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RAPORTUL
Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire
a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean pe anul 2015
Conform prevederilor din Constituţia României, consiliul judeţean este autoritatea
administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea
realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: atribuţii
privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor
şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean, atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, atribuţii privind
gestionarea patrimoniului judeţului, atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine,
atribuţii privind cooperarea interinstituţională şi alte atribuţii prevăzute de lege.
Potrivit Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, administraţia publică hunedoreană este organizată pe principiile
autonomiei, eligibilităţii, descentralizării serviciilor publice, consultării cetăţenilor în probleme
majore de interes local. În temeiul dispoziţiilor actului normativ mai sus indicat, consiliul judeţean a
urmărit şi stabilit măsuri coerente care să asigure buna sa funcţionare, cu aplicarea unui
management organizatoric flexibil, adaptate conţinutului competenţelor administraţiei publice
judeţene.
Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara este şeful administraţiei publice
judeţene şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei, precum şi a agenţilor economici, serviciilor
publice de specialitate şi instituţiilor subordonate, reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte
autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.
In ce privește atribuţiile proprii, prima prevăzută de lege, cea mai importantă și din
care decurg toate celelalte, este asigurarea respectării Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului României, a horărârilor Consiliului Judeţean Hunedoara şi
a altor acte normative. Astfel, în perioada la care ne referim, s-a urmărit ca imediat după
adoptarea şi publicarea actelor normative să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în
aplicare a sarcinilor reieşite din acestea și obligațiile ce revin în acest sens compartimentelor din
aparatul de specialitate, serviciilor publice specializate şi instituţiilor subordonate.
Pentru o mai bună coordonare a activității aparatului de specialitate, a instituțiilor din
subordine și a serviciilor publice specializate, președintele a delegat atribuțiile privind coordonarea
unor domenii de activitate vicepreședinților consiliului județean, secretarului județului și
administratorului public al instituției.

I.
CONSILIUL JUDETEAN – ACTIVITATEA DECIZIONALA
Inainte de a discuta activitatea sa ca autoritate decizională, aș vrea să amintesc
modificările intervenite pe parcursul anului trecut în ce privește componența Consiliului Județean
Hunedoara.
Așa cum știți, am început anul cu un număr de 30 consilieri în funcție, dintre care un
vicepreședinte ce îndeplinea temporar și atribuțiile președintelui, acesta cât și unul din
vicepreședinți fiind suspendați.
Prin Ordinul Prefectului nr.29/28 ianuarie 2015, se constată încetarea de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a fostului președinte al Consiliului Județean Hunedoara,
pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.
In ședința ordinară din luna ianuarie, prin Hotărârea nr.4/2015, prin validarea
mandatului domnului Cărăguț Vasile, se completează numărul consilierilor județeni la 31, iar prin
Hotărârea nr.6/2015 se delegă un consilier județean pentru a îndeplini temporar funcția de
vicepreședinte al consiliului județean.
In ședința ordinară din luna iunie, prin Hotărârile nr.92 și 93, consiliul județean
constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a încă două mandate de
consilier județean, aparținând domnilor Costa Cosmin Cristian și Balint Tiberiu Ioan –
vicepreședintele suspendat al Consiliului Județean Hunedoara. Astfel numărul membrilor
consiliului a scăzut la 29 și a fost declarată vacantă o funcție de vicepreședinte a acestuia. In
consecință, în aceeași ședință ordinară, prin Hotărârile nr.94 și 95 au fost aleși un nou președinte
și un nou vicepreședinte ai Consiliului Județean Hunedoara.
In sfârșit, prin Hotărârile nr.107 din 29 iulie 2015 și nr.137 din 31 august 2015, au
fost validate mandatele de consilier județean ale domnilor Joițoiu Cosmin și Bejinariu Valeriu și sa completat numărul membrilor Consiliului Județean Hunedoara la 32, număr cu care acesta
funcționează și în prezent.
In vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la art.104 alin.3 lit.a din Legea
administrației publice nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au luat
măsuri pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului Județean
Hunedoara. In desfășurarea acestor ședințe s-au respectat prevederile Legii administrației publice
locale nr.21/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și ale Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului județean Hunedoara adoptat prin Hotărârea
nr.137/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Trebuie menționată colaborarea constantă dintre comisiile de specialitate ale
consiliului județean, grupurile de consilieri județeni și aparatul de specialitate, instituțiile
subordonate și serviciile publice, sub conducerea președintelui, în ce privește inițierea și
întocmirea proiectelor de dispoziții și hotărâri. Acestea din urmă, întocmite în conformitate cu
prevederile legale, bine fundamentate, motivate și avizate, au stat la baza pregătirii ședințelor
consiliului județean.
Astfel, în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, s-au desfăşurat: 12 şedinţe ordinare și
o ședință extraordinară, toate ședințele fiind publice. Consiliul Judeţean Hunedoara a adoptat un
număr de 234 hotărâri. Inregistrarea și evidența acestora s-a realizat prin Registrul de evidență a
hotărârilor consiliului județean. Toate hotărârile adoptate au fost comunicate Instituției prefectului,

autorităților, persoanelor fizice și juridice interesate. De asemenea, au fost publicate pe site-ul
propriu al consiliului județean, respectându-se astfel prevederile privind liberul acces la
informațiile publice și transparența decizională în administrația publică.
In exercitarea atribuțiilor sale, Președintele Consiliului Județean Hunedoara a emis
în cursul anului 2015 un număr de 732 dispoziții, care au fost înregistrate și evidențiate în
Registrul de evidență a dispozițiilor președintelui consiliului județean. Toate dispozițiile au fost
comunicate în termen Instituției Prefectului și celor interesați.
II. DIRECŢIILE CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA
1. DIRECŢIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
1.1 SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, RELATII PUBLICE, ATOP
Pregătirea ședințelor consiliului județean s-a făcut în colaborare cu toate
compartimentele aparatului de specialitate și cu serviciile publice din subordinea consiliului
județean. Dezbaterile din ședințele consiliului județean au fost consemnate în procesele-verbale
ale ședințelor, care au fost postate pe site-ul propriu. Acestea, împreună cu documentele de
ședință au fost arhivate în dosare speciale ale ședinței respective. Câte un exemplar din aceste
dosare a fost comunicat Instituției Prefectului, pentru efectuarea controlului de legalitate.
In ce privește aplicarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor
și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și
completarea altor acte normative, în legătură cu declarațiile de avere și de interese ale aleșilor
locali, în anul 2015 s-au centralizat și transmis către Agenția Națională de Integritate 38 declarații
de avere și 53 declarații de interese depuse de către consilierii județeni, mandatul 2012 – 2016.
In conformitate cu prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare, câte un exemplar din cele 53 declarații de interese depuse
de consilierii județeni a fost transmis către Instituția Prefectului Județului Hunedoara.
Inregistrarea și operarea documentelor se face prin utilizarea programului informatic
– Controlul Intern al Documentelor, anul trecut fiind înregistrate 17299 documente adresate
consiliului județean și documente întocmite de structurile aparatului de specialitate.
In anul 2015, Consiliul Județean Hunedoara a primit și înregistrat un număr de 225
petiții și 103 solicitări privind informații de interes public, ce au fost repartizate spre soluționare
compartimentelor de specialitate sau au fost trimise spre rezolvare altor autorități și instituții
publice cu competențe în domeniul respectiv.
Activitatea de audiențe s-a desfășurat în condiții optime la sediul instituției,
respectându-se programul de audiențe și înregistrând într-un registrul special data audienței,
persoane care a acordat audiența, datele de identificare ale persoanei, obiectul audienței, modul
de soluționare a problemei sesizate.
Au fost culese, corectate şi avizate spre tipar patru numere ale Monitorului Oficial al
Judeţului Hunedoara care cuprind 57 hotărâri ale consiliului judeţean, rapoartele de activitate ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014, rapoartele de
activitate ale consilierilor județeni din anul 2014.
1.2 SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, RELAŢII CU CONSILIILE LOCALE

Consiliul Judeţean Hunedoara a fost parte în 159 de dosare, aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti în diferite etape procesuale, din care un număr de 129 dosare având ca
obiect contencios administrativ şi fiscal (din care 75 plângeri contravenționale la proceseleverbale privind abateri de la normele privind circulatia pe drumurile proprietatatea judetului
Hunedoara).
Au fost avizate 732 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara şi 50
de acte administrative de gestiune..
In vederea realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitare conductă de aducţiune apă
tratată pentru alimentarea cu apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva”, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.168/2014 privind decizia de expropriere pentru cauză de
utilitate publică a imobilelor (identificate în anexele 1.1-1.4 la această Hotărâre) situate pe
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean indicate anterior, au fost
aprobate listele cu proprietarii şi alţi titulari de drepturi reale, ale căror imobile sunt afectate de
coridorul de expropriere, suprafeţele care urmează a fi expropriate, precum si sumele individuale
aferente despăgubirilor.
Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real în vederea
acordării despăgubirilor pentru terenurile supuse exproprierii situate pe coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică de interes judetean ,,Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată
pentru alimentarea cu apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva” a adoptat hotărârile
privind decizia de expropriere în sensul Legii nr.255/2010, respectiv un număr de 640 de hotărâri
de stabilire a despăgubirilor, acestea fiind redactate în totalitate de către membrii serviciului
juridic-contencios, relații cu consiliile locale.
Au fost înaintate Guvernului României un număr de 6 proiecte de Hotărâri de
Guvern, din care: un proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în vederea achiziționării de
combustibil de termoficare și 5 proiecte de hotărâri privind administrarea patrimoniului.
S-a acordat zilnic asistenţă de specialitate aparatului tehnic al Consiliului judeţean şi
la cererea consiliilor locale.
1.3. AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT
Pe parcursul anului 2015 activitatea Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport s-a desfășurat
pe două direcții:
a) Transport public județean de persoane;
b) Controlul autovehiculelor rutiere care transportă mărfuri pe drumurile publice
judeţene, în vederea respectării maselor şi dimensiunilor maxime admise .
1. Transportul public judeţean de persoane:
In ceea ce priveşte transportul public judeţean de persoane prin curse regulate
s-a asigurat organizarea, reglementarea, coordonarea și controlarea prestării serviciului de
transport public de persoane între localitățile județului.
S-au desfăşurat activităţi specifice în domeniul transportului public de persoane,
precum şi evaluarea fluxurilor de transport persoane, având în vedere necesităţile cetăţenilor.
In urma analizei solicitărilor autorităților administrației publice locale și ale
operatorilor de transport rutier, s-a actualizat programul de transport public județean de persoane
prin curse regulate valabil în perioada 2014-2019.

S-a desfăşurat prin sistemul naţional Agenţia pentru Agenda Digitală a României –
Serviciul de Atribuire Electronică în Transporturi, o şedinţă de atribuire electronică a traseelor din
programul judeţean de transport valabil pentru perioada 01.01.2014 –30.06.2019 pentru traseele
rămase neatribuite sau la care au renunţat operatorii de transport.
In ceea ce priveşte transportul public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale au fost analizate şi transpuse în proiecte de hotărâri solicitările operatorilor de transport
rutier privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de
persoane prin curse regulate speciale. În urma aprobării atribuirii licenţelor de traseu prin HCJ au
fost eliberate 197 licenţe de traseu și caiete de sarcini, suma încasată în urma eliberării licenţelor
de traseu fiind de 77.579 lei.
De asemenea, s-au efectuat controale în trafic privind modul de efectuare a
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale de către
operatorii de transport rutier prestatori şi remedierea deficienţelor constatate.
In urma controalelor efectuate şi ca urmare a nerespectării legislaţiei în vigoare, au
fost întocmite un număr de 11 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în
valoare de 63.000 lei.
2. Controlul autovehiculelor rutiere care transportă mărfuri pe drumurile publice
judeţene, în vederea respectării maselor şi dimensiunilor maxime admise:
Conform reglementărilor O.G.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu
modificările și completările ulterioare, s-a urmărit încadrarea vehiculelor rutiere de transport
mărfuri, în limitele masei maxime admise, maselor maxime admise pe axe și a dimensiunilor
maxime admise, în scopul desfășurării în condiții de siguranță a circulației pe drumurile județene,
pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului.
Echipajele de control – agenții constatatori ai Serviciului Autoritate Județeană de
Transport din cadrul Consiliul Județean Hunedoara, au efectuat activităţi de control în trafic în
colaborare cu agenți ai Poliției rutiere, pentru verificarea încadrării autovehiculelor în limitele
masei maxime admise, maselor maxime admise pe axe și a dimensiunilor maxime admise, prin
cântărirea autovehiculelor cu instalațiile mobile de cântărire din dotare.
In urma controalelor efectuate, ca urmare a nerespectării O.G.43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite un
număr de 110 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în valoare de
1.280.600 lei.
In conformitate cu O.G.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu
modificările și completările ulterioare, s-au eliberat 12 autorizații speciale de transport pentru
vehiculele a căror încărcătură a depăşit masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe
axe sau dimensiunile maxime admise, suma încasată în urma eliberării acestora fiind de 10.954
lei.
1.4.

COMPARTIMENT COORDONARE CENTRU JUDETEAN PENTRU
MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA
Consiliul Județean Hunedoara gestionează din punct de vedere tehnic si
administrativ, în vederea asigurării funcționării in condiții optime, de siguranță si securitate a
Centrului Județean pentru Managementul Situațiilor de Urgență Hunedoara.

La ora actuală, in țară sunt 2 astfel de centre integrate: Tîrgu Mureș (jud. Mureș) si
Deva (Jud. Hunedoara)
Centrul Județean pentru Managementul Situațiilor de Urgență functionează pe baza
următoarelor documente:
a) Hotărârea CJH nr. 86/2014 ce cuprinde Protocolul de Cooperare nr.7651/19.09.2013 ce
conține aspectele de funcționare, coordonare si cooperare in cadrul CJMSU, Protocolul de
Cooperare incheiat între agențiile care-și desfășoară activitatea în cadrul CJMSU și
Regulamentul de Ordine Interioară a CJMSU nr. 1373/11.02.2014.
b) Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (parte componenta a CJMSU)
functioneaza pe baza Regulamentului de Organizare si Functionare al CJCCI Hunedoara
nr.3202490/9.09.2015, regulament incheiat intre CJ Hunedoara, Institutia Prefectului
Judetului Hunedoara, OJTS Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, IPJ Hunedoara,
SAJ Hunedoara.
c) Hotararea CJH nr.126/2015 privind aprobarea Acordului de asociere dintre Consiliul
Judetean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Iancu de Hunedoara” al
judetului Hunedoara si Spitalul Judetean de Urgenta Deva in vederea asigurarii conditiilor
optime de functionare a Ambulantei SMURD tip C1 – terapie intensiva mobila.
Mentionam faptul ca aici sunt instalate linii specifice în preluarea evenimentelor
sesizate de către cetăţeni aflati pe raza judetului Hunedoara prin intermediul Serviciului Naţional
Unic Apeluri de Urgenţă 112 şi în funcţie de particularităţile evenimentelor, gestionarea acestora
în sistem integrat.
Centrul Judetean pentru Managementul Situatiilor de Urgenta Hunedoara a avut urmatoarele
activitati pe parcursul anului 2015:
3. operationalizare ambulanta SMURD C1 – Terapie Intensiva Mobila, ce-a mai performanta
ambulanta din Judetul Hunedoara si la ora actuala. Aceasta functioneaza 24/24 h, 7 zile pe
saptamana avand echipaj compus din medic specialist in medicina de urgenta, asistent
specialist in medicina de urgenta si doi paramedici SMURD din care unul este si sofer.
Autospeciala SMURD C1 impreuna cu echipajul aferent sunt locate in cadrul CJMSU, avand
toate aprobarile necesare in acest sens.
4. Impreuna cu celelalte institutii partenere a primit vizita D-lui. Raed Arafat Ministru Secretar de
Stat, Șef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta.
5. Impreuna cu celelalte institutii partenere a asigurat in aspectele ce-i revin buna functionare a
CJCCI pe tot parcursul instituirii situatiilor de urgenta ce au avut loc pe raza Jud. Hunedoara.
6. isi desfasoara activitatea sl respecta Protocolul de Cooperare nr. 7651 din 19.09.2013 in partile
ce-l privesc;
7. desfasoara activitatile specifice in vederea asigurarii spatiului, dotarea logistica necesara
desftasurarii in conditii optime a activitatii specifice dispeceratului integrat;
8. coordoneaza din punct de vedere administrativ activitatea specifica centrului;
9. pastreaza permenent legatura cu sefii structurilor teritoriale ale M.A.I., S.A.l Hunedoara, OJTS
Hunedoara si se consulta cu acestia in ceea ce priveste aspectele specifice pentru asigurarea
bunei functionalitati a centrului;
10. asigura personalul necesar conform necesitatilor identificate;
11. asigura confidentialitatea datelor si informatiilor prelucrate in cadrul dispeceratului CJMSU
Hunedoara;

12. achizitioneaza piesele de schimb, subansablele si materiale necesare repunerii in stare de
functionare a echipamentelor defecte necesare functionarii dispeceratul comun;
13. in vederea asigurarii mentenantei echipamentelor instalate pentru functionarea agentiilor de
urgenta din dispeceratul comun, pune la dispozitia OJTS Hunedoara documentatiile,
specificatiile tehnice, softul de programare si parolele de acces ale echipamentelor
achizitionate;
14. asigura securitatea spatiilor tehnice in care sunt instalate echipamentele de comunicatii
speciale necesare functionarii CJMSU Hunedoara;
15. asigura accesul personalului OJTS Hunedoara pentru mentenanta si interventia operativa in
caz de deranjamente a sistemului de comunicatii speciale instalat la CJMSU Hunedoara;
16. tine legatura cu ISU Hunedoara in vederea pregatirii si mentinerii in stare de operativitate a
spatiului dedicat desfasurarii activitatilor specifice Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta;
17. elaboreaza cerererile de servicii si materiale pentru constituirea unui stoc cu caracter operativ
pentru functionarea CJMSU Hunedoara;
18. elaboreaza planuri de activitate anuale/lunare si rapoarte de activitate anuale;
19. organizeaza dpdv logistic activitatile de training pentru agentiile ce-si desfasoara activitatea in
CJMSU Hunedoara;
20. dezvolta CJMSU Hunedoara in vederea atingerii obiectivului de realizare a unui nucleu de
coerenta informationala care sa serveasca in mod proactiv si reactiv scopului realizarii CJMSU
Hunedoara.
2. DIRECTIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANTE
2.1. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT SI AGENTI ECONOMICI
Activitatea serviciului administrarea domeniului public şi privat și agenți economici
a avut ca obiectiv administrarea judicioasă a patrimoniului public şi privat al Judeţului Hunedoara,
respectiv gestionarea, exploatarea şi valorificarea bunurilor aparţinând proprietăţii publice / private
a Judeţului Hunedoara, în baza hotărârilor Consiliului Judeţean Hunedoara, dispoziţiilor
Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara şi în conformitate cu legislaţia în materie. Astfel, în
anul 2015 principalele activităţi s-au focalizat în următoarele direcţii:
- au fost executate procedurile de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare conductă de aducțiune apă
tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”;
- au fost întocmite evidenţele tehnico-operative extracontabile a patrimoniului public al
judeţului Hunedoara şi actualizarea acesteia ori de cîte ori a fost cazul și deasemenea au
fost
elaborate documentaţiile necesare pentru concesionarea, închirierea, darea în
administrare şi darea în folosinţă gratuită de bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului
Hunedoara;
- au fost elaborate documentaţiile necesare pentru trecerea bunurilor din domeniul public
judeţean în domeniul privat al judeţului, sau din domeniul privat al judeţului în cel public, după
caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și elaborarea documentaţiile
necesare pentru transmiterea sau preluarea din/în domeniul public al judeţului, în/din domeniul

public al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, potrivit procedurilor stabilite
de lege;
- a fost organizată inventarierea anuală a patrimoniului public al judeţului, aflat în
administrarea consiliului judeţean sau instituţiilor publice de interes judeţean, concesionate,
închiriate sau date în folosinţă gratuită, societăţilor comerciale, altor persoane fizice/juridice,
după caz;
- a fost monitorizată executarea contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau
folosinţă gratuită a bunurilor din domeniul public al judeţului, şi verifică modul în care
beneficiarii acestora respectă obligaţiile prevăzute în contracte;
- a fost elaborată documentaţia necesară pentru scoaterea din funcţiune a activelor
corporale care alcătuiesc domeniul public al judeţului, a căror menţinere în funcţiune nu se mai
justifică;
- au fost centralizate modificările şi completările inventarelor bunurilor aparţinând
domeniului public al comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, însuşite de consiliile locale şi
au fost întocmite proiecte de hotărâri de Guvern care au fost transmise Guvernului României,
pentru ca, prin hotărâre, să fie atestate aceste modificări şi completări (întocmeşte proiecte de
hotărâri de Guvern cu acest obiect);
- au fost elaborate documentaţiile necesare pentru concesionarea, închirierea, darea în
administrare şi darea în folosinţă gratuită a bunurilor din domeniul privat al judeţului;
- au fost elaborate documentaţiile necesare pentru transmiterea fără plată din domeniul
privat al judeţului Hunedoara către alte instituţii publice, a bunurilor aflate în stare de
funcţionare, care nu mai sunt utilizate de consiliul judeţean, precum și pentru scoaterea din
funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al judeţului, a căror
menţinere în funcţiune nu se mai justifică, care nu mai sunt necesare sau nu mai pot fi
utilizate;
- au fost elaborate documentaţiile privind înființarea societății comerciale „SC Parc
Industrial
- a fost monitorizată derularea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi
publice de interes judeţean; monitorizează modul de respectare a obligaţiilor şi
responsabilităţilor asumate de operatori acestora prin contractele de delegare a gestiunii cu
privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor;
- s-a urmărit derularea contractelor de management ale conducătorilor operatorilor
regionali ai serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, evaluează îndeplinirea
obiectivelor şi criteriilor de performanţă, raportările tehnico-operative periodice privind stadiul
realizării obiectivelor și criteriilor de performanță;
În anul 2015 au fost încasate venituri proprii, în sumă de 103.778,75 lei, rezultate
din derularea unor contracte de închirieri/concesiuni a bunurilor aparținând patrimoniului Județului
Hunedoara.
2.2. SERVICIUL BUGET, FINANCIAR CONTABILITATE

S-a urmărit respectarea dispozițiilor legale privind constituirea veniturilor și
efectuarea cheltuielilor, fiind asigurată desfășurarea activității proprii a Consiliului Județean
Hunedoara și funcționarea în condiții bune a activității instituțiilor aflate în finanțarea Consiliului

Județean Hunedoara. Toate cheltuielile au fost angajate și ordonanțate la plată cu respectarea
prevederilor legale, după o prealabilă analiză a necesității și oportunității efectuării lor.
Activitatea Serviciului buget, financiar contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara cuprinde și întocmirea unui volum mare de
documente și operațiuni financiar-contabile prevăzute de legislația în vigoare, din care
menționăm:
- analiza și centralizarea conturilor de execuție lunar, și a situațiilor financiare trimestriale și
anuale ale ordonatorilor secundari de credite;
- întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale Consiliului Județean Hunedoara;
- registrul de operațiuni privind controlul financiar preventiv propriu, însumând un număr de
4295 poziții;
- au fost întocmite 4635 ordine de plată;
- au fost înregistrate operațiuni de intrări – ieșiri de materiale, obiecte de inventar, mijloace
fixe;
S-a coordonat operațiunea de inventariere generală a elementelor de activ și pasiv
ale bunurilor aparținând domeniului public și privat, potrivit legislației în vigoare, întocmindu-se
pentru anul anterior ” Raportul asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean
Hunedoara”.
De asemenea s-a urmărit asigurarea și gestionarea optimă a resurselor economicofinanciare atât pentru activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara cât
și a instituțiilor publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara.
Au fost întocmite liste de lucrări, utilaje și alte obiective de investiții a căror finanțare
se asigură potrivit legii, din bugetul local, în vederea cuprinderii acestora în proiectul de buget cu
respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
2.3. SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALA SI INTEGRARE EUROPEANA
Activitatea Serviciului dezvoltare regională si integrare europeană a urmărit întărirea
capacităţii instituţionale şi strategice a administraţiei publice judeţene de a identifica, elabora şi
implementa programe şi proiecte. Principala activitate a serviciului a fost de iniţiere, scriere şi
implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri structurale sau fonduri
naţionale precum si:
 documentarea asupra informaţiilor care stau la baza întocmirii cererilor de finanţare pentru
toate axele programelor operaţionale şi sectoriale, întocmeşte raport cu actualizarea acestor
informaţii şi le înaintează şefului ierarhic superior;
 constituirea dosarele cereriilor de finanţare pentru programele operaţionale şi sectoriale,
colaborând cu compartimentele de specialitate ale consiliului județean, partenerii proiectelor,
partenerii contractuali responsabili cu întocmirea documentelor specifice, în conformitate cu
prevederile ghidurilor solicitatului;
 verificarea conformitatii administrative şi a eligibilitatii documentaţiilor ce stau la baza
întocmirii dosarelor pentru cereri de finanţare, conform ghidurilor de finanţare ale
programelor operaţionale şi sectoriale şi înaintează raporte şefului ierarhic superior;
 monitorizarea apelurilor pentru propuneri de proiecte, publicate de mass media la nivel
naţional şi regional şi pe paginile de internet;

 monitorizarea proiectelor in implementare;
 informarea asupra ghidurilor de finanţare pentru Apelurile propunerilor de proiecte, în funcţie
de domeniul de intervenţie vizat;
 acordarera asistenţei de specialitate autoritatilor locale în întocmirea cererilor de finanţare în
conformitate cu ghidul solicitantului, legislatia aplicablilă domeniului de intervenţie,
documente programatice, documente cadru de implementare;
La nivelul anului 2015, Consiliului Judeţean Hunedoara, prin serviciul de
specialitate, a implementat şi monitorizat un număr de 2 proiecte cu finanţare nerambursabilă :
 „Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul unor unităţi administrativteritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – Zona 4”, - PROGRAMUL
OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE –
Axa Prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si
public” D.M.I. 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice” –
Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;
 Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul unor unităţi administrativteritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – Zona 1”, - PROGRAMUL
OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE –
Axa Prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si
public”D.M.I. 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice” –
Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;
La nivelul anului 2015 Consiliului Judeţean Hunedoara a implementat, in calitate de
partener, un numar de 8 proiecte, asigurand cofinantarea acestora pentru atingerea
obiectivelor finale:
 Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in Valea Jiului, POS Mediu, Axa
1 – Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara ;
 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, POS
Mediu, Axa 1 – Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Hunedoara ;
 Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui
pentru noi activităţi, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 4 Sprijinirea mediului
de afaceri regional şi local, DMI 4.2;
 Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului
de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest, Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa 3 Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.3
– „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii
de urgenţă;
 Reabilitarea Dealului Cetatii Deva, Programul Operaţional Regional2007-2013, Axa 5;
 Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului
de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest, etapa a II a, Programul Operaţional Regional

2007-2013, Axa 3 Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de
intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă”;
 Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului
de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest, etapa a III a, Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa 3 Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de
intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă;
 Asistenţă tehnică de pregătire a proiectului de investiţii in Valea Jiului aferent perioadei
2014 – 2020 si a cofinanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu
2007 – 2013;
S-a asigurat monitorizarea si raportarea către Organismele Intermediare si
Autorităţile de Management a sustenabilităţii proiectelor finalizate la nivelul Consiliului Judetean
Hunedoara in exerciţiul financiar 2007 – 2013:
 Modernizare DJ 668: DN 66 – Bucium Orlea - Gânţaga, Km 1+200 – 9+200
 Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva- modernizarea şi
echiparea cu aparatură de specialitate;
 Parc de Afaceri Simeria;
 .Modernizare DJ 708 D:Veţel-Muncelu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi, km 14+900-25+760,
judeţul Hunedoara-Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 2 Imbunătăţirea
infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de
drumuri judetene si strazi urbane – inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura,
valoarea totală a proiectului este de 29.042.797,06 lei;
Au fost monitorizate si gestionate obligaţiile financiare ce deriva din emisiunea de
obligaţiuni a Consiliului Judetean Hunedoara, contractata la nivel anului 2006.
Au fost iniţiate acte administrative pentru pregătirea aplicaţiilor de finanţare aferente
exerciţiului financiar 2014 – 2020.
2.4. COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, TURISM, ACTIVITATI CULTURALE
In anul 2015, Compartimentul Culte, Sport, Turism, Activităţi culturale a asigurat
condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice, sportive, de
tineret, activităţi sociale şi a sprijinit unităţiile de cult.
S-a asigurat secretariatul Comisiei de evaluare si selecţionare a persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale făra scop
patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ ştiinţifice,
sportive, a unităţiilor de cult. În cadrul acestei comisii au fost evaluate documentaţiile depuse de
către solicitanţi şi au fost prezentate consilierilor judeţeni desemnaţi în vederea aprobării acordării
unor finanţări nerambursabile pentru anul 2015. Astfel, în aplicarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Hunedoara nr.81/2015, adoptată în conformitate cu Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, respectiv, Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi non-profit de interes general, Compartimentul Culte, Sport, Turism,
Activităţi culturale a întocmit şi a urmărit derularea a 220 de contracte.

Compartimentul Culte, Sport, Turism, Activităţi culturale a asigurat consiliere în
realizarea proiectelor şi programelor privind activităţiile cultural-artistice, sportive, de tineret,
activităţi sociale şi a sprijinit unităţiile de cult.
De asemenea, în anul 2015, Compartimentul Culte, Sport, Turism, Activităţi
culturale, a sprijinit logistic si material, în limitele competenţelor legale conferite de Legea
nr.350/2005, programele, activităţile şi proiectele culturale, educativ ştiinţifice, sportive, sociale,
respectiv, a unităţiilor de cult.
2.5. COMPARTIMENT MANAGEMENTUL UNITATILOR DE ASISTENTA MEDICALA
Ca urmare a solicitărilor unităților sanitare cu paturi aflate în subordinea Consiliului
Județean Hunedoara, au fost întocmite 11 Hotărâri ale Consiliului Județean Hunedoara privind
aprobarea organigramelor, a statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare
ale Spitalului Județean de Urgență Deva, Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu și
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad.
S-au întocmit actele adiționale la contractele de management pentru managerii
unităților sanitare din subordinea Consiliului Județean Hunedoara.
S-a participat în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara la
concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medic de la Spitalul Județean de Urgență
Deva și a postului de director medical de la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu.
Au fost întocmite împreună cu Direcția Programe, prognoze, buget, finanțe
ordonanțările de plată pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în subordinea Consiliului
Județean Hunedoara.
În cadrul compartimentului au fost soluționate adresele cu privire la asistența
medicală din unitățile sanitare cu paturi aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.
3. DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
3.1. SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRARE DRUMURI
3.2. COMPARTIMENT INVESTITII
În anul 2015, principalele obiective ale Serviciului tehnic și administrare drumuri și
ale Compartimentului investiții, au fost: modernizarea, reabilitarea şi îmbunătăţirea stării de
viabilitate a infrastructurii drumurilor judeţene şi comunale, lucrări de alimentare cu apă și
canalizare și construcţii civile.
Pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene din judeţul Hunedoara, în anul
2015 a fost alocată suma de 13.398,80 mii lei, atât pentru întreţinerea curentă pe timp de vară şi
iarnă a acestora, cât şi pentru repararea lor. În cadrul programului au fost executate lucrări de
întreținere a îmbrăcăminților asfaltice, lucrări pentru aducerea drumurilor/podurilor la starea
tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale (calamități), reparații curente la poduri,
pietruirea drumurilor de pământ.
Au fost finalizate lucrările la obiectivele de investiții:
 Modernizare DJ 706: DJ706A – Vorţa – Visca – Ţebea – DN76, km 17+800 – 28+800;
 Deviere DJ 742B: Blăjeni (DN74) – Criş – DJ762;
 Modernizare DJ 687 J: Hunedoara – Boş – Groş - Cerbăl – Feregi – DJ688, Km 9+650 19+550;

 Modernizare şi reabilitare DJ 668 A: Streisângiorgiu (DJ668) – Chitid – Boşorod – Luncani
– Alun – Târsa – Costeşti (DJ705A), Km 24+750 -36+935;
 Modernizare DJ 666: DN66(Merişor) – Dealu Babii – Vulcan, Km 1+010 – 5+010.
Au continuat lucrările la obiectivele de investiții:
 Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)-Băcâia-limită județ Alba, km 3+424-7+700;
 Modernizare DJ 707G: DN 7-Gurasada-Dănulești, km 3+500-14+000;
 Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sârbi (DJ 706), km
2+800-3+800 și km 7+150-19+450;
 Modernizare DJ 763B: DN 76 (Vălișoara)-Dealu Mare-DN 76 (Podele), km 0+000-9+300;
 Modernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, km 0+000-6+500;
 Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru
noi activități;
 Baza sportivă Băcia.
Au început lucrările la obiectivele de investiții:
 Reabilitare şi consolidare pod peste Râul Strei pe DJ 668C la Km 0+890;
 Modernizare DJ 687K: DN66 (Bretea Strei) – Silvaşu de Jos – Silvaşu de Sus –
Mănăstirea Prislop, Km 5+100 – 12+275;
 Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul European a Cetăţilor Dacice
din Munţii Oraştiei;
 Refacere poduri calamitate pe DJ 668A
3.3. SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
In anul 2015, principalele obiective ale Serviciului achiziții publice, din cadrul
Consiliului Judeţean Hunedoara au fost aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor privind:
modernizarea, reabilitarea şi îmbunătăţirea stării de viabilitate a infrastructurii drumurilor judeţene
şi comunale, lucrări de alimentare cu apă şi canalizare, construcţii civile, coordonarea
Programului Guvernamental Lapte-Corn şi Fructe în şcoli.
In anul care s-a încheiat au avut loc peste 25 de proceduri de achiziţii publice şi un
număr de peste 50 de achiziţii directe încheiate cu contracte, unele dintre ele aflate încă în
derulare, prin care s-au atribuit contracte de furnizare de produse, prestare de servicii şi execuţie
de lucrări.
Valoarea totală a contractelor de achiziţie publică atribuite în anul 2015 este de:
68.754.321,19 lei, fără TVA. Acestea au fost:
Auditul anual al Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Hunedoara”;
Modernizare DJ 687K:DN 66|(Bretea Strei)-Silvașul de Jos – Silvașul de Sus –Mănăstirea
Prislop, km 5+100-12+275;
Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților
dacice din Munții Orăștiei;
Reparații curente centrală termică Consiliul Județean Hunedoara;
Reparații curente centrală termică garaj, și bibliotecă și instalații de încălzire bibliotecă;
Reparații curente la Galeriile de Artă(FORMA) ;

Recensământul general de circulație din anul 2015;
Refacere poduri calamitate pe DJ 668A;
Studiu de fezabilitate Reabilitare și modernizare Casa de Cultură Orăștie;
Revizuire studiu de fezabilitate pentru obiectivul Palat administrativ al Județului
Hunedoara(amenajare sediu Bibliotecă Județeană Ovid Densușianu- Deva în corpul B) ;
Revizuire studiu de fezabilitate pentru obiectivul Modernizare DJ 687 SântuhalmHunedoara-Călan, pasaj peste calea ferată la km 9+620 și tronson km 13+150-22+841;
Studiu de fezabilitate privind obiectivul Pod peste râul Crișul Alb, pe drumul județean DJ
742B Blăjeni (DN 75)-Criș-DJ 762, km 7+796;
Intocmire studiu de fezabilitate, proiect tehnic și documentație de execuție pentru obiectivul
Protecția conductei de transport gaze naturale DN 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6zone),
afectată de lucrarea Modernizare DJ 666 DN 66(Merișor)-Dealul Babii-Vulcan, km 5+010-10+000;
Documentații topografice în vederea stabilirii amplasamentelor cântarelor mobile;
Studiu de fezabilitate privind obiectivul Reabilitare și modernizare a imobilului Bazinul de
înot Hunedoara;
Expertiză tehnică pentru obiectivul Reabilitare DJ 685-DJ 686D(Brazi-Rîu de Mori)-DJ
686(Cabana Râușor) ;
Studiu topografic pentru obiectivul Reabilitare DJ 685-DJ 686D(Brazi-Rîu de Mori)-DJ
686(Cabana Râușor) ;
Studiu geotehnic pentru obiectivul Reabilitare DJ 685-DJ 686D(Brazi-Rîu de Mori)-DJ
686(Cabana Râușor) ;
Expertiză tehnică pentru obiectivul Modernizare DJ 687 Teliucul Superior-Govăjdia-Lelese,
km 11+500-18+700;
Studiu topografic și documentația necesară întabulării drumului Modernizare DJ 687
Teliucul Superior-Govăjdia-Lelese, km 11+500-18+700;
Expertiză tehnică pentru obiectivul Modernizare DJ 741Crișcior –Bucureșci-CurechiuAlmașu Mic de Munte, km 11+800-18+700;
Studiu topografic și documentația necesară întabulării drumului Modernizare DJ
741Crișcior –Bucureșci-Curechiu-Almașu Mic de Munte, km 11+800-18+700;
Studiu geotehnic pentru obiectivul Modernizare DJ 741Crișcior –Bucureșci-CurechiuAlmașu Mic de Munte, km 11+800-18+700;
Furnizare produse de panificație în școli și grădinițe în perioada 2015-2017;
Furnizare produse lactate în școli și grădinițe în perioada 2015-2017;
Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor la UAT Judet
Hunedoara si la institutiile subordonate;
Furnizare de carburanti auto (benzina si motorina) pe baza de bonuri valorice;
Furnizare de autoutilitare 4x4 noi pentru UAT Judet Hunedoara;
Modernizarea drumului de acces spre statia de sortare si statia de transfer din municipiul
Petrosani;
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul Culoarul Trafic Mures Nord: DN7 (Gelmar) –
Geoagiu Bai – Bobalna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Harau – Barsau – Soimus –
Branisca – Sarbi – DN7 (Ilia) ;

