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1.       INTRODUCERE 
 
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE  
 
1.1.1.  DENUMIREA LUCRĂRII :  

                PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERORĂŞENESC  
                DEVA HUNEDOARA SIMERIA ( TZI DHS) 

 
     1.1.2.  BENEFICIAR: 
                CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 
     1.1.3.  BAZA  PROIECTĂRII:  
                LEGEA NR. 50/1991,   REPUBLICATA CU  MODIFICĂRI SI COMPLETARI 
ULTERIOARE  
                LEGEA NR. 350/ 2004, REPUBLICATA CU  MODIFICĂRI SI COMPLETARI 
ULTERIOARE  
 
    
     1.1.4.  PROIECTANT GENERAL: 
                UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 
     
      1.1.5.  DATA ELABORĂRII: 
                APRILIE 2008  
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VOL A    PIESE SCRISE 

 
1. OBIECTUL LUCRĂRII  

 
 

2. STADIUL DE DEZVOLTARE AL TERITORIULUI ADMINISTRATIV  
              DEVA, HUNEDOARA SI SIMERIA  

2.1.a. DEZVOLTAREA SPAŢIALĂ ÎN TIMP 
2.1.b.  DATE DE SINTEZĂ 

                2.1.b.1. Bilanţul teritorial 
                      2.1.b.2.Obiective publice  

2.2. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE  
2.2.1.  RELAŢIILE IN TERITORIU - 2007 
2. 2. 2. CADRU NATURAL 2007 

2.2.2.1. Cadru geologic-Relief  
2.2.2.2. Reţeaua hidrografică  
2.2.2.3. Clima  
2.2.2.4. Fauna si flora  

           2.2.2.5. Resursele solului şi a subsolului.   
2.2.2.6.Terenuri degradabile şi supuse formelor 

distructive - Relieful antropic 
2.2.2.7. Monumentele istorice, siturile si ansamblurile 

istorice si urbanistice, valori ale patrimoniului 
cultural  

2.2.3. RISCURI NATURALE 
     2.2.3.1. Alunecari de teren 
     2.2.3.2. Inundatii 
     2.2.3.3. Seisme 
2.2.4. ACCESIBILITATE 2007 

2.2.4.1. Introducere  
2.2.5.2. Accesibilitatea rutieră    
  2.2.4.2.a. Magistrale (drumuri nationale) 
            2.2.4.2.b. Regionale (drumuri judetene) 
2.2.4.3. Accesibiltatea feroviară  
2.2.4.4. Accesibilitatea pe apă  
2.2.4.5. Accesibilitatea aeriană 
2.2.4.6. Accesibiltatea la transportul combinat        

2.2.5.  POTENŢIAL ECONOMIC  2007 
2.2.5.1. Introducere 
2.2.5.2. Valoarea bunurilor şi serviciilor propuse 
2.2.5.3. Agricultură  

2.2.6.  POTENŢIAL UMAN 2007 
2.2.6.1. Introducere  

2.2.7. POPULAŢIA 2007 
2.2.7.1. Numărul populaţiei 

           2.2.7.2.  Densitatea 
2.2.7.3. Mişcarea migratorie a populaţiei 
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2.2.8.    MOBILITATEA ÎN VIITORUL  PATZI DHS 2007 
2.2.8.1. Mobilitatea pe căi rutiere  
2.2.8.2. Mobilitatea pe căile feroviare 
2.2.8.3. Mobilitatea prin transportul în comun 
2.2.8.4. Mobilitatea pe piste de biciclete  
2.2.8.5. Mobilitatea pietonală  

2.2.9.  ZONAREA  PE FOLOSINŢE A INTRAVILANULUI EXISTENT 2007 
2.2.10. ECHIPAREA EDILITARĂ 2007 

2.2.10.1. Alimentarea cu apă    
                 2.2.10.2. Canaliazare – Retele de canalizare si instalatiile 

de epurare 
                 2.2.10.3.  Reţele electrice 
                 2.2.10.4.   Reţele de transport gaze naturale 

 2.2.10.5.  Gospodăria comunală – salubritate- eliminarea 
deşeurilor 

2.2.11. PROBLEME ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 2007 
2.2.11.1. Aerul 
2.2.11.2. Apa 
2.2.11.3. Solul 

2.3. DISFUNCŢIONALITĂŢI MAJORE ÎN 2007 ÎN VIITORUL TZI DHS 
2.4. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 2007   

            
2.5. POSIBILTĂŢI DE EXTINDERE ALE URBANULUI ÎN VIITORUL TZI 

DHS 2007 
 

 
 
 
 

3.   PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
3.1.a. Relaţiile în teritoriu  
3.1.b. Bilanţ teritorial  

3.2.   CADRUL NATURAL 
3.2.1. Resursele solului şi a subsolului. 
3.2.2. Monumentele istorice, siturile şi ansamblurile istorice şi 

urbanistice, valori ale patrimoniului cultural 
3.3. ACCESIBILATEA  

3.3.1. Accesibilitatea rutieră a TZI DHS la EU  
 3.3.1.1. PROPUNERI pentru îmbunătăţirea reţea rutieră a        

teritoriului administrativ al municipiului DEVA 
3.3.1.2. PROPUNERI pentru teritoriului administrativ al 

municipiului HUNEDOARA 
3.3.1.3.  PROPUNERI pentru oraşul SIMERIA 

 
 
