei de depozite in apropiere 
(dimensiunea instalatiilor de deseuri este un factor determinant); valoarea terenului unde 
s-a aplicat o reducere de 5%, este de 200 m EURO/ha. 

c) Perfectionarea serviciilor de salubritate, separat de orice imbunatatire ecologica adusa 
prin noul sistem de gestionare deseuri, astfel tot mai multa populatia din judetul 
Hunedoara va beneficia de serviciu de colectare deseuri in urma implementarii 
proiectului, prin cresterea gradului de racordare a populatiei la servicii de salubritate. 

Acest beneficiu este valorificat prin aplicarea principiului „poluezi, platesti”. S-a specificat 
in sectiunea 5.3 ca procentul facturilor colectate in prezent este de 95% chiar si in 
situatia in care nu se aplica sanctiuni pentru rau platnici. Rata de colectate poate fi mai 
scazuta in anumite regiuni ale judetului Hunedoara, dar exista convingerea ca populatia 
este dispusa sa plateasca tarifele actuale percepute pentru serviciile de gestionare 
deseuri. O valoare de €52/tona, tariful mediu prevazut pentru 2013 este considerata o 
suma moderata pentru serviciile de salubritate imbunatatite de care beneficiaza 
gospodariile. 

d) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, conform calculelor efectuate de Jaspers 
in dispozitiile ACB pentru Proiectele de Gestionare a Deseurilor Solide in Romania 
(martie 2009) se prezinta in Tabel 6-2: 

Tabel 6-2: Emisii de CO2 pe tona de deseuri 

Deseuri necolectate sau colectate si eliminate necorespunzator kg 833 

Deseuri in amestec transportate direct la depozit kg 250 

Deseuri biologice colectate separat si compostate aerob kg 26 

Deseuri de ambalaje colectate separat si reciclate kg ‐1037 
Deseuri in amestec stocate in statie TMB pentru compostare, cu 
eliminarea in depozite a reziduurilor kg 161 

Pretul mediu pentru CO2 se estimeaza la 25 EUR/t in 2010, crescand etapizat pana la  
45 EUR/t in 2030 si mentinandu-se la acelasi nivel in urmatorii ani. 

Alte beneficii necuantificabile ale proiectului care nu sunt incluse in analiza, sunt: 

• Eliminarea depozitelor de deseuri necontrolate si a celor neconforme duce la 
imbunatatirea aspectului oraselor, satelor si a peisajelor, facand din zona un punct de 
atractie pentru vizitatori; 

• Proiectul are unui efect educational benefic asupra populatiei, prin constientizarea 
acesteia cu privire la mediu, putand fi sporit prin campanii de sensibilizare pentru adulti 
si elevi; 

• Imbunatatirea conditiilor de trai a cetatenilor ca rezultat al racordarii complete la 
serviciile de salubritate la care se adauga imbunatatirea conditiilor de mediu datorita 
implementarii unui sistem modern de gestionare a deseurilor; 

• Dezvoltarea socio-economica a zonei datorita dezvoltarii unei noi piete, cea de 
gestionare si reciclare a deseurilor, precum si datorita constructiilor care au loc in 
urmatorii ani; 
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6.2 Rezultate 
Urmatoarele tabele (Tabel 6-3 si Dupa cum reiese din tabelul anterior, cel mai mare beneficiu 
economic este imbunatatirea nivelului de servicii de salubritate, reprezentand peste 50% din 
totalul beneficiilor. 

Tabel 6-4) prezinta un scurt rezumat al costurilor si beneficiilor economice, precum si rezultatele 
calculelor economice cheie. 

Tabel 6-3: Rezumatul beneficiilor economice identificate in cadrul analizei 

Beneficiu Valoare 
unitara (unde 

este cazul) 

Valoare 
totala (in 

Euro, 
actualizata la 

5.5% p.a.) 

% din 
totalul de 
beneficii 

Total economii resurse 
costuri 

60 €/t din 
reciclabile 24.219.843 25,8% 

Nivele imbunatatite servicii 
deseruri la nivel de judet 

52 €/t din 
deseuri 4.432.734 4,7% 

Reduceri totale ale 
discomfortului visual si a 
riscurilor asupra sanatatii 

2 €/t din 
deseuri 65.368.110 69,5% 

Reduceri totale ale 
emisiilor de gaze cu effect 
de sera 

25 pana la 45 
€/t CO2 94.020.687 100,00% 

Total   24.219.843 25,8% 

Dupa cum reiese din tabelul anterior, cel mai mare beneficiu economic este imbunatatirea 
nivelului de servicii de salubritate, reprezentand peste 50% din totalul beneficiilor. 

Tabel 6-4: Rezumatul costurilor economice identificate in cadrul analizei 

Cost 
Valoare totala (in 
Euro, actualizata 

la 5.5% p.a.)

% din totalul 
costurilor 

Bunuri 
comercializate 41.597.649 54,9% 

Bunuri 
necomercializate 6.712.749 8,9% 

Forta de munca 
calificata 5.336.086 7,1% 

Forta de munca 
necalificata 21.013.506 27,7% 

Valoarea 
economica a 
terenului 

1.076.744 1,4% 

Total 75.736.734 100,00% 

 
45,5% referitor la 

costurile de 
investitie  

 54,5% referitor la 
costurile de O&I  

Principalii indicatori economici sunt:  

ENPV cu o rata de actualizare de 5.5% p.a. =   18.283.953 EUR 
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ERR =        10,2% 

Raportul B/C =      1,24 
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7 Analiza de risc si sensibilitate 

7.1 Generalitati 
Scopul principal al analizei de risc si sensibilitate are doua aspecte: 

• Evaluarea impactului indicatorilor economici cheie in cazul schimbarii variabilelor cheie 

• Evaluarea probabilitatii de schimbare a variabilelor cheie cu impact asupra indicatorilor 
economici cheie 

Indicatorii economici relevanti pentru analiza de risc si sensibilitate sunt FRR/K si FNPV/K 
(calculati dupa asistenta Comunitatii) si ERR si ENPV.  