Studiu de fezabilitate,Proiect tehnic și documentație de execuție pentru obiectivul:Protecția
conductei de transport gaze naturale DN500 Hațeg Paroșeni-Turcinești ( 6 zone) afectată de
lucrarea:Modernizare DJ666: DN66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan,km 5+010-10+000”;
Servicii de medicina muncii pentru angajați Consiliului Județean Hunedoara;
Servicii de curățenie la sediul Consiliului Județean Hunedoara;
Servicii de specialitate privind scoaterea din circuitul agricol;
Diagnostic arheologic pentru realizarea obiectivului „Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în jud.Hunedoara. ;
Servicii de transport pentru elevi din jud Hunedoara (masuri adiacente furnizarii de mere) ;
Auditul anual al Proiectului „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul
turistic European a cetăților dacice din Munții Orăștiei” ;
Servicii de publicitate pentru proiectul „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în
circuitul turistic European a cetăților dacice din Munții Orăștiei” ;
Servicii de dirigentie de santier pentru Proiectul „Modernizare drumuri de acces pentru
integrarea în circuitul turistic European a cetăților dacice din Munții Orăștiei” ;
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul „Modernizare
drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic European a cetăților dacice din Munții
Orăștiei” ;
Reparație instalație electrică la Galeriile de Artă (Forma) ;
Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de vara – iarna si siguranta rutiera a drumurilor
judetene din sectorul Valea Jiului, județul Hunedoara 2016 – 2019;
Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de vara – iarna si siguranta rutiera a drumurilor
judetene din sectorul Hațeg – Hunedoara, județul Hunedoara 2016 – 2019;
Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de vara – iarna si siguranta rutiera a drumurilor
judetene din sectorul Deva-Păuliș , județul Hunedoara 2016 – 2019;
Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de vara – iarna si siguranta rutiera a drumurilor
judetene din sectorul Orăștie , județul Hunedoara 2016 – 2019;
Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de vara – iarna si siguranta rutiera a drumurilor
judetene din sector Brad , județul Hunedoara 2016 – 2019;
Furnizare mobilier şi electrocasnice pentru Centrul Judeţean pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă Hunedoara;
Servicii de asistenţă şi reprezentare juridică pentru lichidarea şi radierea SC COMPANIA
JUDEȚEANĂ DE TURISM SA;
Servicii de evaluare a imobilului teren, categoria de folosinţă „Drum” aflat în proprietatea
comunei Băcia, jud. Hunedoara;
Furnizare echipamente IT;
Reparatii capitale parapet pe DJ 705H: DJ 705 (km 8+800) Geoagiu Bai;
Revizuire SF Biblioteca Judeteana Ovid Densuseanu;
SF Reabilitare si modernizare Casa de Cultura Orastie;
Servicii de pază a unor obiective aferente Proiectului ”Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Hunedoara” ;
Servicii de pază a unor obiective aferente Proiectului ”Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Hunedoara” ;
Acord cadru privind servicii de pază și protecție pe o perioadă de 48 luni;

Studiu topografic pentru obiectivul de investitii „ Modernizare DJ 687M: Cincis Cerna- DJ
687 A, km1+100-3+300;
Furnizare mixere audio pentru Teatrul de Arta Deva;
Furnizare consola de lumini pentru Teatrul de Arta Deva;
Furnizare mixere audio pentru Teatrul de Arta Deva;
Furnizare grup electrogen de 250kVApentru Teatrul de Arta Deva;
Furnizare instalaţia mobilă de cântărire a autovehiculelor rutiere;
Reparații curente la Centrul Militar Județean Hunedoara;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri
județene pentru anul 2015-sector Hațeg Hunedoara;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri
județene pentru anul 2015-sector Valea Jiului;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri
județene pentru anul 2015-sector Brad;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri
județene pentru anul 2015-sector Orăștie;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Modernizare DJ 666 : DN
66 (Merișor)-Dealul Babii-Vulcan, km 5+010-10+000;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Modernizare și reabilitare
DJ 668A : Streisângeorgiu (DJ 668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Alun-Târsa-Costești (DJ 705A), km
24+750-36+935, etapa II-tronson km 24+750-36+000;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Reabilitare și consolidare
pod peste râul Strei, pe DJ 668 C, la km 0+890;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Modernizare DJ 687J:
Hunedoara-Boș-Groș-Cerbăl-Feregi-DJ 688, km 9+650-19+550;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Modernizare DJ 706: DJ
706A-Vorța-Visca-Țebea-DN 76, km 17+800-28+800;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Refacere DJ 705D:
Bozeș (DJ 705)-Băcâia-limită județ Alba, km 3+424-7+700 – urmare a calamităților naturale
produse de inundațiile din luna iulie 2014;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Reparții capitale parapet
DJ 705H-DJ705(km-8+800)-Geoagiu Băi;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Refacere poduri
calamitate pe DJ 668A;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Modernizare DJ 706B:
Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sârbi (DJ 706) km 2+800-km 3+800 și km 7+150-km
19+450
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Modernizare DJ 763A:
Șteia(DN 76)-Tomești-Tiulești-limită județ Arad km 0+000-km 13+400;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Modernizare DJ 763B:
DN 76 (Vălișoara)-DC 165 (Dealu Mare)-DN 76 (Podele), km 0+000-9+700;
Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Modernizare DJ 705D:
Bozeș (DJ 705)-Băcâia-limită județ Alba, km 3+424-7+700;

Servicii dirigenție șantier pentru lucrările la obiectivul de investiții: Modernizare DJ 705L:
DJ 705-Mada, km 0+000-km 6+500;
Suplimentare furnizare de carburanti auto (motorina) pe baza de bonuri valorice;
Servicii de verificare și autorizare centrale termice – ISCIR – la Centrul Militar Județean
Hunedoara;
Servicii de igenizare și mici reparații la arhivele și depozitele Centrului Militar Județean
Hunedoara.
Totodată, personalul din cadrul serviciului a participat, la solicitarea primăriilor din
judeţ şi a altor instituţii publice, la proceduri de atribuire a contractelor pentru diferite achiziţii
derulate în judeţul Hunedoara.
4. ARHITECT SEF
4.1. SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZAȚII SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII
Au fost emise:
- 207 certificate de urbanism
- 78 autorizații de construire
- 2 autorizații de deființare
- 14 prelungiri de valabilități de certificate de urbanism
- 9 prelungiri de valabilități de autorizații de construire
- 25 avize de oportunitate
- 147 avize ale structurii de specialitate pentru certificate de urbanism și autorizații de
construire/desființare din competența de emitere a primarilor de la comunele unde nu este
constituită structura de specialitate
- 147 adrese de restituiri/completări documentații depuse pentru obținerea de certificate de
urbanism și autorizații de construire.
Ne-au fost transmise un număr de 7 procese verbale de recepție la terminarea
lucrărilor privind finalizarea lucrărilor de construcții și în vederea regularizării taxelor și cotelor
legale.
A fost avizată o documentație întocmită în conformitate cu HGR nr.834/1991 privind
stabilirea și evaluarea unir terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat și s-a emis
un certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.
Au fost verificate 2 primării privind respectarea disciplinei în autorizare.
S-a răspuns la un număr de 16 sesizări privind urbanismul și disciplina în
construcții.
Au fost soluționate 9 solicitări privind informațiile de interes public.
4.2.COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU SI
GESTIUNEA LOCALITATILOR
S-au actualizat și încheiat 7 noi convenții între Consiliul Județean Hunedoara și
următoarele 7 comune: Bănița, Beriu, General Berthelot, Gurasada, Mărtinești, Rapoltu Mare,
Sarmizegetusa.
Au fost avizate un număr de 45 documentații, după cum urmează:
 30 avize Arhitect Sef pentru documentații urbanism:

- 1 documentație PUG
- 27 documentații PUZ
- 2 documentații PUD
 15 avize Arhitect Sef pentru prelungire valabilitate PUG
Au fost respinse de la avizare un număr de 45 documentații depuse pentru analiză.
Au avut loc 13 ședințe ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și
Urbanism.
Ca urmare a solicitărilor primite din teritoriu cu privire la fundamentarea necesarului
de alocații bugetare pe anul 2015 pentru actualizarea planurilor urbanistice generale și a
regulamentelor locale de urbanism în baza HGR mr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit Anexa 1 la
Normele metodologice privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice
generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism.
Potrivit prevederilor legale sus-menționate, s-a încheiat Contractul de finanțare
nr.115405/11.12.2015 MDRAP, nr.16806/21.12.2015 CJ Hunedoara, încheiat între Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și UAT Hunedoara-Consiliul Județean Hunedoara.
Urmare semnării contractului de finanțare, cu respectarea prevederilor legale, s-a
înaintat Decontul justificativ privind fundamentarea necesarului de alocații bugetare pe anul 2015
pentru elaborarea și/sau actualizarea planurilkor urbanistice generale și regulamentelor locale de
urbanism, în sumă de 769.344,05 lei, primăriile beneficiind astfel de fonduri de la bugetul de Stat
pentru actualizarea și/sau elaborarea planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de
urbanism.

4.3. COMPARTIMENT INFORMATIZARE
In anul 2015, personalul compartimentului a realizat următoarele:
- S-a continuat îmbunătățirea si utilizarea sistemului integrat de contabilitate (SAP);
- S-a continuat actualizarea portalului judeţean www.cjhunedoara.ro pentru a pune la dispoziţia
cetăţenilor informaţiile de interes public prevăzute de lege;
- S-a acordat, ca şi în anii precedenţi, asistenţă tehnică de specialitate pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi consilierilor judeţeni și a instituțiilor subordonate;
- S-a asigurat asistența software a Programului de management al documentelor in format
electronic (CID);
- S-a asigurat asistența software a Programului integrat de resurse umane si salarizare a
aparatului propriu al Consiliului Județean Hunedoara;
- S-a asigurat participarea în echipa de coordonare a proiectului “Implementarea unei solutii de eguvernare la nivelul unor unitati administrati – teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice –
zona 1”;
- S-a asigurat participarea în echipa de coordonare a proiectului “Implementarea unei solutii de eguvernare la nivelul unor unitati administrativ- teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice –
zona 4”;
- S-a întocmit documentație tehnică pentru achiziția de calculatoare și laptopuri pentru personalul
consiliului județean și s-a asigurat montarea, instalarea și configurarea sistemelor și softurilor.

5. COMPARTIMENTE INDEPENDENTE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL
CONSILIULUI JUDETEAN
5.1. SERVICIUL
RELATII
EXTERNE,
ASOCIERI
SI
COMUNICARE
INTERINSTITUTIONALA
Programul de relații externe pentru anul 2015 a urmărit continuarea activităților
anterioare și susținerea practică a cooperării sub egida organizației Adunarea Regiunilor Europei
(ARE) și a Comitetului Regiunilor (UE), a parteneriatelor cu Județul VAS (Ungaria), Cantonul Jura
(Elveția), Regiunea Akershus (Norvegia), Regiunea Picardie (Franța), Regiunea Bourgogne
(Franța), Departamentul Haute-Saône (Franța), Regiunea Franche-Comté (Franța), Regiunea
Limousin (Franța), Comunitatea Montană Casentino (Italia), Regiunea Toscana (Italia), Asociația
Patronatelor din Sardinia de Nord (Italia), Regiunea Sardinia (Italia), Regiunea Veneto (Italia) și
Regiunea Autonomă Ningxia Hui (China).
Serviciul Relații Externe, Asocieri și Comunicare Interinstituțională a asigurat cadrul
organizatoric necesar delegațiilor externe.
5.2.

SERVICIUL CORP CONTROL, URMARIRE INCASARE CREANTE SI
EXECUTARE SILITA
In baza prevederilor art.104 alin 6 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul corp control,
urmărire, încasare creanțe și executare silită efectuează controale la organismele prestatoare de
servicii publice și de utilitate publică de interes județean, înființate de Consiliul Județean
Hunedoara și subordonate acestuia, iar în această perioadă au nfost efectuate un număr de 19
controale, astfel:
1. Raport parțial cu privire la achizițiile publice de servicii de publicitate media la Sanatoriul de
Pneumoftiziologie Geoagiu;
2. Raport parțial cu privire la achizițiile publice de servicii de publicitate media la Spitalul
Județean de Urgență Deva-Hunedoara;
3. Raport parțial cu privire la achizițiile publice de sericii de publicitate media la Muzeul civilizației
Dacice și Romane Junedoara-Deva, Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” HunedoaraDeva, Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Hunedoara și Serviciul Public
Județean Salvamont;
4. Raport parțial cu privire la achizițiile publice de servicii de publicitate media la Serviciul Public
de Administrare a Monumentelor Istorice;
5. Raport parțial cu privire la achizițiile publice de servicii de publicitate medica la Teatrul
Dramatic „ID Sîrbu” Petroșani;
6. Raport parțial cu privire la achizițiile publice de servicii de publicitate media la Agenția pentru
Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;
7. Raport control Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
8. Raport control Centru de Plasament Lupeni;
9. Raport parțial cu privire la achizițiile publice de servicii de publicitate media la Teatrul de Artă
Deva;
10. Raport control Centru de Ingrijire și Asistență Geoagiu;
11. Raport control Centru de Ingrijire și Asistență Brănișca;

12. Raport control Centru cu Profil Ocupațional pentru Persoanele cu Dizabilități Simeria;
13. Raport control Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
14. Raport control Centru de Ingrijire și Asistență Petrila;
15. Raport control Centru de Plasament pentru copilul cu Handicap Vulcan;
16. Raport control Muzeul Civilizației Dacice și Romane Huneoara-Deva;
17. Raport control Centrul de Ingrijire și Asistență Brad;
18. Raport control parțial cu privire la petiția formulată de doamnele Holobuț Elena Bianca și
Bodea-Radu Irina la Teatrul Dramatic „ID Sîrbu” Petroșani;
19. Raport control Centru Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Hunedoara.
In urma controalelor efectuate, au fost întocmite rapoarte de control detaliate cu
privire la activitatea unității sau instituției verificate, au fost identificate o serie de deficiențe și au
fost propuse măsuri concrete pentru remedierea lor și pentru aplicarea actelor normative cu
privire la operațiunile și activitățile desfășurate în cadrul tuturor compartimentelor funcționale ale
unității sau instituției verificate. In perioada 01.01.2015 – 30.12.2015 au fost verificate 8 planuri de
măsuri propuse în urma controalelor efectuate. Măsurile propuse au vizat următoarele domenii:
- Financiar-contabil;
- Resusrse umane;
- Achiziții publice;
- Administrativ:
- Juridic-contencios.
In perioada 01.01.2015-31.12.2015 au fost executate silit și încasate un număr de
16 procese verbale de constatare a contravențiilor săvârșite pe drumurile publice și a celor privind
autorizarea executării de lucrări de construcții, reprezentând 177.867 lei, iar pentru alte 20 de
procese verbale, în sumă de 215.400 lei, au fost demarate procedurile de executare silită.
5.3.

BIROU RESURSE UMANE, SALARIZARE SI GESTIUNEA FUNCTIEI PUBLICE
Au fost realizate, în principal, următoarele activități: documentații concursuri
promovare în grad superior, documentații evaluare anuală și evaluare finală de management
la instituțiile publice de cultură din subordine, perfecționare profesională, documentații
concursuri de ocupare funcții vacante și temporar vacante, eliberare adeverințe pentru
recalculare pensii, pentru medic, primării, AJOFM, Casa de Sănătate, situaţii cu volum mare
de muncă, solicitate de A.N.F.P., A.N.I., Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Generală a
Finanţelor Publice, Centrul Militar Zonal Hunedoara, acordarea de sprijin şi asistenţă în
domeniu la solicitarea unităţilor organizate în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara,
documentaţii privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara și pentru unităţile organizate în subordine,
informări solicitate de mass-media.
5.4.

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN
Serviciul Audit Public Intern – structura organizatorica constituita prin Hotararea
Consiliului Judetean nr. 163/2014- desfasoara o activitate functional independenta si obiectiva,
care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor
publice, perfectionand activitatile Consiliului Judetean Hunedoara si a unitatilor subordonate, ajuta

entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica care
evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea
riscului, a controlului si a proceselor de administrare.
Planificarea activitatii de audit public intern pe anul 2015 s-a facut in baza
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Hunedoara nr.335/2014 privind aprobarea Planului
de audit public intern pe anul 2015 si a Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Hunedoara
nr. 685/2015 privind aprobarea Planului de audit public intern actualizat pe anul 2015 .
In conformitate cu planul anual aprobat, in anul 2015 au fost realizate un numar de
7 misiuni de audit public intern de regularitate, la unitatile subordonate Consiliului Judetean
Hunedoara, avand ca tema: Platile si cheltuielile efectuate pentru achizitia de bunuri, lucrari si
servicii aferente perioadei 01.01.2012 – 30.06.2015 precum si Modul de organizare a activităţii de
gestiune a resurselor umane. De asemenea la fiecare entitate a fost analizat stadiul implementarii
controlului intern/managerial in cadrul obiectivului Evaluarea stadiului de implementare a
standardelor de control intern/managerial prevazute de O.M.F.P.946/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare. Rezultatul misiunii de audit a fost concretizat in 164 de recomandari
formulate menite să asigure o funcţionare eficientă si conformitatea procesului auditat.
La unitatile subordonate este organizat compartiment de audit public intern in cadrul
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara – cu un numar de 2
posturi, din care un post vacant si la Spitalul Judetean de Urgenta Deva- cu un numar de 2
posturi, din care 2 posturi ocupate.

5.6.

SERVICIUL U.I.P. SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR
Consiliul Judetean Hunedoara a accesat prin Programul Operational Sectorial
Mediu 2007-2013, in cadrul Axei prioritare 2, domeniul major de interventie 1, Finantare
Europeana pentru managementul deșeurilor in judetul Hunedoara.
In acest sens, in data de 28.01.2014, Comisia Europeana a aprobat Aplicatia de
Finantare a proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara”, iar in
data de 04.03.2014, Consiliul Judetean Hunedoara a semnat cu Ministerul Mediului și
Schimbarilor Climatice Contractul de finantare nr. 912/04.03.2014, in valoare de 255.711.146 lei,
cu durata de finalizare a contractului pana in data de 31.12.2015. In data de 29.12.2015 a fost
semnat actul aditional numarul 1 la contractual de finantare, prin care s-a prelungit perioada de
implementare a proiectului pana la data de 30.06.2016.
I. Principalele investitii ale proiectului sunt:
 Colectarea deșeurilor pe 4 fractii (hartie si carton, sticla, restul de reciclabile și fractia
biodegradabila)
 Tratarea / eliminarea deșeurilor:
- Construirea unui centru de management al deseurilor in localitatea Barcea Mare,
valoare contract 94.168.638,10 lei, stadiul fizic 98 % si cuprinde urmatoarele
facilitati:
 depozit conform de deseuri, cu o capatitate totala de 4.576.800 mc;
 1 statie de tratare mecano-biologica cu o capacitate de 82.379 t/an;
 1 statie sortare cu o capacitate de 29.414 t/an.

- Construirea statiei de sortare si transfer in Petrosani, cu o capacitate de 15.980
t/an, respectiv 42.600 t/an, valoare contract 21.160.497,01 lei, proiect finalizat;
- Exploatarea statiei de sortare existente din Municipiul Brad;
- Exploatarea statiei de sortare existente din Municipiul Vulcan
 Inchiderea depozitelor urbane neconforme din:
 Aninoasa, valoare contractata 2.181.858,63 lei, proiect finalizat;
 Uroi – Rapoltu Mare, valoare contractata 2.039.419,50 lei, proiect finalizat;
 Hateg, valoare contractata 2.063.208,13 lei, proiect finalizat;
 Petrila, valoare contractata 3.938.470,79 lei, proiect finalizat;
 Lupeni, valoare contractata 3.280.511 lei, proiect finalizat;
 Calan, valoare contractata 1.839.606,50 lei, proiect finalizat;
 Hunedoara, valoare contractata 9.173.746,91 lei, proiect finalizat;
 Oraștie, valoare contractata 7.199.071,99 lei, stadiu fizic 95 %;
 Deva, valoare contractata 12.369.460,69 lei, stadiu fizic 98 %
 Construire drumuri de acces:
 Construire drum de acces - DJ 700 Barcea Mare, valoare estimata 600.000
lei, in evaluare la UCVAP - Ministerul de Finante;
 Construire drum de acces - Statie de Sortare si Transfer Petrosani, valoare
contractata 1.725.542,26 lei, in proiectare
II. Operare Sistemului de Management Integrat a Deseurilor:
 Documentatia de atribuire a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al
Deseurilor Barcea Mare, caietul de sarcini si contractul cadru au fost definitivate si
aprobate prin HCJ nr. 223/2015, iar fisa de date si notele justificative sunt in analiza la CJ
Hunedoara - UIP si ADI Deseuri.
 Documentatiile de atribuire a serviciului de operare pe cele 4 zone al Sistemului de
Management al Deseurilor sunt in analiza la CJ Hunedoara, ADI Deseuri si UAT-uri
aferente fiecarei zone de operare.

III.

INSTITUŢIILE PUBLICE ŞI AGENŢII ECONOMICI DIN SUBORDINEA
CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA

A. DOMENIUL CULTURAL
1. MUZEUL CIVILIZATIEI DACICE SI ROMANE
Prin întreaga sa activitate desfășurată pe parcursul anului 2015, Muzeul Civilizației
Dacice și Romane Deva a urmărit promovarea valorilor cultural-artistice ale arealului hunedorean,
dar nu numai, pe plan intern și internațional, atât prin organizare de expoziții și derularea de
proiecte, cât și prin colaborarea la diverse activități cultural-artistice și educative cu instituții
similare, asociații, ONG, universități, școli ș.a. Beneficiind de prestanța pe care o oferă situarea sa
printre instituțiile muzeale cu vechime din Transilvania și din țară, Muzeul Civilizației Dacice și
Romane a desfășurat în permanență o susținută activitate de cercetare, concretizată prin
publicarea de cărți, studii, articole, materiale publicitare, a desfășurat o intensă activitate de
conservare, restaurare, protejare, valorificare și îmbogățire a propriului partimoniu material, atât
prin piesele găsite în urma săpăturilor arheologice, cât și prin donații sau recuperări ale unor
bunuri patrimoniale. Pentru a îndeplini misunea muzeului și a atinge scopurile propuse pe anul
2015, politica managerială a MCDR a urmărit în detaliu dezvoltarea unei culturi organizaționale
bazate pe o comunicare eficientă atât în interiorul instituției, cât și în exteriorul acesteia,
comunicarea fiind modalitatea esențială prin care rezultatele muncii unui colectiv pot fi diseminate
în so cietate. Alte direcții urmărite de echipa managerială a muzeului au fost cele care au privit
îmbunătățirea parametrilor de calitate a tuturor activităților instituției, diversificarea eficientă a
produselor culturale și publicitare oferite publicului vizitator, promovarea instituției prin toate
modalitățile și căile de publicitate, dezvoltarea continuă a relațiilor comunitare și interinstituționale, protejarea, conservarea și restaurarea patrimoniului propriu în vederea punerii lui în
valoare în cadrul expozițiilor și a publicațiilor, dezvoltarea laturii educative a muzeului prin
intermediul acțiunilor desfășurate, motivarea și promovarea personalului în conformitate cu
actuala legislație. In acest sens, activitatea muzeului s-a desfășurat pe următoarele axe:
PROTOCOALE DE COLABORARE – în cursul anului 2015 au fost încheiate 30 de
protocoale;
PROIECTE EUROPENE ȘI NAȚIONALE – Proiectul Ruta Impăraților Romani care
face parte din proiectul mai larg Rute culturale în zona inferioară și de mijloc a Dunării, proiect
aprobat în cadrul cererii de proiecte a Comisiei Europene (23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008) „Transnational cooperation projects on European Cultural Routes”; Proiectul Centru pentru valorizarea
proiectelor cultural-științifice în arheologie (CERES) în colaborare cu MNIR București, LAVIMAR
Consult SRL și Institutul Național Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000
(coordonatorul proiectului); Proiectul Când viața cotidiană antică devine patrimoniu Unesco.
Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei (LINIA
DE PROIECTE PA 16/RO12), Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural);
Proiectul Noaptea Europeană a Cercetătorilor 2015 (coordonat de Asociația INVENIO București;
Proiectul Conservare, restaurare a amfiteatrului și forului roman din cadrul sitului arheologic Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. In anul 2015 s-a depus documentația pentru finanțare ADVEST;

PROIECTE DE CERCETARE ARHEOLOGICA SISTEMATICA – Cetatea dacică
de la Ardeu (I.V. FERENCZ), Situl Măgura Uroiului (G.Băeștean, R.Pavel, I.Barbu, A.Bărbat,
M.Barbu), Cetatea Sarmizegetusa Regia și cetatea dacică de la Blidaru (C.Bodo, C.Cristescu),
Rapoltu Mare – La vie (Al.Bărbat, M.Barbu);
PROIECTE DE CERCETARE ARHEOLOGICA PREVENTIVA, EVALUARE
TEORETICA SI SUPRAVEGHERE – Proiectul Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria,
componentă a Coridorului IV Pan-European (CTR.2/22.09.2014); Proiectul Autostrada
(responsabil de șantier C.Rișcuța); Proiectul Selina SRL Oradea, Tonson Soimuș-Brad
(CTR.40/20.02.2014); Proiectul ApaProd, extindere și reabilitare infrastructură apă și apă uzată în
județul Hunedoara (CTR.52/24.03.2014); Proiectul Cercetare arheologică preventivă pentru
Autostrada Lugoj-Deva, lot 3 (CTR.153/12..09.2014). In diverse localități ale județului au fost
desfășurate un număr de 53 proiecte arheologice (7-cercetare preventivă, 36-cercetare teoretică
și de teren, 10-supraveghere arheologică).
TEME DE CERCETARE STIINTIFICA – specialiștii muzeului au avut în planul de
lucru 28 teme de cercetare, majoritatea valorificate prin publicarea în cadrul articolelor, studiilor și
cărților.
ACTIVITATE STIINTIFICA SI PUBLICATII – specialiștii muzeului au organizat
Sesiunea anuală de comunicări științifice a MCDR, o conferință locală, o conferință națională, o
conferință internațională; de asemenea, au participat la 13 simpozioane naționale și la 18
internaționale. Au publicat 81 articole științifice și rapoarte arheologice, 6 volume de autor, 2
volume colective, o broșură și un pliant;
ACTIVITATE EXPOZITIONALA – au fost organizate 18 expoziții temporare, dintre
care 8 în colaborare cu persoane fizice sau alte instituții, iar în cadrul proiectului Exponatul lunii
2105 au fost aduse în atenția publicului un număr de 12 piese deosebite din colecțiile de istorie,
arheologie, științele naturii, restaurare, artă, etnografie și carte veche ale MCDR;
ACTIVITATEA DE PROMOVARE SI MEDIATIZARE – în presă au apărut 175 de
articole pozitive, 14 apariții la emisiuni TV (TVR1, TVR2, Antena 1, Națul TV, HD TV, Info HD,
Kapital TV) și 18 interviuri la posturile de radio (Deva, Timișoara, Orăștie).
Patrimoniul a fost îmbogățit cu 1 tablou și mai multe piese arheologice din ceramică,
metal (fier, bronz), monede. S-au efectuat diverse lucrări de reparații interioare la secțiile de la
Orăștie și Sarmizegetusa, precum și cosmetizări exterioare ale spațiului de la Tebea.
Permanent, a existat o preocupare majoră pentru îmbogățirea și diversificarea
ofertei culturale, pentru aducerea unui număr cât mai mare de vizitatori la muzeu, în cadrul unor
evenimente și manifestări de excepție – Scoala altfel. Să știi cât mai multe, să fii mai bun,
Noaptea Muzeelor, Festivalul Opera Nights, Noaptea Europeană a Cercetătorilor, recitaluri și
serate muzicale, festivalul de colinde Bucuria Crăciunului, vernisări de expoziții, organizarea și
găzduirea de conferințe, colocvii, dezbateri, mese rotunde, precum și alte acțiuni cultural-științifice
și artistice inițiate de muzeu sau desfășurate în colaborare cu alte instituții partenere. La sediul
muzeului au fost desfășurate 23 acțiuni suplimentare față de cele înscrise în Agenda Culturală.
Un eveniment marcant este vizita din data de 2 septembrie 2015 a unei delegații
din Serbia, Croația și Bulgaria, implicate în proiectul cultural european „Rute culturale în zona
inferioară și de mijloc a Dunării II – Ruta împăraților romani și Ruta dunăreană a vinului pe piața
turistică”, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, cu ocazia „Zilei porților deschise” în cadrul acestui sit.

Activitățile desfășurate în anul 2015 au făcut ca numărul de vizitatori ai MCDR Deva
să ajungă la 13.069, împreună cu unitățile din teritoriu atingându-se cifra de peste 85.000
vizitatori. La creșterea numărului de vizitatori a contribuit în mod indubitabil și promovarea
agresivă și permanentă a tuturor activităților instituției prin toate mijloacele posibile: televiziune,
radio, presă scrisă și on-line, portalul euromuse.net, Ghidul de călătorie Petit Futé, site-ul MCDR,
adresa de facebook, afișe, fluturași, organizarea evenimentului Ziua porților deschise la Rapoltu
Mare, Ardeu-Cetățuie, Ulpia Traiana Sarmizegetusa și Sarmizegetusa Regia, participarea cu
stand la alte evenimente culturale, cum ar fi Festivalul DacFest de la Uroi, Târgul European al
Castelelor de la Hunedoara, manifestările de la Costești și Tebea.
2. SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A MONUMENTELOR ISTORICE
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice, prin întreaga sa
activitate, a urmărit promovarea valorilor cultural-patrimoniale ale sitului arheologic Sarmizegetusa
Regia - Gradistea de Munte, atât pe plan intern, cât şi extern, desfăşurând totodată o susţinută
activitatea de conservare, protejare, valorificare şi administrare a sitului arheologic Sarmizegetusa
Regia - Gradistea de Munte.
Ca urmare, Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice a urmărit
continuarea proiectelor începute în anii anteriori, precum şi lărgirea sferei de relaţii instituţionale
prin intermediul cărora s-au desfăşurat diverse acţiuni, care pot fi sintetizate astfel:
PROTOCOALE DE COLABORARE:
In cursul anului 2015 au fost încheiate 3 noi protocoale de colaborare. Acest fapt
atestă o extindere vizibilă a relaţiilor serviciului cu alte instituţii din exterior, implicit o creştere
calitativă şi cantitativă a activităţilor în parteneriat, precum şi răspunsul pozitiv al publicităţii
susţinute prin toate mijloacele de promovare a instituţiei.
PROIECTE ÎN DERULARE
a). Proiectul Întreținerea, restaurarea, conservare la monumental istoric Sarmizegetusa RegiaGradistea de Munte – înlocuire stâlpi din lemn la Marele Templu Circular, înlocuire gard metalic
cu gard din lemn la Drumul pavat.
b). Proiectul Deschiderea unor noi trasee de vizitare si Actualizare panotaj informativ.
PROIECTE FINALIZATE
a) Expoziția fara patrimoniu din Remiza Valea Alba: „Sarmizegetusa Regia – inima aurului dacic”;
b) Instalarea unui sistem supraveghere video și a unui sistem de panouri fotovoltaice pentru
alimentare cu energie electrică la Remiza Valea Albă;
c) Realizarea pagii web a Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice;
d) Renovarea Cabanei arheologilor și a Remizei Valea albă;
ACTIVITATEA DE PROMOVARE ŞI MEDIATIZARE
- în presă au apărut 46 de articole si declaratii de presă
- au fost 3 apariţii la emisiuni televizate
- au fost 4 interviuri si apariții la posturile de radio
PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN COLABORARE CU ALTE INSTITUŢII
 Universitatea Babeș Bolyai, Muzeul Național de Istorie Cluj Napoca și Muzeul
Civilizației Dacice și Romane Deva
- Cercetarea arheologică sistematică în situl Sarmizegetusa Regia - Campania 2015
- Ziua porților deschise

 Consiliul Județean Hunedoara
- Participarea la organizarea şi desfăşurarea acţiunii Maratonul Dacilor
 Direcţia Judeţeană de Sport şi Turism Hunedoara
- organizarea vizitelor la Sarmizegetusa Regia în cadrul taberei de excelenţă organizată de
Direcţia Judeţeană de Sport şi Turism
Toate aceste activităţi însumate au făcut ca în anul 2015 numărul de vizitatori ai
sitului Sarmizegetusa Regia - Gradistea de Munte să ajungă la 30.196 de vizitatori, un record al
anului 2015, având în vedere faptul că în perioada 24 august 2015 și pană la data de 21
decembrie 2015 drumul de acces, pe un tronson de circa 20 km, catre situl Sarmizegetusa Regia
- Gradistea de Munte a fost închis circulației publice în vederea reabilitări acestuia.
ACTIVITATI ADMINISTRATIVE
Personalul serviciului a desfăşurat în cursul anului 2015 o activitate intensă legată
de întreţinerea şi organizarea zonei administrate după cum urmează:
- Lucrări de igienizare a terenurilor împădurite în suprafaţă de 4,5 hectare şi a celor
acoperite de gazon în suprafaţă de 1,6 hectare.
- Lucrări de degajare a 46 de arbori căzuţi şi a deşeurilor aferente din suprafaţa
administrată.
- Supravegherea tăierii şi evacuării unei partide de 186 mc, aprobate prin amenajament
silvic de către o firma câştigătoare a licitaţiei de masă lemnoasă.
- Finalizarea instalaţiei de colectare a dejecţiilor, şi operaţiunile de vidanjare de câte ori s-a
impus acest lucru.
- Transportarea săptămânală, la rampa de gunoi, a deşeurilor generate de turişti.
- Aprovizionarea de cel puţin 3 ori pe săptămână, cu apă necesară întreţinerii toaletelor
ecologice.
- Transportarea şi debitarea de masă lemnoasă la pavilioanele administraţiei şi la remiza
Valea Albă, necesară încălzirii pe timp friguros.
- Aprovizionarea ritmică, cu combustibil pentru funcţionarea generatoarelor electrice și a
utilajelor de intreținere spatii verzi.
- Organizarea manifestării Porţile Deschise ale Sarmizegetusei, prin asigurarea logisticii
necesare bunei desfăşurări a evenimentului(corturi, panouri, generatoare, menţinere
ordine, etc. )
- Gestionarea parcării autoturismelor în perioada de maxim aflux turistic.
- Participarea la organizarea şi desfăşurarea acţiunii Maratonul Dacilor.
- Organizarea şi coordonarea vizitei la Sarmizegetusa Regia a Comisiei Reunite a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO.
- Organizarea vizitei Secretarului de Stat al Ministerului Culturii la Sarmizegetusa Regia.
- Organizarea vizitei Preşedintelui Camerei Deputaţilor la Sarmizegetusa Regia.
- Sprijinirea acţiunii de supraveghere şi descărcare arheologică la obiectivul “Modernizare
drum judeţean 705 A” prin asigurarea deplasării arheologilor MCDR Deva la punctele de
lucru.
RELAŢII CU PUBLICUL
Pe parcursul anului 2015, sa desfăşurat o activitate specifică de comunicare şi
relaţii publice, astfel, personalul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice a

organizat vizita la Sarmizegetusa Regia a tabărei de excelenţă organizată de Direcţia Judeţeană
de Sport şi Turism, sa implicat în mod activ prin participarea la organizarea şi desfăşurarea
acţiunii cultural-sportive Maratonul Dacilor.
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice, de asemenea, a purtat
corespondenţă scrisă și on-line cu diverse personae fizice, personae juridice sau instituţii
partenere în diverse proiecte, a colaborat cu celelalte instituții abilitate în privinţa organizării şi
desfăşurării în cele mai bune condiţii a tuturor manifestărilor ştiinţifice, cultural-educative şi
artistice, a încheiat protocoale de colaborare.
PUBLICITATEA permanentă şi constantă a fost unul din dezideratele politicii de
promovare și punere în valoare, instituţia noastră a pus un deosebit accent pe activitatea de
publicitate deoarece aceasta reflectă modul cum este perceput monumentul istoric Sarmizegetusa
Regia de către comunitatea locală sau de turişti.
Acțiunile Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice au avut drept
țintă atât popularizarea obiectivului istoric şi a manifestărilor desfăşurate de către serviciu, cât şi
educarea publicului în privinţa valorii istorice şi a ocrotirii acestora monumente istorice unice în
lume.
Activitate de publicitate se intenționează a fii făcută în anul 2016 şi prin intermediul
diverselor material destinate vânzării, cu însemnele monumentului istoric Sarmizegetusa Regia,
ori cu imagini ale obiectivelor sau chiar a unor obiecte din incinta sitului Sarmizegetusa Regia .
ACTIVITATEA ADMINISTRATIV-CONTABILĂ s-a desfăşurat în cadrul serviciului,
astfel: a fost întocmită organigrama pentru anul 2015, a fost modificat şi completat Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare, au fost întocmite lunar statele de plată, s-au întocmit dosare de
pensionare, au fost eliberate diverse acte personale solicitate de angajaţi, organizarea
concursurilor pe post, modificări şi completări ale fişelor de post, redactarea şi centralizarea
documentelor specifice, ţinerea evidenţei biletelor de învoire, referatelor de deplasare, concediilor
medicale, recuperărilor, concediilor și operarea zilnică în condica de prezenţă şi în caietul de
evidenţă, participarea în diverse comisii de inventariere sau predare, desfăşurarea activităţii de
securitate şi sănătate în muncă, activităţi de secretariat şi informatică, activităţi specifice de
achiziţii bunuri şi servicii, activităţi de specifice de magazie, curăţenie, întreţinere, transport
persoane ş.a.
Activităţile contabile s-au rezumat la realizarea şi verificarea permanentă a balanţei
de venituri şi cheltuieli a instituţiei, precum şi la întocmirea tuturor actelor şi documentelor aferente
acestei activităţi.
Membrii Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice au făcut parte
şi din comisiile de inventariere constituite de către conducerea instituţiei.
3. TEATRUL DE ARTA DEVA
Teatrul de Artă Deva a devenit o instituţie de cultură importantă, atât pentru
municipiul Deva cât şi pe plan naţional şi internaţional, prin numeroasele participări la festivalurile
de profil. Diversitatea şi consistenţa evenimentelor au transformat instituţia într-un punct cardinal
cultural cu o larga arie de activitate, de la expoziţii de pictură, sculptură, fotografie la proiecţii de
filme în regim de cinematecă, concerte simfonice, lansări de carte dar nu în ultimul rând
spectacole memorabile ale Teatrului de Artă Deva sau invitate.