3.3.2. Accesibilitatea feroviară a TZI DHS la EU  
3.3.3. Accesibilitatea pe canale navigabile a TZI DHS la EU 
 
3.3.4. Accesibilitatea prin reţeaua de aeroporturi a TZI DHS la EU 
3.3.5. Accesibilitatea la transportul combinat a TZI DHS la EU 

3.4. POTENŢIALUL ECONOMIC  
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         3.4.1. Servicii- turism 
         3.4.2. Clustere economice  
3.5. POTENŢIALUL UMAN 

3.5.1. Resursele de muncă şi populaţia activă – tipurile de activitate    
economico socială 

3.5.2. Nivelul de ocupare al forţei de muncă 
           3.6. EVOLUŢIA POPULAŢIEI 

3.6.1. Numărul populaţiei 
3.7. PROPUNERI pentru MOBILITATEA ÎN INTRAVILANUL EXISTENT al 

municipiul DEVA, HUNEDOARA şi al oraşului SIMERIA 
3.7.1. mobilitatea rutieră 
3.7.2. Mobilitate feroviară  
3.7.3. Transportul în comun  

3.8. ZONAREA PE FOLOSINŢE  ÎN INTRAVILANELE NOU PROPUSE   
      3.9.   RISCURILE NATURALE ÎN TZI DHS 

3.9.1.  Alunecări de teren 
3.9.2.  Zone inundabile 
3.9.3. Zone mlastinoase 

3.10.  DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
3.10.1. Gospodăria complexă a apelor 

3.10.1.1. Amenajari la sursele de apa 
  3.10.1.2. Transportul a apei intre surse  

3.10.1.3. Inmagazinarea apei 
3.10.2. Canalizare  
3.10.3. Alimentarea cu energie electrică 
3.10.4. Alimentarea cu căldură  
3.10.5. Gospodăria comunală – salubritate 
3.10.6 alimentarea cu gaz  

          3.11. PROBLEME ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - REDUCEREA POLUĂRII  
3.11.1. Reducerea surselor de poluare a aerului  
3.11.2. Reducerea surselor de poluare a apei 

3.11.2.1 Staţii de epurare 
3.11.3. Eliminarea deşeurilor 
3.11.4. Reducerea poluării sonore 

3.11.5. Reducerea poluării industriale  
 
 
 

1. OBIECTUL LUCRĂRII  
 

Prezentul studiu stabileşte planul de măsuri, priorităţile, reglementările şi servituţiile 
de urbanism aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din cadrul teritoriului 
administrativ al municipiului DEVA, al municipiului HUNEDOARA şi oraşului SIMERIA. 
          În cadrul documentaţiei sunt tratate categoriile de probleme ce rezultă din analiza 
situaţiei existente, a disfuncţionalităţilor, a dezechilibrele economice, sociale şi ecologice 
din comunităţile de pe teritoriul administrativ al municipiului DEVA, al municipiului 
HUNEDOARA şi oraşului SIMERIA. 

Aceste dezechilibre pot fi eliminate dacă dezvoltarea se concentrază în jurul a trei 
principii fundamentale care formează elementele constitutive ale obiectivul general al 
prezentei documentaţii şi anume: 

1. „Eficacitatea economică susceptibilă de a modifica modurile de producţie şi 
consum” 
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        2.          „Echitatea unităţii sociale”  
3.          „Protecţia mediului şi îmbunătăţirea mediului de viaţă” 
Erorile comunităţilor locale rezultate din nerespectarea acestor principii generale se 

traduc printr-o creşterie spaţială fără regulile stabilite în prealabil. Fără o planificare 
spaţială riguroasă cuprinsă în scenariile de dezvoltare spaţială aferente pot direcţiona 
dezvoltarea urbană spre ceva necontrolat care conduce la : 

a. degradarea locurilor şi spaţiilor naturale periferice 
b. îndepărtarea grupurilor sociale unele de altele  
c. apariţia unor nevoi noi ce presupun:  
             c1. deplasare motorizată crescută 
             c2. punerea în pericol a bugetelor colectivităţilor locale,  
              c3. ruperea fizică şi socială care se accentuează în sânul oraşelor şi al 
aglomeraţiilor urbane  
             c4.  o supraconsumare a spaţiilor naturale şi rurale, 
             c5.  o degradare a peisajelor 
             c6.  o accentuare a conflictelor de utilizare a terenurilor 