Analiza este elaborata in 3 etape succesive: 

• Etapa 1: Identificarea variabilelor cheie. Aceasta etapa include calcularea valorilor 
indicatorilor economici cheie dupa variatiile de +/- 1% pentru urmatoarele variabile: i) 
costurile de investitie ale proiectului; ii) venituri; iii) costuri de operare si intretinere; iv) 
beneficii economice; v) costuri economice (investitii) si vi) costuri economice (operare si 
intretinere). O variabila cheie este considerata acea variabila pentru care o schimbare a 
valorii cu 1% atrage dupa sine o variatie de peste 1 procent in scenariul de referinta 
FRR/K sau ERR, sau peste 5% a valorii in scenariul de referinta FNPV/K sau ENPV. 

• Etapa 2: Calcularea valorii comutative ale variabilelor cheie: valoarea comutativa se 
calculeaza pentru fiecare variabila in parte, reprezentand variatia maxima (in procente) a 
variabilelor cheie admisa inainte ca FNPV sau ENPV (oricare este relevant pentru 
variabila cheie specifica) sa devina negative. 

• Etapa 3: Calcularea probabilitatii de distribuire sau a variatiei indicatorilor economici 
cheie. 

7.2 Analiza de sensibilitate 
Conform celor mentionate anterior, prima etapa este identificarea variabilelor cheie. In 
urmatoarele tabele (Tabel 7-1 si  
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7-2) se prezinta rezultatele calculelor. 

Tabel 7-1: Variatiile analizate  

Variatia fata de scenariul de 
referinta  Variabile 

Inferioara Superioara 

1 Costuri de investitie ale proiectului -1.00% 1.00% 

2 Venituri -1.00% 1.00% 

3 Costuri O&I -1.00% 1.00% 

4 Beneficii economice -1.00% 1.00% 

5 Costuri economice (de investitie) -1.00% 1.00% 

6 Costuri economice (de O&I) -1.00% 1.00% 
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Tabel 7-2: Rezultatele identificarii variabilelor cheie 

 Variabile analizate 

Rata 
financiara 

de 
rentabilitate 

revizuita 
(FRR/K) 

 

Variatia 
valorii 

financiare 
nete 

actuale 
(FNPV/K) 

Rata 
economica 

de 
rentabilitate  

(ERR) 
 

Variatia 
valorii 

economice 
nete 

actuale 
(ENPV) 

 Scenariul de referinta (indicatorii economici cheie ai 
proiectului) 0,90% -6.532.072 10,2% 18.283.953 

1 Costuri de investitie ale proiectului - increase of 1% 0,73% -6.980.925   

2 Costuri de investitie ale proiectului - decrease of 
1% 1,07% -6.083.219

  

3 Venituri – crestere de 1% 1,35% -5.835.708   

4 Venituri – scadere de 1% 0,44% -7.228.436   

5 Costuri O&I - crestere de 1% 0,45% -7.221.991   

6 Costuri O&I - scadere de 1% 1,34% -5.842.152   

7 Beneficii economice - crestere de 1%   10,4% 19.224.160 
8 Beneficii economice - scadere de 1%   10,0% 17.343.746 
9 Costuri economice (de investitie) - crestere de 1%   10,1% 17.939.143 

10 Costuri economice (de investitie) - scadere de 1%   10,4% 18.628.763 
11 Costuri economice (de O&I) - crestere de 1%   10,1% 17.871.396 
12 Costuri economice (de O&I) - scadere de 1%   10,3% 18.696.510 

 

Variabilele cheie sunt acele variabile pentru care o schimbare a valorii de 1% atrage dupa sine 
o variatie de peste 1 punct procentual in scenariul de referinta FRR/K sau ERR/K si de peste 
5% in scenariul de referinta FNPV/K sau ENPV/K. Se constata ca toti parametrii financiari 
(investitii, venituri, costuri O&I) sunt variabile cheie dar nici un parametru economic nu este 
variabila cheie. 

In urma analizei valorii comutative se obtin urmatoarele rezultate: 

Tabel 7-3: Valorile comutative pentru variabilele cheie 

  Variabila critica Valoare comutativa 

1 Costuri de investitie ale 
proiectului 

Crestere maxima inainte ca FNPV sa devina negativa 
(%) 

(deja 
negativa) 

2 Venituri Scadere maxima inainte ca FNPV sa devina negativa 
(%) 

(deja 
negativa) 
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3 Costuri O&I Crestere maxima inainte ca FNPV sa devina negativa 
(%) 

(deja 
negativa) 

4 Beneficii economice Scadere maxima inainte ca ENPV sa devina negativa 
(%) 19,5% 

5 Costuri economice (de 
investitie) 

Crestere maxima inainte ca ENPV sa devina negativa 
(%) 

Not critical 
(53,1%) 

6 Costuri economice (de O&I) Crestere maxima inainte ca ENPV sa devina negativa 
(%) 

Not critical 
(44,4%) 

 

7.3 Analiza de risc 
Axandu-se pe aspecte legate de mediu, acest proiect cauta sa imbunatateasca conditiile de trai 
in judete si contribuie la indeplinirea tintelor de gestionare deseuri prevazute in Tratatul de 
Aderare. Ca atare si in pofida faptului ca indicatorii financiari (FNPV dupa asistenta Comunitatii) 
sunt negativi, rezultatele analizei economice sunt pozitive, cu beneficii semnificative pentru 
comunitate (ENPV: 18,3mEuro, ERR: 10,2%  si Raportul B/C: 1,54). 

Indicatorii financiari considerati din perspectiva judetului dupa asistenta Comunitatii, sunt usor 
negativi, astfel ca proiectul nu este profitabil din punct de vedere financiar. Scopul proiectului nu 
este obtinerea rentabilitatii financiare, ci mai degraba sa remedieze una din probeleme de 
mediu, sa imbunatateasca nivelul de trai al populatiei si sa respecte legea europeana si 
nationala in ceea ce priveste gestionarea deseurilor. 

Intrebarea daca rezultatele economice, in special ENPV si ERR, ar putea fi compromise de 
erori plauzibile in analiza sau proiectii, spre exemplu, riscul, ca si concluzie, proiectul este util in 
termeni socio-economici, este incorecta. 

Pentru a raspunde la aceasta intrebare, abordarea analitica pentru cuantificarea riscului nu este 
admisa, deoarece: 

(i) nu exista o baza fundamentala pentru a se determina care este posibilitatea distribuirii 
functiilor sau a parametrilor variabilelor cheie. In realitate este posibil ca aceste functii sa nu fie 
simetrice, cu atat mai putin sa fie distribuite normal, si 

(ii) aceste variabile nu sunt independente una fata de cealalta (cum se considera intr-o simulare 
din Monte Carlo, de exemplu). Daca populatia nu se dezvolta in conformitate cu proiectiile, 
atunci atat veniturile (facturarea serviciilor de salubritate) cat si costurile vor fi afectate intr-o 
anumita masura, de exemplu. 