Activităţi culturale în anul 2015: 6 premiere, 15 participari în turnee, 87 de
reprezentatii, 4 expozitii, 8 concerte
Premiere productii proprii produse de Teatrul de Artă Deva în anul 2015:
 “Taina manastirii”, drama de John Pielmeier, regia Marius Oltean
 “Pacala”, comedie de B.R. Destelnica, regia si scenografia Mihai Panaitescu, spectacol
pentru adulti
 “Arta Adulterului”, comedie de Piere Chesnot, regia Marius Oltean
 “Nazdravaniile lui Pacala”, spectacol pentru copii de Bogdan Radu Ghelu, regia si
scenografia Mihai Panaitescu
 “Camera de hotel”, psihodrama de Constantin Cublesan, regia Zoltan Schapira
 “Presedintele”, comedie de Molnar Ferenc, regia Claudiu Pintican
Spectacole care au avut loc la Teatrul de Artă Deva, producţii proprii sau
invitate:
 16.01.2015 - “Pe mine mie… reda-ma !”, spectacol omagial Mihai Eminescu, regia Claudiu
Pinitcan
 18.01.2015 - “Taina manastirii”, premiera, drama de John Pielmeier, regia Marius Oltean
 20.01.2015 - “Sot de vanzare”, comedie de Valentin Krasnorov, regia Marius Oltean
 24.01.2015 - “Hai sa dam mana cu mana”, spectacol folcloric, Ansamblul Profesionist
“Dragan Muntean”
 25.01.2015 - “Hunyad megyei szervezete”, spectacol omagial organizat de filiala U.D.M.R.
Hunedoara
 27.01.2015 - “Pacala”, premiera, comedie de B.R. Destelnica, regia si scenografia Mihai
Panaitescu, spectacol pentru adulti
 04.02.2015 - Concert Marcel Pavel
 08.02.2015 - “Ce vraji a mai facut sotia mea!”, comedie de John Tobias, regia Mihai
Panaitescu
 13.02.2015 - “Pacala”, comedie de B.R. Destelnica, regia si scenografia Mihai Panaitescu,
spectacol pentru adulti
 17.02.2015 - “Taina manastirii”, drama de John Pielmeier, regia Marius Oltean
 20.02.2015 - “Arta Adulterului”, premiera, comedie de Piere Chesnot, regia Marius Oltean
 22.02.2015 - “Dragobetele”, conferinta, asociatia “Cuviosul Arsenie Boca”
 23.02.2015 - “O scrisoare pierduta”, comedie de I.L. Caragiale, Teatru de Comedie
Bucuresti
 24.02.2015 - “Dor de Dragobete”, muzica si dansuri populare, Ansamblul Profesionist
“Dragan Muntean” Deva
 08.03.2015 - “Sot de vanzare”, comedie de Valentin Krasnorov, regia Marius Oltean
 13.03.2015 - “Triunghiul Femeilor”, comedie, Fundatia “Rodart” Bucuresti
 19.03.2015 - “Hansel si Gretel”, musical pentru copii, Opera Romana Cluj-Napoca
 22.03.2015 - “Fat Frumos cel aratos si un zmeu intors pe dos”, spectacol pentru copii,
Teatrul Municipal Baia Mare
 28.03.2015 - VUNK inconjorul lumii – Turneu national trupa Vunk, muzica usoara
 06.04.2015 - “Nazdravaniile lui Pacala”, Casa de Cultura Hunedoara, spectacol pentru
copii – 2 reperezentatii

 07.04.2015 - “Nazdravaniile lui Pacala”, spectacol pentru copii de Bogdan Radu Ghelu,
regia si scenografia Mihai Panaitescu
 07.04.2015 - “Descult in parc”, comedie , Stefan Banica jr., Teatrul Bucuresti
 08.04.2015 - “Nazdravaniile lui Pacala”, spectacol pentru copii de Bogdan Radu Ghelu,
regia si scenografia Mihai Panaitescu
 21.04.2015 - “Taina manastirii”, drama de John Pielmeier, regia Marius Oltean
 07.05.2015 - “Nazdravaniile lui Pacala”, spectacol pentru copii de Bogdan Radu Ghelu,
regia si scenografia Mihai Panaitescu
 07.05.2015 - “Europa casa noastra”, Scoala Gimnaziala Vetel, muzica, dansuri populare
 09.05.2015 - “Camera de hotel”, premiera, psihodrama de Constantin Cublesan, regia
Zoltan Schapira
 10.05.2015 - Concert extraordinar, Ziua Europei, Filarmonica “Transilvania”, Cluj-Napoca
 15.05.2015 - Triunghiul teatrului European, Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva
 16.05.2015 - 1,2,3 sau “Presedintele” – vizionare
 16.05.2015 - “Taina manastirii”, drama de John Pielmeier, regia Marius Oltean, Muzeul
Magna Curia, Deva
 17.05.2015 - “Arta Adulterului”, premiera, comedie de Piere Chesnot, regia Marius Oltean
 21.05.2015 - “Cantec de primavara”, Ansamblul Profesionist “Dragan Muntean” Deva
 24.05.2015 - Concert Tudor Gheorghe
 28.05.2015 - Viata la Palat – Palatul Copiilor Deva
 01.06.2015 - “Carnavalul animalelor”, corul Arlechino, Liceul de Arte Sigismund Toduta
Deva
 02.06.2015 - “Fram, ursul polar” de Cezar Petrescu, spectacol pentru copii, regia Dan
Mirea, scenografia Mihai Panaitescu – 2 reprezentatii
 03.06.2015 - “Burtiplici si Tontolici”, spectacol pentru copii, centrul vechi Baia-Mare
 05.06.2015 - “Ziua dascalului hunedorean”, inspectoratul scolar judetean Hunedoara
 05.06.2015 - “Stelutele cetatii” editia 2015, Palatul Copiilor Deva, concurs interjudetean de
muzica usoara
 05.06.2015 - Lansare carte Gheorghe Firczac
 06.06.2015 - “Iubeste-ma America!”, Camelia Motea, spectacol umanitar
 09.06.2015 - Serbare de sfarsit de an scolar, Gradinita PP7 Deva
 10.06.2015 - “Arta Adulterului”, comedie de Piere Chesnot, regia Marius Oltean
 24.06.2015 - “Der Spieler” (Jucatorul) ,spectacol pentru adulti in limba germana, Teatrul
Pygmalion Viena, Austria
 28.06.2015 - “Intoarcerea zidarului”, Asociatia Civitas Art Bucuresti, Teatru pentru
Episcopia Devei si Hunedoarei
 14.08.2015 -“Marie, draga Marie!”, Ansamblul Profesionist “Dragan Muntean” Deva
 18.09.2015 - “Presedintele”, premiera, comedie de Molnar Ferenc, regia Claudiu Pintican
 27.09.2015 - “Alba ca zapada”, spectacol pentru copii, Teatru de Vest Resita
 05.10.2015 - Programme Strategic Partnership, Colegiul tehnic Energetic “Dragomir
Hurmuzescu” Deva – spectacol de muzica usoara, muzica populara, dansuri
 09.10.2015 - “Cate-n luna si in stele”, I.Caramitru, H.Malaiele, Teatrul National Bucuresti
 20.10.2015 - “Arta Adulterului”, comedie de Piere Chesnot, regia Marius Oltean

 29.10.2015 - “Nazdravaniile lui Pacala”, spectacol pentru copii de Bogdan Radu Ghelu,
regia si scenografia Mihai Panaitescu
 29.10.2015 - “Pacala”, comedie de B.R. Destelnica, regia si scenografia Mihai Panaitescu,
spectacol pentru adulti
 11.11.2015 - “Balul de poveste” – Colegiul Tehnic Transilvania Deva
 12.11.2015 - “Caravana copiilor”, corul Arlechino al Liceului de Arte “Sigismund Toduta”
 17.11.2015 - “Scufita rosie”, spectacol pentru copii
 18.11.2015 - “Sezatoare in casa la lele Floare”, Ansamblul Profesionist “Dragan Muntean”
Deva
 19.11.2015 - “Camera de hotel”, psihodrama de Constantin Cublesan, regia Zoltan
Schapira
 21.11.2015 - “Antisocial”, Teatrul National “Radu Stanca” Sibiu
 22.11.2015 - “Burtiplici si Tontolici”, spectacol pentru copii, sala Teatrul de Vest Resita
 22.11.2015 - “Arta Adulterului”, comedie de Piere Chesnot, regia Marius Oltean, sala
Teatrul de Vest Resita
 26.11.2015 - “Durata medie de viata a masinilor de spalat”, tragicomedie, Teatrul de Vest
Resita
 27.11.2015 - Parfum de romante editia a IV-a, Centrul Judetean pentru conservarea si
promovarea culturii traditionale Hunedoara
 28.11.2015 - Talente Hunedorene, spectacol concurs si recital “Pragu’ de sus”
 29.11.2015 - “Frozen” - spectacol pentru copii, Teatrul de Vest Resita
 29.11.2015 - “Stelutele Cetatii” editia 33, gala laureatilor si recital Paula Seling
 30.11.2015 - “Sinteze”, concept jazz-blues
 05.12.2015 - “Miracol pentru suflet”, Corala “Armonia” Arhiepiscopia Tomisului, concert
organizat de Episcopia Devei si Hunedoarei
 06.12.2015 - “Recviem” Mozart, Orchestra, corul si solistii de la Opera Nationala ClujNapoca, concert organizat de Episcopia Devei si Hunedoarei
 09.12.2015 - Serbare de Craciun, Gradinita PP7, Deva
 10.12.2015 - “Adio, doamna!” concert Tudor Gheorghe
 11.12.2015 - “Dar de Craciun”, spectacol organizat de Episcopia Devei si Hunedoarei si
Inspectoratul scolar judetean Hunedoara
 14.12.2015 - Concert caritabil de colinde organizat de Inspectoratul scolar judetean
Hunedoara si Rotary Club Deva Castrum
 15.12.2015 - “Deschide usa crestine”,colinde, Ansamblul Profesionist “Dragan Muntean”
Deva
 16.12.2015 - “Leru-I Ler”, concert de colinde Stefan Hrusca
 17.12.2015 - Colinde de Craciun, Gradinita PP7 Deva, serbare colinde
 19.12.2015 - “Noapte de vis”, Nicu Stefan, concert de colinde caritabil
 20.12.2015 - Colinde romanesti si internationale, Corul “Dynamis”Alexandria
 30.12.2015 - Concert extraordinar de Anul Nou 2016, Filarmonica “Transilvania” ClujNapoca
Participarea Teatrului de Artă Deva la festivaluri naţionale şi internaţionale:
o 17.02.2015 - participarea Teatrului de Artă Deva la Festivalul International de Teatru
“Scena ca o Strada”, cu spectacolul ,,Taina Manastirii'' - sala Teatrului de Vest Resita

o 03.06.2015 - participarea Teatrului de Artă Deva la Festivalul “Exceptio” organizat de
Teatrul municipal Baia-Mare cu spectacolul “Arta Adulterului”, comedie de Piere Chesnot,
regia Marius Oltean – sala Studio, Teatrul Municipal Baia-Mare
o 24 – 28.07.2015 - participarea Teatrului de Artă Deva la ediţia 27 a Festivalului
Internaţional de Teatru Universitar din Casablanca, Maroc, cu spectacolul “Camera de
hotel”, psihodrama de Constantin Cublesan, regia Zoltan Schapira – sala Teatrul Boukaib
Casablanca
o 26.09.2015 - participarea Teatrului de Artă Deva la Festivalul international de Teatru Scurt
Oradea 20, cu spectacolul “Taina Manastirii”, drama de John Pielmeier, regia Marius
Oltean, Sala “Arcadia” Oradea
o 22 – 25.10.2015 participarea Teatrului de Artă Deva cu două reprezentaţii a spectacolului
“Burtiplici şi Tontonici”, la Teatrul Pygmalion Wien din Viena, Austria
4. TEATRUL DRAMATIC „I.D. SIRBU” PETROSANI
În prezent edificiul Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu”, are un personal întinerit,
găzduieşte şi oferă publicului din Petroşani şi nu numai un continuu dialog artistic şi o neaşteptată
bucurie a spiritului.
Trebuie să se ştie că în această „Vale a Plângerii” există teatru.
În Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani au avut loc foarte multe transformări
atât în ceea ce priveşte activitatea artistică, activitatea administrativă şi realizările economice.
ACTIVITATEA ARTISTICĂ
În perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015 în Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu”
Petroşani au avut loc un număr de 18 premiere (MAI AM UN SINGUR DOR, de Mihai Eminescu;
DAMA CU CAMELII, de Alexandre Dumas fiul; IVAN TURBINCĂ, de Ion Creangă; LA „IUNION”,
BIRJAR!, de I.L.Caragiale; MICA SIRENĂ, de H.C. Andersen; GUNOIERUL, Mimi Cornel
Brănescu; HERGHELIA ALBASTRA, de Valeriu Butulescu; GÂLCEVELE DIN CHIOGGIA, de
Carlo Goldoni; BORDERLINE, de Susanna Kaysen; IUBIRE, de Lajos Barta; ÎNCURCĂ LUME,
de A. de Hertz; MUCK CEL MIC, adaptare de A. Mihalache, după Wilhelm Hauff; CANIOTA, de
Eugene Labiche; ANIVERSAREA, de Bill MacIlwraith; UNDE FUGIM DE-ACASA?, de Marin
Sorescu; OPT FEMEI, de Robert Thomas, TAKE, IANKE ȘI CADÂR, de Victor Ion Popa;
DRAGOSTELE UNUI FANTE, de Mihaela Mihai).
Au avut loc trei festivaluri de teatru FESTIVALUL „FEŢI FRUMOŞI, ZÂNE BUNE ŞI
ILENE COSÂNZENE”, „FESTIVALUL VOSTRU, AL ADOLESCENŢILOR” și FESTIVALUL „LA
MULȚI ANI, ROMÂNIA!”.
I. FESTIVALUL „FEŢI FRUMOŞI, ZÂNE BUNE ŞI ILENE COSÂNZENE” aflat la
cea de-a patra ediție, care a avu loc în anul 2015 (luna mai – iunie).
Teatrul este, înainte de toate, un templu al culturii. Dincolo de dimensiunea sa
spirituală, teatrul joacă un rol esenţial în procesul de educare şi instruire a tinerilor. Teatrul este
un dascăl inspirat şi eficient: şlefuieşte personalităţi şi modelează caractere.
Teatrul pentru copii oscilează între artă şi pedagogie. Cei mici au ocazia să
cunoască pe scenă modele pozitive şi negative de viaţă. Lupta dintre Bine şi Rău, între spiritele
înălţătoare şi forţele malefice, capătă, sub lumina magică a reflectoarelor, intensitate memorabilă
şi forţă de persuasiune.

Piesele pentru copii, dacă sunt scrise inspirat şi jucate cu pricepere, captează
atenţia şi polarizează gândirea micilor spectatori. Participarea lor la spectacol se transformă în
trăire autentică. Ei se solidarizează cu eroii pozitivi ai scenei, îi însoţesc în demersul lor benefic,
nobil şi generos. Iar faţă de personajele negative simt o aversiune crescândă.
Pe scenă Binele se impune mereu. Şi odată cu el se impun anumite norme de
conduită etică şi morală. De sub luminile rampei, mici spectatori ies încrezători în idealuri, în
frumosul împins până la sublim, în dragostea pentru dreptate şi adevăr.
Iată de ce consider că un spectacol de teatru pentru copii este o excelentă investiţie
sufletească. Iar organizarea unui festival de teatru, sub genericul fascinant "Feţi Frumoşi, Zâne
Bune şi Ilene Cosânzene” este un adăvărat regal pentru segmentul tânăr, în formare, al. societăţii
noastre. Prima ediţie a acestui festival se va desfăşura pe scena Teatrului Dramatic „I.D. Sîrbu”
din Petroşani, care va fi gazda unor spectacole de excepţie, susţinute de formaţii profesioniste din
toată ţara.
În anul 2015 au fost prezente în cadrul Festivalului "Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi
Ilene Cosânzene” următoarele teatre: TEATRUL DE NORD SATU MARE, Spectacolul „JOS
MASCA!”, adaptare după Costin Popescu; TEATRUL EXCELSIOR BUCUREȘTI, Spectacolul
„VRĂJITORUL DIN OZ”, o întâmplare cu muzică de Petre Bokor; COMPANIA DE TEATRU
BECOME SIBIU, Spectacolul „DOGARUL CEL ISTEȚ”, după o poveste letonă; TEATRUL DE
VEST REŞIŢA, Spectacolul „COCOȘELUL NEASCULTĂTOR”, de Ion Lucian.
II „FESTIVALUL VOSTRU, AL ADOLESCENŢILOR”, a treia ediţie care a avut loc
în perioada 8 – 10 mai 2015, având în vedere promovarea culturii îndeosebi a teatrului la nivel de
Valea Jiului, un festival pentru adolescenţi intitulat strategic „Festivalul Vostru, al Adolescenţilor”.
TRUPA DE TEATRU “ART” – TÂRGU JIU, Spectacolul: „Femeia ca un camp de
lupta in razboiul din bosnia”, de Matei Vişniec; TRUPA DE TEATRU “ABSOLUT” – PETROȘANI,
Spectacolul: „Piatra”, de Marius von Mayenburg; TRUPA 2% A LICEULUI DE ARTE
„CONSTANTIN BRĂILOIU” – TÂRGU JIU, Spectacolul: „Paparazzi”, de Matei Vişniec; TRUPA
„DOMINO” – RÂMNICU VÂLCEA, Spectacolul: „Repetabila scena a balconului”, de Dumitru
Solomon; TEATRUL MEU SIBIU, Spectacolul: „Insula Sclavilor”, de Pierre Marivaux; TRUPA DE
TEATRU “THE DREAMERS” – PETROȘANI, Spectacolul: „Aniversarea”, de Bill MacIlwraith;
TRUPA „MASCA” A LICEULUI TEORETIC „EMIL RACOVIŢĂ” – BAIA MARE, Spectacolul:
„Pacea cu zmeii”, de Valeriu Butulescu; TRUPA „THEATRON” A COLEGIULUI TEHNIC MIHAI
VITEAZU – VULCAN, Spectacolul: „Iubitafizică”, după volumul de versuri ”Iubitafizică”, de Iulian
Tănase; TEATRUL EXCELSIOR BUCUREȘTI, Spectacolul: „Clasa”, de Mihai Răzuș și Eduard
Adam; TRUPA DE TEATRU „GONG” – ROMAN, Spectacolul: „Satul Electronic”, de Valeriu
Butulescu; TRUPA DE TEATRU „PANDORA”, COLEGIUL NAȚIONAL „IULIA HASDEU” –
BUCUREȘTI, Spectacolul: „Cântăreața cheală”, de Eugen Ionescu; TRUPA DE TEATRU
„PROTHA” – PANCIU, Spectacolul: “Mecanica inimii”, de Mathias Malzieu; UNIVERSITATEA
BABEŞ BOLYAI, FACULTATEA DE TEATRU ŞI TELEVIZIUNE, Spectacol: „Electra”, de Sofocle,
Spectacol de Teatru - în afara festivalului.
Tinerii din Valea Jiului au deschidere în ceea ce priveşte această profesie. De cinci
ani consecutiv numărul acestora a crescut. S-au pus în scenă diferite spectacole pentru ei şi cu
ei. Aceştia fiind pregătiţi de către actori ai teatrului care i-au îndrumat spre facultăţi de profil. Astfel
că primii intraţi la facultăţile de specialitate sunt tinerii din Valea Jiului, ceea ce nu este puţin lucru.

Titulatura sub care se desfăşoară aceste spectacole şi pregătiri am numit-o simplu
„ÎNTOARCEŢI-VĂ ACASĂ!”.
III FESTIVALUL „LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”, prima ediție a avut loc în perioada
28 noiembrie – 1 decembrie 2015.
Spectacolul „Ca la noi la nimenea” – Sebastian Lupu
Spectacolul „Suflet românesc” – Dan Puric
Spectacolul „Prăvălia cu sentimente” – Teatrul de Nord Satu Mare
Spectacolul „Pragul albastru” – Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani
În cadrul proiectului „Teatrul nostru în afara granițelor”, Teatrul Dramatic „I.D.Sîrbu”, a
fost prezent cu spectacolul „Herghelia Albastră”, în Grecia (Atena, Tolo, Salonic) la invitația
Asociației Femeilor Românce din Grecia, împreună cu Asociația Eleno-Română „Sfinții Constantin
și Elena” – Aspropyrgos. Teatrului i-au fost oferite două diplome de excelentă (vezi anexa1, anexa
2).
Totodată Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” a fost prezent la trei festivaluri de teatru –
„Festivalul de Teatru Scurt Oradea” (20-27.09.2015); „Festivalul Național de Comedie” – Galați (05
- 16.10.2015); Festivalul național de Teatru "Scena ca o stradă"- Reșița (15.02.2015-22.02.2015).
ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ
În ceea ce priveşte activitatea administrativă au fost făcute o serie de lucrări, din
care amintim:
-reparație curentă la pupitru Photon orgă lumini;
-reparații curente autocat BMC Probus 850 TBX și autoturism Logan;
-reparații curente tavan foayer parter inclusiv instalația electrică aferentă;
-reparații curente tavan foayer etaj inclusiv instalația electrică aferentă;
-reparație curentă instalație electrică tavan sală spectacol;
-reparație curentă instalație sanitară;
-reparație curentă pasarele scenă;
-reperații curente instalație hidranți interiori în conformitate cu reglementările legale aflate
în vigoare.
REALIZĂRI ECONOMICE
În ceea ce privește realizările economice anul acesta au fost considerabile,
depăşindu-se veniturile proprii prognozate.
Numărul spectatorilor a crescut astfel încât toate premierele se joacă cu casa
închisă.
A crescut numărul spectatorilor datorită repertoriului variat.
Teatrul, mai mult ca orice altă instituţie publică este o şcoală de înţelepciune
practică, un îndreptar pentru viaţa civilă, o cheie sigură pentru cele mai tainice căi ale sufletului
omenesc. Dacă nu distruge viciile, dacă nu le micşorează numărul, cel puţin ne face să le
cunoaştem.
5. BIBLIOTECA JUDETEANA „OVID DENSUSIANU”
În anul 2015, activitatea bibliotecii a fost structurată în funcţie de misiunea şi
obiectivele pe care şi le-a propus.
Principalele programe şi proiecte culturale realizate în anul 2015 au fost:

 BIBLIONET – Centru Internet cu acces gratuit pentru comunitatea din judeţ, proiect finanțat
de Fundaţia „Bill & Melinda Gatesˮ prin International Reserch & Exchanges Board
(I.R.E.X.). S-a asigurat sustenabilitatea proiectului la Biblioteca Județeană și la bibliotecile
publice din județ.
 BIBLIOTECA DIGITALĂ HUNEDOARA – facilitarea accesului la documentele digitale
locale. Avem în vedere ca întregul fond de carte cu profil literar și științific, creația unor
autori hunedoreni consacrați, să beneficieze de expunere în spațiul virtual al Bibliotecii
Județene Ovid Densusianu Hunedoara-Deva prin reproducerea integrală a textului fiecărei
cărți. Patrimoniul scris al județului Hunedoara va fi îmbogățit pe măsura participării autorilor
hunedoreni la acest proiect și va putea fi cunoscut de un număr cât mai mare de utilizatori
din țară și străinătate care vor accesa portalul bibliotecii.
 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ÎN PRESA HUNEDOREANĂ – realizarea unei secțiuni cu
acest nume pe site-ul instituției, secțiune care cuprinde articolele din presă care reflectă
activitatea bibliotecii.
 EMINESCIANA. DIN VALURILE VREMII…, ediția a VI-a – manifestare cultural–educativă
prilejuită de ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. Manifestările de anul acesta s-au
desfășurat pe parcursul întregii zile. Dimineața, în Parcul Cetății, la statuia poetului, a fost
rostit un cuvânt de evocare în prezența elevilor de la colegiile, liceele și școlile devene
(Colegiul Național Sabin Drăgoi, Colegiul Național Sportiv Cetate, Colegiul Tehnic
Transilvania, Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, Liceul Tehnologic Grigore
Moisil, Liceul de Arte Sigismund Toduță, Școala Eco Europeană Andrei Șaguna și Școala
Primară Samuel). A urmat un emoționant și pătrunzător moment artistic susţinut de Corala
Parohiei Bunavestire din Deva, corală dirijată de prof. Gelu Onţanu-Crăciun. Actriţele Isabela
Haşa şi Cristina Lazăr au susținut un moment poetic. Manifestările dedicate lui Eminescu sau încheiat cu concursul Nemuritorul Eminescu, la care au luat parte elevi de la colegiile și
liceele din Deva: Colegiul Național Sabin Drăgoi, Colegiul Național Sportiv Cetate, Colegiul
Tehnic Transilvania, Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, Liceul Tehnologic
Grigore Moisil, Liceul de Arte Sigismund Toduță.
 5 ANI DE LIMBĂ ȘI CULTURĂ CHINEZĂ – manifestări culturale diverse, pe teme de
maxim interes, activități care au focalizat atenția unui numeros public. Manifestările au
început de dimineață la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva, unde a fost inaugurată
Clasa Confucius. Tot aici s-a organizat o expoziție de fotografie intitulată 5 ani de limbă și
cultură chineză la Deva și s-a făcut o demonstrație de Tai-Chi și de bucătărie chineză, după
care invitații au participat la un simpozion dedicat acestui eveniment, care a avut loc în
amfiteatrul liceului. Manifestarea a continuat (în incinta Deva Mall) cu o incursiune în
fascinantul univers al obiceiurilor și tradițiilor chinezești legate de anul nou chinezesc. A
urmat un extraordinar recital susținut de formații ale Liceului de Arte Sigismund Toduță din
Deva: formația camerală Armonia sub bagheta domnului prof. Flavius Demian, formația de
suflători Brass band, condusă de domnul prof. Lucian Mârza și ansamblul folcloric
Românașul, sub conducerea domnului prof. Ioan Ovidiu Demea, dirijor, și doamna prof.
Adela Mateș, coregraf.
 UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – manifestare cultural–educativă dedicată Unirii
Principatelor Române. Elevi de la colegii și licee din Deva (Colegiul Național Decebal,

Colegiul Național Sabin Drăgoi, Colegiul Național Sportiv Cetate, Colegiul Tehnic
Transilvania, Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, Liceul Tehnologic Grigore
Moisil, Liceul de Arte Sigismund Toduță) s-au adunat în fața statuii lui Traian din fața
Primăriei Municipiului Deva, unde au fost întâmpinați de o parte a colectivului Bibliotecii
Județene. În acordurile Horei Unirii, cu tricolorul în mâini, au format o coloană care a pornit
spre Bibliotecă, sub privirile trecătorilor. S-a trecut pe lângă clădirea Universității din Deva,
pe a cărei fațadă se află placa comemorativă ce menționează trecerea pe aici a lui
Alexandru Ioan Cuza, în 1866, în drumul său spre exil. În curtea Bibliotecii Judeţene Ovid
Densusianu Hunedoara-Deva s-a dansat, ca în fiecare an, Hora Unirii. La Hora Unirii din
acest an au luat parte elevi de la colegiile, liceele și școlile din Deva, profesori și
bibliotecari. Sărbătorirea acestei zile a continuat cu un concurs desfășurat în Sala de
Lectură a Bibliotecii unde a fost prezentat un interesant material intitulat Artizanii Unirii.
 CITEȘTI ȘI CÂȘTIGI – concurs județean de cultură generală, o inedită și captivantă
competiție ce și-a propus să testeze cunoștințele de cultură generală ale elevilor din
următoarele colegii și licee din județ (18): Colegiul Național Avram Iancu din Brad, Colegiul
Național Carmen Sylva din Petroșani, Colegiul Național Decebal din Deva, Colegiul
Național Iancu de Hunedoara din Hunedoara, Colegiul Național Mihai Eminescu din
Petroșani, Colegiul Național I.C. Brătianu din Hațeg, Colegiul Național Sabin Drăgoi din
Deva, Colegiul Național de Informatică Traian Lalescu din Hunedoara, Colegiul Național
Sportiv Cetate din Deva, Colegiul Tehnic Matei Corvin din Hunedoara, Colegiul Tehnic
Transilvania din Deva, Colegiul Tehnic Mihai Viteazu din Vulcan, Colegiul Tehnic Energetic
Dragomir Hurmuzescu din Deva, Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva, Liceul
Tehnologic Constantin Bursan din Hunedoara, Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Deva,
Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus din Orăștie, Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni.
Concursul s-a desfășurat în perioada ianuarie-iunie 2015, confruntările între echipe fiind
transmise în direct de postul de televiziune Hunedoara TV. Fiecare echipă a fost formată
din cinci elevi (un lider și patru coechipieri), doi elevi rezervă și un profesor-coordonator. În
cadrul grupelor preliminare au avut loc trei confruntări și doar o singură echipă s-a calificat
mai departe. Cele șase echipe care au ajuns în sferturi au fost împărţite, prin tragere la
sorţi, în două grupe. Din sferturi s-au calificat în semifinale primele două clasate din fiecare
grupă. În semifinale, prima echipă clasată din grupa A s-a confruntat cu echipa situată pe
locul doi în grupa B, iar ocupanta locului doi din grupa A s-a întâlnit cu echipa clasată pe
locul întâi din grupa B. Echipele câştigătoare din semifinale s-au întâlnit în finală, iar
celelalte două și-au disputat locul 3. S-au adresat întrebări cu patru variante de răspuns,
din care doar o variantă era corectă, şi întrebări cu răspuns Adevărat/Fals, din cinci
domenii: Științe, Artă/Sport, Literatură, Geografie și Istorie. Echipele câștigătoare au fost
recompensate cu următoarele premii: pentru Locul I – 8 biciclete, pentru Locul II – 8
tablete, pentru Locul III – 8 telefoane mobile și 8 cartele telefonice. La acestea s-au
adăugat cărți, diplome, trofee și premii surpriză.
 230 DE ANI DE LA MARTIRIUL LUI HOREA ȘI CLOȘCA – manifestare cultural–educativă
cu prilejul împlinirii a 230 de ani de la martiriul conducătorilor răscoalei de la 1784, Horea
și Cloșca.

 BIBLIOTECILE ANULUI 2014 – competiție între bibliotecile publice din județul Hunedoara,
în cadrul căreia a fost premiată cea mai bună bibliotecă municipală, cea mai bună
bibliotecă orășenească și cea mai bună bibliotecă comunală.
 REGINELE ROMÂNIEI: MARIA, PASIUNE ȘI DESTIN – manifestare cultural–educativă
dedicată exclusiv Reginei Maria a României cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la nașterea
reginei care, alături de Regele Ferdinand, a jucat un rol covârșitor în făurirea României
Mari.
 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI: LA PAS PRIN PROVENCE – manifestare
cultural–educativă tradiţională dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei. Au fost
prezentate locuri, vestigii, orașe, personalități care și-au pus amprenta pe această regiune.
Au fost prezentate Marsilia, Toulon, Nisa, Avignon, Arles, Orange, Nîmes, Cannes, Aix-enProvence, fiecare cu istoria lui, cu personalitățile care au trăit aici. Au fost evocați scriitori
francezi celebri și mari pictori care și-au legat numele de Provence, cei mai cunoscuți și
mai îndrăgiți fiind Marcel Pagnol, Alphonse Daudet, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne,
Auguste Renoir.
 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII PENTRU COPII: Concursurile DACĂ AŞ FI
SCRIITOR… și DACĂ AŞ FI ILUSTRATOR… – concursuri pentru elevii din clasele primare.
Concursul Dacă aș fi scriitor… a constat în mai multe etape: cu câteva luni înainte, elevilor
din ciclul primar li s-au comunicat titlurile unor povești din literatura română și universală,
cunoscute și îndrăgite, pe care copiii au fost invitați să le recitească, să-și pună fantezia la
încercare și, pe baza lor, să rescrie povestea pe care au ales-o din cele recomandate. În
felul acesta, aflați în ipostaza de scriitor, copiii au refăcut povestirea, au regândit
întâmplările și au condus firul acțiunii fiecărei povești după cum le-a dictat talentul și
imaginația. Cele mai bune lucrări au fost premiate. În cadrul concursului Dacă aş fi
ilustrator…, elevii din ciclul primar au realizat o copertă de carte pornind de la titlul uneia
dintre poveştile menționate în regulament. Lucrările prezentate au trebuit să conţină o
ilustraţie reprezentativă pentru povestea aleasă şi elementele de identificare a unei cărţi. La
final, cele mai reușite coperți au fost premiate.
 LUCIAN BLAGA – MARELE ANONIM – manifestare cultural–educativă dedicată împlinirii a
120 de ani de la nașterea poetului, filosofului și omului de cultură român.
 O JUCĂRIE PENTRU FIECARE – campanie de colectare de jucării, care au fost dăruite
copiilor din Centrul de plasament Orăștie, Centrul de plasament pentru copilul cu handicap
Hunedoara, Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Vulcan – Apartament familial
Vulcan, Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent și delincvent
provenit din familii dezorganizate Petroșani, Asociația Umanitară „Casa de copii” Lupeni,
Asistenți maternali profesioniști din Băcia.
 TROFEUL MICULUI CITITOR – concurs pentru alegerea celui mai bun autor, ilustrator şi
editor de cărţi pentru copii. Concursul se desfășoară pe trei secțiuni:
- Secțiunea Cel mai bun autor de cărți pentru copii,
- Secțiunea Cel mai bun ilustrator de cărți pentru copii,
- Secțiunea Cea mai bună editură de cărți pentru copii,
- Secțiunea Cel mai fidel cititor.

 BIBLIOTECA DE VARĂ – proiect realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva:
punct de împrumut în incinta Ștrandului Municipal Deva, de unde cei care frecventează
ștrandul pot împrumuta pe durata șederii la ștrand literatură de loisir și nu numai, reviste,
presă hunedoreană și națională și pot avea acces gratuit la internet prin wireless.
 ILEANA LUCIA FLORAN – O SCRIITOARE ÎN ORAȘUL PALIEI - eveniment cultural
organizat cu ocazia împlinirii de către poetă a frumoasei vârste de 55 de ani, acesteia
dedicându-i-se și o biobibliografie.
 MEMORII, JURNALE, BIOGRAFII ÎN COLECȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE – manifestare
cultural–educativă în cadrul căreia a avut loc o prezentare a literaturii memorialistice, care
a suscitat dintotdeauna interesul cititorilor.
 NOAPTEA BIBLIOTECILOR – manifestare aflată la a cincea ediție. Acest proiect a avut ca
obiectiv strângerea unui număr cât mai mare de pasionați de carte, familiarizarea tinerilor cu
biblioteca, cu beneficiile oferite de aceasta și, nu în ultimul rând, amplificarea legăturilor
dintre bibliotecile reale și cele virtuale. În acest an programul a fost deschis de trupa „Cu
Moț… în Frunte” a lui Edy Moțățăianu care i-a încântat pe cei mai tineri vizitatori cu un
fantasy muzical. Îndrăgita trupă a creat special pentru acest eveniment un spectacol de
teatru interactiv-muzical, sugestiv intitulat Cartea Minunată din Biblioteca Fermecată. Tot
pentru aceștia a urmat o petrecere cu clovn și facepainting. În curtea bibliotecii, în aer liber, a
evoluat cunoscuta trupă PACT by LEO IORGA & ADI ORDEAN cu spectacolul ROMANTIC
ROCK 2015, concertul fiind urmat de un foc de artificii. După acest moment, a avut loc un tur
al Bibliotecii sub îndrumarea unui ghid, tur în cadrul căruia s-au vizitat secțiile, birourile și
depozitele instituției, urmat de prezentarea expoziției Copiii, culorile și biblioteca. Seara s-a
încheiat cu proiecții de filme: Povestiri Digitale, proiecții de filme realizate în cadrul proiectului
Silver Stories (un proiect finanțat prin Programul Leonardo da Vinci), și Filme de Oscar aflate
în colecțiile Bibliotecii Județene. Pe parcursul întregii manifestări au putut fi vizitate
expozițiile: Noaptea bibliotecilor an de an… și Standul de carte cu vânzare al Editurii Litera.
 SALONUL HUNEDOREAN AL CĂRȚII. Anul acesta a fost cel mai mare Salon organizat de
Biblioteca Județeană până acum - 83 de edituri participante: 14 edituri din judeţ şi 69
edituri din ţară. În perioada 7-10 octombrie, s-a desfășurat cea de-a XVI-a ediție a Salonului
în incinta Deva Mall, etajul trei, Salle d’Or. Pe durata celor patru zile, editurile și-au
prezentat oferta de carte, în format clasic precum şi ebook-uri, s-au organizat lansări de
carte, întâlniri cu scriitori, dialoguri cu marea familie a iubitorilor de lectură, discuţii între
editori, scriitori, cititori, a fost o adevărată sărbătoare a cărții.
 CARNAVAL HALOWEEN LA BIBLIOTECĂ – manifestare în cadrul căreia au fost
prezentate obiceiurile și tradițiile acestei sărbători și au fost organizate concursurile CEL
MAI ÎNSPĂIMÂNTĂTOR COSTUM și DOVLEACUL DE GROAZĂ.
 MIRCEA GOIAN – UN MENESTREL LA UMBRA FURNALELOR. 60 DE ANI DE VIAȚĂ, 40
DE ANI DE MUZICĂ – eveniment cultural organizat cu ocazia împlinirii de către muzician a
frumoasei vârste de 60 de ani, acestuia dedicându-i-se și o biobibliografie.
 NICOLAE IORGA – 75 DE ANI DE LA MOARTEA MARELUI SAVANT – manifestare
cultural–educativă menită să evoce personalitatea marelui istoric, om politic și de cultură
Nicolae Iorga, de la a cărui asasinare, la 27 noiembrie 1940, s-au împlinit 75 de ani.

 ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – manifestare cultural-educativă având ca temă Unirea
cea Mare și făurirea României Mari.
 CENTENAR VINTILĂ HORIA: LITERATURĂ ȘI EXIL – manifestare cultural–educativă, cu
ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea romancierului român.
 CURSURI DE LIMBA CHINEZĂ, CURSURI DE CALIGRAFIE CHINEZEASCĂ – proiect
cultural–educativ în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Institutul Confucius
din Sibiu și cu Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva. Anul acesta au urmat aceste
cursuri 167 de cursanți (anul I – 79 cursanți, anul II – 49 cursanți, anul III – 39 cursanți).
 SĂ NE CUNOAŞTEM SCRIITORII – întâlniri periodice ale scriitorilor hunedoreni cu tinerii
iubitori de literatură. În felul acesta biblioteca îşi îndeplineşte principala menire ca instituţie
de cultură.
 LECTURA PENTRU TOŢI – proiect desfăşurat în colaborare cu Editura Emia și Editura
Călăuza v.b. în vederea popularizării cărţii în mediul rural și urban. Prin acest proiect cele
două prestigioase edituri din județ își prezintă profilul, ultimele apariții editoriale, precum și
scriitorii care au publicat de-a lungul timpului în cadrul editurii. Anul acesta au fost
organizate întâlniri cu comunitățile din orașele Geoagiu, Uricani, Petrila și Aninoasa și din
comunele Râu de Mori, Șoimuș, Vălișoara, Lăpugiu de Jos, Boșorod, Sarmizegetusa,
Toplița,
Peștișu Mic.
 SALA PINOCCHIO – terapie complementară îngrijirii medicale de care beneficiază micuții
pacienți ai Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Deva.
 NOI NU V-AM UITAT – proiect pentru care s-a asigurat continuitatea activității la Punctul
de Împrumut din Unitatea de Asistență Medico-Sanitară Baia de Criș, Punctul de Împrumut
din Centrul de Îngrijire și Asistență Nr. 1-2-3 de la Paclișa, Punctul de Împrumut din Centrul
de Plasament Orăștie, Punctul de Împrumut din Centrul de Plasament Brad, Punctul de
Împrumut din Centrul de Plasament Lupeni.
 CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CĂRȚII – program în colaborare cu Penitenciarul Bârcea Mare, în
cadrul căruia s-au organizat activități sub genericul Biblioteca vie.
 O CARTE PENTRU FIECARE – program în parteneriat cu Liceul de Arte Sigismund Toduță
din Deva, în cadrul căruia s-au organizat activități cu copii romi, constând în concursuri de
desene tematice, de recitare de poezie, cursuri de utilizare a calculatorului, prezentări de
cărți.
 CAMPANII DE MEDIATIZARE a manifestărilor culturale și a activităților bibliotecii: Cursuri
de limba chineză, cursuri de caligrafie chinezească; Părinții întreabă, psihologul răspunde;
O jucărie pentru fiecare; Noaptea bibliotecilor; Salonul Hunedorean al Cărții; Serviciile
bibliotecii. În cadrul acestor campanii s-au distribuit afișe ale manifestărilor respective pe
raza municipiului Deva.
 AL TREILEA SPAȚIU AL CETĂȚENIEI ACTIVE – proiect în care Biblioteca Județeană
Ovid Densusianu Hunedoara-Deva este parteneră cu Fundația Progress, Leadership
Foundation din Norvegia, Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov, Biblioteca
Metropolitană București, Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj, Biblioteca Județeană
Ioan N. Roman Constanța, Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj și Biblioteca
Județeană I. G. Sbiera Suceava. Proiectul vizează soluționarea ratei mici de participare









civică a cetățenilor români. Este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, din cadrul
Fondului ONG România, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 220 884 EUR. Soluția
propusă de Fundația Progress este dezvoltarea unui sistem complet de facilitare a
participării civice pentru practicarea democrației prin: crearea de spații care să
protejeze și să promoveze valorile democratice („cuiburi ale democrației”), formarea de
cetățeni activi și realizarea de audituri de integritate pentru unele dintre serviciile
administrațiilor publice locale. Intervenția Fundației Progress are la bază conceptul de
„al treilea spațiu” (third place) definit ca un mediu social unde oamenii se retrag din
celelalte două medii obișnuite (acasă și la locul de muncă) pentru a interacționa cu alți
membri ai comunității, pentru a stabili noi conexiuni și pentru a-și reface resursele de
energie și creativitate. Astfel, s-au amenajat „cuiburi ale democrației” în 14 biblioteci
publice județene, mai întâi pentru formarea de competențe specifice cetățeniei active
prin training și apoi ca locuri de manifestare a comportamentelor civice.
PĂRINȚII ÎNTREABĂ, PSIHOLOGUL RĂSPUNDE – ciclu de ateliere de discuții între
părinți, bunici, personal de atașament și un psiholog, specializat în comportamentul copiilor
și al adolescenților.
ATELIERELE INTERACTIVE CORVINIAS – proiect în colaborare cu Asociația Proeducație,
Istorie și Cultură în cadrul căruia s-au desfășurat următoarele ateliere: Click și educație:
Computerul și succesul în educație, Google și managementul eficient, Arta didactică a unei
lecții de succes, Lecția de istorie: Viața și opera lui Nicolae Iorga, Cenzura culturii
românești în perioada comunismului și Clipa de cultură: Incursiune în lumea teatrului,
Seara poeziei.
BRADUL DE CRĂCIUN – campanie cu ocazia sărbătorilor de iarnă realizată cu sprijinul
generos al editurilor hunedorene Emia, Călăuza v.b. și Tehno-Art și al editurilor din țară: All,
Art, Carminis, Curtea Veche Publishing, Grupul Editorial Corint, Litera, Niculescu, Paralela
45, Pro Editură și Tipografie, Rao, prin care fiecare copil, utilizator al bibliotecii, care a
trecut pragul bibliotecii în perioada 2 decembrie – 24 decembrie 2015 a primit în dar o
carte.
EXPOZIŢII ANIVERSARE: Adriana Grand, Mircea Baron, Ileana Lucia Floran, Marcel
Petrișor, Adrian Valentin Samson, Marcela Balazs, Petru Baciu, Ioan Petru Culianu, Isaac
Asimov, Mihai Eminescu, Yukio Mishima, Anton Pavlovici Cehov, Unirea Principatelor
Române, Fekete István, David Lodge, Ionel Teodoreanu, John Grisham, Titu Maiorescu,
Jókai Mór, Anton Bacalbașa, Georg Friedrich Händel, Erich Kästner, Ziua Internaţională a
Femeii, Radu Tudoran, Michelangelo Buonarroti, Thury Zoltán, Ion Barbu, Kosztolányi
Dezsö, Émile Zola, Hans Christian Andersen, Márai Sándor, Jean Marie Gustave Le Clézio,
Ziua Planetei Pământ, Edmond Deda, Ziua bibliotecarului din România, Lucian Blaga, Ziua
Europei, Alphonse Daudet, Titus Popovici, Tudor Arghezi, Ziua Internațională a Copilului,
Thomas Hardy, Thomas Mann, Robert Schumann, Saul Bellow, Ziua Drapelului Național,
Antoine de Saint Exupéry, Elias Canetti, Violeta Zamfirescu, Teodor Mazilu, Gellu Naum,
Guy de Maupassant, Kölcsey Ferenc, Jean Auguste Dominique Ingres, Edgar Rice
Burroughs, Tudor Popescu, Petru Sălcudeanu, Elvira Bogdan, Agatha Christie, Ungvári
Tamás, Ziua Mondială a Turismului, Ziua Internațională a Muzicii, Ziua Națională a Chinei,
Paul Goma, Ziua Internațională a Animalelor, Eusebiu Camilar, Frank Herbert, Șt. O. Iosif,

Ziua Internațională a Nevăzătorilor, Ziua Armatei Române, Ziua Internațională a
Internetului, Mihail Sadoveanu, Auguste Rodin, Liviu Rebreanu, Mark Twain, Nicolae Labiș,
Alexandre Dumas (tatăl), Ziua Internațională a Muntelui, Vasile Lovinescu, Edith Piaf,
Joseph Rudyard Kipling.
 EXPOZIȚII COMEMORATIVE: Valeriu Bârgău, Aurel Vlad, Stelian Ivașcu, Drăgan
Muntean, Nicolae Macici, Albert Camus, Victor Kernbach, Grigore Alexandrescu, George
Călinescu, Hortensia Papadat Bengescu, Mihail Afanasievici Bulgakov, Edgar Rice
Burroughs, Jules Verne, Jean de la Fontaine, Mark Twain, Ovidiu S. Crohmălniceanu,
Gustave Flaubert, Marin Preda, Victor Hugo, Mikszáth Kálmán, Mihail Sebastian, Georges
Bizet, Charles Dickens, Emil Cioran, Fekete István, Emil Gârleanu, Vladimir Nabokov , Sir
Arthur Conan Doyle, Tudor Arghezi, Traian Herseni, Jane Austen, Johann Sebastian Bach,
Ioan Slavici, Honoré de Balzac, Gib. I. Mihăescu, Vasile Alecsandri, François Mauriac, Béla
Bartók, Louis Pasteur, Ottlik Geza, Jose Ortega Y Gasset, Jonathan Swift, Alice Botez,
Lawrence Durrell, Alexandru Odobescu, Vörösmarty Mihály, Lev Nikolaevici Tolstoi,
Alexandre Dumas (fiul), Nicolae Iorga, Oscar Wilde, Dinu Lipatti, Francis Scott Key
Fitzgerald, Kemeny Zsigmond.
 LUCRĂRI ELABORATE:
 S-a finalizat volumul 5, Personalități hunedorene, al lucrării Județul Hunedoara,
monografie. S-a făcut un inventar riguros al personalităților care s-au născut sau au
activat pe teritoriul județului nostru, din toate marile domenii de activitate, și s-au inclus
biografiile acestora în volum.
 Au fost efectuate cercetări de arhivă, identificări de noi surse de documentare, datele
au fost analizate și prelucrate de către colectivul redacțional al lucrării Monografia
Municipiului Deva;
 Vox Libri – revista bibliotecii (trimestrial);
 Calendarul manifestărilor culturale din judeţ (lunar);
 Noutăţi din ţară şi din lume (lunar);
 Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale (lunar);
 Noutăţi în bibliotecă (trimestrial);
 Evenimente şi manifestări culturale (anual);
 Calendarul personalităţilor hunedorene (anual);
 Material de promovare: Prin marile biblioteci ale lumii;
 Biobibliografii: Ileana Lucia Floran, Mircea Goian.
 LANSĂRI DE CARTE: Dar pentru tine de Adriana Tomoni; Teologia kantiană de Dorin
Costescu; Cu bicicleta prin Pirinei de Alin Bonța; Drumul spre casă de Principele Nicolae;
Secretele Sfinxului de Adrian Duca; Copilul Pământului de Edy Moțățăianu; Gravitație de
Paulina Popa; Revelațiile tăcerii de Dumitru Dumitrescu; În oglinda sufletului meu, Pasiune,
Ingenuitate de Camelia Ardelean; Cartea vieții – 60 ani de Stejărel Ionescu; Sonata lunii,
fericirea de a fi iubit de Gherasim Țic; Iubire fără cuvinte de Isabela Hașa; Interviuri
hunedorene de Petre Mihai; Județul Hunedoara, monografie (vol. V – Personalități
hunedorene); Viața după dosar; Caleidoscopul de pe terasă de Voicu Lăzăruț; Iartă-i,
Doamne! de Romulus Tot; Vecinii pe care nu i-am ales, Vadul barbarilor, Țara din suflet de
Gligor Hașa; Liricum Legendarium. Balade, elegii și pamflete hațegane de Gabriel Popescu;
De la Poarta de Fier la Înalta Poartă. 10 legende hațegane de Dacian Muntean; Poezia în

viață, viața în poezie – cronici literare de Livia Fumurescu; Gânduri rimate de George
Văidean; Împreună, Petale de Adriana Tomoni; Cerul adâncurilor/Le ciel de profondeur,
Lumină răsturnată de Ileana-Lucia Floran; Oglinda retrovizoare de Ion Bedeleanu; Cultura
motocicletelor de Gabriel Jderu; Drept Civil. Răspunderea părinților și a altor persoane
pentru prejudiciile cauzate de copiii minori ce-i au în supraveghere de Aurelian Ionașcu,
Nicolae Stănculescu; O fetiță cu cârlionți de Nicolae Crepcia; Scrisori către îngerul meu,
Novatorul de Ovidiu Vasilescu; Săcărâmb – 550 de ani de Tokar Alexandru Pavel; Note din
zile de Marius Iosif; Ciumurlia cu drăcuieli. Eseuri, cronici, cronichete (literare) de Dumitru
Hurubă; Biopoesis,Continua despărțire de Eugen Evu; Vivisecții de Raul Constantinescu;
Alb de Dumitru Tâlvescu; Medicina ca misiune, ed. a II-a, de Mariana Pândaru, Dan Cioată;
Revoluția română din Transilvania. Rapoartele prefecților revoluției: Avram Iancu, Ioan
Axente Sever, Simion Balint, ediție îngrijită de Ioachim Lazăr; Amurguri/ Sunsets de Dorina
Brândușa Landen; Cartea florilor/ The Book of Flowers de Mariana Pândaru; Rezonanțe de
Mariana Pândaru, George Văidean; Flăcări târzii de Katy Șerban; Din cele mai frumoase
poezii, Spre Lumile Luminii, Izvoarele Luminii de Traian Dorz; Să dezlegăm tainele
comunicării de Carmen Iordăchescu; Manual de înțelepciune, ed. a V-a, de Joseph-Maria
Bochenski; Sacrul de Rudolf Otto; Memorial de Ioan Bunea; Încă un minut cu Monica Vitti de
Anamaria Beligan; Dincolo de geamandură de Liana Mânzat; Electricitate și magnetism.
Probleme… captivante de Florea Uliu, Liviu-Bogdan Arici; Lecturi libere într-o țară ocupată
de Gheorghe Mocuța; Prizonier în Siberia de Dumitru Petcu; Vocea care sună din tunetul
vieții de Claudia-Gabriela Marcu; Povești cu păsări și pitici de Radu Ciobanu; Culorile
poeziei de Ana Grămescu; Copilărie cu fluturi și flori de Tahera Szekely; Drumul pe lama
unui cuțit de Paulina Popa; Întâlniri în atelierul de fotografie, coordonator Marin Florin Ilieș;
Marele secret al vieții de Cătălin Dupu; Comunism și anticomunism în județul Hunedoara
1944-1989 de Gheorghe Firczak, Liviu Lazăr; Cum s-a românizat România, Primul Război
Mondial: controverse, paradoxuri, reinterpretări, Suveranii României: Monarhia, o soluție? de
Lucian Boia; Risipitorul de hîrtie de Costel Stancu; Pescuitorul de metafore de Ana Kremm;
În grădina din spatele vorbelor de Tudor Gherman; Practici carnavalești de Lăsatul Secului
de Adela Lungu-Schindler; Fapte și răspântii de Dan D. Farcaș; Ce lăsăm în urma noastră?
Gheorghe Jurma în dialog cu Titus Crișciu; Zvon de aripi de Horia Ionescu; Magia cântecului
(folclor literar hunedorean) de Marcel Lapteș; Fericire la preț redus, Copilul Dunării, ed.
bilingvă engleză-română, Vol. I, de Doina Popescu-Brăila; Crime la festival de Lucia Verona;
Terapie pentru crimă de Bogdan Hrib, Kiki Vasilescu; Ruleta maghiară. Convorbiri cu Markó
Béla despre literatură, politică, societate de Kőrössi P. József.
 LUNA EDITURII – standuri de carte cu vânzare, în colaborare cu următoarele edituri:
Editura Trei din București, Editura Univers Enciclopedic Gold din București, Editura
Humanitas din București, Editura Arthur-Paladin din București, Editura All din București,
Editura Nemira din București, Grupul Editorial Corint din București, Editura Lider din
București, Editura Litera din București, Librăria Okian din Brașov, cu aceste edituri biblioteca
având încheiate și acorduri de parteneriat.
 ACORDURI DE PARTENERIAT: cu instituții de învățământ (Colegiul Național de Informatică
Traian Lalescu Hunedoara, Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, Colegiul Tehnic
Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva, Colegiul Tehnic Transilvania Deva, Grădinița cu
program prelungit Nr. 7 Deva, Liceul Teoretic Téglás Gabor Deva, Institutul Confucius Sibiu,

Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva, Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva, Colegiul
Național Pedagogic Regina Maria Deva, Școala Eco Europeană Andrei Șaguna Deva) şi cu
alte instituţii din judeţ și din țară: Asociația de Presă Vorba din Ardeal, Asociația
Internațională a Polițiștilor din regiunea Hunedoara, Asociația Prietenii Bibliotecii, Asociația
Umanitară Non Profit SETRAS Deva, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Centrul
Cultural Castel Nopcsa, Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Brănișca, Centrul Județean
de Asistență Psihopedagogică Hunedoara, Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, China Hanban, Federația Română de Judo,
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Penitenciarul Bârcea Mare, Primăria Sîntămăria
Orlea, SC Aqualand SRL Deva, Serviciul de Probațiune Hunedoara, Societatea de Educație
Nonformală și Socială București, Spitalul Județean Deva, Unitatea de Asistență Medico–
Socială Baia de Criș, Asociația Proeducație, Istorie și Cultură, Crucea Roșie Română –
Filiala Hunedoara, Fundația Copil în Europa Deva.
Activitatea cu publicul a bibliotecii se reflectă în raportul statistic aflat în anexă.
Oferta educaţională s-a realizat printr-o achiziţie sporită de documente care a
asigurat cu prioritate bibliografia pentru elevi şi a dezvoltat caracterul enciclopedic, numărul
total de documente cu care s-a îmbogățit instituția noastră în acest an fiind de 9.600, din
care 7.024 provin din achiziții și 2.576 din donații.
Indicatorii economici prevăzuți pentru anul 2015 au avut în vedere resursele de
personal, veniturile care asigură funcționarea și dezvoltarea activității de bibliotecă,
principalele categorii de cheltuieli, ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
curente și gradul de acoperire a salariilor din alocațiile bugetare.
Veniturile Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva au provenit din
alocații bugetare, 2 600 mii lei, și venituri proprii, 58 mii lei. S-au primit donații din partea:
I.R.E.X. București (pentru Centrul de Formare Regională): smart board – 1 buc. în valoare
de 21376,92 lei, tabletă Apple iPad – 2 buc în valoare de 4914,78 lei, televizor LCD – 1 buc.
în valoare de 4866,13 lei, Apple iPhone – 1 buc. în valoare de 2588,79 lei, videoproiector –
1 buc. în valoare de 1547,43 lei, consolă PS4 – 1buc. în valoare de 2287,08 lei; S.C. Top
Tech S.R.L. Deva: tablete – 8 buc., imprimantă Epson - 1 buc. în valoare de 1299 lei,
Carpatcement Holding SA – 4000 lei; S.C. Aqualand Deva S.R.L. - cinci invitații de două
persoane la Aqualand; Rominsurance, Broker de asigurări - trei polițe de asigurare în caz de
accident; tipografia S.C. Colofon Print S.R.L: 600 lei, aparat foto Sony – 1 buc.; Editura
Polirom din Iași, SC Nemira Publishing House SRL din București, Editura Emia din Deva,
Editura Călăuza v.b. din Deva, Editura Tehno-Art din Petroșani, Editura All din București,
Editura Art din București, Editura Carminis, Editura Curtea Veche din București, Grupul
Editorial Corint din București, Editura Humanitas, Editura Litera din București, Editura
Nemira, Editura Niculescu din București, Editura Paralela 45 din Pitești, Pro Editură și
Tipografie din București, Editura Rao din București, Librăria Okian din Brașov au făcut
donații de carte. De asemenea un număr important de persoane fizice au făcut donații
substanțiale de carte.
 DEZVOLTARE, MODERNIZARE:

Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
 Raportarea statistică prin intermediul portalului ESOP;
 Planificarea strategică în biblioteca publică;

 Organizarea de cursuri:
 Biblioteca pas cu pas (curs de reorganizare a bibliotecii pentru bibliotecari);
 Bani IQ și Bani pe net (cursuri de educație financiară on-line pentru bibliotecari);
 Inițiere în utilizarea calculatorului (pentru membrii comunității);
 Formator (pentru bibliotecari și membrii comunității);
 Povestiri digitale (pentru asistenți sociali din DGASPC);
 Cetățenie activă (pentru voluntarii din cadrul proiectului Al treilea spațiu al cetățeniei
active);
 Atelierul micilor artiști (pictură pe tricouri și sticlă pentru elevi).
 DISTINCȚII OBȚINUTE: Diploma de excelență pentru contribuția adusă la răspândirea
limbii chineze primită în cadrul ceremoniei de decernare a Bursei „Visul chinezesc” de la
Ambasada Republicii Populare Chineze la București.
Raport statistic de utilizare a bibliotecii

După vârstă
După sex

După
naționalitate

Utilizatori înscriși

5951
3776
2193
Profesii
intelectuale
Tehnicieni,
maistri
Funcționari
Muncitori
Elevi
Studenți
Pensionari
Casnice
Șomeri
Alte categorii
Sub 14 ani
14-25 ani
26-40 ani
41-60 ani
Peste 61 ani
Români
Maghiari
Alte naționalități

332

Masculin

845

Feminin

1348

Utilizarea bibliotecii
Total vizite
Vizite directe la bibliotecă

1
54
69
9771
97
146
77
57
383
576
639
424
420
134
2111
65
17

Total
89208
61872

Solicitări
telefonice, fax,
poștă
Vizite virtuale
via internet
Servicii
organizate în
exterior
Nr. participanți la evenimente
culturale
Utilizarea bibliotecii de
la distanță

După statutul ocupațional

Utilizatori activi
Utilizatori vizați
Utilizatori înscriși

2017
5342
270
19707

2124

Colecții electronice
Titluri
solicitate Doc. digitale
Titluri
primite

Împrumut
documentelor
După categoriaRepartizarea
serviciilor după conținut
interbibliotecar

13399
11368
3930
2440
1416
3687
2860
1899
2375
2143
5818
3617
1634
669
6143
6523
17609
93003
4200
6058
182679
882
152
4368
586

După mediul de stocare

190791
2135

Total documente împrumutate

După conținut
După limbă

Total documente

Total documente difuzate
Din care publicații pentru
copii
0
1
2
3/32
33
34/36
37
39
50/54
55/59
61
62/64;66/69
65
7/77
78/79
80/811
821.135.1
821
91
90,929/94
Română
Maghiară
Germană
Engleză
Franceză
Spaniolă
Rusă
Alte limbi

Documente difuzate
Total documente difuzate
190791
Din care consultate în bibliotecă
36872
Cărți
177022
Alte servicii
oferite
Total
Publicații
5500
Nr. sesiuniseriale
OPAC
275
Manuscrise
Număr sesiuni Internet 11928
Microformate
Nr. referințe prin e-mail 130928
Doc.
cartografice
Nr. livrări
de
Doc.
documente
De muzică
electronice
tipărite
7
Doc.
Nr. sesiuni
AV de instruire
Doc. audio 183
55
a utilizatorilor Doc video
Nr. rezervări deDoc.
titluriAv 1310
8207
Nr. informații oferite
combinate 30781
Doc
Nr. referințe
grafice și
7629
bibliografii oferite
Cărți
Documente copiate
electronice
pe 7904
hârtie (nr. pag.)Patente
Nr programe șielectronice 308
evenimente culturale
Doc. Av în
Nr. expoziții rețea
463
Baze deDe
date
la alte 20
biblioteci
Periodice
electronice
De alte
6
biblioteci
Alte documente
De la alte 18182525
Hârtie
Casete audio biblioteci
4
Casete video De alte
biblioteci
CD audio
55
CD ROM
4
DVD ROM
8207
Diapozitive
Discuri fonografice
Benzi de magnetofon
Microfișe
Microfilme
Alte suporturi

6. CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII
TRADITIONALE
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Hunedoara este o instituţie profesionistă, de specialitate, având drept scop principal cunoaşterea,
păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi valorilor culturii populare în contextul dezvoltării culturii
naţionale şi se constituie în banca de date şi valori a culturii populare din Judeţul Hunedoara în
devenire actuală, creatoare a patrimoniului tradiţional şi funcţionează drept centru ştiinţific şi
metodologic a activităţii de stimulare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare în viaţa culturală
a judeţului, în spiritul autenticităţii şi sub semnul valorii. Ea are şi un caracter educativ prin
activitatea de instruire, formare şi modelare artistică a interpreţilor, creatorilor şi instructorilor - prin
Serviciul educaţie permanentă şi cultură tradiţională - contribuind astfel la ridicarea nivelului
calitativ al manifestărilor din satele şi oraşele judeţului.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Hunedoara este o instituţie cu dublă subordonare. Din punct de vedere administrativ şi financiar
se subordonează Consiliului Judeţean Hunedoara iar din punct de vedere ştiinţific şi metodologic
Centrului Naţional al Creaţiei Populare al Ministerului Culturii din România.
Finanţarea instituţiei se realizează atât prin subvenţii de la buget (peste 95%) de la
Consiliul Judeţean Hunedoara, cât şi prin venituri proprii din taxele percepute de la elevii Secţiei
educaţie permanentă şi cultură tradiţională, sponsorizări, etc. (cca 5%).
Sub directa îndrumare a Consiliului Judeţean Hunedoara, instituţia noastră a
acţionat pe baza principiilor fundamantale care guvernează sfera culturii şi artei: autonomia
culturii şi artei; libertatea de creaţie; primordialitatea valorii; ocrotirea şi valorificarea patrimoniului
naţional; şansa egală la cultură; identitatea culturală naţională în circuitul mondial de valori;
neangajarea politică.
În acest sens Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Hunedoara şi-a axat întreaga activitate în patru mari direcţii: 1) cercetare în teren,
înregistrarea, studierea şi conservarea materialului etno-folcloric; 2) organizarea unei palete
diverse şi bogate de acţiuni cultural-artistice cu caracter judeţean, interjudeţean, naţional şi
internaţional; valorificarea scenică şi editorială a unora dintre aceste cercetări; 3) valorificarea
scenică şi editorială a unora dintre aceste cercetări; 4) organizarea şi realizarea procesului
cultural-educativ.
Cercetarea în teren a fost în atenţia noastră pe tot parcursul anului 2015 dar mai
ales în lunile de iarnă când oamenii din mediul rural sunt mai liberi şi aşezaţi la casele lor. S-au
făcut cercetări şi culegeri de folclor la : Orăştioara de Jos (Costeşti, Bucium, Ocolişu Mic), Beriu
(Căstău, Sibişel), Mărtineşti (Jeledinţi, Măgura), Geoagiu (Gelmar, Homorod, Aurel Vlaicu,
Renghet), Balşa (Ardeu, Mada, Poiana, Voia), Brănişca (Boz, Rovina), Hărău (Bârsău,
Chimindia), Certeju de Sus (Hondol, Nojag), Gurasada (Cărmăzeneşti), Densuş (Hăţăgel,
Peşteniţa) Pui (Fizeşti, Hobiţa, Ohaba Ponor), Sarmizegetusa (Păucineşti, Hobiţa – Grădişte),
Vaţa (Basarabasa, Căzăneşti, Ociu, Prăvăleni), Tomeşti (Obârşa, Leaoţ, Dobroţ).
Unele din aceste cercetări şi culegeri au fost valorificate scenic în cadrul
spectacolelor susţinute de interpreţi individuali, grupuri şi ansambluri folclorice din Judeţul
Hunedoara, iar altele s-au concretizat în studii prezentate la diferite sesiuni şi comunicări stiinţifice
pe plan naţional sau au apărut în revista de etnografie şi folclor “MIORIŢA” .

Instituţia noastră a avut aprobat de către Consiliul de Administraţie un “Program al
principalelor manifestări cultural-artistice pe anul 2015” care a cuprins 20 manifestări. Acestea
sunt: Festivalul Naţional de Interpretare a Cântecului Popular „DRĂGAN MUNTEAN” ed. a –IV a,
“SĂRBĂTOAREA POEŢILOR POPULARI”, „TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI”, „ÎNTÂLNIREA
MOŢILOR CU ISTORIA” Buceş-Cheia, ISTORIE-NATURĂ-CULTURĂ Costeşti, SĂRBĂTOAREA
PĂDURENILOR, „SERBĂRILE NAŢIONALE ŢEBEA”, Spectacol „PARFUM DE ROMANŢĂ”,
Festivalul-concurs „STELELE CETĂŢII”, Festivalul „CĂLUŞERUL TRANSILVĂNEAN”, Spectacol
de obiceiuri şi colinde de Crăciun „SEARĂ DE COLINDE”.
Menţionăm şi implicarea specialiştilor instituţiei noastre în realizarea mai multor
spectacole organizate ocazional în localităţile Judeţului Hunedoara.
Este imperios necesar să specificăm faptul că toate acestea s-au realizat cu
sprijinul material al Consiliului Judeţean Hunedoara care, prin toţi factorii săi de decizie a fost
alături de noi pe parcursul anului 2015.
7. ANSAMBLUL PROFESIONIST „DRĂGAN MUNTEAN”
Profesionist ,,Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara este o
instituţie publică, de cultură, care valorifică folclorul tradițional românesc, scopul principal fiind
cunoaşterea, păstrarea şi promovarea cântecului și dansului tradițional prin realizarea de
spectacole folclorice, producții artistice folosind cu predilecție arta muzical – coregrafică dar și alte
modalități de expresie teatrală care duc la dezvoltarea și păstrarea valorilor culturale autentice ale
județului Hunedoara.
Instituția prin activitatea artistică pe care o susține dezvoltă și un caracter educativ prin
activitatea de formare şi perfecționare artistică a instrumentiștilor, dansatorilor și a interpreților de
muzică populară.
Ansamblul Profesionist ,,Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiţionale
Hunedoara este subordonat administrativ şi financiar Consiliului Judeţean Hunedoara.
Ansamblul își desfășoară activitatea, în principal pe baza programelor și proiectelor
elaborate de conducerea acestuia în scopul creșterii gradului de acces și de participare a
cetățenilor la viața culturală. Totodată instituția conservă, transmite și pune în valoare cultura
tradițională și patrimoniul cultural imaterial în țară și în străinătate, promovează obiceiurile și
tradițiile populare specifice fiecărei zone etnofolclorice din județul Hunedoara.
În anul 2015 Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale Hunedoara a participat și a susținut un eveniment cultural artistice în colaborare cu
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara care a avut
și rolul de organizator al evenimentelor.
Evenimente cultural artistice susținute de către Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean”
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara în anul 2015:
1. Spectacol folcloric Hai să dăm mână cu mână!, Deva, 24 ianuarie 2015.
2. Spectacol folcloric Dor de Dragobete, Deva, 24 februarie 2015.
3. Spectacol folcloric Zilele Severinului, Turnu Seberin, 25 aprilie 2015.
4. Spectacol folcloric Cântec de primăvară, Deva, 21 mai 2015.
5. Spectacol Ziua Internațională a Iei, Deva, 24 iunie 2015.
6. Spectacol folcloric inmemoriam Banda de alămuri de la Bacea, 9 august 2015.
7. Spectacol folcloric Mărie, dragă Mărie!, Deva, 14 august 2015.

8. Spectacol folcloric Serbările Naționale Țebea, Țebea, 13 septembrie 2015.
9. Spectacol folcloric Șezătoare în casă la lele Floare, Deva, 18 noiembrie 2015.
10. Spectacol Ziua Națională a României, Sfântu Gheorghe – Covasna, 30 noiembrie
2015.
11. Spectacol de colinde Deschide ușa creștine!, 15 decembrie 2015.
Nr.
Crt.

1.

Program

Spectacol folcloric
Hai să dăm mână
cu mână!, Deva, 24
ianuarie 2015

Descriere
MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859Unirea Principatelor Române: Ziua
de 24 ianuarie a rămas în istoria
românilor ca data la care s-a înfăptuit
Unirea Principatelor Române, în
anul 1859, la foarte scurt timp după
numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca
domn al Moldovei și Țării
Românești. După 156 de ani de când
s-au întâmplat toate acestea, ziua de
24 ianuarie ne va face din nou să
retrăim, cel puțin la nivel de poveste,
acești câțiva pași făcuți de strămoșii
noștri pentru tot ce înseamnă astăzi
România. Alături de Ansamblul
Profesionist Drăgan Muntean au luat
parte la ceas de sărbătoare artiști
consacrați ai cantecului popular Sava
Negrean
Brudașcu,
Alexandru
Pugna, Cristian Fodor, Ovidiu Olari,
Bogdan Toma, Pera Bulz și Ioan
Berci.

Afiș

2.

3.

Spectacol folcloric
Dor de Dragobete,
Deva, 24 februarie
2015

Spectacol folcloric
Zilele Severinului,
Turnu Seberin, 25
aprilie 2015

Ansamblul Profesionist „Drăgan
Muntean” susține și respectă tradiția
pur românească. De aceea le-a
propus hunedorenilor cu ocazia
sărbătorii tradiționale a dragostei,
„Dragobetele”,
să
iubească
românește. Și-au împletit cântecele
în iubire îndrăgiți interpreți printre
care Liliana Laichici, Cristian Fodor,
Ovidiu Olari, Izabela Tomița,
Gabriel Popescu, Flaviu Cristea,
Lorena Pascu și Aida Busuioc.
Aceștia au fost acompaniați de
orchestra Ansamblului Profesionist
„Drăgan Muntean”, condusă de
dirijorul
George
Cîlțea.
De
asemenea, publicul a avut parte de
multe surprize dar și de o seară
autentic românească în care au
audiat melodii populare de dragoste.

Ansamblul Profesionist Dragan
Muntean
a
participat
cu
orchestra, dansatorii și interpreții
de muzică populara Cristian
Fodor, Lorena Pascu și Ovidiu
Olari a Zilele Severinului, un
eveniment care este organizat an
de an și la care iau parte
orchestre, interpreți și ansambluri
profesioniste cunoscute pe plan
național.

4.

5.

Spectacol folcloric
Cântec de
primăvară, Deva,
21 mai 2015

Spectacol Ziua
Internațională a
Iei, Deva, 24 iunie
2015

Spectacol folcloric ,,Cântec de
primăvară,, un proiect muzical în
premieră pentru județul Hunedoara
la care au participat interpreții din
generația tânără și interpreții
consacrați ai cântecului hunedorean.
Pentru prima dată pe scenă au
evoluat 34 de interpreți ai județului.
Un moment special în cadrul acestui
spectacol a fost prezența maestrului
Constantin
Arvinte
dirijor,
compozitor, muzicolog. Maestrul
Constantin Arvinte a urcat pe scenă
și a dirijat lucrarea Rapsodie
Hunedoreană
compusă
și
orchestrată special pentru orchestra
ansamblului nostru. În semn de
prețuire conducerea ansamblului i-a
oferit o dipluma de excelentă pentru
intreaga activitate dirijorală .

Pe 24 iunie la Deva am sarbatorit
impreuna Ziua Internațională a Iei,
care
este
matricea
noastra
culturala, un simbol al identitatii si
creativitatii spatiului romanesc,
care dainuie din timpuri stravechi.
La acest eveniment au participat
interpreții Marinela Baba, Flavius
Nicolae
Cristea,
Violeta
Deminescu Jurca, Lorena Pascu,
Cristian Fodor și Ovidiu Olari. Tot
în cadrul acestui eveniment au
participat ca parteneri Colegiul
Național Decebal – Deva, Școala
Gimnaziala Dr. Aurel Vlad –
Oraștie și Grupul Școlar Ovid
Densușianu – Călan.

6.

7.

Spectacol folcloric
inmemoriam Banda
de alămuri de la
Bacea, 9 august
2015

Spectacol folcloric
Mărie, dragă
Mărie !, Deva, 14
august 2015.

Banda de alămuri de la Bacea
a fost una dintre cele mai
populare
fanfare
reprezentative zonei folclorice
a Văii Mureșului.
În semn de prețuire pentru
semenii noștri pentru toată
contribuția adusă dezvoltării
din punct de vedere musical
instrumental a cantecului
hunedorean
Ansamblul
Profesionist Drăgan Muntean
a organizat un spectacol in
memoriam și totodată prin
acest proiect încearcă să
contureze un posibil proiect
musical în realizarea unui
festival dedicate tarafurilor și
fanfarelor de pe Valea
Mureșului.

Ansamblul Profesionist „Drăgan
Muntean” cu ocazia sărbătorii de
Sfânta Maria, în 14 august 2014 în
sala de spectacol a Teatrului de Artă
din Deva, a oferit un spectacolul
intitulat „Mărie, dragă Mărie!”. Cu
această ocazie, au urcat pe scenă
interpreţi
tineri
din
județul
Hunedoara precum: Ionuț Lupuț,
Cătălina Pânzariu, Ana Teodora
Anuțoiu, Amalia Otea, Mara Andraș,
Răzvan Furdui, Patricia Stăncioi dar
și interpreți cunsacrați de muzică
populară, printre care: Gheorghița
Nicolae, Ilie Medrea, Ovidiu
Homorodean,
Antonela
Buțiu
Ferche, Liviu Buțiu, Cristian Fodor
și Ovidiu Olari în acompaniamentul
orchestrei Ansamblului Profesionist
„Drăgan Muntean” dirijată de
maestrul George Cîlţea. Interpreții și
dansatorii i-au încântat pe spectatori
cu cele mai alese cântece pentru a le
dărui o seară de excepţie, plină de
veselie, joc şi voie bună.

8.

9.

Spectacol folcloric
Serbările Naționale
Țebea, Țebea, 13
septembrie 2015

Spectacol folcloric
Șezătoare în casă la
lele Floare, Deva,
18 noiembrie 2015

S-a desfășurat în data de 7
septembrie la Țebea. Sărbatoarea
reprezintă o amplă manifestare
națională care are ca scop evocarea
istorică a marelui eroului național
crăișorul Avram Iancu. Ansamblul
Ptrofesionist Drăgan Muntean a
susținut acompaniamentu muzical al
spectacolului pe scenă urcând nume
consecrate ale cantecului popular
românesc.

Frumuseţea aparte a obiceiurilor şi
tradiţiilor noastre strămoşeşti, a
importanţei păstrării acestora şi
pentru generaţiile viitoare, a
determinat membrii Ansamblului
Profesionist Drăgan Muntean să vină
în faţa publicului cu o tradiţională
șezătoare românească. Totul într-o
ținută artistică de excepție, rod al
unui interes pentru tradiție. În timpul
spectacolului, pe scena teatrului
devean
au
urcat
membrii
Ansamblului „Drăgan Muntean” şi ai
Ansamblului „Ritmuri Zărăndene”
din Hărţăgani, dar şi interpreţi de
muzică populară, între care Cristian
Fodor, Ovidiu Olari, Aida Busuioc,
Lorena Pascu şi Ana Teodora
Anuţoiu. Aceştia au fost acompaniaţi
de orchestra condusă de profesor
dirijor George Cîlţea. Coregrafia
spectacolului a fost semnată de
Mircea Resiga, iar scenografia de
Mariana Lemneaţă.