                    c7.  o irosire a resurselor naturale 
          Pentru a reuşi o dezvoltare durabilă a teritoriilor administrative ale municipiului 
Deva, Hunedoara şi oraşului Simeria este nevoie să se respecte cîteva principii de bază 
ale dezvoltării spaţiale din care amintim: 
          1a  „echilibrul intre  
                   1a1a  - modernizarea la nivel urban,  
                   1a1b - o dezvoltare urbană controlată prin 
                         1a1b1 -  dezvoltarea spaţiului rural pe de o parte  
                         1a1b2 - conservarea spaţiilor afectate de activităţile agricole”  
           1b  “diversitatea funcţiilor urbane şi diversitatea socială din mediul urban şi cel rural, 
prevăzând capacităţi de construcţie şi de reabilitare suficiente în vederea satisfacerii, fără 
discriminare, a necesităţilor prezente şi viitoare în materie de locuinţe, a activităţilor 
economice, în special a celor comerciale, a activităţilor sportive sau culturale şi de interes 
general precum dotările publice”  
            1c „o utilizare economică şi echilibrată a spaţiilor naturale, urbane, periurbane şi 
rurale, controlarea necesităţii de deplasare şi a traficului automobilelor, conservarea 
calităţii aerului, apei, solului, subsolului, ecosistemelor, spaţiilor verzi, locurilor şi peisajelor 
naturale sau urbane, reducerea poluării fonice, protejarea ansamblelor urbane deosebite 
şi a construcţiilor cu caracter de patrimoniu, preîntâmpinarea riscurilor naturale previzibile, 
a celor tehnologice, a poluării generale”. 
 

2. STADIUL DE DEZVOLTARE AL TERITORIULUI ADMINISTRATIV  
              DEVA, HUNEDOARA SI SIMERIA  
 

2.1.a. DEZVOLTAREA SPAŢIALĂ ÎN TIMP 
 

Dezvoltarea în timp a localităţilor s-a făcut separat, Deva şi Hunedoara în jurul 
Cetăţii şi a Castelului în epoca medievală şi Simeria abia în partea a doua a sec XIX-lea 
prin infiinţarea nodului de cale ferată de importanţă central europeană              
            Revirimentul dezvoltării municipiului Deva a început prin stabilirea centrului 
administrativ al judeţului după 1965, marcat de o creştere de populaţie de la cca 17.000 
locuitori în 1956 la cca 27.000 locuitori în 1965.  Revirimentul dezvoltării municipiului 
Hunedoara s-a produs mai repede ca timp (siderurgiei dupa modelul sovietic), fiind marcat 
de o creştere a populaţiei de la cca 38.000 locuitori în 1956 a cca 61.000 locuitori în 1965. 
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Si cel al orasului Simeria a început prin programul de industrializare forţată a Romaniei de 
după 1964, (respectiv din cauza dezvoltarii reparaţiilor echipamentelor feroviare  

Strategia în această perioadă a industrializării forţate din anii 60 s-a implinit si in 
procesul de creştere spaţială. Deva a avut o creştere de populaţie la cca 60.000 locuitori, 
Hunedoara a avut o creştere la cca. 79.000 locuitori în 1975, asadar populatia s-a dublat   

Datele statistice din 1989 arătau la Deva o creştere mica de populaţie fata de 1975 
la cca 77.000 locuitori, si la Hunedoara o creştere de populaţie la cca 89.000 locuitori. 

Din punct de vedere spaţial imediat după 1990, Hunedoara şi Simeria au staţionat  
din cauza prăbuşirii industriei siderurgice şi a reparaţiilor echipamentelor feroviare şi doar 
Deva a început dezvoltarea spaţială liniară către Sîntuhalm din cauza atracţiei 
administaţiei judeţene şi a accesibilităţii pe DN7  

Cu toate că populaţie a fost în continuă scădere pînă în 2002, Deva a continuat 
extinderea liniară înspre Sîntuhalm şi pe dealuri din sud vest, Hunedoara a început 
extinderea liniară înspre Sîntuhalm şi înspre Groşi, Boş, Zlaşti şi Simeria a început 
dezvoltarea liniară pe DN7 către Deva  

 
2.1.b.  DATE DE SINTEZĂ 

 
2.1.b.1.  Bilanţ teritorial : 

 
  SITUAŢIA EXISTENTĂ 2007 
- Suprafaţa totală a teritoriului administrativ         (ha)                                      20.706 
- Suprafaţa teritoriului intravilan existent              (ha)                                      4.743 
- Suprafaţa totală agricolă                                       (ha)                                      10.500 
- Suprafaţa totală a pădurilor                                  (ha)                                      5.463 
      Suprafaţa agricola  a viitorului TZI DHS în 1998 era de 11.582 ha care reprezintă 
55,9% din total. În 2007 suprafaţa agricolă este de 10.500 ha care reprezinta 50,7% din 
total, cu o scădere de 0,9% faţă de 1998. Zona împădurită a viitorului TZI DHS avea in 
1998 o suprafaţă de 5.002 ha  care reprezintă 24,2% din suprafaţa totală. În 2007 
suprafaţa zonei impădurite este de 5.463 ha care reprezintă 26,4% din suprafaţa totală cu 
o crestere de 1,1% faţă de 1998. 
       Bilanţul utilizării terenurilor în viitorul TZI DHS per total este următorul 
 
  1998   2007     
TERITORIU 
ADMINISTRATIV 20.706 100% 20.706 100%   

INTRAVILAN 4.122 
      
19,9% 4.743 

      
22,9%   

AGRICOL  11.582 
      
55,9% 10.500 

      
50,7%   

PĂDURE 5.002 
      
24,2% 5.463 

      
26,4%   

 
          Aceste procente demonstrează trendul de creştere slabă a intravilanului şi a 
pădurilor în detrimentul agricolului (vezi CARTOGRAMA E21- ZONIFICAREA PE 
FOLOSINTE A TERITORIULUI ADMINISTRATIV 2007 IN VIITORUL TZI DHS ,).  
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2.1.b.2. Obiective publice:  
          