Precizia sugerata prin abordarea cuantificata este iluzorie. Riscul este evaluat prin elaborarea 
unor scenarii pesimiste si optimiste. Analiza detaliata este prezentata in modelul financiar (foaia 
de lucru ‚RISC’).  

Ipotezele utilizate din cele doua scenarii sunt prezentate in Tabel 7-4. 

Tabel 7-4: Ipotezele utilizate in scenariul optimist si pesimist pentru analiza de risc 

Variabile Ipoteze 
pesimiste 

Ipoteze 
optimiste  Observatii 

  Economic costs 

1 Investitii 25% -25% 

Studiul de fezabilitate evalueaza 
costurile totale de capital la exact 25% 
din valoarea reala (diferentele pot fi mai 
mari la componentele individuale) 

2 O&I 25% -25% 
Evaluarea costurilor O&I include o 
crestere anuala de ~2.5% a salariilor 
reale (3% in 2013 redus la 2% in 2040), 
se considera ca orice subevaluare a 
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Variabile Ipoteze 
pesimiste 

Ipoteze 
optimiste  Observatii 

costurilor O&I nu depaseste 25%. 
  Beneficii economice 

3 

Imbunatatirea serviciilor de 
salubritate 

 
 
 

-25% 50% 

Baza de evaluare se considera a fi 
conservatoare. Totusi, in absenta unor 
date empirice pentru sumele impuse 
proprietarilor de gospodarii pentru 
serviciul de salubritate, sunt prevazute 
niste valori limita corespunzatoare. 

4 Economisirea resurselor de 
costuri -25% 50% 

Economiile rezultate sunt cele din 
serviciul de reciclare. Veniturile 
generate din vanzarea deseurilor 
reciclabile sunt considerate ca un 
indicator in economisirea resurselor de 
costuri. Posibila crestere poate ajunge 
la 50% sau mai mult, tinand cont ca 
preturi materiilor prime este in crestere.

5 Reducerea disconfortului si a 
riscului asupra sanatatii -25% 25% Se considera o posibila inexactitate de 

+/-25%. 

6 Reducerea gazelor cu efect de 
sera -10% 50% 

Presupunand ca actualul consens 
stiintific al incalzirii globale nu este 
afectat (probabilitate redusa), ipotezele
elaborate in modelul financiar 
(cresterea pretului pentru CO2 de la 25 
€/tona in prezent, la 45 €/tona in 2030) 
sunt modeste/conservatoare. Pe de alta 
parte trebuie mentionat ca actualul pret 
variaza intre 12 – 17 €/tona. Aceste 
preturi scazute se pot datora crizei 
financiare. se considera o variatie de -
10% la +50%. 

Impactul ipotezelor pesimiste si optimiste asupra indicatorilor economici, este prezentat in 
Error! Reference source not found.. 
Tabel 7-5: Rezultatele analizei de risc: impactul ipotezelor pesimiste si optimiste asupra 

indicatorilor economici 

Risk Analysis Results ERR ENPV 
(Mii EURO) 

Scenariu de referinta 10,2% 18.284 
Scenariu pesimist 3,4% -8.687 
Scenariu optimist 27,0% 81.924 

Pe baza scenariului pesimist si optimist ERR se incadreaza in gama 3,4%  pana la 27% p.a., iar 
ENPV se inacadreaza in gama €-8,7 milioane pana la €81,9 milioane. Cea mai mare proportie 
din gama este profitabila din punct de vedere economic chiar si in cazul celor mai nefavorabile 
devieri ale principalelor variabile din ipoteze. Mai mult, trebuie mentionat faptul ca pe langa 
principalele beneficii si costuri economice legate de implementarea proiectului si care au fost 
cuantificate si calculate in analiza economica, exista si alte beneficii / costuri strans legate de 
proiect dar care nu pot fi cuantificate ca in subcapitolul Error! Reference source not found.. 
Se preconizeaza ca beneficiile si costurile mai sus mentionate vor avea in general efecte 
pozitive pentru parametrii economici ai proiectului, prin urmare implementarea acestuia este 
benefica si favorabila pentru societate. 

Cateva riscuri asociate beneficiului si succesului implementarii proiectului si masurile de 
reducere includ: 
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• Subestimarea costurilor de investitie: 

Costurile de investitie s-au calculat pe baza proiectului detaliat al instalatiilor. Prin 
urmare se preconizeaza ca aceste costuri sa nu depaseasca mai mult de 5-10% 
costurile deja calculate. In acest sens, s-a prevazut o suma pentru costuri neprevazute. 
Procesul competitiv de licitatie trebuie sa duca la o revenire catre preturi mai 
competitive. 

• Subestimarea costurilor de operare: 

Costurile de operare s-au calculat pe baza proiectului detaliat al instalatiilor. Totusi, 
faptul ca aceste costuri se bazeaza pe cantitatea de deseuri generata la nivel de judet, 
nu garanteaza lipsa unor neclaritati. In orice caz, s-au elaborat o serie de ipoteze pentru 
calcularea acestor costuri, care se asteapta sa echilibreze orice posibila depasire a 
costurilor. 

• Dimensionarea instalatiilor: 

Dimensionarea instalatiilor s-a efectuat pe baza generarii estimative de deseuri, utilizand 
metodologia standard implementata in Romania, populatia estimata si ipotezele prin 
care tintele de gestionare deseuri trebuie respectate. Pe durata implementarii proiectului 
rezulta ca marimea instalatiilor este fie supraestimata, fie subestimata, aceasta fiind 
solutionata prin schimbari operationale ale sistemului. Toate instalatiile propuse au 
sistem de functionare simplu si nu necesita tehnologii complexe sau investitii mari, iar 
posibila necesitate de modificare a capacitatii se face prin adaptari ale modului de 
operare (ex: numar de ture, frecventa de colectare, modificarea duratei de stocare).  
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8 Concluzii 
Proiectul aduce beneficii economice nete pozitive, pastrand in acelasi timp limita de tarifare 
pentru proprietatea rezidentiala de 1,8% din venitul net pe cea mai saraca decila si un tarif cel 
putin egal pentru proprietatile negospodaresti. Evaluarea proiectului dovedeste necesitatea 
finantarii din partea UE cu 73,8% din totalul costurilor eligibile, evaluarea nu asigura doar 
beneficiile economice pentru populatia locala, ci si o utilizare corespunzatoare a banilor 
proveniti de la contribuabilii europeni. 