10.

11.

Spectacol Ziua
Națională a
României, Sfântu
Gheorghe –
Covasna, 30
noiembrie 2015

Spectacol de colinde
Deschide ușa
creștine !, 15
decembrie 2015

Ansamblul profesionist „Drăgan
Muntean” a oferit oamenilor din
Sfântu Gheorghe un spectacol
folcloric dedicat Zilei Naționale a
Romaniei alături de dansatori,
orchestră și interpreții Cristian
Fodor, Aida Busuioc și Ovidiu Olari.

Ansamblul Profesionist „Drăgan
Muntean” a oferit publicului un
spectacol de colinde de excepţie
intitulat „Deschide ușa creștine!”.
La spectacol au participat: Cristian
Fodor, Ovidiu Olari, Valentin
Crainic, Marinela Baba, Mihai
Petreuş şi Nelu Ban Fîntînă, Nelu
Cocoș, Nicolae Flaviu Cristea,
Adrian Ţiboc, Nicolae Plută, Dubașii
de la Boz comuna Brănișca. Artiştii
au fost acompaniaţi de Orchestra
Ansamblului profesionist „Drăgan
Muntean”. Am organizat acest
spectacol de colinde cu scopul de a
promova colindele tradiţionale din
judeţul Hunedoara.

În urma spectacolelor la care a participat Ansamblul Profesionist ”Drăgan Muntean”, am reușit
să realizăm și venituri proprii în valoare de 58.660 lei.
Toate acestea evenimente cultural-artistice au fost realizate cu sprijinul financiar al Consiliului
Judeţean Hunedoara pe parcursul anului 2015.

B. DOMENIUL SANATATE SI ASISTENTA SOCIALĂ
1. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Activitatea conducerii spitalului in anul 2015 se bazeaza pe indeplinirea Strategiei
de dezvoltare a Spitalului Judetean de Urgenta Deva pentru perioada 2013-2016.
Strategia constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen
scurt, mediu şi lung, care cuprinde obiectivele de dezvoltare a spitalului şi stabileşte măsurile şi
acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. Strategia serveşte drept instrument unic de
integrare a cadrului strategic existent, de racordare a procesului de planificare bugetară cu cadrul
de politici de dezvoltare ale Uniunii Europene în domeniul sanitar.
Obiectivul fundamental al STRATEGIEI este creşterea continuă a calităţii actului
medical acordat în cadrul spitalului nostru, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii
pacienţilor, implicit şi familiilor acestora, cresterea gradului de satisfactie a pacientilor si a
personalului medico-sanitar angajat.
Elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională a Spitalului Judetean de Urgenta
Deva în domeniul dezvoltării pe termen scurt, mediu şi lung s-a realizat în conformitate cu planul
strategic national în domeniul sanitar şi a legislaţiei:
Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul MSP nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de
acreditare a spitalelor;
Ordinul MSP nr.145/2015, pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de
etica ce functioneaza in cadrul spitalelor;
Ordinul MSP nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să
le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului şi normele de aplicare;
Legea nr 672/2002, privind auditul public intern;
Ordinul MFP nr.38/2003, privind exercitarea activităţii de audit public intern;
Ordinul MSP nr.840/2003, privind normele metodologice de organizare şi exercitare a
auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii;
Ordinul MSP nr.1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de
urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale
şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale
definitive pacienţilor aflaţi în stare critică;
Ordinul MSP nr.39/2008, privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
Ordinul MSP nr.1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa
medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului MSP nr.1771/2006,
privind aprobarea normativelor de personal.
Misiunea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva este aceea de a oferi servicii
medicale de o înaltă calitate, de a îmbunătăţii starea sănătăţii populaţiei din zona pe care o
deserveşte, precum şi de a ne orienta permanent către necesităţile actuale ale pacienţilor şi de a
le furniza servicii medicale integrate şi aliniate la principiul imbunătăţirii continue.
In vederea implementarii strategiei si pentru indeplinirea obiectivelor – generale si
strategice asumate de conducerea spitalului, pentru anul 2015 au fost stabilite urmatoarele:

OBIECTIVE GENERALE PROPUSE
1. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale oferite pacientilor de catre Spitalul Judetean
de Urgenta Deva.
2. Cresterea eficientei activitatii in cadrul spitalului; reorganizarea si restructurarea
organizatorica a spitalului.
3. Cresterea increderii pacientilor in serviciile medicale oferite de Spitalul Judetean de
Urgenta Deva.
4. Asigurarea conditiilor optime de cazare si hrana ptr. pacientii internati si apartinatori.
5. Realizarea de venituri proprii suficiente pentru desfasurarea activitatii medicale in
conditii optime, asigurarea permanenta cu medicamente si materiale sanitare;
6. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a spitalului; dotarea cu aparatura si echipamente
medicale in vederea imbunatatirii indicatorilor de calitate a spitalului;
7. Dezvoltarea performantelor profesionale ale angajatilor.
OBIECTIVE STRATEGICE
MANAGEMENT RESURSE UMANE
1. Dezvoltarea resurselor umane prin identificarea unor facilitati de atragere si fidelizare a
personalului medical
REZULTATE ASTEPTATE: asigurarea structurii resurselor umane in concordanta cu nevoile
spitalului
2. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale prin instruirea si formarea continua a
personalului medical si nemedical (instruire interna/externa)
REZULTATE ASTEPTATE:
Imbunatatirea performantelor spitalului
Siguranta pacientilor si reducerea riscurilor
Cresterea eficientei si calitatii actului medical
MANAGEMENT FINANCIAR
1. Realizarea unui buget de venituri si cheltuieli echilibrat
REZULTATE ASTEPTATE:
Realizarea contractului incheiat cu CJAS Hunedoara
Realizarea de venituri proprii suficiente pentru desfasurarea activitatii medicale in conditii
optime
Asigurarea permanenta cu medicamente si materiale sanitare
Atragerea de donatii si sponsorizari
2. Defalcarea bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii medicale
REZULTATE ASTEPTATE:
Cresterea transparentei in utilizarea fondurilor disponibile
Fundamentarea propunerilor de buget in functie de prioritatile sectiilor
Cresterea capacitatii de control al costurilor
Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare
Respectarea disciplinei financiare
MANAGEMENTUL CALITATII
1. Implementarea procedurilor de lucru, a protocoalelor terapeutice si a ghidurilor de
practica medicala
REZULTATE ASTEPTATE: cresterea eficientei si calitatii actului medical

2. Mentinerea certificarii sistemului integrat de management al calitatii, in acord cu
standardul ISO 9001:2008
REZULTATE ASTEPTATE: cresterea eficientei si calitatii actului medical
3.Implementarea mecanismului de feed/back al pacientului
REZULTATE ASTEPTATE: cresterea eficientei si calitatii actului medical
INVESTITII
1. Dotarea cu aparatura si echipamente medicale specifice
REZULTATE ASTEPTATE: cresterea eficientei si calitatii actului medical
cresterea satisfactiei pacientului
2. Continuarea reparatiilor capitale a spitalului
REZULTATE ASTEPTATE: imbunatatirea calitatii serviciilor si a conditiilor hoteliere oferite
pacientilor
IMAGINE
1.Realizarea evenimentului denumit “Zilele Medicale Devene – editia a VIII-a”
REZULTATE ASTEPTATE: schimb de experienta realizat la nivel profesional
Activităţi pentru atingerea obiectivelor :
MANAGEMENT RESURSE UMANE
In vederea asigurarii structurii resurselor umane in concordanta cu nevoile spitalului si
siguranta pacientului, au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante si
temporar vacant (in numar de 60) pentru urmatoarele categorii de personal :
Asistenti medicali – 17
Infirmieri – 5
Ingrijitoare – 6
Brancardieri – 1
Statisticieni medicali –1
Consilier -1
Functionar - 1
Inginer - 1
Magaziner -1
Muncitori calificati -8
Spalatoreasa - 1
Biochimist - 1
Chimist - 1
Medici rezindeti - 6 : - cardiologie
-nefrologie
-recuperare reabilitare medicala
- anatomie patologica
-boli infectioase
-psihiatrie pediatrica
Medici - 9 : - medicina de urgenta
- cardiologie
-nefrologie
- medicina dentara
- neuropsihiatrie pediatrica

- diabet zaharat, boli de nutritie, metabolism
- chirurgie plastica
- medicina legala
- anatomie patologica
Instruirea si formarea continua a personalului medical si nemedical (instruire
interna/externa) a fost realizata prin participarea personalului angajat la cursuri de specializare,
perfectionare, conferinte, training-uri in vederea imbunatatirii performantelor spitalului prin
cresterea gradului profesional al angajatilor, asigurarea sigurantei pacientilor si reducerea
riscurilor si cresterea eficientei si calitatii actului medical.
MANAGEMENT FINANCIAR
Valoarea contractului incheiat pentru serviciile medicale furnizate de catre Spitalul
Judetean de Urgenta Deva cu Casa de Asigurari de Sanatate s- a realizat pentru un numar de
617 paturi din cele 778 de paturi aprobate in structura, s-a contractat o durata medie de
spitalizare de 7.3 fata de cea stabilita initial prin normele de aplicare ale Contractului Cadru
S-au achitat furnizorii de medicamente, materiale sanitare, reactivi, bunuri si servicii
si la finele anului 2015 avem toate obligatiile de plata in termenul scadent, conform contractelor
incheiate cu furnizorii.
MANAGEMENTUL CALITATII
Anul 2015 a reprezentant pentru SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA o
activitate complexa de lucru in echipa, orientarea serviciilor medicale catre performanta, prin
cresterea eficientei si calitatii actului medical.
Implementarea procedurilor de lucru, a protocoalelor terapeutice si a ghidurilor de
practica medicala devine o activitate continua si continuata in activitatea medicala a spitalului.
Avem in vedere faptul ca acest deziderat sta la baza mentinerii certificarii sistemului integrat de
management al calitatii, in acord cu standardul ISO 9001:2008, fapt atestat de Rapoartele de
audit extern in acest sens.
S-a monitorizat calitatea actului medical prin analiza feedbackului pacientilor cu
privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor si obligatiilor atat de
catre pacienti cat si de cadrele medico- sanitare.
INVESTITII
De la bugetul Ministerului Sanatatii au fost achizitionate urmatoarele aparate pentru
sectia de chirurgie:
o Platforma elecrochirurgicala cu sigilare vasculara, evacuator de fum si modul evacuare
argan
o Sistem disector cu ultrasunete
o Trusa sutura mecanica
Din sumele acordate de Consiliul Judetean Hunedoara au fost achizitionate un
numar de 10 paturi Terapie Intensiva si in baza prevederilor art.198 lit b din Legea 95/2006
administratia publica locala a participat la achizitionarea aparaturii medicale de la MS cu fonduri
in cuantum de 10% din valoarea acestora.
IMAGINE
Din anul 2008 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA este organizatorul
evenimentului „Zilele medicale Devene”, manifestare stiintifica onorata de cadre medicale din
spitalele hunedorene si profesori universitari din prestigioase clinici de specialitate din tara, în

cadrul căreia au fost dezbatute probleme medicale de actualitate şi au fost sustinute dizertaţii pe
teme de profil. Întrunirea a fost organizată sub tutela Colegiului Judeţean al Medicilor Hunedoara
şi a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, având menirea de a scoate la lumină performanţa
medicinei româneşti.
Schimbul de informaţii medicale, relaţionarea directă, legătura strânsă care se
formează şi se dezvoltă între medicii locali şi cei din marile centre universitare, toate acestea sunt
amplificate prin asigurarea continuităţii unei astfel de conferinţe. Este concepută ca o acţiune
ştiinţifică, personalul implicat primind puncte marca EMC (Educaţie Medicală Continuă), utile în
exersarea profesiei de medic si asistent medical.
2. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD
TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI - Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad este
unitate sanitara cu paturi, in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara.
In Legea 95/2006 este definit ca unitate sanitara cu paturi care asigura asistenta
medicala, utilizand factori curativi naturali asociati cu celelalte procedee, tehnici si mijloace
terapeutice.
ACTIVITATEA SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD - Obiectul de
activitate al unitatii il reprezinta furnizarea de servicii medicale de recuperare reabilitare a sanatatii
conform standardelor contractului incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, in baza
contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anul 2015 (realizati in perioada 01.01.2015 - 31.12.2015):
INDICATORI CANTITATIVI
NUMAR CAZURI INTERNATE
= 1373
NUMAR CAZURI EXTERNATE
= 1383
TB PULMONARA
= 122
AFECTIUNI PULMONARE NETB
= 1261
NR.ZILE SPITALIZARE CONTABILE
= 41586
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE
= 21,14
RATA DE UTILIZARE A PATURILOR
= 75,51%
INDICE DE UTILIZARE A PATURILOR = 268,3
RULAJ BOLNAV/ PAT
= 9,53
INDICATORI CALITATIVI
-RATA MORTALITATII INTRASPITALICESTI
= 1,30%
-RATA INFECTIILOR NOZOCOMIALE
= 0
-SUPRAFATA MEDIE /PAT (mp)
= 7.08
-INDICE DE CONCORDANTA AL DIAGNOSTICELOR
= 97%
INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI
-COST MEDIU PE ZI DE SPITALIZARE
=
167,98 lei/zi spitalizare
-PROCENT CHELTUIELI
- MEDICAMENTE DIN TOTAL BUGET
= 5 %
-PROCENT CHELTUIELI DE PERSONAL
= 46,69 %
DIN TOTALUL CHELTUIELILOR
Si
PROCENT CHELTUIELI DE PERSONAL

DIN TOTAL CH.CURENTE
= 58,20 %
IV. - TOTAL BUGET –CHELTIUIELI PE PERIOADA:
01.01.2015-31.12.2015
= 8.142.790,00 lei
- TOTAL BUGET-VENITURI PE PERIOADA :
01.01.2015-31.12.2015
= 8.036.750,00 lei
CONTRACT CU CJAS HD-DEVA
= 4.933.050,00 lei
PROGRAM TBC
= 140.000,00 lei
VENITURI PROPRII
=
11.195,00 lei
VENITURI PROVENITE DIN INCASARI COPLATA
=
4.995,00 lei
SUBVENTII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU
FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE
DIN DOMENIUL SANATATII
= 846.220,00 lei
SUBVENTII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU
FINANTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL
DIN DOMENIUL SANATATII
= 653.780,00 lei
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU
PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FEN POSTADERARE
= 533.400,00 lei
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
= 1.001.760,00 lei
In anul 2015 in unitatea noastra a fost prezenta comisia de evaluare pentru
acreditarea unitatii, urmand a fi emis ordinul de acreditare de catre Comisia Nationala de
Acreditare a Spitalelor.
Au fost realizat proiectul « Statie de roducere Oxigen la patul bolnavului » prin
finantarea Consiliului Judetean Hunedoara.
Pentru acordarea serviciilor medicale de calitate sunt incheiate contracte si se
colaboreaza cu serviciile de imagistica si ambulanta,cu Clinicile de specialitate din Cluj si
Timisoara si alte servicii pentru investigatii medicale paraclinice.
S-au facut demersuri la Ministerul Sanatatii pentru realizarea unui compartiment
MDR pentru pacientii cu tuberculoza multidrog rezistenta, cu 40 de paturi .
Apreciem ca in aceasta perioada activitatea unitatii noastre a fost desfasurata in
conditii optime, realizandu-se indicatorii de management propusi.
De asemenea se apreciaza gradul de satisfactie a pacientilor ca fiind in crestere.
Indicatori de performanta ai menagementului spitalului public
in perioada 01.01.2015 – 31.12.2015
Valoarea
Valoarea
Categoria de indicatori
Denumirea indicatorului de
asumata
realizată in
performanţă ai managementului
perioada
spitalului public
01.01.2015
31.12.2015
1. numărul mediu de bolnavi
180
197
A. Indicatori de management externaţi pe un medic;
ai resurselor umane
2. numărul mediu de consultaţii pe
X
X
un medic în ambulatoriu;
3. numărul mediu de consultaţii pe
184
215
un medic în camera de

gardă/UPU/CPU;
4. proporţia medicilor din totalul
personalului;
5. proporţia personalului medical din
totalul personalului angajat al
spitalului;A
6. proporţia personalului medical cu
studii superioare din totalul
personalului medical.
1. numărul de bolnavi externaţi total
şi pe secţii;
B. Indicatori de utilizare a
serviciilor

2. durata medie de spitalizare, pe
spital şi pe fiecare secţie;
3. rata de utilizare a paturilor, pe
spital şi pe fiecare secţie;

11%

10,4

60%

62,33

20%

22,92

1250
SI=675
SII=575
30,70
SI=29,23
SII=32,17
80%
SI=80%
SII=80%

1383
SI=683
SII=700
28,14
SI=27,21
SII=29.03
75,51%
SI=69,39%
SII=77,68%

4. indicele de complexitate a
cazurilor, pe spital şi pe fiecare
X
secţie;
5. procentul bolnavilor cu intervenţii
chirurgicale din totalul bolnavilor
X
externaţi din secţiile chirurgicale;
6. proporţia bolnavilor internaţi cu
programare din totalul bolnavilor
X
internaţi, pe spital şi pe fiecare
secţie;
7. proporţia urgenţelor din totalul
bolnavilor internaţi, pe spital şi pe
X
fiecare secţie;
8. proporţia bolnavilor internaţi cu
100%
bilet de trimitere din totalul
SI=100%
bolnavilor internaţi, pe spital şi pe
SII=100%
fiecare secţie;
9. numărul consultaţiilor acordate în
X
ambulatoriu;

X
X
X

X
100%
SI=100%
SII=100%
X

10. proporţia serviciilor medicale
spitaliceşti acordate prin spitalizare
de zi din totalul serviciilor medicale
spitaliceşti acordate, pe spital şi pe
fiecare secţie.
C. Indicatori economicofinanciari

X

1. execuţia bugetară faţă de bugetul 80,00%
de cheltuieli aprobat;
2. procentul cheltuielilor de
34,00%
personal din totalul cheltuielilor
spitalului;
3. procentul cheltuielilor de
personal din totalul sumelor
55,18%
decontate de casele de asigurări de
sănătate din Fondul naţional unic
de asigurări sociale de sănătate
pentru serviciile medicale furnizate,
precum şi din sumele asigurate din
bugetul Ministerului Sănătăţii cu
această destinaţie;
4. procentul cheltuielilor cu
5%
medicamentele din totalul
cheltuielilor spitalului;
5. costul mediu pe zi de spitalizare,
172,00
pe fiecare secţie
SI 172,00
SII172,00

D.Indicatori de calitate

6. procentul veniturilor proprii din
totalul veniturilor spitalului
(sintagma "venituri proprii"
înseamnă, în cazul acestui
indicator, toate veniturile obţinute
de spital, exclusiv cele obţinute în
contractul cu casa de asigurări de
sănătate).
1. rata mortalităţii intraspitaliceşti,
pe total spital şi pe fiecare secţie;

2. rata infecţiilor nosocomiale, pe
total spital şi pe fiecare secţie;

5,40%

X

78,97%
39,41%

66,79%

4,25%
167,98
SI 167,98
SII 167,98

25,49%

2%

1,30%
SI 1,17%
SII 1,43%

1%

0%

3. rata bolnavilor reinternaţi în
intervalul de 30 de zile de la
externare;
4. indicele de concordanţă între
diagnosticul la internare şi
diagnosticul la externare;
5. procentul bolnavilor transferaţi
către alte spitale din totalul
bolnavilor internaţi;
6. numărul de reclamaţii/plângeri
ale pacienţilor înregistrate.

X

X

95%

97%

0,10%

0%

5

0

3. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu – unitate sanitară de categoria V, care
asigură asistența medicală de specialitate în pneumoftiziologie preventivă, curativă și de
recuperare a bolnavilor internați, a tratat pe parcursul anului 2015 1.620 pacienți din județ și din
țară, dintre care 156 pacienți în Programul Național de Prevenire Supraveghere și Control al
Tuberculozei.
A fost asigurată, pe lângă procesul de tratare sau ameliorare a bolii, și partea
hotelieră, constând în hrană și cazare la un nivel destul de bun, lucru reflectat în chestionarele de
satisfacție ale pacienților. Alocările de fonduri ale Consiliului Județean Hunedoara pentru anul
2015 au contribuit major la buna desfășurare a activității noastre. Astfel, au fost alocați:
 822.000 lei pentru utilități, hrană și medicamente;
 147.000 lei pentru investiții, respectiv modernizări:
1. demararea lucrărilor de investiții pentru realizarea extinderii canalizării de la sanatoriu și
până la rețeaua de canalizare a orașului Geoagiu;
2. achiziție mașină tunel de spălat vase cu uscător Arisco DW2000;
3. achiziția a două cazane de încălzire Unical cu arzătoare Ecoflame (dintr-un ansamblu de
3);
4. achiziție mașină utilitară de transpăort Dacia Doker 1,5 DCI.
De departe, însă, cea mai importantă realizare a anului 2015 este trecerea cu brio
peste acreditarea unității, când, la evaluarea făcută de experții CONAS în luna septembrie, am
reușit să avem doar 65 de indicatori neconformi. Acest fapt a dus la obținerea Certificatului de
Unitate Spitalicească Acreditată (nivel maxim) cu reevaluare peste 5 ani.
4. UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BAIA DE CRIS
Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș este o instituție publică de
interes județean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara,
având ca obiect de activitate asigurarea la nivel județean a aplicării politicilor și strategiilor de
asistență medico-socială, prin acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și
servicii sociale, persoanelor vârstnice cu nevoi medico-sociale din județul Hunedoara.
UAM-S Baia de Criș a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Baia de Criș nr.24/2003 privind înființarea Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș și
trecută în subordinea Consiliului Județean Hunedoara prin Hotărârea nr.4/2005 privind trecerea

Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș în responsabilitatea administrativă și financiară
a Consiliului Județean Hunedoara, în temeiul art.5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002
privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, modificată și
completată de Ordonanța Guvernului nr.78/2004.
Principalele categorii de persoane cărora li se adresează serviciile unității sunt
persoane vârstnice, persoane cu handicap, bolnavi cronici, persoanele care suferă de boli
incurabile și care necesită permanent îngrijire și tratament.
Internarea în unitate se face la recomandarea unităților sanitare sau la solicitarea
persoanelor fizice sau juridice, în baza grilei de evaluare medico-socială, conform Ordinului
nr.491/2003 al MMSF și MSP. Internarea se face fără discriminare de sex, vârstă, religie,
apartenență etnică, naționalitate sau venituri, avându-se în vedere doar locurile disponibile.
In cadrul UAM-S Baia de Criș se acordă următoarele servicii de îngrijire medicale și
sociale:
a) Servicii de natură medicală – sunt serviciile medicale și de îngrijire recomandate și
realizate în conformitate cu tipurile de afecțiuni pe care le prezintă persoanele internate
Principalele servicii acordate în cadrul UAM-S Baia de Criș sunt:
- evaluarea la internarea în unitate
- monitorizarea parametrilor fiziologici
- administrarea medicamentelor per os, intravenos intramuscular, subcutanat, intradermic,
prin perfuzie endovenoasă
- măsurarea glicemiei cu glucometrul
- aplicații medicamentoase locale
- îngrijirea plăgilor simple și suprainfectate
- îngrijirea escarelor multiple
- îngrijirea tuburilor de dren
- îngrijirea stomelor și fistulelor
- calmarea și tratarea durerii
b) Servicii sociale:
- ajutor pentru igiena corporală
- îmbrăcare și dezbrăcare
- igiena eliminărilor
- hrănire și hidratare
- transfer și mobilizare
- deplasări în interior
- efectuarea de cumpărături
- deplasări în exterior
- companie
- activități de administrare și gestionare a bunurilor
Unitatea dispune de proceduri și regulamente interne care respectă și sprijină
drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șansă și tratament, precum și
participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor:
- Carta drepturilor beneficiarilor, de care iau cunoștință atât beneficiarii,cât și aparținătorii
acestora, din momentul internării;
- Manualul de proceduri, prin care sunt informați de serviciile de care pot beneficia;

- Cutia calității serviciilor, unde beneficiarii pot depune sugestii sau reclamații, respectânduse confidențialitatea.
In cadrul UAM-S Baia de Criș serviciile sunt furnizate cu repectarea regulilor privind
intimitatea. Orice măsură luată sau intenție se realizează cu acordul
beneficiarului/reprezentantului legal. Beneficiarii își pot exprima nemulțumirea fără teamă și
represalii. Datele personale ale acestora sunt păstrate în siguranță și confidențialitate, iar
gestionarea propriilor bunuri se face după preferințele fiecărui beneficiar.
Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș este structurată pavilionar:
dormitoarele beneficarilor, spațiul destinat birourilor, bucătăria și spălătoria fiind amenajate fiecare
în alt pavilion.
In ceea ce privește mișcarea beneficiarilor, în anul 2015 au fost înregistrate 100 de
internări, din care 59 femei și 41 bărbați, cu o medie de vârstă de peste 74 ani, gradul de ocupare
a locurilor fiind de 100%.
Pentru funcționarea unității în condiții optime în anul 2015, bugetul alocat UAM-S
Baia de Criș a fost de 2.058.000 lei, din care suna de 1.580.000 lei de la Consiliul Județean
Hunedoara, 258.000 lei de la Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara, 220.000 lei din
venituri proprii obținute din contribuția beneficiarilor.
In cadrul UAM-S Baia de Criș, în anul 2015 au fost executate următoarele lucrări de
reparații și întreținere:
- reparații interioare garaj
- reparații horn clădire paznici
- reparații secția medicală I – băi și oficii
- reparații secția medicală I – tarket
S-a achiziționat o mașină de spălat industrială pentru corp spălătorie.
Au fost încheiate contracte cu toți furnizorii de produse și servicii.
Bolnavii beneficiază de un club al lor, unde po juca șah, rummy etc, pot să-și
primească rudele sau prietenii care îi vizitează. Tot aici se sărbătoresc lunar zilele lor de naștere,
precum și alte evenimente din cursul anului (1 octombrie – Ziua persoanelor vârstnice, sărbătorile
religioase).
Pentru a menține în permanență legătura cu lumea din exteriorul unității, instituția a
organizat pentru bolnavi excursii la Mănăstirea Rîmeți - jud.Alba, Mănăstirea Prislop, Casa
Memorială Avram Iancu – jud.Alba, Mânăstirea Bodrog.
In acordarea serviciilor medico-sociale de calitate, UAM-S Baia de Criș a avut
permanent relații de colaborare cu serviciile sociale de la nivelul primăriilor din județ, care
întocmesc grila de evaluare în baza căreia este internată orice persoană și cu familiile
beneficiarilor, acolo unde este posibil.
UAM-S Baia de Criș a încheiat parteneriate și convenții de colaborare cu: Postul de
Poliție Baia de Criș, Casa de Cultură a municipiului Brad, Scoala generală Avram Iancu din Baia
de Criș și convenție de voluntariat cu Parohia Baia de Criș, reprezentată prin preot Miron
Brustureanu, Parohia ortodoxă Ribița, II Oprișa Simonel.
Pentru rezolvarea situațiilor de urgență medicală, unitatea are o colaborare
permanentă cu Spitalul Municipal Brad.

5. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are drept
misiune asigurarea la nivel judeţean a aplicării legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă
socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Evidențe statistice ale D.G.A.S.P.C. Hunedoara în domeniul Protecţiei Copilului
Măsuri de protecţie
Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau
care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora poate beneficia de o
măsură de protecție. La sfârșitul anului 2015, situația statistică se prezintă astfel:
- Tutela – 67 copii
- Adopţia – au fost atestate/reatestate 37 familii, deschideri procedură adopţie pentru 39
copii, încredinţări în vederea adopţiei 17 copii, iar pentru un număr de 23 copiii s-a finalizat
adopţia.
- Plasamentul familial la rude/alte familii – 581 copii
- Plasamentul la asistent maternal profesionist – 233 copii aflaţi la 135 asistenţi maternali
profesionişti
- Plasamentul într-un serviciu rezidenţial - 169 copii
- Plasamentul în regim de urgenţă - 150 copii
- Supravegherea specializată - 0 copii.
Servicii de prevenire
- Număr de copii aflaţi în centrele de zi şi de recuperare (DGASPC) – 99 copii
- Număr de copii părăsiţi în unităţi spitaliceşti
o Maternitate – 4 copii
o Pediatrie - 0 copii
- Sesizări cazuri de copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi prin muncă – 488 sesizări
- Cazuri confirmate de copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi prin muncă – 301 sesizări
- Număr copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal – 0 copii
Serviciul de Evaluare Complexă Copii
La sfârșitul anului 2015 în evidența Serviciului de Evaluare Complexă Copii figurau
1430 copii încadrați într-o categorie de handicap.
Evidențe statistice ale D.G.A.S.P.C. Hunedoara în domeniul Protecţiei Persoanei Adulte
Servicii rezidenţiale şi de recuperare pentru persoane adulte
În serviciile rezidenţiale pentru persoane adulte, la sfârşitul lunii decembrie se aflau
un număr de 427 beneficiari. La nivelul judeţului, 203 persoane adulte cu handicap au beneficiat
de serviciile de recuperare și alte 30 de persoane cu handicap au frecventat Centrul cu profil
ocupațional Simeria.
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
În perioada raportată au fost emise de către Comisia de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap un număr de 6803 certificate de încadrare în grad de handicap (2946 au fost
cazuri noi). Evidenţa D.G.A.S.P.C. Hunedoara indică la sfârşitul lunii decembrie un număr de
18642 persoane adulte neinstituţionalizate încadrate în grad de handicap.

Direcţia Economică
Bugetul alocat pentru anul 2015 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Hunedoara se cifrează la 101.858,82 mii lei, din care 16.246 mii lei pentru
cheltuieli de personal, 8.598,46 mii lei pentru cheltuieli materiale şi servicii, 72.060 mii lei pentru
ajutoare sociale (drepturi pentru copii şi persoane adulte), 1.961mii lei pentru asociaţii şi fundaţii,
2.993,36 mii lei pentru cheltuieli de capital.
Sursele de finanţare ale acestui buget provin de la:
- bugetul de stat, în sumă de 90.805 mii lei;
- buget propriu al judeţului în sumă de 7.296,009 mii lei;
- Ministerul Muncii,Familiei,Protecției Sociale și Persoane Vârstnice în sumă de
2.192,86 mii lei;
- sponsorizare în suma de 50,481 mii lei
La aceste surse de finanţare s-au adăugat şi sumele provenite din alte surse:
- veniturile proprii din contribuţii ale persoanelor adulte asistate în centrele din
subordinea DGASPC HD –1502,82 mii lei,
- venituri din concesionări şi închirieri –1,65 mii lei,
- alte venituri din prestării de servicii – 10 mii lei,
În vederea asigurării condiţiilor optime, precum şi pentru îndeplinirea standardelor
minime obligatorii atât în serviciile destinate copiilor, cât şi în cele pentru persoane adulte,
DGASPC Hunedoara a realizat de la începutul anului şi până la sfârșitul lunii decembrie 2015 o
serie de lucrări de reparaţii curente din bugetul propriu:
- În servicii pentru protecţia copilului ( reparații curente et. II, lucrări de reparații jgheaburi
și burlane la acoperiș, reparații la instalația interioară de alimentare cu apă rece, caldă
și încălzire la C.P. Lupeni, lucrări de reparații la instalația interioară de încălzire la
C.P.C.H. Hunedoara ) – în valoare de 136.732,29 lei
- În servicii pentru protecţia persoanei adulte ( reparații curente la C.I.A. Geoagiu, C.I.A.
Petrila, C.I.A. Păclișa 3 și secția de ergoterapie, lucrări de reparații acoperiș la C.I.A.
Bretea, achiziție, montare și instalare centrale termice de oțel pe lemne la C.I.A.
Brănișca și C.I.A. Bretea ) – în valoare de 148.263,34 lei
Valoarea totală a investiţiilor în perioada raportată a fost de 821.882,78 lei de la
bugetul de stat prin AJPIS.
Drepturi şi facilităţi pentru persoanele cu handicap neinstituţionalizate la
finalul lunii decembrie 2015.
Pentru anul 2015 D.G.A.S.P.C Hunedoara a avut un buget alocat în valoare de
71.910 mii lei pentru plata drepturilor și facilităților persoanelor cu handicap neinstituționalizate,
din care 70.054 mii lei pentru prestații sociale, 1.805 mii lei pentru decontarea transportului
interurban și 51 mii lei pentru plata dobânzilor la creditele contractate de către peroanele cu
handicap.
În anul 2015 au fost deschise credite bugetare în valoare totală de 71.714,655 mii
lei din care 69.995,650 mii lei pentru prestații sociale, 1.617,856 mii lei pentru decontarea
transportului interurban și 47,149 mii lei pentru plata dobânzilor la credite.
Un număr mediu lunar de 19.412 persoane cu handicap, dintre care 1.285 minori,
au beneficiat în anul 2015 de facilități și prestații sociale prevăzute de Legea nr. 448/2006, după
cum urmează:

- indemnizații lunare în sumă de 41.252.207, pentru un număr mediu de 16.555 persoane
cu handicap;
- buget personal complementar lunar în sumă de 19.649.446,50 lei, pentru un număr
mediu de 18.127 de persoane cu handicap;
- alocații hrană copii cu HIV/SIDA, în sumă de 21.868 lei, pentru un număr mediu
de 6 copii;
- indemnizații însoțitor pentru adultul cu handicap vizual grav, în sumă de 8.554.982 lei,
pentru un număr mediu de 956 persoane;
- taxe poștale pentru transmiterea drepturilor bănești în sumă de 513.507,91 lei;
- transport interurban persoane cu handicap în sumă de 1.671.568,40 lei pentru un număr
mediu lunar de 3.051 persoane cu handicap.
- dobândă credit bancar în sumă de 45.816,19 pentru un număr mediu de 31 de persoane
cu handicap.
De asemenea au fost eliberate pentru persoanele cu handicap următoarele:
- un număr total de 58.865 bilete transport interurban din care 25.436 bilete transport CFR
și 33.429 bilete transport AUTO;
- un număr de 576 legitimații transport interurban noi eliberate;
- un număr de 1.012 legitimații transport urban noi eliberate;
În ceea ce privește resursele umane la nivelul DGASPC, la sfârşitul anului 2015
din totalul de 987 posturi prevăzute în organigrama erau ocupate un număr de 746 posturi dintre
care 89 funcţionari publici, 135 asistenţi maternali profesionişti şi 522 personal contractual.
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Acțiuni / Realizări / Investiţii în perioada ianuarie – decembrie 2015
În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Planul de acţiune pe anul 2015, D.G.A.S.P.C.
Hunedoara a încheiat noi protocoale şi convenţii de colaborare sau a continuat colaborarea cu
unităţi şcolare, instituţii de cultură, I.P.J., S.P.A.S., I.T.M., D.S.P., I.S.J., I.S.U, A.J.O.F.M.,
Penitenciar Bârcea, O.N.G – uri, alte persoane fizice sau juridice.
În semestrul I, s-a desfăşurat în colaborare cu I.P.J. Hunedoara şi Colegiul Tehnic
Transilvania Deva, proiectul „Copilărie fără delincvenţă” în scopul creşterii eficienţei
programelor de prevenire a delincvenţei juvenile la minorii cu vârsta sub 14 ani. S-au
desfăşurat întâlniri cu diriginţii, elevii şi părinţii acestora în cadrul instituţiilor de învăţământ,
ocazie cu care au fost distribuite 120 de pliante informative.
Cu ocazia Zilei Naţionale a Adopţiei – 2 iunie - a fost organizată campania de informare
„Adopţia - o alegere liberă”. Au fost distribuite 16 afişe de promovare a evenimentului şi 30
de pliante informative conţinând date privitoare la procedura adopţiei – importanţa acesteia,
paşii necesari pentru succesul adopţiei şi actele necesare, datele de contact ale serviciului
specializat care va pune la dispoziţia potenţialilor părinţi adoptivi informaţii şi sprijin gratuit etc.
Campania s-a constituit într-un îndemn adresat tuturor celor care doresc să adopte un copil
având drept scop promovarea valorilor familiale.
Campania ,,Respectarea drepturilor copilului la protecţie prin intervenţie
multidisciplinară şi intersectorială împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror
forme de violenţă precum şi a delicvenţei juvenile”, desfăşurată în lunile august şi
septembrie, pe raza localităţilor Călan, Hunedoara, Haţeg şi în localităţile din zona Văii Jiului
(Petrila, Petroşani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni şi Uricani), s-a bucurat de sprijinul SPAS-urilor,

unităţilor de Poliţie şi Jandarmerie locale, al IPJ Hunedoara şi Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean „Decebal” Hunedoara. În cadrul campaniei s-au desfăşurat activităţi de informare a
cetăţenilor pe stradă prin distribuirea de pliante tematice, împreună cu partenerii implicaţi,
identificarea minorilor şi adulţilor aflaţi pe stradă în situaţii de risc şi acordarea serviciilor
sociale conform legislaţiei în vigoare.
5. Acţiuni de informare în vederea prevenirii violenţei în familie: „Mediul securizant de creştere
şi educare a copilului este o prioritate pentru dezvoltarea normală a acestuia” –
informare cu privire la abuz, neglijare şi exploatare şi „STOP violenţa asupra copilului”informare privind formele violenţei. Au fost distribuite 80 de broşuri cu informaţii privitoare la
protecţia copilului împotriva oricăror forme de exploatare prin muncă, 60 de pliante informative
cu privire la drepturile copilului, 30 de pliante şi 20 de afişe cu privire la violenţa în familie, în
unităţi şcolare din municipiul Deva şi SPAS-uri/primării de comune şi de municipii (Deva, Brad,
Hunedoara şi zona Văii Jiului).
6. Campania judeţeană „Violenţa naşte violenţă!”, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie, desfăşurată cu ocazia Zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei asupra femeii –
25 noiembrie. Campania si-a propus conştientizarea comunităţii asupra consecinţelor grave
ale violenţei în familie şi reducerii toleranţei în legătură cu acest fenomen. A fost elaborat un
pliant informativ cuprinzând explicarea noţiunii de violenţă în familie, formele acesteia,
definirea şi descrierea ordinului de protecţie conform Legii nr. 217/2003, sfaturi utile de urmat
atât pentru victime, cât şi pentru martorii acestui fenomen, serviciile specializate existente în
cadrul instituţiei, atribuţiile şi datele de contact ale acestor servicii cât şi ale instituţiei. Au fost
distribuite 110 pliante informative şi postate 30 de afişe la 14 primării de municipii şi oraşe şi
18 primării de comune, 15 unităţi şcolare şi 4 instituţii publice.
7. În scopul promovării activităţilor Serviciilor de recuperare pentru copii şi adulţi cu handicap, s-a
desfăşurat campania „Vreau să fiu sănătos” în şcolile şi liceele din municipiu Deva. Au fost
încheiate convenţii de colaborare cu ISJ Hunedoara şi instituţii de învăţământ din localitate şi
odată cu începerea noului an şcolar a demarat acţiunea de distribuire în şcoli a materialelor
promoţionale.
8. În toate centrele destinate protecției copilului și adultului aflate în subordinea D.G.A.S.P.C.
Hunedoara s-au desfășurat activități de petrecere a timpului liber (excursii, tabere, serbarea
zilelor de naștere și de nume a beneficiarilor, serbări, întâlniri cu diverse ocazii, etc), activități
pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, activități ergoterapeutice, etc.
9. În cadrul programului „Prevenirea sarcinii nedorite”, desfăşurat în parteneriat cu Fundaţia
SERA România, în anul 2015 au fost consiliate 182 persoane cu privire la metodele
contraceptive de care pot beneficia. Dintre acestea un număr de 165 persoane au beneficiat
de o măsură de contracepţie: 37 de persoane - dispozitiv intrauterin, 42 persoane prezervative şi 86 persoane - anticoncepţionale.
10. Un număr de 169 angajaţi ai instituţiei, personal contractual şi funcţionari publici au participat
la cursuri de perfecționare.
11. În scopul prevenirii părăsirii copilului în spital şi a hospitalismului s-au încheiat,
în
conformitate cu H.G. 1103/2014, protocoale de colaborare cu 8 unităţi spitaliceşti de pe raza
judeţului Hunedoara. S-au derulat întâlniri de lucru cu asistenţii sociali din cadrul acestor
unităţi medicale în vederea soluţionării sesizărilor de cazuri de copii părăsiţi în spitale şi
prelucrarea noilor prevederi legislative
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În cadrul Centrului de Management al carierei, respectiv Centrul Mobil de incluziune socială,
centre create prin proiecte POSDRU, în scopul incluziunii pe piaţa muncii a persoanelor cu
dizabilităţi, respectiv a romilor din judeţul Hunedoara s-au desfăşurat activităţi de informare şi
consiliere privind piaţa muncii, persoanele fiind îndrumate să participe și la cursuri de formare
profesională.
Pentru obiectivul ”CENTRUL DE INGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 2 PĂCLIȘA”, în anul 2015 sau executat următoarele lucrări de investiții: s-a finalizat termoizolația clădirii; s-au montat uși
PVC; s-au finalizat tencuielile interioare la pereti; au fost montate componentele (utilajele) în
casa centralei termice; s-au finalizat instalațiile electrice interioare; s-a finalizat montajul
gresiei, faianței; s-a finalizat montajul terketului; s-a finalizat montajul obiectelor sanitare.