           SITUATIA EXISTENTA 2007 
- Număr de locuitori 2005 TZI DHS                                                                    155.054 
- Densitatea locuitorilor/km² (Deva, Hunedoara, Simeria)                                745,56 
- Lungime străzilor orăşeneşti                       - total km                                        257 
- Lungime străzilor orăşeneşti modernizate - total km                                        205 
 
 
 

2.2.  ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE  
 
  RELAŢIILE IN TERITORIU - 2007 
 
Zona studiată ce va cuprinde viitorul Teritoriul Zonal Interorăşenesc Deva 

Hunedoara Simeria (TZI DHS) se află poziţionată în zona estică a Uniunii Europene.  
          Viitorul TZI  DHS se află poziţionat la confluenţa zonelor de influenţă a două axe şi 
anume cea din Europa Centrală şi cea din Balcani  
          Cele trei localităţi sunt amplasate în aşa fel încît echilibrează din punct de vedere al 
distribuţiei urbane şi rurale teritoriul naţional romanesc. 
           Arealul studiat Deva Hunedoara Simeria este amplasat  în partea cea mai de est a 
Euroregiunii DKMT. Din punct de vedere al numărului de locuitori Timişoara este polul 
central al acestei euroregiuni cu o populaţie de peste 350.000 locuitori, urmată de Szeged 
şi Novi Sad cu o populaţie de cca 200.000 locuitori, Aradul cu o populaţie de peste 
150.000 locuitori. Datorită faptului că Deva şi Hunedoara au o populaţie de peste 60.000 
locuitori fiecare şi Simeria o populaţie de sub 15.000 nu intră direct în relaţie cu polul 
central Timişoara. 

Arealul studiat Deva, Hunedoara Simeria se află la o distanţă de cca 150 km de 
centrul acestei euroregiuni (Timişoara) nefuncţionînd ca un pol de sprijin al acestuia în 
partea de est datorită numărului de locuitori care le încadrează în oraşe mici. În schimb la 
aproximativ aceiaşi distanţă în vest se află doi poli de sprijin ai polului central Timişoara şi 
anume Szeged (Ungaria) şi Novisad (Serbia), care au o populaţie între 150.000 şi 200.000 
locuitori şi care dezechilibrează euroregiunea spre vest  Acest fapt a determinat nevoia ca 
cele trei localităţi să îşi unească forţele pentru a putea echilibra atît euroregiunea.  

Arealul studiat este amplasat în partea cea mai de est a Regiunii de Dezvoltare 5 
Vest, avînd legături directe cu Regiunea de Dezvoltare 7 - respectiv în imediata apropiere 
a municipiul Alba Iulia şi Sibiu, cu Regiunea de Dezvoltare 6 - respectiv cu municipiul 
Oradea şi cu Regiunea de Dezvoltare 4 - respectiv cu municipiul Tîrgu Jiu , echilibrînd 
dezvoltarea policentrică naţională  

Teritoriul administrativ al municipiului Deva, Hunedoara si al orasului Simeria situat 
pe  axa (culoar) rutier-feroviar de importanţă europeană Arad - Timişoara – Sibiu - 
Bucuresti respectiv Iaşi - Cluj Napoca -Craiova - Calafat   este amplasat la mijlocul 
distanţei între cei doi poli majori TIMIŞOARA şi CLUJ- NAPOCA 

Acest teritoriu se află situat în partea centrală a judeţului Hunedoara  
    Deşi individual fiecare localitate din arealul studiat nu depăşeşte în 2007 cca 

70.000 locuitori, viitorul Teritoriu Zonal Interorăşenesc Deva Hunedoara Simeria (TZI 
DHS) formează o Zonă Funcţională Urbană, cu o populaţie totala actuală de peste 
150.000 locuitori. In conformitate cu conceptele Uniunii  Europene (ESPON) aşezarile 
urbane se definesc ca  “Zone urbane funcţionale” ( F.U.A. – functional urban areas ). FUA 
este o aglomerare de peste 50.000 de locuitori şi care are un nucleu urban de peste 
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15.000 de locuitori. In Uniunea Europeana sunt 1595 de astfel de zone impărţite pe 3 
categorii : 

- Zone metropolitane de importanţă europeană 
- Zone funcţionale urbane de importanţă naţională sau transnaţională 
- Zone funcţionale urbane de importanţă regională sau locală 

     Cele trei localitati separate se refera la cea de a III-a categorie şi anume la cea de 
importanţă locală.  

Prin propunerea noastră cuprinsă în acest plan de amenajare al Teritoriului 
Zonal Interorăşenesc Deva Hunedoara Simeria (TZI DHS) zonă funcţională urbană 
poate deveni de importanţă regională, deziderat care ar trebui sa fie principalul 
obiectiv strategic al  viitoarei dezvoltarii urbane şi al administraţiei judeţene şi ale 
administraţiilor locale ale celor trei localităţi.  