 

 



 
 

PLANUL ANUAL DE  EVOLUTIE  A TARIFELOR AFERENTE PROIECTULUI 
„SISTEM DE MANAGEMENT AL DESEURILOR IN JUDETUL HUNEDOARA” 

 
 

Planul anual de dezvoltare tarifara, in RON/t constant (2011) si RON/cap/luna  

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2030 2040 
Tarife in RON/t, excl. TVA 
Tarif rezidential 
proiectat -
(gospodarii) 

175,0 190,0 195,0 203,4 208,9 214,5 220,2 238,4 290,8 290,8

Suportabilitate  
(in % din decila 
cea mai joasa de 
veinituri) 

1,66
% 

1,75
% 

1,77
%

1,80
%

1,80
%

1,80
%

1,80
%

1,80
% 

1,76
% 1,40%

Tarif 
nerezidential 
proiectat (unitati 
economice) 

180,0 190,0 210,2 230,3 250,5 290,8 290,8 290,8 290,8 290,8

Tarife in RON/cap/luna (residential), incl. TVA 
Mediu    6,00 6,28 6,46 6,66 6,85 7,49 9,41 9,69
Gospodarii 
urbane   7,02 7,34 7,56 7,79 8,02 8,76 11,00 11,33
Gospodarii rurale   2,64 2,76 2,84 2,93 3,02 3,30 4,14 4,27
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            ANEXA NR. 4 
Cofinantarea de la Bugetul Local al fiecarei UAT pentru implementarea 

Proiectului  Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara 

Beneficiari 
Populatie 
(2009) 

Propunere 
Contributie  

(€ preturi curente) 

%  
Contributie 

ANUL I  ANUL II 

Consiliul Judetean 
HUNEDOARA 

464.739  4.952.613  73,81%  333.768 4.618.845

DEVA  66.471  498.797  7,43%  44.884 453.914 

BRAD  15.934  11.976  0,18%  0 11.976 

LUPENI  29.187  94.678  1,41%  7.274 87.404 

ORĂŞTIE  21.385  312.140  4,65%  29.607 282.534 

HUNEDOARA  70.222  319.934  4,77%  26.715 293.219 

PETROSANI  42.970  32.297  0,48%  0 32.297 

VULCAN  28.413  21.356  0,32%  0 21.356 

ANINOASA  4.725  51.209  0,76%  4.766 46.444 

CĂLAN  12.802  66.508  0,99%  5.689 60.819 

GEOAGIU  5.668  4.260  0,06%  0 4.260 

HAŢEG  10.904  81.182  1,21%  7.299 73.883 

PETRILA  24.961  116.935  1,74%  9.817 107.118 

SIMERIA  13.517  10.160  0,15%  0 10.160 

URICANI  9.495  7.137  0,11%  0 7.137 

BAIA DE CRIŞ  2.797  2.102  0,03%  0 2.102 

BALŞA  964  725  0,01%  0 725 

BARU  2.895  2.176  0,03%  0 2.176 

BĂCIA  1.874  1.409  0,02%  0 1.409 

BĂIŢA  3.852  2.895  0,04%  0 2.895 

BĂNIŢA  1.324  995  0,01%  0 995 

BĂTRÂNA  160  120  0,00%  0 120 
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Beneficiari 
Populatie 
(2009) 

Propunere 
Contributie  

(€ preturi curente) 

%  
Contributie 

ANUL I  ANUL II 

BERIU  3.187  2.395  0,04%  0 2.395 

BLĂJENI  1.277  960  0,01%  0 960 

BOŞOROD  2.014  1.514  0,02%  0 1.514 

BRĂNIŞCA  1.786  1.342  0,02%  0 1.342 

BRETEA ROMÂNĂ  2.951  2.218  0,03%  0 2.218 

BUCEŞ  2.093  1.573  0,02%  0 1.573 

BUCUREŞCI  1.683  1.265  0,02%  0 1.265 

BULZEŞTII DE SUS  319  240  0,00%  0 240 

BUNILA  362  272  0,00%  0 272 

BURJUC  897  674  0,01%  0 674 

CERBĂL  513  386  0,01%  0 386 

CERTEJU DE SUS  3.242  2.437  0,04%  0 2.437 

CÂRJIŢI  703  528  0,01%  0 528 

CRIŞCIOR  4.124  3.100  0,05%  0 3.100 

DENSUŞ  1.566  1.177  0,02%  0 1.177 

DOBRA  3.381  2.541  0,04%  0 2.541 

GENERAL BERTHELOT  984  740  0,01%  0 740 

GHELARI  2.155  1.620  0,02%  0 1.620 

GURASADA  1.583  1.190  0,02%  0 1.190 

HĂRĂU  2.050  1.541  0,02%  0 1.541 

ILIA  3.782  2.843  0,04%  0 2.843 

LĂPUGIU DE JOS  1.585  1.191  0,02%  0 1.191 

LELESE  423  318  0,00%  0 318 

LUNCA CERNII DE JOS  907  682  0,01%  0 682 

LUNCOIU DE JOS  1.894  1.424  0,02%  0 1.424 
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Beneficiari 
Populatie 
(2009) 

Propunere 
Contributie  

(€ preturi curente) 