C. SERVICII PUBLICE DE INTERES JUDETEAN
1. DIRECTIA PUBLICA COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, a fost înfiinţată
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 10/2005 funcţionează ca instituţie publică de
interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice judeţene.
Instituţia are in structură: Serviciul de evidenţă a persoanelor şi ghişeu unic,
Serviciul de stare civilă, Serviciul juridic, economic, resurse umane şi relaţii publice şi
compartimentele informatică şi administrativ, în conformitate cu prevederile art. 2 din Metodologia
privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare
de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane,
aprobată prin Hotărarea Guvernului României nr.2104/2004.
Principala atribuţie a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor
Hunedoara, aşa cum este precizat în actul normativ de înfiinţare, este aceea de a coordona şi
controla metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
din cadrul judeţului precum si modul de gestionare si de intocmire a registrelor de stare civilă. În
contextul acestor atribuţii, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara
direcţionează un număr de 13 servicii publice locale de evidenţă a persoanelor şi (în domeniul
stării civile) un număr de 69 de unităţi administrativ-teritoriale existente pe raza de competenţă,
toate cuprinzând o populaţie activă de 469502 locuitori.
Pe linie de control metodologic, eforturile D.P.C.E.P. Hunedoara au fost concentrate
în principal pe activitatea desfăşurată de serviciile publice comunitare locale şi de ofiterii de stare
civilă de pe raza de competenţă, prin derularea activităților specifice stării civile şi evidenţei
persoanelor, precum şi pe solutionarea şi operarea corespondenţei curente, a petiţiilor, a
furnizărilor de date cu caracter personal în conformitate cu normele legale în vigoare, informații de
interes public etc, astfel fiind acoperite următoarele arii de interes:
A. Activități pe linie de management;
B. Activități de evidență a persoanelor;
C. Activități de stare civilă;
D. Activități informatice;
E. Activități juridice, relații publice şi de secretariat;
F. Activități financiar-contabile, administrative şi tehnico-materiale;
G. Activități de resurse umane, perfecționare şi formare profesională;
H. Activități achiziții publice;
ACTIVITATI PE LINIE DE MANAGEMENT
Pe această linie, au fost derulate acțiunile specifice rezultate din planul de măsuri şi
activități aprobate de conducere, precum şi alte activităţi ce au intervenit pe parcursul acestei
perioade, astfel:
- o atenție deosebită s-a acordat corespondenţei parvenite de la M.A.I - D.E.P.A.B.D. Bucureşti,
aceasta fiind selectată şi transmisă de îndată celor indreptăţiţi, in vederea luării la cunoştință şi
aplicării întocmai a conţinutului acesteia;

- s-au organizat instruiri şi prelucrări ale tuturor radiogramelor primite de la D.E.P.A.B.D.
Bucureşti, cu lucrătorii serviciilor de specialitate vizați, raportat la continutul fiecărui document
transmis;
- s-a menținut activitatea de respectare la nivelul instituției a normelor de securitate a sistemelor
informatice, in conformitate cu dispozițiile M.A.I – D. E. P.A. B. D. Bucureşti;
- s-au organizat şedinte de lucru cu personalul propriu ori de câte ori nevoile au impus
comunicarea unor aspecte legale, organizaţionale sau procedurale.
- în conformitate cu Ordonanța Guvernului României nr.27/2002 privind activitatea de
reglementare si soluționare a petițiilor în cursul anului 2015 au fost înregistrate, analizate şi
soluţionate un număr de 10 petiții vizând activitatea de profil.
- în cadrul programului de audienţă s-au clarificat şi soluționat pozitiv cererile cetățenilor, iar în
cazul în care solicitările au fost de competența altor institutii, au fost indrumați către acestea. Au
fost primiți in audiență în cursul anului 2015 un număr de 20 de cetățeni;
- pe parcursul anului s-au derulat activităţi specifice de popularizare în mass-media a prevederilor
legale cu privire la activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, la nivelul judetului au fost
publicate 6 articole in presa locală scrisă si 15 materiale difuzate la posturile locale de televiziune,
majoritatea făcând referire la prevederile legale pe linie de stare civilă si de evidență a
persoanelor, despre modificările avute în programul de funcționare, despre punerea in legalitate a
persoanelor cu carţi de identitate expirate, despre documentele necesare eliberării actelor de
identitate, despre iniţierea înființării S.P.C.L.E.P. Ilia. In ceea ce priveste derularea procedurilor de
inființare a noului serviciu, a fost acordat tot sprijinul necesar din partea instituției noastre, pentru
derularea procedurilor de înființare si funcționare a acestui serviciu.
- s-a continuat activitatea de respectare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2012
– 2015, şi a măsurilor adoptate de D.P.C.E.P. în Declaraţia de aderare la valorile fundamentale,
principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 20122015;
- s-a continuat implementarea Sistemului de Control Intern Managerial la Nivelul instituţiei, potrivit
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare.
La nivelul judetului există probleme in ceea ce privește lipsa personalui atât pe linie de evidența
persoanelor cât si de stare civilă (salariile foarte mici determină lucrătorii să solicite suspendarea activității,
pentru a putea să plece să lucreze în străinatate sau in alte domenii), în aceste condiții un lucrator nou este
foarte greu să desfasoare activitatile specifice la un nivel ridicat de performanță.
ACTIVITATI PE LINIE DE EVIDENTA PERSOANELOR
Managementul serviciului de evidenta persoanelor a fost asigurat pe această
perioadă de d-na Marian Florica.
Principalele obiective ale Serviciului de evidenţa persoanelor din cadrul Direcţiei
Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor au fost axate şi concentrate în principal pe
efectuarea activitaţilor de îndrumare şi control metodologic la cele 13 servicii publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Hunedoara, pregătirea şi instruirea
personalului încadrat la aceste servicii, acordarea sprijinului de specialitate atât cetaţenilor cât şi
noilor angajaţi ai serviciilor.

Pe parcursul anului 2015 au fost desfăşurate un număr de 13 controale
metodologice complexe, aspectele şi neregulile identificate de către colectivul de control, precum
şi concluziile finale, regăsindu-se în Rapoartele de control întocmite la finalizarea perioadei de
control. Acestea sunt transmise atât serviciului în cauză cât şi secretarilor unităţilor administrative
în subordinea cărora funcţionează SPCLEP –urile din judeţ.
Totodată, au fost efectuate un număr de 13 recontroale, in vederea verificării
îndeplinirii măsurilor dispuse în rapoartele mai sus menţionate.
Au fost realizate, împreună cu lucrători din cadrul SPCLEP-urilor un număr de 41
controale la centrele de ocrotire a minorilor de pe raza judeţului Hunedoara, precum şi la unităţile
sanitare în cadrul cărora funcţionează secţii de maternitate, prilej cu care au fost dispuse măsuri
legale de punere în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a persoanelor
instituţionalizate care nu aveau astfel de documente şi a mamelor internate care nu deţineau acte
de identitate.
Având în vedere că în cursul anului 2015 au fost angajaţi în cadrul serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor noi lucrători, au fost efectuate un număr de 4
instruiri la SPCLEP Simeria, Brad, Lupeni şi Vulcan, ocazie cu care au fost prelucrate persoanelor
în cauză actele normative pe linie de evidenţă a persoanelor, aflate în vigoare. Deasemenea au
fost desfasurate si 4 controale tematice la SPCLEP Uricani , Petrosani, Lupeni si Hateg avand in
vedere adresa primita de la BJABD Hunedoara prin care ne informa faptul ca la nivelul SPCLEP
Hateg au fost identificate situati de neimplementare in BD a unor resedinte.
De asemenea, au fost organizate, la solicitarea Inspectoratului de Jandarmi
Decebal Hunedoara, un număr de 5 instruiri pe linie de evidenţă a persoanelor, fiind prezentate şi
discutate aspecte legate de punerea în legalitate a persoanelor care posedă documente de
identitate expirate, modul de soluţionare a cererilor de eliberare a actelor de identitate ca urmare
a pierderii şi a furtului celui anterior, sancţiunile care se pot aplica în cazul nerespectării
prevederilor OUG nr. 97/2005, etc.
Conform dispoziţiilor DEPABD, în cursul anului 2015 au fost organizate 4 convocări
trimestriale cu şefii serviciilor de evidenţă a persoanelor, la convocările respective fiind invitaţi şi
prezenţi totodată reprezentanţi ai Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidenţa Persoanelor şi ai Serviciului de Ordine Publică din cadrul I.P.J. Hunedoara.
În perioada analizată serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
au eliberat în regim de ghişeu unic un număr de 49.684 acte de identitate, dintre care 47.385
cărţi de identitate şi 2.299 cărţi de identitate provizorii.
La nivelul serviciilor locale au fost realizate 236 acţiuni cu staţia mobilă, fiind puse în
legalitate un număr de 306 persoane
De asemenea, în perioada de referinţă s-au aplicat un număr de 403 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 22.990 lei.
În cursul anului 2015 au fost demarate toate procedurile de infiinţare a unui nou
serviciu de evidenţa persoanelor, respectiv Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Ilia, după primirea de la DEPABD a avizului prealabil. În data de 11.01.2016
SPCLEP Ilia şi-a început activitatea pe linie de evidenţă persoanelor, după primirea avizului de
funcţionare acordat de către DEPABD.
O importanţă deosebită s-a acordat şi următoarelor activităţi:

- transmiterea cu maximă operativitate la serviciile publice comunitare locale de evidenţă din
judeţ, prin reţeaua F.T.P., a tuturor dispoziţiilor şi radiogramelor primite de la DEPABD Bucureşti
în vederea insuşirii şi aplicării întocmai de către toate serviciile aflate pe raza de competenţă,
asigurându-se astfel un mod unitar de lucru la nivelul judeţului Hunedoara.
- rezolvarea promptă şi corectă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a tuturor
solicitărilor primite din partea cetăţenilor, atât la nivelul structurii noastre cât şi la ghişeele
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.
ACTIVITATI PE LINIE DE STARE CIVILA
Managementul serviciului de stare civila a fost asigurat temporar pe această
perioadă de d-ra Chis Alexandra şi a urmărit realizarea urmatoarelor obiective fundamentale:
- coordonarea activitatii celor 69 unităţi administrativ-teritoriale în domeniul starii civile;
- controlul activitatii desfăşurate în teritoriu pe linie de stare civilă;
- operarea menţiunilor pe actele de stare civilă, exemplarul II, primite din teritoriu;
- organizarea şi desfăşurarea instruirii ofiterilor de stare civilă şi a funcţionarilor publici care au
delegate atribuţii de ofiter de stare civilă;
- solutionarea corespondenţei şi a petiţiilor repartizate serviciului de stare civila;
- verificarea şi avizarea dosarelor ce privesc transcrierea certificatelor de stare civilă emise de
autorităţile străine;
- intocmirea referatelor cu propunere de aprobare sau respingere a schimbării numelui /
prenumelui pe cale administrativă;
- verificarea şi întocmirea referatului de aprobare/respingere a dosarului de rectificare a actelor de
stare civile ce conţin erori;
Concluzionând asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor pe linie de stare civilă,
precum şi indicatorii realizaţi in perioada de referinţă, putem afirma că lucrătorii din cadrul
serviciului de stare civilă şi-au îndeplinit obiectivele propuse fiind desfăşurate un numar de 79
controale şi 6 deplasari efectuate cu ocazia predarii – primirii gestiunii de stare civilă.
Au fost realizate un număr de 41 controale la centrele de ocrotire a minorilor şi a
persoanelor cu dizabilitati, impreuna cu lucratorii din teritoriu, cu prilejul carora s-au dispus masuri
legate de punere in legalitate cu acte de stare civila şi acte de identitate a persoanelor
instituţionalizate care nu aveau astfel de documente.
Până la finalul anului 2015 la nivelul Serviciului stare civilă au fost solulţionate un
numar de 1020 dosare, din care: 47 schimbări de nume pe cale administrativă, 100 rectificari ale
actelor de stare civila, 873 transcrieri, s-au operat în registrele de stare civilă exemplarul II 14289
mentiuni şi s-au atribuit 96 numere pentru certificatele de divorţ prin acordul soţilor.
In anul 2015, la nivelul judetului Hunedoara au fost inregistrate 11351 acte de stare civila din care,
3308 acte de naştere,2535 acte de cesatorie şi 5508 acte de deces, fiind eliberate 10231
certificate de naştere, 3986 certificate de căsătorie şi 6692 certificate de deces.
În perioada 06-17.07.2015, Corpul de Control al Ministrului din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne a desfăşurat o activitate de inspecţie pentru activitatea desfăşurată în perioada
ianuarie 2013 - iunie 2015 de către D.P.C.E.P Hunedoara şi S.P.C.L.E.P ale mun. Deva şi
Hunedoara.
In perioada 29.09-02.10.2015, a fost organizată instruirea anuală pe linie de stare
civilă, organizată pe zone, cu ofiţerii de stare civilă din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de
pe raza judeţului Hunedoara, la care a participat din partea D.E.P.A.B.D d-na comisar şef de

poliţie Sîrb Carmen-Ionela-Şef Serviciul Central de Stare Civilă, iar din partea D.G.A.S.P.C
Hunedoara: d-na Ianc Geanina-pentru zona Deva, Simeria şi Orăştie, d-na Rusu Elena-pentru
zona Brad, d-na Pădurean Carmen-pentru zona Petroşani şi d-na Crainic Raluca-pentru zona
Hunedoara, Haţeg şi Călan.
ACTIVITATI PE LINIE DE INFORMATICA
Pe parcursul anului 2015, lucrătorii compartimentului informatică din cadrul
D.P.C.E.P Hunedoara, împreună cu colegii din cadrul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor au
desfăşurat un număr de 27 controale metodologice (de îndrumare, sprijin şi control), recontroale
sau controale tematice la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţ. Cu
această ocazie, a fost verificată respectarea legislaţiei şi a normelor aflate în vigoare, privind
modul de actualizare a Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.). Astfel au fost
verificate, modul cum au fost actualizate: comunicările de naştere, de modificări, de deces,
informaţiile privind căsătoria sau desfacerea căsătoriei prin divorţ primite de la oficiile de stare
civilă, comunicările de dobândire / redobândire a cetăţeniei române, comunicările de stabilire a
domiciliului în străinătate primite de la S.P.C.E.E.P.S. Hunedoara, informaţiile primite de la
posturile de poliţie în urma verificărilor efectuate în teren a persoanelor restanţiere precum şi
cererile de eliberare a actelor de identitate, sau de stabilire a reşedinţelor.
Pe linia furnizării datelor cu caracter personal, la solicitarea diferitelor instituţii au
fost efectuate în RNEP verificări pentru număr de 9944 persoane, din care: 1881 persoane la
verificări telefonice şi verificări pentru soluţionarea diferitelor probleme apărute la serviciile pe care
le coordonăm, 3515 persoane pentru stare civilă, 2735 persoane pentru alte ministere , 154
persoane pentru agenţi economici, 41 persoane fizice, 1618 persoane la comunicările CRDS
(885 comunicări primite de la SPCEEPS Hunedoara şi 733 reverificări în vederea urmăririi
actualizării corecte şi la timp).
In lunile mai-iunie au fost verificate în RNEP un număr de 1990 de persoane, care
figurau în listele cu persoanele restanţiere 2012-2013, primite de la BJABDEP Hunedoara.
Deasemenea, au fost alocate în sistem informatic, din Registrul unic al certificatelor
de divorţ un număr de 96 de numere de certificate şi au fost verificate în acest registru un număr
de 231 certificate de divorţ primite de la birourile notarilor publici, iar acolo unde au fost
inadvertenţe, acestea au fost sesizate, în vederea realizării corecţiilor care se impun.
În cursul semestrului I şi II 2015, s-a realizat de către personalul acestui
compartiment, instruirea pe linie de informatică şi testarea cunoştiinţelor teoretice şi practice a doi
lucrători angajaţi la un SPCLEP ILIA, serviciul nou înfiinţat, care îşi va începe activitatea la
începutul anului 2016. Deasemenea s-au testat în vederea obţinerii codurilor de acces la
aplicaţiile informatice specifice, trei lucrători nou angajaţi, câte unul la SPCLEP Deva, Brad şi
Lupeni.
S-a asigurat participarea la acţiunile cu staţia mobilă, pentru punerea în legalitatea
cu acte de identitate a cetăţenilor aflaţi în imposililitatea de a se prezenta la ghişeu (persoane
netransportabile, internate, etc.).
ACTIVITATI JURIDICE, RELATII PUBLICE ŞI DE SECRETARIAT
Componenta juridică a Serviciului juridic, economic resurse umane şi relaţii publice,
a desfăşurat în cursul anului 2015, următoarele activităţi:

- asigurarea condiţiilor de legalitate a actelor respectiv al măsurilor întreprinse de DPCEP, sens în
care au fost avizate toate contractele şi convenţiile încheiate de DPCEP, precum şi oricare alte
acte ce angajează răspunderea patrimonială a Direcţiei
- asigurarea consultanţei juridice pentru serviciile şi compartimentele din cadrul DPCEP prin
verificarea şi avizarea sub aspectul legalităţii, a materialelor redactate de serviciile şi
compartimentele din cadrul Direcţiei;
- comunicarea către Instituţia Prefectului – Biroul judeţean pentru romi, a rapoartelor prevăzute de
HG 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii romilor pentru perioada 2015 – 2020;
- redactarea şi avizarea juridică, pentru conformitate a dispoziţiilor emise de directorul instituţiei, în
cursul anului 2015 fiind redactate şi vizate un număr de 101 dispoziţii.
Site-ul institutiei www.evidentahunedoara.ro este actualizat periodic cu noutăţile
legislative în domeniu, aici fiind prezentată activitatea structurilor componente, programul de lucru
si audienţe la nivel de judet, date de interes public in legatura cu activităţile de stare civilă şi
evidenţa persoanelor.
Pe linia securitatii documentelor şi a scurgerii de informatii, la nivelul directiei nu au fost
semnalate incidente.
ACTIVITATI FINANCIAR – CONTABILE
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 aprobat prin Hotărârea nr.
172/2015 a U.A.T. Hunedoara a fost stabilit în sumă de 967,00 mii lei, constituit la partea de
venituri din suma de 38,00 mii lei din venituri din taxe administrative şi suma de 929,00 mii lei
subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara. În cadrul secţiunii de funcţionare se
regăsesc 882,00 mii lei, din care 655,00 mii lei reprezintă cheltuieli de personal şi 227,00 mii lei
cheltuielile cu bunuri şi servicii, iar în cadrul secţiunii de dezvoltare se regăsesc 85,00 mii lei,
pentru efectuarea de investiţii prin achiziţionarea unui autoturism, pentru asigurarea în condiţii
optime a activităţii de coordonare şi control metodologic pe linie de stare civilă şi evidenţă a
persoanelor la toate unităţile de pe raza judeţului Hunedoara.
În cursul anului au fost realizate venituri proprii din taxe administrative (taxe furnizări de date şi
taxe de urgenţă: transcrieri, rectificări, schimbări de nume pe cale administrativă), în valoare de
50,00 mii lei. Analizând încasările realizate pe parcursul anului, se con
stată că veniturile proprii ale DPCEP s-au realizat în proporţie de 132 %.
S-a continuat implementarea Sistemului de Control Intern Managerial la Nivelul
instituţiei, potrivit Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare.
ACTIVITĂŢI PE LINIE DE RESURSE UMANE
În luna ianuarie 2015, ca urmare a intrării în vigoare a noilor acte normative privind
salarizarea personalului din sectorul bugetar aferentă anului 2015, (O.U.G. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheluielilor publice) au fost operate primele modificări salariale.

Cu această ocazie au fost operate şi menţiunile corespunzătoare în Registrul de
Evidenţă a Funcţionarilor Publici, pe Portalul de Management al Funcţionarilor Publici de pe siteul ANFP şi în cadrul REVISAL.
În luna ianuarie s-a predat către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara
situaţia statistica ,,Date informative privind fondul de salarii si situaţia posturilor ocupate si vacante
existente la sfârşitul lunii decembrie 2014”.
Până la data de 31 ianuarie 2015, s-a procedat la evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual pentru activitatea
desfăşurată în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 precum şi anexarea acestora la dosarul
profesional al fiecăruia în parte.
În anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 – privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, respectiv în conformitate cu prevederile H.G. 611/2008 cu
modificările şi completăile ulterioare în cadrul Serviciului Juridic, Ecomonic, Resurse Umane şi
Relaţii Publice a fost iniţiat şi derulat cu succes examenul de promovare în grad imediat superior
celui deţinut pentr doi funcţionari publici. Cu această ocazie au fost operate şi menţiunile
corespunzătoare pe Portalul de Management al Funcţionarilor Publici de pe site-ul ANFP.
În semestrul I anul 2015, a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiilor publice
vacante din cadrul instituţiei noastre. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 56, pct. d din
Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, precum şi în baza Capitolului II
“Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici” din H. G. 611/2008, cu modificările
şi completările ulterioare a fost informată Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru
organizarea a unui concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: inspector
principal - Serviciul Evidenţa Persoanelor şi Ghişeu Unic, inspector asistent - Serviciul Evidenţa
Persoanelor şi Ghişeu Unic. În urma acestui concurs, au fost numite în funcţii publice un număr
de 2 persoane, începând cu data de 1 februarie 2015.
In semestrul II au fost majorate salariile conform OUG 27/2015 si Legii 293/2015
pentru modificarea O.U.G. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheluielilor publice
În anul 2015 au fost iniţiate de către serviciul nostru un număr de 110 dispoziţii.
Tot la nivelul Serviciului Juridic, Ecomonic, Resurse Umane şi Relaţii Publice a fost
coordonată şi monitorizată activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, prin
cursurile de perfecţionare profesională organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,
Centru Naţional şi Centrul Regional de Formare Profesională Bucureşti, precum şi de către
centrele regionale. În anul 2015, 12 dintre angajaţii instituţiei au urmate programe de
perfecţionare
ACTIVITATI ADMINISTRATIVE SI TEHNICO - MATERIALE
Pe linie de asigurare tehnico - materială şi gestiune s-a realizat aprovizionarea cu
materiale cu caracter special necesare activitatii de evidenta a persoanelor precum şi cu
imprimatele necesare activităţii de stare civilă de la Serviciul de asigurare tehnico - materială din
cadrul Directiei pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. Acestea au fost
distribuite serviciilor locale precum şi primariilor de pe raza judetului, în functie de necesitati.
CONCLUZII
În concluzie, apreciem că, în momentul identificării unor nereguli sau
disfuncţionalităţi în activitatea de profil, s-au luat măsuri concrete şi imediate pentru înlăturarea

acestora, pentru îmbunătăţirea activităţii şi continuarea perfecţionării tuturor lucrătorilor implicaţi în
această activitate.
Toate cele relatate conduc la concluzia că lucrătorii Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Hunedoara şi ai serviciilor publice comunitare locale din judeţ şi-au
realizat in bune conditii atributiile conferite de lege, desfaşurând un volum mare de muncă cu
celeritate şi profesionalism şi în conformitate cu legislaţia in vigoare, în interesul primordial al
cetăţeanului şi al comunităţii.
2. SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT HUNEDOARA
 Structură şi funcţionare
Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara funcţionează în cadrul Consiliului
Judeţean Hunedoara, înființat conform HG 77 / 2003; 402/2006 si a Regulamentului de
Organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean prin Hotărâre de Consiliu, cu modificările
ulterioare.
Organigrama serviciului cuprinde 4 formaţii de salvare montană repartizate pe toate
zonele muntoase distincte din judeţ şi o echipă salvaspeo:
Formaţia Lupeni
Zona de actiune
- Straja – Vâlcan
- Parte din zona centrală Retezat
Puncte de permanenta:
- Refugiu Straja (toata perioada – 12 luni ) 45°19'16.15" N23°14'12.14"E
Iarna ( 7 salvatori /zi )
Vara ( 2 salvatori / zi )
- Refugiul Poiana Pelegii (numai vara aprox. 4luni)
- Refugiul Bucura (numai vara aprox. 4luni)
17 salvatori montani atestati:
- 3 angajati cu carte de munca
- 14 cu contracte de colaborare
Are în dotare o autospeciala 4x4 de teren pentru transport echipă.
1 buc. Snowmobil
1 buc. ATV cu șenile
Formaţia Petrosani
Zona de actiune
- Parang
- Parte din Șureanu Gradiste
Puncte de permanenta:
- Refugiul Parang (toata perioada) 45°23'4.27"N 23°28'17.65"E
Iarna ( 2 salvatori /zi – în timpul săptămânii )
( 4 salvatori /zi – în weekend)
Vara (2 salvatori / zi în weekend)
11 salvatori montani atestati:
- 1 angajat cu carte de muncă
- 10 cu contracte de colaborare

Are în dotare un autoturism pentru transport echipă (dacia papuc).
1 buc. Snowmobil
1 buc. ATV cu șenile
Formaţia Uricani
Zona de acțiune
- Retezatul Mic
- Oslea
Puncte de permanenta:
- Refugiul Buta (numai vara aprox. 4luni - 2 salvatori / zi)
13 salvatori montani atestati:
- 3 angajați cu carte de muncă
- 10 cu contracte de colaborare
Are în dotare un autoturism pentru pentru transport echipă (dacia papuc).
1 buc. ATV cu șenile
Formaţia Hunedoara
Zona de acțiune
- Parte din zona centrală Retezat
- Parte din Șureanu Gradiște
- Parte din Apuseni
- Parte din Poiana Ruscă
Puncte de permanență:
- Baza Salvamont Râușor (toata perioada – 12 luni)
45°25'4.78"N 22°50'38.53"E
Iarna ( 2 salvatori /zi – în timpul săptămânii )
( 4 salvatori /zi – în weekend)
Vara (2 salvatori / zi )
- Refugiul Zănoaga (numai vara aprox. 4luni - 2 salvatori / zi)
- Punct salvamont Pietrele (vara aprox. 4luni - 2 salvatori / zi)
(8 luni -2 salvatori / zi în weekend)
21 de salvatori montani atestați
- 8 angajati cu carte de munca
- 13 contracte de colaborare:
Are în dotare 2 autospeciale 4x4 de teren pentru transport echipă.
1 buc. UTV cu șenile
1 buc. ATV cu șenile
Echipa Salvaspeo
Zona de acțiune
- Toată zona carstică a județului Hunedoara aprox. 1000 de peșteri,
avene,
puțuri.
- 15 salvatori atestați din mediul speologic cu contracte de colaborare.
- 6 salvatori atestați din mediul subacvatic (scafandrii)
Are în dotare o barca cu motor pentru transport echipă scafandrI.

În cadrul Serviciului Public Judeţean activează un număr de 62 de salvatori montani
atestaţi - activi, 17 fiind angajaţi cu contract de muncă, ceilalţi fiind voluntari cu contracte de
colaborare.
În echipa salvaspeo activează 15 salvatori atestati, voluntari cu contracte de
colaborare.
Conform regulamentului de organizare şi funcţionare şi prin hotărârea membrilor,
formaţiile se întâlnesc lunar pentru planificarea activităţii şi analiza evenimentelor ce au avut loc în
perioada analizată.
 Activităţi
Activitatea din perioada 2014 s-a desfăşurat după un program prestabilit atât în
punctele de permanenţă cât şi în patrulare, cu echipe formate din membri salvamont sau echipe
mixte, împreună cu voluntari.
Principalele activităţi sunt prezentate în cele ce urmează:
a. S-a asigurat prezenţa salvatorilor montani la punctele de permanenţă salvamont,
puncte în număr de 9 pe timpul verii, respectiv: Baza Salvamont Râușor, Cabana
Pietrele, Refugiul Zănoaga, Refugiul Poiana Pelegii, Refugiul Bucura, Refugiul Buta,
Punctul Salvamont Parâng, Câmpuşel, Punctul Salvamont Straja şi în număr de 5 pe
timpul iernii: Punctul Salvamont Straja, Punctul Salvamont Parâng, Baza Salvamont
Râuşor, Cabana Pietrele, Pasul Vâlcan.
b. Membri aspiranți ai formaţiilor au participat la cele patru şcoli de iarnă şi respectiv de
vară care au avut loc la Padina.
c. Membrii activi atestati au participat la cursurile obligatorii de pregatire profesională
(reatestare).
d. S-au derulat acţiuni de salvare şi prim ajutor, numărul acestora fiind de 496 la nivel de
judeţ, majoritatea pe pârtiile de schi, toate fiind finalizate cu succes (vezi Anexa I).
e. S-a finalizat remarcarea a 2 trasee montane și montarea (schimbarea) indicatoerelor
turistice de la intersectia traseelor montane.
f. S-au terminat procedurile de acreditare a echipei salvaspeo din cadrul Serviciului
Public Salvamont Județean Hunedoara
g. Am colaborat cu Administraţia Parcului Naţional Retezat şi Adminsitraţia Parcului
Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina, contribuind la informarea turiştilor referitor la
regulamentele de vizitare, la acţiuni de patrulare, de implementare a unor activităţi de
management, acţiuni de curăţenie cu voluntari (studenți).
h. Au fost intreținute si reparate refugiile din dotarea serviciului: Stâna de Râu, Baleia și
Buta, avariate de vânt și zăpadă, activitate la care au participat pe lângă membrii
formatiei salvamont şi mulţi voluntari (studenți) care au ajutat la transportul materialelor.
i. Curățirea și repitonarea unor trasee de cățărare: în zona Balomir, în Pereții Bucurei și
Valea Râușorului.
Rezultatele activităţilor reflectă munca şi pregătirea profesională de calitate de care
au dat dovadă salvatorii montani în activitatea de salvare montană.
Activitatea de salvare propriu-zisă a solicitat întreaga capacitate a formaţiilor, atât
din punct de vedere al resurselor umane cât şi al celor materiale, precum şi mijloacele de
transport de care dispune.

Trebuie să reamintim că activitatea unui salvator montan nu se rezumă doar la
salvarea montană, ea este mult mai complexă şi anume: patrulare, permanenţă la punctele
Salvamont, întreţinere şi remarcări de trasee, reparaţii refugii şi podeţe şi prevenire.
După cum se observă şi din cazuistică cel mai mare număr de accidente se produc
pe pârtiile de schi, în cazul nostru: Straja, unde, datorită aglomerării suprafeţei schiabile, se
produc majoritatea accidentelor şi unde ar trebui să ne concentrăm eforturile pe viitor împreuna cu
proprietarii de pârtie pentru prevenirea a accidentelor.
Tot în acest context s-a finalizat verificarea tuturor pârtiilor de schi din județ,
împreună cu reprezentanți ai ANT, ISU, Jandarmerie, unde s-au constatat anumite deficiențe care
au fost consemnate în procesele verbale încheiate la fața locului și care vor trebui remediate în
cel mai scurt timp.
Formația salvaspeo din cadrul serviciului a participat la cateva activități de pregătire
și salvare din mediul speologic, iar din anul 2015 formația a obținut certificatul de omologare în
urma testelor și examenelor efectuate în perioada de pregatire.
Am beneficiat şi în acest an de sprijinul financiar din partea Consiliului Judeţean
Hunedoara prin aprobarea unui buget care a permis achiziţionarea unui echipament de salvare,
individual şi de echipă performant.
Pe lângă aceste lucrări vom continua refacerea de podeţe şi trasee montane, lucrări
care se execută anual cu bani de la bugetul aprobat de către Consiliul Județean şi care sperăm
ca pe viitor să poată fi suportate şi din alte surse de finanţare.
Din acest an și în mod special de la începutul sezonului de schi, Serviciul Public
Județean Salvamont se va implica în a ajuta (conform Acordului de parteneriat cu Primăriile
Lupeni și Petroșani) cu echipament și personal cele două formații care au în responsabilitate
zonele schiabile cu afluență turistică mare din județ (Straja și Parâng).
Am participat cu tehnică de salvare, utilaje si personal la toate solicitarile umanitare
de transport de alimente și de acordare de asistență medicală, din județ și din alte județe.
S-a pus un accent deosebit pe activitatea de promovare a imaginii Serviciului Public
Judeţean Salvamont.
Astfel, am participat nenumărate acţiuni demonstrative de salvare de la înălţime şi
de verificare a vitezei de reacţie împreună cu echipele de la ISU, SMURD, JANDARMERIE şi
AMBULANŢĂ, demonstraţii care reflectă profesionalismul salvatorilor montani ci capacitatea de
colabora cu alte structuri de urgenţă.
Toate aceste acţiuni de colaborare au fost foarte apreciate atât de cei care ne-au
invitat la evenimentele respective, cât şi de presă şi de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean.
Sperăm ca şi pe viitor să fim invitaţi la asemenea evenimente şi activitatea noastră să fie la fel de
apreciată de colaboratori.
În toate aceste situaţii am realizat o bună colaborare cu presa, atât de necesară în
promovarea unei imagini corecte.
SITUATIA STATISTICA A ACCIDENTELOR MONTANE PE ANUL 2015
IN JUDETUL HUNEDOARA
NUMAR CAZURI ASISTATE
Din care

399
Romani

362

Din care de sex
Varsta

Sezon
Locul (zona)
producerii accidentului

Rataciti
Masivul

Tipul accidentului

Straini
Masculin
Feminin
< 8 ani
8 - 15 ani
16 - 20 ani
21 - 30 ani
> 30 ani
Iarna
Vara
Partie schi amenajata
Partie neamenajata
Poteci
Cazuri din perete
Alte locuri
Avalansa
Zona alpina
Gasiti
Negasiti (Alarma falsa)
Retezat
Poiana Rusca
Sureanu
Valcan
Godeanu
Parang
Metaliferi
Fracturi membre superioare
Fracturi membre inferioare
Fracturi (traumatism) coloana
Alte fracturi
Entorse membre superioare
Entorse membre inferioare
Plagi
Inghet
Lipotimii
Muscaturi caine/urs

37
242
157
14
32
65
96
192
280
119
232
30
39
3
20
0
75
52
1
87
7
9
233
1
62
15
94
3
4
50
66
53
10
6
1

Echipament

Din care: Cazuri transportabile

Dureri abdominale
Infarct
Arsuri
Corp strain in ochi
Pierdere cunostinta, comotii
Ulcer duodenal
Decedati
Alte afectiuni
Rataciti, gasiti fara afectiuni
Adecvat
Neadecvat

1
1
20
5
22
48
291
108
255

3. AGENTIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A JUDETULUI
 Biroul de elaborare si implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile
1. ”Centru Cultural Castel Nopcsa”
Proiectul „Muzeul Memorial Nopcsa” vizează restaurarea, renovarea şi conservarea
Castelului şi a Domeniului Nopcsa din Săcel, dar şi valorificarea moştenirii culturale prezente aici
prin deschiderea către public, sub forma unui muzeu gestionat de către o Fundaţie memorială
înfiinţată de partenerii din proiect. În muzeu se vor regăsi aspecte ale muncii ştiinţifice şi politice
ale membrilor familiei Nopcsa, iar în parcul dendrologic al castelului vor putea fi admirate şi
studiate plantele rare şi unice ale Ţării Haţegului. În anul 2015 s-a actualizat proiectul și valoarea
acestuia la 5.000.000 de Euro, în vederea depunerii de către Consiliul Județean Hunedoara, în
perioada de început a anului 2016, pe una din axele de finanțare ale Programului Operațional
Regional 2014 – 2020.
Deasemenea, în anul 2015, Agenţia pentru Dezvoltare Economico-Socială a
Judeţului Hunedoara a participat activ și la informarea şi consilierea administraţiilor publice locale
cu privire la liniile de finanţare active
 Compartiment promovare turism in judetul Hunedoara.
2. Actualizarea bazei de date cu oferta turistica a judetului si elaborarea calendarului
anual al evenimentelor care au loc in judeţul Hunedoara – Ianuarie – Februarie 2015
În cadrul acestei activităţi s-a avut în vedere reînoirea si inventarierea obiectivelor
turistice din judeţ, a structurilor de primire turistică, precum şi culegerea de date în ce priveşte
tradiţiile şi obiceiurile acestei zone.
S-a reeditat si reactualizat ”Calendarul anual al evenimentelor din judeţul
Hunedoara - 2015” , care a fost distribuit instituţiilor publice, mass-mediei, şcolilor şi operatorilor
de turism din judet, pentru a fi făcut cunoscut vizitatorilor judeţului nostru.
3. Participarea Consiliului Judeţean Hunedoara la Târgul de Turism al României Bucureşti – Martie 2015.