În teritoriul studiat sunt situate :  
- municipiul Deva, reşedinţa judeţului Hunedoara, localitatea Sîntuhalm - localitate 

componentă a municipiului Deva, fiind situată în prelungirea sudică a oraşului, pe DN 7, 
localitatea aparţinătoare Archia, în partea  sud-vestică a municipiului, localitatea 
aparţinătoare Cristur şi localitatea aparţinătoare Bîrcea Mică, în partea de sud a teritoriului.  
          - municipiul Hunedoara, localitatea Răcăştie - localitate componentă a municipiului 
Hunedoara, fiind situată în partea de vest a oraşului, localitatea aparţinătoare Peştişu 
Mare, in în partea  nordică a municipiului, localităţle aparţinătoare Boş, Groş şi Hăşdat în 
partea vestică a municipiului.  
            - orasul Simeria si cu satele aparţinătoare Bîrcea Mare, Cărpiniş, Simeria Veche, 
Sîntandrei, Şăuleşti, Uroi   
            Fiecare din cele 3 localităţi principale si anume Deva, Hunedoara, Simeria au în 
2007 o rază de influenţă de maximum 10 km. Fiecare din localităţile aflate la o distanţă de 
cca 30 km de municipiul Deva sau Hunedoara au şi ele o rază individuală de influenţă de 
maximum 10 km. Se constată că zonele de influenţă a Devei, Hunedoarei, Simeriei şi a 
Călanului se suprapun, ceea ce determină o atracţie între ele spontană.  

Teritoriul analizat, aparţinând unităţilor fizico-geografice si anume: Dealurilor 
Hunedoarei şi Culoarului Streiului, Culoarului Mureşului şi Munţilor Poiana Ruscă, este 
situat în partea nord-vestică a Carpaţilor Meridionali, în zona de contact a acestora cu 
Carpaţii Occidentali. De fapt unităţile amintite anterior sunt părţi componente ale celor 
două ramuri majore a Carpaţilor Româneşti, sugerând aşadar încadrarea lor carpatică. 
 
 
 

2.2.2. CADRU NATURAL 2007 
 

2.2.2.1. Cadru geologic- Relief: 
 

Din punct de vedere hipsometric teritoriul studiat este cuprins între 183 şi 688 m, 
înălţimile cele mai mari fiind în sectorul corpurilor eruptive (660-680 m) de la vest de Deva 
şi în cadrul depresiunii suspendate Cutin-Ciulpãz (580-640 m). Imaginea de ansamblu 
este aceea a unui relief deluros sub forma unor culmi domale şi accentuat netezite. Astfel, 
pe marginea muntelui la altitudinea de 500-550 m se detaşează nivelul Mãgura - Ciulpãz, 
puternic fragmentat. Al doilea nivel de eroziune, Cinciş, se situează la altitudinea de 400-
460 m, identificat pe toate culmile, cu aspectul piemontan. O altă caracteristică de bază a 
reliefului este dată de asimetria bazinelor şi a versanţilor.  
 

2.2.2.2. Reţeaua Hidrografică: 
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Lungimea pe teritoriul administrativ al celor trei componente ale TZI DHS a 
principalelor rîurilor este: 

 
MURES CERNA STREI  
19.363 22.127 2.332 METRI 

          
Rîul Mureş are afluenţi principali rîul Cerna şi Strei şi secundari pîrîul Valea Mare, 

Cărpiniş, Tîmpa, Canalul Strei.  Rîul Cerna  are ca afluenţii Cernei, pîrîul Ursului, Petac, 
Mănăran,  Zlaşti 
 

2.2.2.3. Clima: 
 

Clima predominantă pe teritoriul studiat este cea continentală de deal, cu 3-4 luni 
reci şi 8-9 luni calde. La caracterul moderat al climei contribuie şi unele efecte de foehn din 
lungul culoarului  Mureşului. 
 

2.2.2.4. Fauna si flora: 
 

Regnul animal este reprezentat pe acest teritoriu al TZI DHS de: râs, vultur, cocoş 
de munte, cerb, lup, vulpe, iepure, mistreţ, căprior, veveriţa, lopătar, dihorul şi toată gama 
de păsăril cântătoare. În apa râurilor din arealul studiat se găsesc: crapi, ştiuci, somni, 
mrene. 

Vegetaţia naturala a arealului este asemănătoare cu cea din dealuri şi câmpii. 
Aparţine pădurilor de stejar, predominante fiind cerul şi gârniţa, dar şi pădurilor de 
amestec fag şi gorun. La cele mai mari altitudini apar pădurile de fag în amestec cu 
gorunul (de la 300 la 600/700 m altitudine). Pădurile de amestec (cer şi gârniţă) ocupă 
podurile teraselor şi contactul cu arealul deluros, fiind dominante de o parte şi alta a 
Mureşului. Întreaga regiune fiind puternic modificată antropic, cea mai mare parte a 
teritoriului este ocupată actual de păşuni şi fâneţe, aceastea înlocuind arealele ocupate în 
trecut de asociaţiile vegetale menţionate anterior 
            

Rezervaţii naturale de pe teritoriul administrativ al celor trei localitati sunt în număr 
de şase cu o suprafata totala de 292 ha, constand în: Rezervaţia Naturală Cetatea Devei, 
Rezervaţia Naturală Dealul Colt, Rezervaţia Naturală Dealul Zănoaga, Rezervaţia Naturală 
Pădurea Bejan, Rezervaţia Naturală Arboretumul Simeria şi Rezervaţia Naturală Măgura 
Uroiului.       
           Aceste zone sunt definite prin legea 5 din 05.03.2000 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a zone protejate, conf.          Anexa 1- 
2.0. Rezervaţii şi Monumente ale Naturii – cod 2.511 - Pădurea Chizic S=50ha (mun 
Hunedoara);  cod 2512 - Pădurea Bejan S=70ha (mun Deva); cod 2518 - Dealul Cetăţii 
Deva S=30ha (mun Deva); cod 2519 - Măgura Uroiului S=10ha (oraş Simeria); cod 2524 -
Arboretul Simeria S=70ha (oraşul Simeria) 