%  
Contributie 

ANUL I  ANUL II 

MĂRTINEŞTI  997  749  0,01%  0 749 

ORĂŞTIOARA DE SUS  2.254  1.694  0,03%  0 1.694 

PEŞTIŞU MIC  1.221  918  0,01%  0 918 

PUI  4.402  3.309  0,05%  0 3.309 

RAPOLTU MARE  1.909  49.296  0,73%  4.786 44.510 

RĂCHITOVA  1.360  1.022  0,02%  0 1.022 

RIBIŢA  1.460  1.097  0,02%  0 1.097 

RÂU DE MORI  3.227  2.425  0,04%  0 2.425 

ROMOS  2.804  2.108  0,03%  0 2.108 

SARMIZEGETUSA  1.280  962  0,01%  0 962 

SĂLAŞU DE SUS  2.445  1.838  0,03%  0 1.838 

SÎNTĂMĂRIE ORLEA  3.212  2.414  0,04%  0 2.414 

VAŢA DE JOS  3.863  2.904  0,04%  0 2.904 

ŞOIMUŞ  3.410  2.563  0,04%  0 2.563 

TELIUCU INFERIOR  2.470  1.857  0,03%  0 1.857 

TOMEŞTI  1.137  855  0,01%  0 855 

TOPLIŢA  802  603  0,01%  0 603 

TURDAŞ  2.006  1.508  0,02%  0 1.508 

TOTEŞTI  1.847  1.388  0,02%  0 1.388 

VĂLIŞOARA  1.314  988  0,01%  0 988 

VORŢA  949  713  0,01%  0 713 

VEŢEL  2.649  1.991  0,03%  0 1.991 

ZAM  1.740  1.308  0,02%  0 1.308 

Total  464.739  6.710.283  100,00%  474.604 6.235.679 
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HOTĂRÂREA NR.195/2013 
 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.61/2013 

 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând: 

- adresa nr.19/2013 a Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine 
Publică, precum Statutul Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de 
Ordine Publică; 

- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.145/2012 privind validarea 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara 

  In temeiul prevederilor art.17 alin.1 și art.20 din Legea nr.218/2002 privind 
organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.f și ale art.97 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.61/2013 pentru  
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.5/2013 privind aprobarea plăţii 
unor cotizaţii,  se completează după cum urmează: 
 
Nr. crt. STRUCTURA Cuantumul anual (Lei) 

15 Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică 2.000 
  
  Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi şi Direcţiei Programe, Prognoze, 
Buget, Finanţe a Consiliului Judeţean Hunedoara, prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală, Relaţii Publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 

 
 

                   CONTRASEMNEAZĂ,      
     PREŞEDINTE,                          SECRETAR AL JUDEŢULUI   
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Daniel  Dan 

 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 
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HOTĂRÂREA NR.196/2013 
privind aprobarea promovării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi 

pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 
Vest” - Etapa a III – a 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate comun 

al  compartimentelor de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean, 

Ţinând cont de procedurile de accesare a finanţării Programului Operaţional Regional, 
Axa prioritară 3, DMI 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă”,   

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.205/2006 privind 
aprobarea asocierii judeţului Hunedoara cu judeţele Arad, Caraş –Severin şi Timiş din cadrul 
Regiunii de Dezvoltare Vest România pentru realizarea proiectului “Achiziţionare echipamente 
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, 
precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.149/2008 privind aprobarea participării 
Judeţului Hunedoara la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă „ ADI VEST”; 

Văzând adresa nr.89/23.09.2013 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
”IANCU DE HUNEDOARA” al judeţului Hunedoara către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (ADI VEST), privind achizitionarea 
unei autospeciale de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale minime, 
precum şi a unei autospeciale complexe de teren amfibie, cu capacitate mărită de trecere din 
cadrul proiectului “Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale 
de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest - Etapa a III-a”; 

În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta; 
 

HOTĂRÂRE: 
 
  Art.1.  Se aprobă promovarea şi implementarea  de către ADIVEST  a proiectului„        
Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 



primului ajutor calificat în Regiunea Vest– etapa III-a”  conform anexei nr.1  care face  parte   
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2. Se aprobă cota de contribuție proprie a  Consiliul Județean Hunedoara  la cheltuielile  
eligibile ale proiectului, în valoare de 16.738,45 lei din valoarea contribuției totale la cheltuielile 
eligibile, conform anexei nr.2 care face parte din prezenta. 
Art. 3. Se aprobă repartizarea pe județele asociate în cadrul ADIVEST echipamentelor 
achiziționate conform anexei 3 care face parte integrantă din această hotărâre. 
Art. 4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul dezvoltare regională, integrare 
europeană şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică, relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
 
 
             
                   CONTRASEMNEAZĂ,      

     PREŞEDINTE,                          SECRETAR AL JUDEŢULUI   
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Daniel  Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

 
Anexa nr. 1  

   la Hotărârea nr.196/2013 
          a Consiliului Judeţean Hunedoara   

 
 

BUGETUL PROIECTULUI 
 

Nr. crt Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor  

Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli 
eligibile 

TOTAL 
cheltuieli TVA** 

1 2 3 4 5=3+4 6 
CAPITOL 1     1 Cheltuieli cu echipamente     

1.1 Cheltuieli cu achiziţionarea de 
echipamente de specialitate si 
echipamente de comunicaţii aferente 
centrelor de comanda si control 
mobile1     

  TOTAL CAPITOL 1     
CAPITOL 2     2 

Mijloace de transport     
2.1 Autospeciale pentru lucrul cu apa si 

spuma ( 2 buc.)  1.350.000,00 1.350.000,00 324.000,00 
2.2 Autospeciale complexe de 

intervenţie, descarcerare şi 
acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă minimală ( 2 buc.)  926.760,00 926.760,00 222.422,40 

2.3 Autospeciale complexe de 
intervenţie pe șenile cu capacitate 
mărită de trecere (2 buc.)  405.000,00 405.000,00 97.200,00 

   TOTAL CAPITOL 2  2.681.760,00 2.681.760,00 643.622,40 
CAPITOLUL 3                              3 
Cheltuieli aferente implementării 
proiectului     

3.1 Cheltuieli de publicitate si informare  10.000,00 10.000,00 2.400,00 
3.2 Cheltuieli de audit  8.000,00 8.000,00 1.920,00 
3.3 Consultanta2     
  TOTAL CAPITOL 3  18.000,00 18.000,00 4.320,00 
I TOTAL cheltuieli  2.699.760,00 2.699.760,00 647.942,40 
II Alte cheltuieli neeligibile     
III TOTAL GENERAL (I+II)  2.699.760,00 2.999.760,00 647.942,40 

 
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total 
cheltuieli -col 5- (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA 
aferent cheltuielilor eligibile.  