Acţiunea a avut ca scop promovarea potenţialului turistic al judeţului Hunedoara în
cadrul unei manifestări cu renume în domeniul turistic românesc.
În cele patru zile ale desfăşurării, s-a intermediat atât contactul între proprietarii de
spaţii de cazare şi tur-operatori, cât şi între aceştia şi publicul larg care a avut astfel posibilitatea
de a lua contact în mod direct cu oferta turistică a judeţului nostru.
3. 12 Motive – Aprilie 2015
Inspectorii de specialitate ADEH au vizitat agentiile de turism din judetele
Hunedoara, Sibiu, Timis, Caras-Severin, Alba, Cluj, Bihor, Satu Mare, Gorj, Mehedinti si Valcea,
pentru a le prezenta detalii despe oferta turistica a judetului Hunedoara (materiale de prezentare,
CD baza de date cu operatorii de turism din judet)
4. Proiectul „Produs în Hunedoara”, August 2015
Acțiunea își propune: promovarea produselor culinare tradiționale; promovarea
culturii tradiționale și valorilor locale; susținerea micilor producători și promovarea meșterilor
populari.
La acest eveniment au fost invitați micii producători, meșterii populari cărora li sa
pus la dispoziție, gratuit, standuri de prezentare. Evenimentul a fost la a IV-a editie
5. Bursa de Turism „Hunedoara – Natură, Cultură, Aventură” - Ţebea – Septembrie
2015
A VI-a ediţie a Bursei de Turism "Hunedoara – natură, cultură, aventură" a avut loc la Ţebea în
Septembrie.
Bursa
de
Turism
a
fost
pentru
judeţul
Hunedoara cel mai important moment turistic pentru toţi proprietarii de pensiuni, hoteluri şi
moteluri. Bursa de Turism "Hunedoara – natură, cultură, aventură" s-a bucurat de un mare
succes. Au fost puse la dispoziţie standuri de prezentare.
6. 12 Motive – Octombrie 2015
Inspectorii de specialitate ADEH au vizitat agentiile de turism din judetele
Hunedoara, Sibiu, Timis, Caras-Severin, Alba, Cluj, Bihor, Satu Mare, Gorj, Mehedinti si Valcea,
pentru a le prezenta detalii despe oferta turistica a judetului Hunedoara (materiale de prezentare,
CD baza de date cu operatorii de turism din judet)
7. Participarea Consiliului Judeţean Hunedoara la Târgul de Turism al României –
Bucureşti – Noiembrie 2015
Participarea la Târgul de Turism al României a vizat promovarea obiectivelor
istorice, culturale, recreative, sportive şi turistice ale judeţului Hunedoara. Prin participarea la târg,
s-a obţinut o implementare de acţiuni culturale, recreative şi sportive, având ca unic scop
animarea atmosferei din cadrul târgului şi atragerea a cât mai mulţi vizitatori, vizitatori care au fost
informaţi în detaliu asupra ofertelor obiectivelor culturale şi istorice.
De asemenea, în anul 2015 a fost continuata promovarea paginii de Facebook a
județului Hunedoara – Enjoy Hunedoara, pagina care are ca și componentă principală
promovarea turistică a județului Hunedoara și are la acest moment 175.000 de utilizatori unici.
 Serviciul Management si Administrare Activitati Economice – Parc de Afaceri
Simeria
Proiectul „Parc de Afaceri – Simeria”, cod SMIS 2298, este un proiect cofinanţat prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013. Beneficiarul investiţiei este Parteneriatul încheiat
între UAT – Judeţul Hunedoara şi UAT – Oraşul Simeria. Obiectivul general al Proiectului este

îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri a zonei prin crearea unui centru de promovare al
iniţiativelor antreprenoriale pentru stimularea, atragerea şi dezvoltarea investiţiilor locale şi străine.
Începând cu luna Decembrie 2015, odată cu semnarea contractului de administrare, ADEH a
preluat activitatea de management a infrastructurii de sprijinire a afacerilor.
În vederea administrării, ADEH a supus aprobării plenului Consiliului Județean
Hunedoara a următoarelor proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de
Dezvoltare economico-Socială a Județului Hunedoara (infiintarea Serviciul Management si
Administrare Activitati Economice – Parc de Afaceri Simeria și Proiect de hotărâre privind
aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Parcului de Afaceri Simeria (include aprobarea
Contractului de Administrare al Parcului de Afaceri Simeria, aprobarea Planului de Management
și Administrare al Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția pentru Dezvoltare EconomicoSocială a județului Hunedoara, Metodologia de atribuire a spațiilor destinate închirierii în clădirile
și platformele expoziționale realizate prin proiectul “Parc de Afaceri Simeria”, cod SMIS 2298 și
aprobarea tarifelor ce vor fi aplicate de Agenţia pentru Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului
Hunedoara pentru închirierea spaţiilor imobiliare existente în cadrul Parcului de Afaceri Simeria).
De asemenea, s-a demarat procedura de autorizare ISU a cladirilor, in vederea demararii
activitatii de inchiriere a birourilor si a spatiilor expozitionale.
4. CAMERA AGRICOLA JUDETEANA
 Formare profesională
a) Realizarea de cursuri de calificare a producătorilor agricoli:
Cursuri autorizate
Nr.
Meseria
Locul
Perioada
Număr
crt.
desfăşurării
desfăşurării
absolvenţi
1
Lucrãtor în cresterea
Deva
02.02 –
25
animalelor
10.04.2015
2
Lucrãtor în cresterea
Deva
02.02 –
26
animalelor
12.04.2015
3
Lucrãtor în cresterea
Deva
04.05 –
27
animalelor
10.07.2015
4
Lucrãtor în cresterea
Deva
18.05 –
26
animalelor
24.07.2015
5
Lucrãtor în cresterea
Deva
29.07 –
28
animalelor
07.10.2015
6
Lucrãtor în cultura
Deva
04.0527
plantelor
10.07.2015
7
Pomicultor
Deva
18.05 –
11
24.07.2015
TOTAL:
170
Nota: Lucrător în creşterea animalelor nr.6/2015 (perioada 16.11.2015 – 28.01.2016) – în
desfăşurare
Apicultor 1 (perioada 16.11.2015 – 28.01.2016) – în desfăşurare

b) Realizarea de cursuri de iniţiere a producătorilor agricoli:
Cursuri autorizate
Nr.
Meseria
Locul
Perioada
crt.
desfăşurării
desfăşurării
total
-

Număr
absolvenţi
-

c) Realizarea de cursuri de formare profesională (instruire) a beneficiarilor
măsurilor din PNDR 2007– 2013
Nr.
Măsura
Număr
crt.
cursanţi
1.
Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri
2.
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole
de semi-subzistenţă
3.
Alte măsuri
Total
d) Realizarea de cursuri de formare profesională (instruire) a beneficiarilor măsurilor
din PNDR 2014 – 2020
Nr.
Măsura
Număr
crt.
cursanţi
1.
Măsura 11 – Agricultura ecologică (fermieri cu
peste 300 ha)
2.
Alte măsuri
Total
-

Nr.
crt.
1.

2.

e) Realizarea de cursuri de instruire/informare a producătorilor agricoli privind
normele de ecocondiţionalitate, Codul de bune practici agricole, PNDR 2014 – 2020,
schimbări climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea
energiilor regenerabile, produse tradiţionale etc.:
Tematica instruirii
Locul
Data
Număr
desfăşurării
desfăşurării
participanţi
Plãti compensatorii Sãlasu de Sus,
08.01.96
pentru mãsurile de
General Berthelot,
28.01.2015
dezvoltare ruralã.
Hateg, Pui, Dobra,
Ecoconditionalitate Soimus, Lãpugiu de
Servicii de consiliere Jos, Geoagiu, Balsa,
Actiuni de informare Romos, Ilia,
Gurasada, Burjuc,
Brad
Plãti compensatorii Ilia, Gurasada,
04.02.–
76

130
130

3.

4.

5.

pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã.
Cerinte legale în
materie de
gestionare
Ecoconditionalitate
Servicii de consiliere
Transfer de
cunostinte si actiuni
de informare
Ordin pentru
aprobarea normelor
privind
ecoconditionalitatea
în cadrul schemelor
si mãsurilor de
sprijin pentru
fermierii din
România
OUG 3/2015 pentru
aprobarea
schemelor de plãti
care se aplica în
agriculturã în
perioada 2015-2020.
Plata pentru practici
agricole benefice
pentru climã si
mediu potrivit
Regulamentului UE
1307/2013 art.43-47
(plata pentru
înverzire)
OUG 3/2015 pentru
aprobarea
schemelor de plãti
care se aplica în
agriculturã în
perioada 2015-2020.
Plata pentru practici
agricole benefice
pentru climã si
mediu potrivit
Regulamentului UE

Burjuc, Vetel, Hãrãu,
Certeju de Sus,
Brãnisca, Balsa,
Romos, Geoagiu,
Mun.Brad

27.02.2015

Ilia, Burjuc, Zam,
Dobra, Lapugiu,
Soimus, Hãrãu,
Geoagiu, Balsa,
Romos, Orãstie,
Beriu, Orãstioara de
Sus, Sîntãmãria
Orlea, Hateg,
Totesti, Mun.Brad
Ilia, Zam, Gurasada,
Dobra, Certej,
Hãrãu, Soimus,
Geoagiu, Romos,
Balsa, Orãstie,
Turdas, Beriu,
Sãlasu de Sus, Pui,
Baru, Bãnita,
Mun.Brad

05.03.27.03.2015

127

02.04.29.04.2015

125

Ilia, Gurasada,
Burjuc, Vorta, Vetel,
Brãnisca, Dobra,
Lãpugiu de Jos,
Turdas, Beriu,
Mãrtinesti,
Orãstioara de Sus,
General Berthelot,
Totesti,
Sarmizegetusa, Rîu
de Mori, Mun.Brad

04.05.29.05.2015

124

6.

7.

8.

9.

10.

1307/2013 art.43-47
(plata pentru
înverzire)
Ghidul fermierului
privind
ecoconditionalitatea
2015 cod PPS – GE
versiune 1
-//Ilia, Gurasada,
Vorta, Zam, Hãrãu,
Certeju de Sus,
Dobra, Lãpugiu de
Jos, Orãstioara de
Sus, Beriu, Turdas,
Mãrtinesti, Rîu de
Mori, Hateg,
General Berthelot,
Mun.Brad
-//Ilia, Gurasada,
Burjuc, Vorta, Vetel,
Brãnisca, Dobra,
Lãpugiu de Jos,
Mãrtinesti,
Orãstioara de Sus,
Beriu, Turdas,
Sîntãmãria Orlea,
Rîu de Mori, Pui,
Hateg, Brad
-//Ilia, Vorta, Zam,
Dobra, Lãpugiu de
Jos, Vetel, Brãnisca,
Orãstioara de Sus,
Mãrtinesti, Beriu,
Sãlasu de Sus,
Sarmizegetusa,
Rãchitova, Pui
-//Ilia, Vorta, Burjuc,
Zam, Orãstie, Beriu,
Mãrtinesti,
Orãstioara de Sus,
Rîu de Mori
-//Gurasada, Ilia,
Vorta, Zam, Beriu,
Orastioara de Sus,

03.06.26.06.2015

122

07.07.30.07.2015

154

04.08.28.08.2015

103

02.09.24.09.2015

72

02.10.28.10.2015

137

11.

Total
General

-//-

Orastie, Martinesti,
Pui, Sarmizegetusa,
Sintamarie Orlea,
Salasu de Sus,
Balsa, Geoagiu,
Romos, Dobra,
Lapugiu de Jos,
Vetel, Branisca
Orastioara de Sus,
Beriu, Orastie,
Martinesti,
Rachitova, Riu de
Mori, Pui, Hateg,
Romos, Balsa,
Geoagiu, Dobra,
Lapugiu de Jos,
Vetel, Branisca

04.11.27.11.2015

103

1239

f) Realizarea de cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor consultanţi:
Nr.
Tematica
Locul
Data
Număr
crt.
desfăşurării desfăşurării participanţi
1.
- Norme de ecocondiţinalite (conform Curtea de 12 -13 iunie
1
manualului);
Argeş
2015
- PNDR 2014 – 2020;
- Amenajamente pastorale;
- Produse tradiţionale şi consacrate
2.
Instruirea consultanţilor de la nivel judeţean
Deva
30 iunie
10
şi local privind: - norme de
2015
ecocondiţinalitate ;
- PNDR 2014 – 2020;
- Amenajamente pastorale;
- Produse tradiţionale şi consacrate
Total
11
Situaţia privind impactul absolvirii cursurilor de calificare asupra activităţii
producătorilor agricoli:
Nr.
Meseria
Numele şi prenumele
Impact cursuri
crt.
absolventului/Localitatea
1.
Exemplu: Infiinţare exploataţie
agricolă în domeniul ..........şi
accesarea
de
fonduri
prin

Total

Nr.
crt.

-

-

Realizarea de loturi demonstrative
a) domeniul vegetal:
Cultura
Suprafaţa
ha

măsura....................
-

Localitatea

Organizatori

1.

Porumb

1,70

Loc.LÃPUSNI
CAJ
C
HUNEDOAR
A
CLCA
DOBRA

2.

Rapitã

2,00

Com.ROMO
CAJ
S
HUNEDOAR
A
SC GABIEMA
SRL
ORASTIE

3.

Nuc

0,30

Loc.BÃITA

CAJ
HUNEDOAR
A
CLCA BRAD

4.

Grâu

1,00

Loc.LUNCA

CAJ
HUNEDOAR
A
SC
AGROBUSSI

Veriga
tehnologică
studiată
Pregãtire pat
germinativ,
semãnat,
erbicidat,
administrare
îngrãsãminte
chimice în functie
de hibrid,
evaluarea
productiei
Pregãtire pat
germinativ,
semãnat,
erbicidat,
administrare
îngrãsãminte
chimice în functie
de hibrid,
evaluarea
productiei
Tãierile de
fructificare si de
formare a
coroanei,
tratamentele
fitosanitare în
perioada de
repaus vegetativ,
evaluarea
productiei
Aplicarea de
îngrãsãminte
chimice, stabilirea
nr.de plante/m2,
erbicidare, actiuni

NES SRL
Baia de Cris

5.

Triticale

0,30

5

5,30

Total
Nr.
crt.

b) domeniul zootehnic:
Specia
Număr
animale
de

8

fitosanitare în
perioada de
vegetatie,
evaluare
productie/ha,
productia obtinutã
= 5.000-5.300
kg/ha
Loc.LUNCA
CAJ
Aplicarea de
HUNEDOAR îngrãsãminte
A
chimice, stabilirea
SC
nr.de plante/m2,
AGROBUSSI erbicidare, actiuni
NES SRL
fitosanitare în
Baia de Cris perioada de
vegetatie,
evaluare
productie/ha,
productia obtinutã
= 4.500 kg/ha

Localitatea

Organizatori

1.

Vaci
lapte

Loc.VATA DE CAJ HUNEDOARA
JOS
INCAU EMIL

2.

Porcine

200

Loc.TOTESTI

CAJ HUNEDOARA
GAINA DANIELA

3.

Ovine

1400

Loc.SANCRAI

CAJ HUNEDOARA
LAL IOAN

4.

Albine

135

Loc.DEVA

CAJ HUNEDOARA
I.I.TARNOVEANU
DORIN GEORGE

Veriga
tehnologică
studiată
Intretinere,
furajare,
reproductie,
preparare produse
lactate
Intretinere,
furajare,
reproductie,
vânzare
Intretinere,
furajare,
reproductie,
preparare produse
lactate, vânzare
Nutritia si
alimentatia
albinelor, factori de

microclimat,
tehnologia
intretinerii si
exploatãrii
familiilor de albine,
baza meliferã,
produsele apicole,
bolile si dãunãtorii
albinelor
Total

4

Realizarea de demonstraţii practice:
Nr.
Denumirea activităţii
Locul
Data
crt.
practice
desfăşurării desfăşurării
1.
Tãierile de întretinere
Bãita, Brad, martie, aprilie
in livadã în timpul
Vata de Jos, 2015
repausului vegetativ
Gurasada
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Recunoasterea
Ribita, Baia
agentilor patogeni cu
de Cris
importantã economicã
pentru culturile de
legume si cartof si
combaterea lor
Recunoasterea
Bãita, Vata
principalelor boli si
de Jos
dãunãtori în livadã
Tehnica aplicãrii
Brad
erbicidelor la cultura de
porumb
Fertilizarea si
Lunca
erbicidarea culturilor de
pãioase la loturile
demonstrative
Tratamente împotriva
Sarmizegetus
bolilor foliare la cartof
a
Aplicarea tratamentelor
fitosanitare la legume
în camp
Importanta mulsului
mecanic

Vorta
Aurel Vlaicu

Organizatori

CAJ
HUNEDOARA
CLCA BRAD,
CLCA ILIA
mai, iunie 2015 CLCA BRAD

Număr
participanţi
28

14

iunie 2015

CLCA BRAD

8

aprilie, mai
2015

CLCA BRAD

5

aprilie 2015

CLCA BRAD

4

iunie 2015

CLCA
SINTAMARIA
ORLEA
CLCA ILIA

5

CLCA
GEOAGIU
SC EMAGAB

8

iunie 2015
ianuarie 2015

6

9.

10.

11.
Total

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
Total

Tehnologia preparãrii
si producerea
produsului traditional
„virsli de Salas”
Recoltarea si
evaluarea productiei la
loturile demonstrative
de grâu si triticale de la
SCDA Turda
Furajarea vacilor de
lapte in perioada de
stabulatie
11

Sãlasu de
Sus

mai 2015

SRL
CLCA
SINTAMARIA
ORLEA

7

Baia de Cris
Sat Lunca

22 iulie 2015

CAJ
HUNEDOARA

45

Sintamarie
Orlea

25 noiembrie
2015

CLCA
Sintamarie
Orlea

8
128

Realizarea de materiale de specialitate (proiecte model, ghiduri, pliante, postere, fişe
tehnologice, ziare, reviste etc.):
Denumirea/tematica
Număr exemplare
multiplicate şi distribuite gratuit
Brosuri/Instalarea tinerilor fermieri
100
Brosuri/Sprijin pentru dezvoltarea
100
fermelor mici
Postere-flayer/Tehnologia cresterii
250
bovinelor-principalele date tehnice
Postere-flayer/Tehnologia cresterii
250
ovinelor-principalele date tehnice
700

Realizarea/participarea la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri, seminarii,
simpozioane:
Nr.
Specificaţie
Tematica
Localitatea
Perioada
Organizator
Număr
crt.
desfăşurării
participanţi
Târguri
1. Târg international Echipamente în
Jucu,
23.04.Consiliul
10
de agriculturã,
domeniul
jud.Cluj
26.04.2015 Judetean
industrie
agriculturii,
Cluj
alimentarã si
horticulturii,
AgroTransilv
ambalaje
mecanizãrii,
ania
„Agraria”
zootehniei si
industriei
alimentare
2. Expo-Târg
Prezentare
Vata de Jos 24.05.2015 Primãria si
200
Animale
animale, produse
Consiliul

traditionale,
produse locale,
fonduri europene,
conlucrare în
profil teritorial cu
GAL Tara
Zarandului si
actiuni de
instruire
profesionalã cu
studentii români
de la UASMB si
studentii
americani
3.

Târg de animale

Berbeci de top si
produse
traditionale

Hateg

4.

Târg international
de agriculturã,
industrie
alimentarã si
ambalaje
Agromalim

Mãsurile din
Arad
PNDR 2014-2020
Alte forme de
sprijin pentru
agricultori pe
diferite programe
nationale si
europene de
finantare si
sustinere a
agriculturii
Legislatia din
România privind
verificarea
obligatorie a
masinilor de
stropit – în
vigoare din 2016

11.09.2015

5.

Expo-Târg
„Bãltata
româneascã”
Editia XV

Prezentarea,
bonitarea
animalelor
Festivitate de
premiere

20.09.2015

Bãcia

05.09.2015

Local Vata
de Jos
CAJ
HUNEDOAR
A
Asociatia
Judeteanã a
crescãtorilor
de pãsãri si
animale
HunedoaraDeva,
HEIFER
International
România
Asociatia
crescãtorilor
de ovine
„Tara
Hategului”
Camera de
Comert,
Industrie si
Agriculturã a
judetului
Arad,
Asociatia
crescãtorilor
de animale
Arad

Consiliul
Local Bãcia,
Asociatia
Crescãtorilor
de animale

200

19

1500

6.

Târgul Apulum
Agraria

Demonstratie
hipicã,
demonstratie
culinarã

Alba Iulia

27.09.2015

7.

Sărbătoarea
crescătorilor de
ovine ,,Ţurcanaregina munţilor”

Promovarea rasei Costesti
de ovine Turcana
cu adaptabilitate
în zonă

04.10.2015

8.

Târgul zonal de
ovine

14.10.2015

9.

Târgul
Internaţional
Indagra

Promovarea rasei Pui
de ovine Turcana
cu adaptabilitate
în zonă
Echipamente în
Bucureşti
domeniul
agriculturii,
horticulturii,
viticulturii şi
zootehniei

29.10.30.10.2015

si pãsãri
„Bãltata
româneascã”
-Bãcia
Asociatia
crescãtorilor
de pãsãri si
animale
HunedoaraDeva
CAJ
Hunedoara
Asociatia
Crescãtorilor
de ovine
Alba, CAJ
Alba, DAJ
Alba,
Asociatia
producãtorilo
r de produse
traditionale
si ecologice
Alba
Asociatia
crescătorilor
de ovine
Dacia
Orăstie,
Consiliul
Local
Orăstioara
de Sus, CAJ
Hunedoara
Asociatia
crescătorilor
de ovine Pui
Romexpo
MADR
Asociaţia
Producãtoril
or de
Produse

2

2000

300

14

Traditie si calitate
pe meleaguri
hunedorene
Total
1.

9
Expoziţii
Ziua recoltei

2.

Parada taurilor
SEMTEST BVN

3.

Expoziţie
,,Agritehnica”

3
Concursuri
1. Cel mai bun
cultivator de
cartof
Total
1
Festivaluri
1. Festivalul
Mangalita

Tradiţionale
şi Ecologice
din judeţul
Hunedoara
4245

Prezentarea de Deva-Cristur
produse
agroalimentare
Genetică şi
Sîngeorgiu
reproducţie –
de Mures,
Partenerul
Judetul
crescătorilor de
Mures
bovine din rasa
Bălţată tip
Simmental,
Holstein Friza,
Red Holstein,
Angus,
Charolaise si
suine din rasele
Marele Alb,
Landrace, Duroc,
Pietrain
Utilaje si instalatii Hanovra,
agricole, tractoare Germania
şi piese de
schimb

17.20.09.2015

Consiliul
Local Deva

400

03.10.2015

SEMTEST
BVN

2000

10.11.14.11.2015

Firma
Buttner
Klimatechnik

3

Total

2.

Festivalul
International al

2403
Specializarea în
cultura cartofului

Toteşti

22.09.2015

CLCA
Sîntămărie
Orlea

12
12

Revigorarea
Cluj Napoca
raselor locale de
porcine Mangalita
si Bazna

22.24.05.2015

Degustare de
vinuri rare,

08.10.11.10.2015

Focsani,
Vrancea

Asociatia
Crescãtorilor
de suine
autohtone
Mangalita si
Bazna
Camera
Agricola

1

1

Tot
al
1.

2.

viei si vinului
,,Bachus” 2015
2

prestigioase si
biologice

Judeteana
Vrancea
2

Seminarii/
simpozioane
Seminar – Proiect Agricultura si
Ghelar
PACINFO
protectia mediului
în zona montanã

30.01.2015

Ecoconditionalitat
ea
Bune conditii
agricole si de
mediu
Cerinte legale în
materie de
gestionare
Codul de bune
practici agricole
Atragerea
fondurilor
europene

Schemele si
mãsurile de
sprijin care
trebuie respectate
Normele de
ecoconditionalitat
e GAEC 1-13 si
SMR 1-15

Brad,
Orãstie,
Geoagiu,
Sîntãmãria
Orlea,
Dobra, Ilia,
Orãstie,
Geoagiu

februarie

Prezentarea
mãsurilor active
2014-2020

Dobra, Ilia

mai

4.

Oportunitati de
dezvoltare ruralã
2014-2020 privind
strategiile de
dezvoltare localã

Incurajarea
activitãtilor
turistice
Dezvoltarea
localã LEADER

Brad,
Sîntãmãria
Orlea,
Soimus,
Criscior

iunie

5.

Agricultura
ecologicã

Deva

aprilie

Deva

03.02.2015

3.

6.

Tehnologii de
agriculturã
ecologicã
Simpozion Afaceri pe
Afaceri de succes suprafete mici în
pe suprafete mici agriculturã –
în agriculturã
Cãpsunii si
arbustii fructiferi

APM
Hunedoara
CAJ
Hunedoara
CAJ
Hunedoara
CLCA-uri
APIA
Hunedoara

30

CAJ
Hunedoara
AFIR
Hunedoara
GAL
Sargetia I
CAJ
Hunedoara
GAL Tara
Zarandului

26

CAJ
Hunedoara
CLCA-uri
Directia
Agricolã a
jud.Hunedoa
ra
Pepinierele
Hida din
jud.Sãlaj
CAJ
Hunedoara

18

85

58

81

7.

Simpozion –
Reteaua
nationalã de
dezvoltare ruralã

Zona montanã,
mediu si climã în
regiunea de vest

8.

Simpozion –
Reteaua
nationalã de
dezvoltare ruralã

„Asociatii
Timisoara
profesionale ale
fermierilorprovocãri si nevoi
de dezvoltare”

Total

8

Nr.
crt.
1.

Deva

2627.02.2015

1415.07.2015

US RNDR
Grup de
lucru tematic
CAJ
Hunedoara
APM
Reteaua
Nationalã de
Dezvoltare
Ruralã –
GLT2

24

1

323

Realizare materiale audio-vizuale, emisiuni radio-tv:
Tipul acţiunii
Denumire/tematică
(materiale audio-vizuale,
emisiuni radio.tv)
Emisiune TV Satul Hunedorean
Sfatul specialistului

2.

Emisiune TV satul Hunedorean

3.
4.

Emisiune TV satul Hunedorean
Emisiune TV satul Hunedorean

5.

Emisiune TV satul Hunedorean

6.

Emisiune TV satul Hunedorean

7.

Emisiune KTV

8.

Emisiune Satul Hunedorean

9.

Emisiune Satul Hunedorean

Ecoconditionalitatea
si conditii de obtinere
a subventiilor – APIA
PNDR 2014-2020
Amenajament
pastoral
Cursuri de instruire –
Beneficiar Masura
1.4.1 din PNDR
2007-2013
Atestate de
producator conform
Legii nr.145/2014
Prezentare lot
demonstrativ
cerealier (grâu si
triticale) - Lunca
Acordarea avizelor
consultative conform
Legii nr.145/2014
Targ International de
Agriculturã, Industrie
alimentarã si

Postul şi data
difuzării

Durata

Hunedoara
TV/sãptãmânal
01.02.2015

10 minute

05.04.2015
17.05.2015

10 minute
10 minute

31.05.2015

10 minute

21.06.2015

10 minute

31.07.2015

45 minute

30.08.2015

10 minute

13.09.2015

10 minute

10 minute

10.

Emisiune KTV

11.
12.
13.

Emisiune InfoHD
Emisiune Cori’neata perfectã
Emisiune Satul Hunedorean

14.

Emisiune TVR România - ,,Viata
satului”

15.

Emisiune Satul Hunedorean

Total

15

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

ambalaje
AGROMALIM ARAD
Expo-Târg „Bãltata
româneascã” Bãcia –
Prezentarea si
bonitarea animalelor
din rasa Bãltata
româneascã
Festivitate de
premiere
Sfatul specialistului
Sfatul specialistului
,,Ziua recoltei” –
Geoagiu
Turcana – „Regina
muntilor”
Reportaje la ferme
agricole şi interviuri
ale absolventilor care
au urmat cursurile de
calificare a
producătorilor agricoli
Traditiţie şi calitate
pe meleaguri
hunedorene
Cârnaţi de
Săcărâmbu
Despre Indagra

Consiliere şi asistenţă tehnică în domeniul de activitate:
Domeniul
Număr consilieri
Cultura vegetalã
Legumiculturã
Pomiculturã
Zootehnie
Mecanizare si îmbunãtãtiri
funciare
Economie agrarã si industrie
alimentarã

190
198
85
364
56
42

23.09.2015

45 minute

Sãptãmânal
Sãptãmânal
Hunedoara
TV/sãptãmânal

30 minute
30 minute
30 minute

TVR România/
04.10.06.10.2015

60 minute

03.12.2015

30 minute

7
Total

Nr.
crt.
1.
Total

Legislatie

600
1535

Diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor ADER finanţate prin Planul
sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală,
pentru perioada 2011-2014 “ Orizont PAC 2020”:
Tipul
Denumire proiect/
Locul
Data
Organizatori
Număr
activităţii
Tematica
desfăşurări desfăşurării
participanţi
i
-

11.Identificare potenţiali beneficiari ai măsurilor PNDR 2014 – 2020, asistenţa tehnică şi consilierea acestora în accesarea de
fonduri europene:
Nr.
Numele şi Adresa,
6.36.4Alte
4.1 - Investitii 4.2 - Investitii 6.1- Sprijin 6.2 - Sprijin
crt.
prenumele date de
in exploatatii pentru
pentru
pentru
Sprijin
Investiţii în măsuri
contact
pentru
crearea şi
agricole
procesarea/
instalarea infiinatarea
marketingul
tinerilor
de activitati dezvoltare dezvoltarea
produselor
fermieri
neagricole in a fermelor de activităţi
agricole
zonele rurale
mici
neagricole
1.
Sat Burjuc
1
BARTHA
nr.64
EDUARD
Com.Burjuc
GABRIEL Tel.0732 469
187
2.
BENTEU
Sat Fata
1
ADRIAN
Rosie nr.8
CRISTIAN Com.Bãtrân
a
Tel.0786 943
191
3.
CARPINIS Loc.Feteni
1
AN
nr.19
DUMITRU Oras Cugir
Tel.0762 639
455
4.
CARPINIS Sat Ciungu
1
AN
Mare nr.64
DUMITRU Com.Romos
Tel.0761 542
660
5.
CORNEA
Sat
1

6.

7.

8.

9.

10.

GHEORGH Banpotoc
E
nr.235
FENICIAN Com.Hãrãu
Tel.0757 861
793
FISCUTEA Str.Zlasti
NU
nr.110
EVELYNE Mun.Hunedo
STEFANIA ara
Tel.0751 284
450
FLORONE Str.Bãrbãteni
SC IOSIF
nr.159
ADRIAN
Mun.Lupeni
Tel.0730 513
256
HARAU
Sat Mânerãu
FLORENTI nr.34
N
Com.Pestisu
Mic
Tel.0762 001
382
JOSAN
Sat Rovina
LEORIAN nr.41
ADRIAN
Com.Brãnisc
a
Tel.0725 387
980
MEDREA
Sat Criscior

1

1

1

1

1

CLAUDIA
MARIA
11.

12.

13.

14.

15.

nr.116
Com.Criscior
Tel.0725 276
756
MOLDOVA Str.Unirii,
N CIPRIAN bl.61/9
IOAN
Oras Uricani
Tel.0726 974
854
NICOARA Sat
MIRON
Bancpotoc
DANIEL
nr.220
Com.Hãrãu
Tel.0722 785
607
PUZDREA Sat Pestisu
PAUN
Mare nr.229
Mun.Hunedo
ara
Tel.0764 157
777
SIMINA
Str.Viata
ANDREEA Nouã nr.23
IULIA
Mun.Brad
Tel.0723 369
807
STANCI
Str.Bãrbãteni
CONSTAN nr.102C
TIN
Mun.Lupeni
ADRIAN
Tel.0728 465

1

1

1

1

1

412
16.

17.

18.

19.

20.

21.

STANUS
ANDREI
IOAN

Sat Rusor
nr.38
Com.Pui
Tel.0766 701
987
STRAJAU Sat Mânerãu
ALIN
nr.2
GHEORGH Com.Pestisu
E
Mic
Tel.0724 365
936
TICULA
Sat Cerbãl
OVIDIU
nr.77
IONEL
Com.Cerbãl
Tel.0759 015
141
VASIU
Sat Bãtrâna
CRINEL
nr.4
VLAVIUS
Com.Bãtrân
a
Tel.0736 347
424
ZERIU
Sat Bunesti
IONUT
nr.6
CORNELIU Com.Balsa
Tel.0723 770
486
ALIONESC Sat Cucuis

1

1

1

1

1

1

22.

23.

24.

25.

26.

U
nr.28
GHEORGH Com.Beriu
E
Tel.0762 665
368
ARMIONI
Sat Ciula
OVIDIU
Micã nr.20
Com.Rãchito
va
Tel.0740 839
308
BETEA
Sat Tebea
DOINA
nr.309
Com.Baia de
Cris
Tel.0731 690
912
BLAGA
Sat
NICOLAE Homorod
nr.21
Com.Geoagi
u
Tel.0254 248
992
BORC
Str.Careman
NICOLAE nr.3
Oras Uricani
Tel.0732 595
249
BORC
Str.Careman
NICOLAE nr.11

1

1

1

1

1

27.

28.

29.

30.

31.
32.

Oras Uricani
Tel.0729 027
362
BRUZAN
Str.Minerului
AURELIU , bl.25/38
Deva
Tel.0727 880
756
FARCAS
Sat
ANDREEA Mesteacãn
nr.97
Mun.Brad
Tel.0722 313
732
FINUCA
Sat Ponor
IONUT
nr.93
Com.Pui
Tel.0722 313
732
GRUESCU Sat Bosorod
ROXANA
nr.187
Com.Bosoro
d
Tel.0725 928
780
HER
Sat Ocolisu
FLORIN
Mic nr.54
Orastie
HOALGA
Str.Murgonil
ION
or nr.9

1

1

1

1

1
1

Oras Uricani
Tel.0729 358
363
Str.Vânãtoril
or nr.28,
Lupeni
Tel.0732 063
871

33.

IANCU
DIANA

34.

IUGA
Str.Poienilor
ANGELICA nr.8A
Petrosani
Tel.0762 870
943
IUGA
Str.Bejan
MARIUS
nr.22
Deva
Tel.0727 819
502
JURJ
Sat Fizesti
ADELA
nr.95
Com.Pui
Tel.0769 866
417
MANGA
Str.Luncii
CRISTORE nr.16
ANU
Brad
Tel.0752 611
556
MÂRZA
Sat

35.

36.

37.

38.

1

1

1

1

1

1

LOREDAN
A

39.

MOGA
ALEXAND
RU

40.

NASTA
MIHAI

41.

NEAGU
MILIDORA

42.

PASCU
CRISTIAN

43.

PÃTRU
ANCUTA

Bucuresci
nr.72
Com.Bucure
sci
Tel.0254 684
066
Sat Poieni
nr.6
Com.Beriu
Tel.0786 885
495
Sat Costesti
nr.5
Orãstie
Tel.0732 925
Sat
Cioclovina
nr.26
Com.Bosoro
d
Tel.0766 413
562
Sat Poieni
nr.14
Com.Beriu
Tel.0736 899
599
Sat Livada
nr.63
Com.Tomest

1

1

1

1

1

44.

PETRAR
IOSIF

45.

RUSOIU
CIPRIAN

46.

RUSU
ALEXAND
RU

47.

STÃNCIOI
IOAN

48.

ZEPA
DANIEL

i
Tel.0757 943
086
Str.Bãrbãteni
nr.88
Lupeni
Tel.0729 259
272
Sat Ocolisu
Mic nr.97
Com.Orãstio
ara de Sus
Tel.0734 318
443
Al.Jupiter,
bl.22
Deva
Tel.0755 189
535
Sat Chitid
nr.110
Com.Bosoro
d
Tel.0760 329
140
Sat Meria
nr.49
Com.Lunca
Cernii
Tel.0766 224

1

1

1

1

1

49.

ANTÃNAS
ADRIANA

50.

BERNA
DORINA

51.

BEUCÃ
ROXANA
RAHELA

52.

BOGDAN
IOANA
ALEXAND
RA

53.

BOLEA
PETRU
CRISTIAN

54.

BORC

545
Sat Lunca
nr.44
Com.Baia de
Cris
Tel.0757 906
655
Sat Merisor
nr.70
Com.Bãnita
Tel.0254 545
681
Sat Ohaba
Sibisel nr.18
Com.Rîu de
Mori
Tel.0769 778
871
Oras Hateg,
str.T.Vladimi
rescu nr.10
Tel.0747 335
916
Sat Petros
nr.337
Com.Baru
Tel.0254 545
681
Mun.Lupeni,

1

1

1

1

1

1

55.

56.

57.

58.

59.

ANDREEA Al.Liliacului,
GABRIELA bl.3, sc.2,
ap.20
Tel.0725 498
895
BUMBESC Sat Meria
U IONICÃ nr.64
Com.Lunca
Cernii
Tel.0742 282
598
BUTULES Oras Hateg,
CU ADINA Al.Construct
orului nr.2,
sc.A, ap.17
Tel.0769 596
792
CÃLÃMAR Mun.Brad,
CÃLIN
str.Corindest
i nr.14
Tel.0721 051
198
DANCIU
Sat Uric
FLORIN
nr.88
Com.Pui
Tel.0745 061
851
HANGIU
Mun.Deva,
LAURA
str.M.Emines
MANUELA cu, bl.C80,

1

1

1

1

1

sc.1, ap.16
Tel.0720 004
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60.