În conformitate cu prevederile Legii nr 462 /2001 pentru aprobarea ordonanţei de 
urgenţă a guvernului nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice anexa 1.2.2. şi cu prevederile Ordinului nr 
494 din 2005 privind aprobarea procedurilor de incredinţare a administrării şi de atribuire 
în custodie a ariilor protejate 

In TZI DHS exista 6  astfel de delimitari şi anume: 
- pe teritoriul administrativ Deva –“Pădurea Bejan”, “Dealul Plaiului” şi “Dealul 

Cetăţii”,  
-pe teritoriul administrativ Hunedoara – “Pădurea Chicid”,  
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-pe teritoriul administrativ Simeria – “Parcul Dendrologic” şi “Uroi”  
           

2.2.2.5. Resursele solului şi a subsolului:  
 

 Păşunile şi fâneţele naturale se localizează mai ales în zonele deluroase şi 
muntoase. Bazinului râului Mureş cuprinde soluri cu un conţinut bogat în calcar, cu 
depozite de marnă, argilă şi nisip. Bazinul râului Mureş prezintă de asemenea depozite 
variate de gresie şi argile cu intercalaţii de nisip bentonitic. În partea de sus a depresiunii, 
predomină gresiile, calcarul organogen şi calcarul oolitic.  

 Din cele 9 perimetre pentru exploatare ce functionează legal în prezent cinci sunt 
balastiere şi anume la Săulesti-Simeria, Uroi, Deva- Mures, Simeria-Uroi,  Simeria Veche-
Gura Strei I, două sunt pentru marmora la Cărpiniş şi la Pietroasa şi două sunt propuse 
spre închidere la Teliuc şi la Deva.  
 

2.2.2.6. Terenuri degradabile şi supuse formelor distructive - Relieful 
antropic:   

 
Intervenţia omului asupra reliefului se manifestă cel mai pregnant ca urmare a 

activităţii industriale, fiind diferenţiat în funcţie de ramura respectivă, extractivă, siderurgică 
a materialelor de construcţii şi a industriei energetice. Au apărut astfel numerose halde de 
steril şi halde de cenuţă, cariere de piatră şi balastiere, precum şi lacuri de baraj (Lacul 
Cinciş). Aşadar formele rezultate din activitatea umană sunt variate, fără a ocupa însă 
areale extinse (cariere, gropi de balastieră, şanturi, deblee, ramblee, diguri de protecţie, 
suprafeţe de umplutură, agroterase, halde de steril etc.). 

   
 

2.2.2.7. Monumentele istorice, siturile şi ansamblurile istorice şi 
urbanistice, valori ale patrimoniului cultural: 

 
 În conformitate cu Legea 422/2001, Lista Monunentelor Istorice Actualizată conf. 

Ordin 2314/2004 emis de Ministerul Culturii şi Cultelor, cuprinde un număr de 70 
Monumentele istorice, siturile şi ansamblurile istorice şi urbanistice, valori ale patrimoniului 
cultural din care la Deva 35, la Hunedoara 21, la Simeria 14.  Din acestea 70 siturile 
arheologice sunt în număr de 34 din care la Deva 24, la Uroi 4, la Suntuhalm 1, la Simeria 
4 şi la Hunedoara 5.   
 
 

2.2.3. RISCURI NATURALE  
 

2.2.3.1. Alunecari de teren: 
 
          În conformitate cu datele la nivel naţional, TZI DHS este cuprinsă în perimetrul 
zonelor cu risc natural provenit din alunecări de teren  

In conformitate cu datele obtinute, zona afectata de lunecarile de teren este in jurul 
strazii Crangului-Deva, între Deva şi Archia şi între Barcea Mare şi Bacia. Pentru zona 
Cringului este in curs de elaborare un studiu de fezabilitate  pentru consolidarea acestui 
teren instabil. 
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2.2.3.2. Inundatii: 
 

     În conformitate cu datele la nivel naţional TZI DHS se află în perimetrul zonelor 
inundabile. 

În conformitate cu datele obţinute de la factorii locali referitoare la inundaţii situaţia 
se prezintă astfel: 
         - Zona inundabilă  a raului  Mures pe malul stang, intre podul rutier spre Brad si raul 
Strei. Intre podul rutier spre Brad si raul Cerna s-a construit digul care controleaza 
inundatiile. Intre raul Cerna si raul Strei din cauza lipsei unui dig exista pericolul 
inundatiilor pe suprafata terenurilor agricole adiacente. 
        - Zona inundabilă a raului Cerna, incepe din dreptul localitatii Pestisul Mare pe 
ambele laturi, ajungand pana la varsarea in Mures. 
       - Zona inundabilă a raului Strei, pe teritoriul administrativ al Simeriei afectează ambele 
maluri. 
        - Zona inundabilă a canalului Strei afectează ambele maluri cu precădere intre 
intrarea pe terenul administrativ al Simeriei pană la calea ferată, in care sunt amplasate 
locuinţe. 
        - Zona inundabilă a paraului Petac afectează ambele maluri cu posiblitate de 
inundare a locuintelor si a zonei industriale. 
 