 
                                                 
1 In cazul in care acestea se vor achizitiona impreuna cu centrele de comanda si control mobile se vor trece pe linia 2.1 
2 cheltuieli de consultanta in domeniul managementului de proiect in procent maxim de 1% din valoarea rambursata a proiectului 



                                                                                                                            
     Anexa nr. 2  

la Hotărârea nr.196/2013 
a Consiliului Judeţean Hunedoara   

 
              
 
                
 
                  SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 

    
 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE (RON) 

I Valoarea totală a 
proiectului, din care : 

 
3.347.702,40 

a. Valoarea neeligibilă a 
proiectului 

 
                               

b. Valoarea eligibilă a 
proiectului 

2.699.760,00 

c. TVA 647.942,40 
 

II Contribuţia proprie în 
proiect, din care : 

 
353.995,20 

a. Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli eligibile 

53.995,20 

b. Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli neeligibile 

 

III  TVA*  
647.942,40 

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 

2.645.764,80 

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli (atât 
cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai 

TVA aferent cheltuielilor eligibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             
      
       Anexa nr. 3  

la Hotărârea nr.196/2013 
a Consiliului Judeţean Hunedoara   

 
 
 
 
 

Lista  privind  
repartizarea pe judeţe a echipamentelor 

Echipamente specifice TIMIŞ CARAŞ 
SEVERIN 

HUNEDOARA ARAD 

Autospeciale pentru lucrul 
cu apă şi spumă (2 buc.) 

1   1 

Autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi 
acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă 
minimală (2 buc) 
 

 
 

1 1  

Autospeciale complexe de 
intervenție pe șenile cu 
capacitate mărită de 
trecere. (2 buc) 

 1 1  
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   HOTĂRÂREA NR. 197/2013  
privind instituirea  unor restricţii de tonaj pe drumurile judeţene pentru autovehicule 

cu masa maximă pe axă mai mare de 5.5 tone 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate al compartimentului de resort, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara;  
            Văzând adresa nr.36.997/17.09.2013 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Hunedoara, Serviciul Rutier; 
           In conformitate cu : 
           - prevederile art.44 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic 
al drumurilor, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;  
           - prevederile art.5 alin.7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe  drumurile publice, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;  
            In baza prevederilor art.91 alin.1lit.f din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată,  cu modificările  şi completările ulterioare ;  

In temeiul dispoziţiilor  art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată,  cu modificările  şi completările ulterioare ;  

 
                                                        H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă instituirea unor restricţii de tonaj pe drumurile judeţene pentru 
autovehicule cu masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre  

Art.2. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Tehnic şi Administrare Drumuri.  

 
 
                   CONTRASEMNEAZĂ,      

     PREŞEDINTE,                          SECRETAR AL JUDEŢULUI   
Mircea  Ioan  Moloţ                                          Daniel  Dan 

 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 
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Drumurile judeţene pentru care se instituie restricţii de tonaj 
pentru autovehicule cu masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone 

 
 
 
 
Nr.crt 

 
Drumul judeţean 

 
Sectorul de drum 

 
1. DJ 107A limită judeţ  Alba - Geoagiu - Hărău - Bârsău 
2. DJ 664A Lupeni - Straja 
3. DJ 667 Pui (DN66) – Hobiţa – Baleia 
4. DJ 667A Ohaba de Sub Piatră – Nucşoara – Cârnic 
 

5. 
 

DJ 668 
DN66 – Bucium Orlea – Bretea Română – Streisângiorgiu – 

Tămăşasa – DN 7, 
6. DJ 668A Streisângiorgiu - Luncani – Târsa – Costeşti 
7. DJ 680B DN 68A – Lăpugiu de Sus 
8. DJ 685 Cârneşti – Clopotiva – Baraj Retezat – Rotunda 
9. DJ 686 Sântămăria Orlea - Râu de Mori – Suseni - Râuşor 
10. DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara –Călan 
11. DJ 687A Hăşdat – Haţeg 

 
12. 

 
DJ 687C 

Haţeg – General Berthelot – Ciula Mare – Răchitova - DJ 
687G 

 
13. 

 
DJ 687D 

Teliucu Inferior -  Cinciş – Topliţa – Lunca Cernii de Jos – Gura 
Bordului -  limită judeţ Caraş-Severin 

14. DJ 687E Hunedoara -Teliucu Inferior – Ghelari - Bunila 
15. DJ 687F Teliucu Superior – Govăjdie – Lelese 
16. DJ 687G DN 68 – Hăţăgel – Densuş – Ştei 
17. DJ 687J Hunedoara – Cerbăl – Socet 
18. DJ 688 Dobra - Mihăeşti – Roşcani 

 
19. 

 
DJ 700 

Simeria – Şăuleşti – Aeroport - DN7 - Sântandrei -Bârcea 
Mare 

20. DJ 700A Simeria – Uroi 
21. DJ 700C DN 7 – DJ 700 (Şăuleşti) 
22. DJ 705 DN 7 – Geoagiu – Balşa  - Almaşu Mic de Munte 



23. DJ 705A Orăştie – Orăştioara de Sus – Costeşti - Grădişte -
Sarmizegetusa Regia 

24. DJ 705F Căstău – Sibişel 
25. DJ 705G DN 7 – Romos – Romoşel – limită judeţ Alba 
26. DJ 706 DJ 706A (Ilia ) – Vorţa  – Ţebea – DN 76 

 
27. 

 
DJ 706A 

Ilia – Brănişca  – Păuliş Lunca – Băiţa – Ormindea – Vălişoara 
– DN 76 

28. DJ 707 Căzăneşti  - Vaţa de Jos 
29. DJ 707A lim.judeţ Arad – Pojoga – Tisa – Lăsău - Grind 
30. DJ 707F Zam – Sălciva 
31. DJ 708D Veţel – Muncelul Mic – Feregi 
32. DJ 742A Buceş – După Piatră – Tarniţa 
33. DJ 742B Buceş - Blăjeni – Grosuri 
34. DJ 760 Ribiţa – Crişan – Dumbrava de Sus 
35. DJ 761 Şoimuş – Bârsău – Certeju de Sus - Săcărâmb 
36. DJ 762 Baia de Criş – Bulzeştii de Sus 
37. DJ 709H Petrila  – Jieţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ____/2013 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara 

nr. 90/2013 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Avand în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărare, raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 

 În temeiul prevederilor art. 813 şi următoarele din Codul Civil, precum şi 
ale art. 121, alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 97 alin (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 
 

  Art.1.  - Se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 90/2013 
privind acceptarea de către Consiliul Judeţean Hunedoara a ofertei de donaţie a unui 
bun (mijloc fix) - Pod de cale ferată îngustă " Mocăniţa", în vederea repunerii acestuia în 
circuitul turistic al traseului Mocăniţei, situat in cartierul Zlaşti din localitatea Hunedoara, 
judeţul Hunedoara. 
  Art.2 - Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.   
 