JINARIU
FLORIN

61.

PÃTRAS
FLORIN

62.

RADU
LOREDAN
A

63.

RÃDUCAN
U PAUL

Sat
Gurasada
nr.96
Com.Gurasa
da
Tel.0751 887
998
Sat
Prãvãleni
nr.69
Com.Vata de
Jos
Tel.0726 770
209
Sat Sãlasu
de Sus
nr.157
Com.Sãlasu
de Sus
Tel.0761 527
473
Mun.Deva,
Al.Jupiter,
bl.25, ap.43
Tel.0726 628
138

1

1

1

1

64.

Total

VÃRUTOIU Mun.Orãstie,
OVIDIU
bdl.N.Bãlces
IOAN
cu nr.34
Tel.0745 993
933
64

1

36
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Elaborare de proiecte pentru accesare fonduri europene:
Nr. Număr Valoare 4.1. Investitii 4.2.Investitii
6.1. Sprijin
6.2. Sprijin
6.3. Sprijin
crt. proiecte proiecte in exploatatii pentru
pentru
pentru
pentru
total
total
agricole
procesarea/mar
instalarea
infiinatarea de
dezvoltarea
ketingul
tinerilor fermieri
activitati
fermelor mici
- euro produselor
neagricole in
agricole
zonele rurale
Număr Valo Număr Valoar Număr Valoar Număr Valoar Număr Valo
proiect are proiect
e
proiect
e
proiect
e
proiect
a
e
e
e
e
e
re
euro
euro
euro
euro
euro
1.
Tota
l

6.4. Investiţii
în crearea şi
dezvoltarea
de activităţi
neagricole

Alte măsuri

Număr Valo Nr. Valo
proiect
a
proi are
e
re ecte
euro
euro
-

-

Consiliere şi asistenţă tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăţi pentru proiectele finanţate prin PNDR
Nr.
Măsura
Număr
crt.
dosare plăţi elaborate
1.
141
120
Total
120

-

-

Elaborare proiecte de amenajamente pastorale în vederea organizării, administrării şi
exploatării pajiştilor permanente
Nr.
Număr localităţi (UAT)/
Număr proiecte
Număr proiecte
crt.
judeţ
solicitate
elaborate
69
5
3
Total
69
5
3
Eliberare avize consultative în vederea obţinerii atestatului de producător
Număr localităţi/
Număr localităţi Număr avize consultative
Nr.
judeţ
repartizate de
eliberate
crt.
CJ
69
52
4802
Total
69
52
4802
Acţiuni de identificare a operatorilor economici, consilierea acestora şi acordarea de
asistenţă tehnică pentru întocmirea documentaţiei necesare în vederea atestării produselor
tradiţionale şi a celor obţinute conform reţetelor consacrate româneşti
Nr.
Denumire operator
Denumire produs
Număr
Număr
crt.
economic consiliat
caiete sarcini
produse
întocmite
atestate
1.
Turcanu Constantin Daniel – Cârnati afumati
1
I.I
„Sãcãrâmb”Turcanu
2.
Rovinar Tatiana
Pastã de mãcese
1
„Casa Maria”-I.I
„Casa Maria”
3.
Pãstilã Ioan – I.I
Plãcinta înfuriatã
1
MãlãiesteanaPãstilã
Total
3
2
1
Alte activităţi solicitate de Consiliile judeţene, administraţiile locale şi asociaţiile din
agricultură (se vor specifica)
 Identificarea beneficiarilor Masurii 1.4.1 din PNDR 2007 – 2013 pentru cursurile de
instruire pe urmãtoarele module: Managementul exploatatiilor agricole,
Contabilitate, Agriculturã ecologicã, Protectia mediului – 203 beneficiari;
 Proiect Pilot elaborat de colectivul CAJ Hunedoara – Centrul de promovare a
produsului traditional hunedorean;
 Vizitã de lucru – Cresterea bovinelor din rasele de carne Aberdeen Angus, o
afacere profitabilã în loc.Marpod, jud.Sibiu;
 Identificarea locatiilor, organizare si încheiere contracte la ferme – scoalã în
loc.Sîntãmãria Orlea, Hateg, Sãlasu de Sus, General Berthelot;

112

 Vizitã la ferme – scoalã: fermã vaci lapte si vaci carne (com.Vata de Jos), fermã
ovine (sat Cincis, com.Teliucu Inferior), fermã porcine (com.Totesti), în perioada
31.03.-01.04.2015 – 36 cursanti;
 Vizitã la ferme – scoalã: fermã de ovine (sat Hãsdat, mun.Hunedoara), fermã de
vaci de lapte (com.General Berthelot), fermã de porcine (com.Totesti) în data de
30.06.2015 – 30 cursanti;
 Vizitã la fermã scoalã – Fermã porcine (com.Totesti) în data de 01.07.2015 – 30
cursanti;
 Vizitã de lucru – Lot demonstrativ cu soiuri de grâu si triticale de la SCDA Turda –
22.07.2015 –
 45 participanti;
 Vizitã la ferme scoalã – Fermã de ovine (sat Hãsdat, Mun.Hunedoara) – 22.09.2015
- 25 cursanti;
 Vizitã la ferme scoalã – Fermã de vaci lapte (sat Tustea, com.General Berthelot) –
22.09.2015 - 25 cursanti;
 Vizitã la ferme scoalã – Fermã de porcine (com.Totesti) – 22.09.2015 - 25 cursanti;
 Promovarea activitãtii Camerei Agricole Judetene Hunedoara în ziarul local
„Mesagerul hunedorean” – sãptãmânal;
 Parteneriat de cooperare cu Grupurile de acţiune locală:
- Asociaţia Sargertia GAL I
- Asociaţia Microregiunea “Tara Hategului – Tinutul Pãdurenilor” GAL
- Asociatia Intercomunitarã “Tara Zarandului” LEADER GAL
- bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC;
- obligaţia menţinerii suprafeţelor de păşuni permanente la nivel naţional (raportul
de referinţă - % Pp);
- cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor în cadrul
plăţilor de agromediu;
- cerinţe legale în materie de gestionare – SMR;
- actiuni de asistenta tehnica de specialitate privind aplicarea măsurilor prevăzute în
Programul de Acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi;
- amenajarea capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd pe platforme individuale sau
colective;
- respectarea perioadei de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol (calendarul de
interdicţie);
- stabilirea cantitaţii maxime de azot (170 kg\ha) provenită din aplicarea îngrăşămintelor
organice pe terenul agricol în decursul unui an de zile;
- aplicarea gunoiului de grajd pe terenul agricol în funcţie de condiţiile locale specifice;
- acoperirea terenurilor în pantă cu culturi agricole în timpul iernii;
- încărcatura de animale la hectar, acţiuni tehnice şi amenajări pastorale pe păşunile
comunale;
- infiinţarea şi menținerea fâşiilor de protecţie situate în vecinătatea apelor de suprafaţă
sau a captărilor de apă potabilă, cu respectarea restricţiilor prevazută în programele de acţiuni.
Consiliere şi asistenţă tehnică în constituirea şi funcţionarea formelor asociative în
agricultură.
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Colaborarea cu unităţile de cercetare-dezvoltare de pe raza judeţului în vederea
diseminării rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor ADER finanţate prin Planul Sectorial de
cercetare-dezvoltare pentru agricultură şi dezvoltare rurală „Orizont PAC 2020”
Intocmire documentaţie specifică pentru Eliberarea avizului consultativ necesar
obţinerii atestatului de producător în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţii produselor din sectorul agricol.
Asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea proiectelor de amenajament
pastoral în vederea utilizării raţionale şi îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor Conform
OG.nr.34/2013 aprobată prin Legea nr.186/2014, HG nr.1064/2013 şi Ghidul de intocmire a
amenajamentelor pastorale realizat de Institul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Brasov.
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D. AGENTI ECONOMICI
1. S.C. APA PROD S.A. DEVA
In prezent, SC ApaProd SA Deva operează servicii de alimentare cu apă și de
canalizare, în baza contractului de delegare a serviciilor mpublic de alimentare cu apă și de
canalizare în municipiile Deva, Hunediara și Brad, orașele Simeria, Hațeg, Geoagiu, Călan și
comunele Sîntămărie Orlea, Bretea Română, Băcia, Ilia, Criscior, Certeju de Sus, Dobra, Teliucu
Superior, Desnuș, Pui, Gurasada, Romos, Vețel, Buceș, Bucureșci, Hărău, General Berthelot,
Sarmizegetusa, Băița și localități adiacente.
SC ApaProd SA este societate comercială pe acțiuni, având ca obiect principal de
activitate captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) și ca activitate secunddară
colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700).
Societatea a fost înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul
Hubnedoara la data de 25./07.2001 sunb nr.J20/571/2001, CUI 14071095.
Sediul social al societății este în Deva, Calea Zarandului nr.43.
Structura acționariatului la data prezentei este următoarea:
DENUMIRE ACTIONAR
VALOARE CAPITAL (lei)
%
C.J. Hunedoara
640.870
76.7224
C.L. Deva
70.970
8,4962
C.L. Hunedoara
70,970
8,4962
C.L. Brad
42.870
5,0125
C.L. Orăștie
1.420
0,1700
C.L. Geoagiu
5.250
0,6285
C.L. Hațeg
420
0,0503
C.L. Călan
420
0,0503
C.L. Simeria
420
0,0503
C.L. Ilia
420
0,0503
C.L. Dobra
420
0.0503
C.L. Sîntămărie Orlea
420
0,0503
C.L. Bretea Română
420
0,0503
C.L. Băcia
420
0,0503
C.L. Certeju de Sus
600
0,0718
835.313
100
Dezvoltarea activității în 2015 a avut loc pe trei diecții strategice:
A. Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
B. Extinderea ariei de operare și în alte unități administrativ-teritoriale
C. Continurea procesului de îmbunătățire a performanțelor operatorului
Prin modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare s-a
urmărit:
- îmbunătățirea parametrilor de funcționare și reducerea pierderilor de apă;
- reabilitarea?înlocuirea rețelelor și echipamentelor cu durata de exploatare depășită;
- retehnologizarea pentru eficientizarea funcționării și amanagementului operațional;
- reducerea costurilor de exploatare.
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Extinderea ariei de operare a fost și va continua să fie analizată în detali de
conducerea societății, iar strategia de extindere pe termen scirt și mediu a fost continuată și în
anul 2015.
Avantajele extinderii ariei de operare sunt:
- furnizarea serviciilor la nivel regional și folosirea sistemelor integrate poate duce la
reducerea risipei de apă, promovarea conservării resurselor, minimizarea investițiilor și
protecția surselor de apă;
- creșterea capacității de pregătire și implementare a proiectelor de investiții de dimensiuni
mari și organizate teritorial;
- îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, a relației cu clienții și a percepției acestora
privind operatorul;
- implementarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de
costuri: centralizarea activității de facturare și managementul financiar, unitatea de
implementare a proiecului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat
etc.
PROIECTE CU COFINANTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA PROMOVATE DE
SC APA PROD SA DEVA
I.Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastucturii de apă și apă uzată în județul
Hunedoara” derulat în cadrul POS Mediu în perioada de programare 2007-2013
In cadrul POS Mediu, în 19 februarei 2013 s-a semnat Contractul de finanțare
nr.146005 între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Apa Prod SA Deva, prin care s-a
promovat Proiectul regional CCI 2011 RO 161 PR 005 „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de
apă și apă uzată în județul Hunedoara”. Contractul de finanțare cu MMSC s-a semnat în baza
Deciziei de Aprobare nr.C(2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene cu nr.41097
de înregistrare în SMIS-CSNR și a Ordinului Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr.217
din 08.02.2013.
Valoarea totală a proiectului cu TVA este de 599.180.663 lei, din care:
- valoarea eligibilă, conform POS Mediu și în conformitate cu Decizia de aprobare
nr.C(2012) 8673 din 28 noiembie 2012 a Comisiei Europene (fără TVA) este de
454.403.576 lei (finanțare nerambursabilă și contribuția financiară a membrilor ADI de la
bugetele locale)
- valoarea proiectului alta decât cea eligibilă conform POS Mediu (fără TVA) este de
29.975.301 lei (contribuția SC Apa Prod SA la proiect)
Prin semnarea Actului adițional nr.1 din 27.09.2013, Contractul de finanțare s-a
modificat după cum urmează:
Valoarea totală a proiectului cu TVA este de 580.489.969 lei, în conformitate cu
Ordinul nr.1745 din 12.07.2013 al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, din care:
- valoarea eligibilă conform POS Mediu și în conformitate cu Decizia de aprobare
nr.C(2012) 8673 din 28 noiembie 2012 a Comisiei Europene (fără TVA) este de
440.263.222 lei (finanțare nerambursabilă și contribuția financiară a membrilor ADI de la
bugetele locale)
- valoarea proiectului alta decât cea eligibilă conform POS Mediu (fără TVA) este de
29.042.515 lei (contribuția Apa Prod SA la proiect)
- valoarea TVA este de 111.184.232 lei
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Prin semnarea Actului adițional nr.2 din data de 14.12.2015, durata contractului s-a
modificat la 43 de luni de la data semnării Contractului de finanțare, respectiv până la dataa de
10.06.2016.
Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Hunedoara reprezintă prima fază cuprinsă în Strateia de dezvoltare pe termen lung (sau în Planul
de investiții pe termen lung) în domeniul apei și apei uzate, așa cum aceasta este dezvoltată în
Master Planul pentru apă și apă uzată al județului Hunedoara, astfel:
Faza 1: această fază urmează să fie cofinanțată de Uniounea Europeană, prinh fondul de
Coeziune și cuprinde 6 aglomerări mai mari de 10.000 P:E., care sunt: Hunedoara, Deva, Brad,
hațeg, Călan și Simeria. Investițiile sunt orientate spre rețelele de distribuție a apei, rețelele de
canalizare și stațiile de tratare a apei uzate, pentru a oferi o rată de acoperire mai mare de 90%
din populație.
Faza 2: această fază va acoperi cerințele referitoare la distribuția apei, la canalizare și la
epurarea apei uzate pentru aglomerări care sunt mai mari de 2.000 locuitori. Faza 2 trebuie să fie
terminată până în 2018, dată care coincide cu termenul limită al Directivei CE referitoare la
colectarea și epurarea apei uzate și care, de asemenea, coincide cu condițiile definite în Tratatul
de Aderare. După finalizare, cel puțin 90,5% din populație va fi conectată la sistemul de
alimentare cu apă, la sistemul de canalizare și la stațiile de epurare a apei uzate.
Faza 3: această fază va începe în 2019, până la sfârșitul Master Planului în 2040. Pe
parcursul acestei faze, alimentarea cu apă va ajunge și în zonele rurale și va furniza apă potabilă.
De asemenea, salubrizarea va fi îmbunătățită, atât prin măsuri adecvate sau prin sisteme de
canalizare, cât și prin stații mici de tratare a apei uzate.
Obiectivul general al Proiectului „Extinderea și reabilitatea infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Hunedoara” îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă
uzată din 6 zone distincte ale județului Hunedoara, în vederea îndeplinirii obligațiilor de
conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare și mai ales din Directiva Europeană 98/83/CE
referitoare la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația
națională prin Legea nr.458/2002 cu privire la calitatea apei potabile, modificată prin Legea
311/2004 și directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotărârea 352/2005
referitoare la tratarea apei uzate urbane și îmbunătățirea performanțelor operatorului regional SC
ApaProd SA Deva, pentru asigurarea viabilității financiare și operaționale a acestuia, respectiv
pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și canalizare ale județului.
Imbunătățirea referitoare la tratarea și distribuirea apei potabile și la colectarea și
tratarea apei uzate se vor implementa pentru aglomerările Deva (incluzând localitățile Deva,
Sîntuhalm, Archia), Hunedoara (incluzând localitățile Hunedoara, Hășdat), Simeria, Hațeg
(incluzând localitățile Hațeg, Sîntămărie Orlea), Călan (incluzând localitățile Călan Vechi, Călan
Nou, Strei Sîngiorgiu, Strei, Ohaba Strei, Strei Săcel) și Brad (incluzând localitățile Brad, Tărățel,
Valea Bradului, Criscior, bucuresci) localizate în județul Hunedoara și vor determina conectarea la
sisteme a cetățenilor din aglomerări și conformitatea obiectivelor existente cu reglementările
directivelor UE.
Obiectivele asociate sunt:
- asigurarea serviciilor de apă și canalizare la tarife accesibile
- asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane
- îmbunătățirea calității cursurilor de apă
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-

îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite din proceul de epurare și
tratare a apei
- crearea de strucuri inovatoare și eficiente de management al apei
- conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului,
transpusă în Ordinul Ministerului 344/16.08.2004 cu privire la protecția de mediu a solurilor
atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apă uzată.
Componentele proiectului:
In cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:
- reabilitareaa și extinderea conductelor de aducțiune, a surselor de apă și a stațiilor de
tratare a apei
- reabilitarrea și modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, stații de pompare
etc)
- extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă
- construcții de stații de epurare a apelor uzate
- asistență tehnică pentru managementul proiectului, pentru OR și publicitate
- consultanță pentru supervizarea lucrărilor
Imbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin
asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în
2015 și stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor ce apă și apă
uzată, se vor implementa în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Hunedoara” fin finalizarea cu succes a următoarelor contracte:
- 10 contracte de lucrări pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată
în zonele de aprovizionare/aglomerările cuprinse în proiect
- 2 contracte de servicii pentru asistență tehnică în supervizarea lucrărilor pentru
managementul proiectului
Contracte de lucrări cuprinse în cadrul proiectului:
HD-CL1 – „Construirea și reabilitarea aducțiunilor de apă brută, rezervoarelor și stațiilor de
pompare apă din Hunedoara, Hațeg și Călan”
HD-CL2 – „Construirea și reabilitarea captărilor de apă, stațiilor de tratare apă,
rezervoarelor și stațiilor de pompare apă în Deva, simeria și Brad”
HD CL3 – „Reabilitarea sistemelor de tratare și transport pentru alimentarea cu apă a
localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”
HD-CL4 – „Construcție stație nouă de epurare a apelor uzate în Călan”
HD-CL5 – LOT1 – „Lucrări pentru reconstrucția stațiilor de epurare Deva și Hunedoara”
HD-CL5 - LOT2 – „Construcția platformelor de depozitare a nămolului provenit de la stațiile
de epurare Deva și Hunedoara”
HD-CL6 – „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a
rețelei de canalizare din Brad”
HD-CL7 – „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a
rețelei de canalizare din Călan și Hațeg”
HD-CL8 – „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a
rețelei de canalizare în Hunedoara”
HD CL9 – „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a
rețelei de canalizare din Deva și Simeria”
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Contracte de servicii cuprinse în cadrul proiectului:
HD-SC1 – „Asistență tehnică pentru managementul Proiectului „Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”
HD-SC2 – „Supervizarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara”
Indicatorii de performanță ai proiectului:
 Pentru sectorul de alimentare cu apă:
- asigurarea conformării cu cerințele Directivei 98/83/EC privind calitatea apei
destinate consumului uman, transpusă în legislația națională prin Legea
nr.458/2002 referitoare la calitatea apei potabile, amendată de Legea 311/2004, în
aria de proiect
- îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate, în conformitate
cu Directiva de apă 98/83/EC, în aria de proiect de la 95% în 2010 la 100% în 2015
- alimentarea cu apă potabilă de calitte și în condiții de siguranță a aproximativ
175.210 locuitori (din totalul de 181.106 locuitori în zona de proiect)
- asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului
maximizării eficienței costurilor, calității în operare și suportabilității populației
- imbunătățirea siguranței alimentării cu apă potabilă, prin reabilitarea conductelor
uzate structural
- reducerea pierderilor fizice de apă.
 Pentru sectorul de apă uzată:
- asigurarea conformării cu legisalția națională și UE în sectorul de mediu, prin
implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate
orășenești, transpusă în legislația națională prin HGR 352/2005, amendată de HGR
188/2002 referitoare la colectarea și tratarea apelor uzate urbane și evitarea
deversării apelor reziduale neepurate în apele curgătoare naturale
- creșterea calității apei de suprafață prin minimizarea efectelor poluării produse de
așezări umane
- colectarea apelor uzate de la aproximativ 178.961 locuitori (2015) și transportarea
în siguranță la stația de epurare
- diminuarea riscului asupra sănătății umane prin extinderea rețelei de canalizare
astfel încât să deservească întreaga populație care depinde de sisteme individuale
- asigurarea accesului la servicii de canalizare de calitate pe baza principiului
maximizării eficienței costurilor, calității în operare și suportabilității populației
- reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare și a riscului de refulare a apei uzate.
Progresul fizic al proiectului la data de 31.12.2015 este de 98%
Progresul financiar al proiectului la data de 31.12.2015 este de 81%
Stadiul de realizare a contractelor de lucrări la data de 31.12.2015:
HD-CL1 – „Construirea și reabilitarea aducțiunilor de apă brută, rezervoarelor și stațiilor de
pompare apă din Hunedoara, Hațeg și Călan”
 progresul fizic este de 86%
 progresul financiar este de 59%
HD-CL2 – „Construirea și reabilitarea captărilor de apă, stațiilor de tratare apă,
rezervoarelor și stațiilor de pompare apă în Deva, Simeria și Brad”
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 progresul fizic este de 99%
 progresul financiar este de 92%
HD CL3 – „Reabilitarea sistemelor de tratare și transport pentru alimentarea cu apă a
localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”
 progresul fizic este de 99%
 progresul financiar este de 88%
HD-CL4 – „Construcție stație nouă de epurare a apelor uzate în Călan”
 progresul fizic este de 98%
 progresul financiar este de 92%
HD-CL5 – LOT1 – „Lucrări pentru reconstrucția stațiilor de epurare Deva și Hunedoara”
 contract finalizat
HD-CL5 - LOT2 – „Construcția platformelor de depozitare a nămolului provenit de la stațiile
de epurare Deva și Hunedoara”
 contract finalizat
HD-CL6 – „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a
rețelei de canalizare din Brad”
 progresul fizic este de 95%
 progresul financiar este de 58%
HD-CL7 – „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a
rețelei de canalizare din Călan și Hațeg”
 progresul fizic este de 100%
 progresul financiar este de 81%
HD-CL8 – „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a
rețelei de canalizare în Hunedoara”
 progresul fizic este de 100%
 progresul financiar este de 79%
HD CL9 – „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și a
rețelei de canalizare din Deva și Simeria”
 progresul fizic este de 94%
 progresul financiar este de 53%
II. Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Hunedoara” derulat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare în
perioada de programare 2014-2020
Etapele parcurse până la 31.12.2015 pentru implementarea proiectului:
ETAPA I – ELABORARE MASTER PLAN
In vederea definitivării programului investițional pe termen mediu și lung (pe o
perioadă de cel puțin 201 de ani), SC ApaProd SA Deva a elaborat în anul 2014, cu ajutorul
consultantului SC Ramboll South East Europe SRL, Master Planul revizuit și actualizat privind
extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Hunedoara,
având ca scop identificarea și prioritizarea nevoilor și a investițiilor în vederea obținerii la nivel
județean/regional, la cele mai mici costuri, a unei conformități depline cu directivele relevante ale
UE și cu angajamentele României, atât pentru serviciile de apă, cât și pentru cele de apă uzată,
avându-se în vedere dezvoltarea urbană, cât și suportabilitatea investiției.
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 OBIECTIVELE ȘI SCOPUL MASTER PLANULUI
Actualizarea Master Planului existent de apă și apă uzată pentru regiune a fost
necesară ca un prim pas spre elaborarea documentației necesare pentru Cererea de finanțare din
Fonduri de Coeziune etapa a II-a, pentru perioada de finanțare POS Mediu 2014-2020, și include
următoarele informații:
 descrierea și inventarierea sistemelor existente de apă și apă uzată din zona de proiect
 previziunile evoluției populației, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor în prezent
și planificarea utilizării viitoare, previziunile cerinței de apă și calitatea apei la consumatori
în perioada următoare
 justificarea selectării unei anumite opțiuni de modernizare și extindere a sistemului de
alimentare cu apă și canalizare, bazată pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare și
întreținere
 hărți care să prezinte investițiile propuse pentru modernizarea și extinderea sistemelor de
apă și apă uzată pentru zonele deservite
 documentația și descrierea costrurilor investițiilor pentru modernizarea și extinderea
sistemelor de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în special pentru cele aflate în aria
de operare a SC ApaProd SA Deva
 COSTURILE DE INVESTIȚII PENTRU FIECARE ETAPA
Costuri totale Faza 1
Faza 2
Faza 3
Surse de finanțare
(Euro)
2014-2021
2022-2018
2019-2042
FC
Altele
291.844.941 229.054.669 8.708.739
53.996532
104.058.237 187.786.704
Proiectul propus pentru finanțare în Faza 1, perioada de programare 2014-2020, se
va focaliza în principal pe zona rurală din aria deservită, în vederea atingerii obiectivelor asumate
de România prin Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.
Investițiile prioritare pe termen scurt propuse pentru acest proiect au fost aprobate
de Consiliul Județean Hunedoara prin Hotărârea nr.188/26.09.2014.
Lucrările care vor fi incluse în proiectul propus pentru finanțare în Faza 1:
I.
LUCRĂRI ÎN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ
 Lucrări de extindere a sistemelor de alimentare cu apă în zone fără acoperire sau cu
furnizare intermitentă a apei; acestea pot cuprinde rețele de apă, stații de tratare,
aducțiuni, stații de pompare etc. După caz, pot fi incluse și alte facilități necesare pentru
funcționarea corespunzătoare a sistemelor de apă.
 Lucrări de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de alimentare cu apă cu
risc important asupra sistemului și, implicit, asupra sănătății umane.
 Lucrări de înlocuirea a unor componente ale sistemului de alimentare cu apă determinate
de:
o starea proastă, degradarea componentelor propuse spre înlocuire, vulnerabilitatea
acestora, riscul asupra sistemului și/sau asupra populației sau mediului
înconjurător, pierderi de apă excesive
o depășirea duratei de viață a componentelor propuse pentru înlocuire
o reconfigurarea/optimizarea sistemului de alimentare cu apă determinată de
calitatea precară a apei sau insificiența acesteia
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o optimizarea consumurilor de energie și/sau reactivi prin adoptarea unor
componente noi/modificate ale sistemului de alimentare cu apă SCADA.
Lucrările se vor adresa sistemelor de alimentare cu apă care deservesc localități cu
un număr minim de 50 locuitori, dar ca excepție, cu justificări solide, se pot accepta la finanțare și
zone/localități/sisteme care deservesc mai puțin de 50 de locuitori. In ambele situații, investițiile
trebuie să se încadreze în valoarea specifică maximă de 1000 euro/locuitor.
II.
LUCRĂRI ÎN SISTEMELE DE CANALIZARE
 Lucrări de extindere a sistemelor de canalizare în zone fără acoperire sau cu acoperire
insuficientă; acestea pot cuprinde rețele de canalizare, stații de epurare, facilități pentru
gestionarea nămolurilor, colectoare, stații de pompare etc. După caz, pot fi incluse și alte
facilități necesare pentru funcționarea corespunzăroare a sistemelor de canalizare.
 Lucrări de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de canalizare cu risc
important asupra sistemului, asupra sănătății umane sau asupra mediului
 Lucrări de înlocuire a unor componente ale sistemului de canalizare detereminate de:
o depășirea duratei de viață a componentei propuse pentru înlocuire;
o starea proastă, degradarea componentelor propuse spre înlocuire, vulnerabilitatea
acestora, riscul asupra sistemului și/sau asupra populației sau mediului
înconjurător;
o nivel de infiltrații mare
o incidente frecvente de exploatare (blocaje, prăbușiri);
o inundarea unor proprietăți sau zone din aglomerare/cluster datorită lipsei de
capacitate hidraulică a sistemului de canalizare; reconfigurarea/optimizarea
sistemului de canalizare determinată de rațiuni funcționale, energetice etc;
o optimizarea consumurilor de energie și/sau reactivi prin adoptarea unor
componente noi/modificate ale sistemului de canalizare.
Lucrările se vor adresa sistemelor de canalizare care deservesc aglomerări cu un
număr minim de 2000 locuitori echivalenți, dar ca excepție, cu justificări solide, se pot accepta la
finanțare și aglomerări/clustere care deservesc mai puțin de 2000 locuitori, dacă acestea sunt
motivate temeinic. In ambele situații, investițiile trebuie să se încadreze în valoarea specifică
maximă de 2000 euro/locuitor echivalent.
ETAPA II – DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A CONTRACTULUI DE
ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A
DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL HUNEDOARA IN PERIOADA
2014-2020
In data de 24.03.2015 a fost demarată procedura de achiziție publică în scopul
atribuirii contractului de servicii „Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și9 apă
uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.
Valoarea estimată a contractului de servicii este 22.027.047 lei fără TVA.
Documentația de atribuire a contractului a fost aprobată de ANRMAP în data de
23.03.2015 și publicată în SEAP la data de 24.03.2015 cu Anunțul de participare
nr.158120/24.03.2015 publicat pe situl www.e-licitatie.ro, secțiunea Anunțuri de participare.
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Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 11.05.2015, iar data de
deschidere a ofertelor 12.05.2015.
In data de 19.11.2015 a fost finalizată procedura de achiziție publică a contractului
de servicii, semnarea contractului urmând a se face după alocarea finanțării prin emiterea
ordinului de finanțare de către Ministerul Fondurilor Europene.
S.C.APASERV VALEA JIULUI S.A. PETROSANI
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI, ca Operator Unic Regional, asigură servicii în
domeniul:
 alimentării cu apă potabilă şi canalizare, atât pentru cetăţenii Văii Jiului cât şi
pentru unităţile din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţământului, comerţului şi alte
categorii de consumatori,
 captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei potabile în
localităţile Văii Jiului,
 colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate în emisar,
 întreţinerii şi reparării reţelelor de aducţiune şi distribuţie a apei potabile şi
canalizare,
 montării , întreţinerii şi verificării metrologice a aparatelor de măsură şi control,
 lucrărilor de construcţii – montaj,
 producerii şi furnizării energiei electrice,
având un număr mediu total, la 31 decembrie 2015, de 498 salariaţi, din care 434 pentru serviciile
de apă şi 64 pentru serviciile de canalizare.
Situaţia financiară:

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani a asigurat apă potabilă unui număr
mediu de 89.170 persoane, înregistrându-se un consum specific de 2,74 mc/pers./lună. Numărul
mediu de utilizatori în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015 a fost de 39.549, 34.403 abonaţi
la încasare directă, 5146 prin asociaţii de proprietari şi 3.101 agenţi economici şi instituţii publice.
- Producţia fizică de apă potabilă facturată în perioada 01.01.2014 – 31.12.2015 – 3.441.270 mc
- Producţia fizică de apă uzată menajeră evacuată în sistemul de canalizare –
2.623.880 mc
- Producţia fizică de apă meteorică evacuată în sistemul de canalizare –
1.000.535 mc
Veniturile societăţii se realizează din încasarea producţiei facturate din activitatea
de bază precum şi din serviciile auxiliare.
Nivelul creanţelor SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani la data de 31
decembrie 2015 a fost de 15.369.135,69 lei, din care:
- Agenţi economici
5.332.294,10 lei
34,70 %
- Unităţi bugetare
12.885,45 lei
0,09 %
- Populaţie
10.023.956,14 lei
65,23 %
La data de 31 decembrie 2015 societăţile de termoficare din Valea Jiului datorau
operatorului de apă 4.967.593,75 lei, din care 4.417.332,92 lei sunt creanţe de recuperat de la
S.C. EDIL THERMA S.A. Vulcan şi 534.697,60 lei creanţe de recuperat de la S.C. UNIVERSAL
123

EDIL S.A. Lupeni, societăţi aflate în insolvenţă. Pentru recuperarea creanţelor S.C. Apa Serv
Valea Jiului S.A. Petroşani s-a înscris la Masa Credală.
La nivelul lunii decembrie 2015 creanţele aferente populaţiei au fost în valoare de
10.023.956,14 lei.
Recuperarea creanţelor şi creşterea gradului de încasare a fost o prioritate pentru
conducerea societăţii fiind obiectiv distinct în programul de management.
Cifra de afaceri realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani în anul 2015 este în valoare de 19.883 mii lei.
La data de 31 decembrie 2015 S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani nu înregistrează datorii restante la bugetul consolidat al statului.
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani datorează suma de 1.114 mii lei principalului furnizor, Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova,
conform convenţiei de eşalonare încheiate.
La 31.12.2015, SC Apa Serv SA Petroşani a realizat din activităţile de bază şi auxiliare următoarele rezultate preliminate:
- venituri totale:

21.778 mii lei

- cheltuieli totale:

18.059 mii lei

- profit net:

3.176 mii lei

INVESTIŢII REALIZATE ÎN PERIOADA 1 ianuarie – 31 decembrie 2015
Lucrări executate din surse proprii ale Operatorului:
A. Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - 262.289,65lei din care:
1. Modernizare magazie centrală - 940,52lei
2. Modernizare sediu societate şi arhivă - 14.538,14lei
3. Dotări - 246.810,99lei
B. Pentru bunurile de natura domeniului public al Statului sau al Unităţii
Administrativ Teritoriale - 268.192,72lei din care:
1. Consiliul Judeţean Hunedoara - 148.111,85lei:
 Alimentare cu apa staţia Valea de Peşti din sursa Jiul de Vest
- Lungime conductă 120m
- Valoare 135.363,64lei
 Modernizare staţii de tratare şi pompare apă
- Valoare 12.756,21lei.
2. U.A.T. Lupeni - 13.992,71lei :
 Conductă de canalizare zona Spital Lupeni
- Lungime conductă 42m
3. U.A.T. Vulcan - 6.074,19lei:
 Reţea canal Micro 3B, strada Traian – Bl.2, 7, 16.
- Lungime conductă 108m
- Valoare 2.960,68lei.
 Tronson 1-2 reţea distribuţie apă Sohodol - Şcoala Generala - Stadion - Bl.5
- Lungime conductă 100m
- Valoare 3.113,51lei.
4. U.A.T. Petroşani - 8.646,16lei:
 Tronson 63-64 Rezervor Hermes - Primărie - Str. St.O. Iosif - Bl.1B-1C
- Lungime conductă 200m
5. U.A.T. Petrila - 15.871,15lei:
 Reţele de canalizare Str. 8 Martie Bl. 19, 20.
- Lungime conductă 24m.
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- Valoare 4.646,89 lei.
 Extindere reţea apa Moliviş
- Lungime conductă 519m
- Valoare 11.224,26lei.
6. Dotări - 75.496,66lei.
Obiective cu finanţare din Fonduri Europene:
o A fost finalizat Proiectul Major „Extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)” POS Mediu – AXA Prioritara 1
Valoarea totală a proiectului: 143.391.966 lei
Proiectul „Extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara
(Valea Jiului)”a cuprins următoarele componente:
Nr. şi data contract

Cod contract/Denumire contract

299/C/ 28.04.2011

VJ-CS01: Asistenţa Tehnică pentru Managementul Proiectului

380/C/ 18.08.2011

VJ-CS02: Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor

122/C/ 24.05.2013

VJ-CS03: Contract de servicii Audit

88/C/ 30.05.2012

VJ-CL01: Extinderea Staţiei de epurare a apei uzate Dănuţoni,
Valea Jiului
VJ-CL02: Reabilitarea Staţiei de Tratare a apei Valea de Peşti şi a
Captării Lazăru, Valea Jiului
VJ-CL03: Reabilitarea Staţiei de Tratare a apei Jieţ şi sistemele de
clorinare pentru localităţile Lupeni, Vulcan şi Aninoasa
VJ-CL04: Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă
şi de canalizare în aglomerarea Petroşani – Municipiul Petroşani
VJ-CL05: Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă
şi de canalizare în aglomerarea Petroşani – localităţile Petrila şi
Aninoasa
VJ-CL06: Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă
şi de canalizare în aglomerarea Petroşani – Municipiul Vulcan
VJ-CL07: Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului
VJ-CT01: Contract furnizare utilaje

5/C/30.01.2012
4/C/25.01.2012
92/C/ 10.04.2013
379/C/ 10.08.2011
121/C/ 22.08.2012
132/C/ 24.09.2012
188/C/ 29.11.2012

o A fost finalizat Proiectul : “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) – economii prin POS Mediu 2007-2013”.
Valoarea totală a proiectului: 5.994.831 lei
Proiectul “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara
(Valea Jiului) – economii” a cuprins următoarele componente:
Nr. şi data
contract

Cod contract/Denumire contract
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107/C/
10.06.2015
108/C/
11.06.2015
136/C/
21.07.2015
175/1/C/
29.09.2015
194/C/
26.10.2015

VJ-CL08: ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) – economii”
Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor ”Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara
(Valea Jiului) – economii”
Contract furnizare utilaje
Contract de Prestări Servicii de Publicitate
Contract de prestări servicii Audit Extern

o Contract de Finanţare pentru „Asistenta tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Valea Jiului, in perioada 2014 - 2020”
Valoarea totala a Contractului : 12.312.000 lei
S-a finalizat etapa I care a cuprins:
- Studiu de fezabilitate;
- Aplicatia de finantare inclusiv documentele support;
- Elaborarea documentatiilor de atribuire (contracte de servicii, furnizare, contracte
de lucrari);
- Raportul final aferent etapei I.
x
Prioritară pentru anul în curs considerăm a fi, în continuare, dezvoltarea economico
– socială şi culturală a judeţului, accesarea de programe și încheierea de parteneriate pentru
atragerea de finanţări interne şi externe, crearea unui mediu atractiv pentru investitori, mai ales
prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii la nivelul judeţului.
În final, doresc să vă mulțumesc pentru activitatea desfăşurată pe parcursul anului
2015, atât dumneavoastră, doamnelor şi domnilor consilieri, cât și conducerilor instituţiilor de sub
autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, tuturor colaboratorilor noştri și, nu în ultimul rând
reprezentanților mass-media. Sper că ne vom bucura și în viitor de aceeași bună colaborare,
pentru ca cetăţenii judeţului Hunedoara să fie pe deplin convinși că activitatea consiliului judeţean
va fi permanent în slujba comunităţii.

PRESEDINTE,
Adrian Nicolae David
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