2.2.3.3. Seisme: 
 

În conformitate cu STAS 11100/1-77 (clasificarea seismică din România), zona se 
încadrează între zona seismică clasa IV (Deva) şi clasa VI (Simeria) pe scara Mercalli, 
ceea ce înseamnă că un cutremur cu o intensitate între IV şi VI poate cauza daune minore 
în cazul clădirilor comune (blocuri) şi daune medii în cazul clădirilor construite din 
cărămidă (în conformitate cu STAS 3684-71 

 
 
 
2.2.4. ACCESIBILITATE 2007 

 
2.2.4.1. Introducere:  

            
Teritoriul studiat se află aşezat pe Coridorul IV paneuropean - Dresda/Nuremberg – 

Praga – Viena/Bratislava – Budapesta – Arad – Bucureşti – Constanţa/Craiova – Sofia – 
Salonic/Plovdiv – Istanbul, actualmente concretizat prin legătura rutieră pe E68/7, 
respectiv prin calea ferată Curtici-Bucureşti-Constanţa. Din păcate neexistenţa unei reţele 
de autostrăzi şi a unei reţele de căi ferate moderne face ca teritoriul studiat să fie prost 
conectat atît pe căile rutiere cît şi pe căile feroviare cu EU 
 

2.2.4.2. Accesibilitatea rutiera: 
 

2.2.4.2.a. Magistrale (drumuri naţionale): 
 
 Teritoriul studiat este traversat pe direcţia Est-Vest de drumul naţional nr. 7 (DN 7) 
ce traversează municipiul Deva şi oraşul Simeria avînd clasa tehnică III şi parţial II (pe  
teritoriul localităţilor Deva şi Sintuhalm). Drumul este pe culoarul traseelor europene E68 şi 
E79, fiind totodată una din cele două căi rutiere principale care leagă Romania de Europa 
Centrală şi de Vest. 
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 Drumul national DN 7 deserveste un trafic de tranzit intens şi totodată un trafic local 
şi de penetraţie de asemenea intens (generat de necesităţile de deplasări ale teritoriului 
studiat).  

Din anchetele de trafic desfăşurate în cadrul studiului de circulaţie recent elaborat 
pentru  municipiu Deva rezultă că din traficul măsurat pe DN 7 la intrarea în Deva din 
direcţia Sintuhalm 67% reprezintă trafic de penetraţie şi 33% trafic de tranzit (raportat la 
mun. Deva). 
       Teritoriul studiat în TZI DHS este legat de vecinătăţi cu drumuri naţionale aşa cum 
urmează: 
 - spre Vest (către Arad) prin DN 7; 
 - spre Nord (către Brad) prin DN 76; 
 - spre Est (către Orăştie) prin DN 7; 
 - spre Sud (către Haţeg - Petroşani) prin DN 66. 
        Ca nivel de serviciu, DN 7 (recent reabilitat, amenajat şi semnalizat conform 
standardelor moderne) este încărcat cu trafic la limita capacităţii de deservire şi drept 
urmare s-au demarat proiecte de sporire a capacităţilor de circulaţie prin construirea 
tronsonului de autostradă Orăştie - Deva care să dubleze DN 7  pe malul drept al rîului 
Mureş. 
 

2.2.4.2.b. Regionale (drumuri judeţene): 
        

Municipiul Hunedoara este legat la reţeaua naţională de drumuri prin DJ 687 parţial 
cu 4 benzi, care se racordează la DN 7 la limita localităţii Sintuhalm.        
           O reţea bine configurată de drumuri judeţene leagă localităţile rurale din teritoriul 
studiat direct la centrele urbane Deva, Hunedoara şi Simeria sau indirect prin racorduri la 
magistrale, după cum urmează: 
- Dj 687I prin care sunt legate de municipiul Hunedoara localităţile: 
 - Zlaşti; Boş;Groşi; 
- Dj 700 care asigură legătura cu oraşul Simeria a următoarelor localităţi: 
 - Săuleşti;  Bircea Mare şi Sînandrei (prin racord la DN 7); 
- Dj 700A prin care se leagă de Simeria localitea Uroi; 
           Aceste drumuri nu prezintă probleme privind capacitatea de circulaţie şi doar două 
dintre ele asigură legături cu vecinătăţi: 
 - Dj 700A (- Dj 107A) - spre Geogiu Băi/ Certeju de Sus; 
 - Dj 687I - spre com. Bătrîna şi legătura la DN 68A; 
           Alte patru drumuri judeţene fac legătura teritoriului cu vecinătăţi cu potenţial de 
trafic semnificativ  şi  anume:   
 - Dj 687 (Hunedoara - Călan); 
 - Dj 687A (Hunedoara - Haţeg); 
 - Dj 687E (Hunedoara - Cinciş - Teliuc - Ghelari); 
 - Dj 708E (Cîrjiţi - Deva; Cîrjiţi - DN 68); 
           - Dj 707J (Deva – DN 7) 
           - Dj 107A (Uroi – Geoagiu Bai) 
           - Dj 687I  (Gros – comuna Batrina – DN 68A) 
           - Dj 668D (Simeria – Bacia) 
          Cerinţa actuală principală legată de aceste drumuri este necesitatea menţinerii stării 
tehnice care să facă posibilă exploatarea lor la nivelul de serviciu conferit de clasa tehnică 
de încadrare.  
 