                                
       
                                                                                                                  
                   CONTRASEMNEAZĂ,      

     PREŞEDINTE,                          SECRETAR AL JUDEŢULUI   
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Daniel  Dan 
 
 

  
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 199/2013 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.39/2013 privind  
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2013  

 
 

  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
    Văzând adresa nr.2916/2013 a Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Hunedoara; 
  In conformitate cu prevederile art.62 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  In temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art.1 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.39/2013 privind 
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2013 se modifică şi se înlocuieşte cu 
Anexa la prezenta hotărâre. 
  Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
                   CONTRASEMNEAZĂ,      

     PREŞEDINTE,                          SECRETAR AL JUDEŢULUI   
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Daniel  Dan 

 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013  

 



ANEXA 
                                                                                                                  la Hotărârea nr.199/2013 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

 
 

 
 

 PREŢURILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU ANUL 2013  
 

Nr.crt. Denumire produs UM Preţul mediu 

 Grâu Lei/kg. 0,56 
 Orz Lei/kg. 0,95 
 

 
Cereale 

Porumb boabe Lei/kg. 0,65 
 Cartof Lei/kg. 1,60 
 Fasole boabe Lei/kg. 7,25 
 Fasole verde Lei/kg. 5,00 
 Varză Lei/kg. 1,75 
 Ceapă Lei/kg. 2,75 
 Morcov Lei/kg. 2,25 
 Tomate Lei/kg. 4,00 
 Ardei gras Lei/kg. 4,50 
 

 
 
Legume  

Castraveți Lei/kg. 3,50 
 Fructe Mere Lei/kg. 3,25 

 Pere Lei/kg. 5,50 
Struguri Lei/kg. 5,50 

 
 

Piersici Lei/kg. 4,50 
 Porc Lei/kg. 8,25 
 Vită Lei/kg. 10,00 
 

Carne în viu 

Pasăre Lei/kg. 7,00 
Porc Lei/kg. 17,50 
Vită Lei/kg. 18,50 

 Carne tăiată 

Pasăre Lei/kg. 13,50 
 Lapte Lei/l 2,75 
 Brînzeturi proaspete Lei/kg. 11,00 
 Smântână Lei/kg. 12,50 
 

 
 
Produse lactate Telemea Lei/kg. 19,00 

 Ouă Lei/buc. 0,75 
 Miere Lei/kg. 22,50 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR. 200/2013 

privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara  cu Asociaţia „Viitorul în 
Zori”, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii de interes public județean 

”Let's Do it ! România / Hunedoara 2013” 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA: 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.48/2013 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Analizând solicitarea Asociaţiei non-profit „Viitorul în Zori” din adresa înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 7847/26.09.2013; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.a pct.9 și alin.(6) lit.a din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Asociaţia non-
profit „Viitorul în Zori”, cu sediul social în Comuna Voluntari, Sat Tunari, str. 1 Decembrie, nr. 
51, ap. 1, judeţul Ilfov , în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii de interes public 
județean ”Let's Do it ! România / Hunedoara 2013”. 
    Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 4.500 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2013 - Capitolul 74.02 ,,Protecţia mediului”, paragraf 74.02.05.01 
"Salubritate",Titlul 20 - "Bunuri și servicii", articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice 
locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau 
contracte de asociere" destinată realizării în bune condiţii a acțiunii menţionate la art.1 din 
prezenta. 
    Art.3.(1) Se aprobă conţinutul-cadru al Acordului de asociere pentru realizarea 
acţiunii menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

(2)  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere precizat la alin.(1). 

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 

    Art.5.  Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:                           
PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                            Daniel  Dan          
 
Deva, la 27 septembrie 2013 



 
 ROMÂNIA                                                  
JUDEŢUL HUNEDOARA                                            ASOCIAŢIA  „VIITORUL ÎN ZORI” 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                 
NR . ________/_______2013                                       

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
Între: 
1. Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1 Decembrie 

1918, nr. 28, telefon: 0254/211350, fax: 0254/230030, judeţul Hunedoara, având codul fiscal: 
4374474, cont de virament nr. RO04TREZ36624670220XXXXX, deschis la Trezoreria 
municipiului Deva, reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ – preşedinte, 

   şi 
2. Asociaţia non-profit „VIITORUL ÎN ZORI”, cu sediul social în Strada 1 

Decembrie,, nr. 51, parter, ap.birou nr. 1, sat Tunari, Comuna Tunari, Judeţul Ilfov, nr. de 
ordine în Registrul Special  31PJ/25.05.2011, cod de înregistrarea fiscală 28576004, 
reprezentată legal de Andrei COŞULEANU – organizator naţional al campaniei "Let's Do it, 
România 2013” şi Andrei MIU – coordonator la nivelul Judeţului Hunedoara; 

 
Părțile convin următoarele: 
 
Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la colectarea 

deşeurilor abandonate de terenurile publice la nivelul Judeţului Hunedora, în scopul de a  
curaţa şi salva mediul înconjurător de gunoaiele care provoacă poluare, şi de a realiza o 
campanie de constientizare publică asupra importanţei unui mediu natural sănătos.  

 
Art.2 Obiectul acordului 
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării și realizării în comun 

a acțiunii ”Let's Do it ! România / Hunedoara 2013”, prin organizarea unei „Zi de Curăţenie 
Naţională pe 28 septembrie” derulată  la nivelul Judeţului Hunedoara. 

Promovarea campaniei "Let's Do it, Romania – Hunedoara 2013 "va fi realizată prin 
bannere tip steag în fiecare oraş din judeţ, afişe, prin mass-media, insigne, tricouri, brăţări, în 
ideea conştienzizării importanţei mediului înconjurător pentru locuitorii judeţului Hunedoara. Se 
va organiza o lansare de lampioane cu scopul de a marca ziua curăţeniei în judeţul 
Hunedoara. Evenimentul va avea şi un moment de premiere a oraşului care va ieşi cel mai 
curat. 

 Art.3 Durata acordului 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi 

este valabil până la încheierea acţiunii comune. 



 
 Art.4.- Obligaţiile părţilor 
1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea acţiunii 

cu suma de  4.500 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 2013 - 
Capitolul 74.02 ,,Protecţia mediului”, paragraf 74.02.05.01 "Salubritate" Titlul 20 - "Bunuri și 
servicii", articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local", în baza unor convenții sau contracte de asociere, în condițiile 
legii și care reprezintă : 

a) costuri materiale promovare şi echipament (costuri echipare voluntari, 
transport echipa, postere, tricouri, media) în valoare de 1.500 ron şi  

b) costuri festivităţi de premiere (cupe, diplome speciale, protocoale, sala de 
premiere, lampioane sau artificii, concert) în valoare de 3.000 ron. 

 
2.  Asociaţia „VIITORUL ÎN ZORI” are obligaţia :  
a) de a asigura condițiile necesare pentru realizarea acțiunii, îndeplinirea 

obiectivelor propuse și de a coordona implementarea acestora; 
b) să întocmească exact și corect toate documentele justificative în vederea 

decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului. 
 
 Art.5.- Dispoziţii finale 
Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act adiţional semnat de  

părţile implicate. 
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor rezolva pe cale 

amiabilă. 
Încheiat în 3 exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Consiliul 

Județean Hunedoara  și un exemplar pentru  Asociaţia „VIITORUL ÎN ZORI”. 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                             Asociaţia  „VIITORUL ÎN ZORI” 

    HUNEDOARA                                                 
   PREŞEDINTE,                                                        Andrei COŞULEANU 
Mircea Ioan Moloţ                                                         
 
 
 

                      VIZAT,     Coordonator pt. Judeţul Hunedoara 
 CONTROL FINANCIAR  PREVENTIV,                      Andrei MIU  
  

  
                                                                         

SERVICIUL ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

MUNTEANU MARIUS 
 
 
 

                     VIZAT, 
          CONSILIER - JURIDIC, 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.201/2013 
privind aprobarea proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investitii ,,Parc 
de Afaceri Simeria”   finanțat în cadrul Programului Operațional Regional  2007 -

2013 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre şi raportul de  
specialitate  al compartimentelor de resort ; 
 Văzând adresa nr. 12489/26.09.2013 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală; 
 Conform prevederilor Ordinului comun nr.267/2008 al ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea 
durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” în cadrul 
axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013;  
 În baza prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului României nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare ,  ale art.140 alin.1 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi ale 
art.44,alin.1 din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.b ,  alin.3 lit.f și ale art.126 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art. 1.Se aprobă proiectul tehnic revizuit pentru obiectivul de investitii ,, Parc de 
Afaceri Simeria „ conform  anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
  Art.2 Se aprobă bugetul  Proiectului  „Parc de Afaceri Simeria „ , conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art. 3.Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 164/2007 
se abrogă.    
  Art.4.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, 
Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
 
 
 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ : 
             PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                            
           Mircea Ioan Moloţ                                                             Daniel Dan  
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie  2013 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.202/2013 
pentru modificarea Hotărârii  Consiliului Județean Hunedoara nr. 88/2013 

privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara, în calitate de membru asociat la 
Asociaţia “Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara” 

 
 

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate al compartimentului de resort, precum și raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Hunedoara; 

Potrivit art.3 alin.1 din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1 Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 88/2013 privind 
aprobarea aderării Judeţului Hunedoara, în calitate de membru asociat la Asociaţia 
“Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara” se modifică și va avea următorul conținut : 
 ”Art.3 Se desemnează domnul ARDELEAN NELU, ca reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţiei “Clubul Sportiv Fotbal Club 
Hunedoara”. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  

                       

CONTRASEMNEAZĂ :       
PREŞEDINTE,                  SECRETAR  AL JUDEŢULUI, 

                    Mircea Ioan Moloț                                      Daniel  Dan 

 

 

 Deva, la 27 septembrie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.203/2013 
 privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Ansamblului profesionist ”Drăgan Muntean” pentru promovarea 

culturii tradiționale Hunedoara 
 
 
 

 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa nr.195/2013 a  managerului interimar al Ansamblului profesionist 
”Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale Hunedoara; 
 Potrivit prevederilor art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Ansamblului profesionist "Drăgan Muntean" pentru promovarea culturii tradiţionale 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.46/2013; 
  In baza dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.4 din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Numește pe domnul STOIAN DAN, ca reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în Consiliul de Administrație al Ansamblului profesionist "Drăgan Muntean" 
pentru promovarea culturii tradiţionale Hunedoara. 
  Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Ansamblul profesionist "Drăgan 
Muntean" pentru promovarea culturii tradiţionale Hunedoara şi va fi comunicată celor 
interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 
 

                   CONTRASEMNEAZĂ,      
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR AL JUDEŢULUI   
 Mircea  Ioan  Moloţ                                         Daniel  Dan 

 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2013 


	HOT 180
	ANEXA HOT 180
	HOT 181
	ANEXA LA HOT 181
	HOT 182
	HOT 183
	HOT 184
	HOT 185
	HOT 186
	186
	ANEXA 1
	ANEXA 2
	ANEXA 3
	ANEXA 4

	HOT 187
	187
	ANEXA 1
	MODEL STAT DE FUNCTII- 2
	MODEL STAT DE FUNCTII- CENTRE - 1
	MODEL STAT DE FUNCTII-3
	stat de functii APARAT PROPRIU 01.10.2013 (1)
	ANEXA 3

	HOT 188
	188
	ANEXA 1
	ANEXA 2
	ANEXA 3

	HOT 189
	HOT 190
	HOT 191
	HOT 192
	HOT 193
	HOT 194
	194
	Anexa 1 Cererea de Finantare pentru SMID Hunedoara
	Anexa 2-2 Principalii indicatori tehnico-economici
	Anexa 3-1 -Analiza Cost-Beneficiu Hunedoara
	Anexa 3-2 Plan de evolutie a tarifelor
	Anexa 4 Cofinantarea proiectului

	HOT 195
	HOT 196
	HOT 197
	HOT 198
	HOT 199
	HOT 200
	HOT 201
	HOT 202
	HOT 203
	Copy of ANEXA HOT 180.pdf
	ANEXA_SEPT.