2.2.4.3. Accesibilitatea feroviara: 
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Există 6 coridoare feroviare în EU destinate trenurilor de marfă de mare viteză şi 
anume Rotterdam-Genova (A), Stockholm-Napoli(B), Anvers-Basel-Lyon(C), Valencia-
Lyon-Ljubjana-Budapesta(D), Dresda-Praga- Budapesta(E), Duisburg-Berlin-Varşovia(F), 
care nici unul nu trece deocamdată prin Romania. Eforturile autorităţilor romane sunt de a 
extinde axa E(Dresda-Praga- Budapesta) pînă la Constanţa, via Bucureşti, Deva, Curtici. 
           Problema Romaniei este că viteza medie este de 65km/oră ori viteza existentă 
pentru UE este de 250km/oră şi cea existentă în Ungaria şi Slovenia este de 120km/oră, 
ceea ce presupune o modificare a strategiei naţionale de reabilitare a infrastructurii 
feroviare. 

        Din punct de vedere al deplasărilor feroviare TZI DHS este deservit  aşadar de 
magistrala Braşov -Făgăraş - Sibiu - Vinţu de Jos - Deva - Arad - Curtici - linie ferată dublă 
şi electrificată şi de linia de cale ferată Simeria - Hunedoara - cale ferată simplă 
neelectrificată 

        Din punct de vedere al staţiilor de cale ferată aceste trasee sunt deservite de: 
Staţia CFR Deva care are o capacitate de deservire depăşită. 
Staţia CFR Simeria care nu face faţă exigenţelor europene 
Staţia CFR Hunedoara care este aproape închisă traficului de călători 
          Legaturile feroviare pentru navetisti intre cele 3 localitati sunt practic inexistente, 
desi transportul in comun in conformitate cu ancheta de evaluare ambientala (efectuata in 
2007 ca studiu de fundamentare) ocupa unul din primele pozitii in doleantele cetatenilor.  
 

2.2.4.4. Accesibilitatea pe apa: 
 

Actualmente, reţeaua de căi navigabile operaţionale se află masată în zona de sud 
şi sud-est a României, fiind formată din Dunărea navigabilă internaţională (1.075 km), 
braţele navigabile ale Dunării (524 km), căi navigabile artificiale (91 km) şi Marea Neagră 
şi conţinînd o reţea formată din 35 porturi din care 3 porturi maritime, 6 porturi fluvio-
maritime si 26 porturi fluviale. 

La acestea se adaugă porţiunea canalului Bega dintre Timişoara şi graniţă, teoretic 
navigabilă, dar neamenajată. 

Deocamdata Muresul nu este navigabil.  
LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National, apărută în 

Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 806/26.IX.2006, Directii de dezvoltare 
prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National 
– Sectiunea I – Reţele de transport  C. Reteaua de cai navigabile interioare si porturi.  
Pct.1. Căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare. Spct.1.16 – Râul Mureş 
de la frontieră până la Alba Iulia; şi pct. 5. Porturi noi, spct. 5.10 – Pe raul Mures la: Arad, 
TZI DHS si Alba Iulia;  precizează necesitatea rezervării de teren pentru construirea unui 
nou port pe rîul Mureş, în zona studiată (TZI DHI). 

În conformitate cu prevederile acestei legi, din punctele şi subpunctele enumerate 
anterior, rîul Mureş poate deveni navigabil între graniţă şi Alba Iulia. Acest tronson are 
aproximativ 390 km, dintre care 310 în aval de Deva, pînă la conectarea cu Tisa, în 
amonte de Szeged, pe teritoriul Ungariei. Astfel, TZI DHS s-ar putea conecta la transportul 
naval European (prin Dunăre cu Marea Neagră, Serbia, Ungaria şi Austria, prin Canalul 
Rin-Main-Dunăre cu Rinul până la Rotterdam pe Marea Nordului. 
 

2.2.4.5. Accesibilitatea aeriana: 
 

În conformitate cu LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
National, apărută în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 806/26.IX.2006, Directii de 
dezvoltare prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea I – Reţele 
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de transport  D. Reteaua de aeroporturi. Pct. 2. Aeroporturi noi: spct. 2.03 noul aeroport 
zonal se va poziţiona  în zona municipiului Alba Iulia – Aurel Vlaicu, la aproximativ 30 km 
de TZI DHS. 

Transportul aerian devine eficient din punct de vedere preţ-durată la distanţe mai 
mari de 400 km. La maxim 150 km de TZI DHS se găsesc aeroporturile Timişoara, Arad, 
Sibiu, Cluj şi Alba Iulia. Interesul ar trebui să se axeze pe întărirea legăturilor rutiere şi 
feroviare de mare viteză ale TZI DHS cu aeroporturile regionale Timişoara, Cluj, amintite 
mai sus, nu pe construirea unui nou aeroport regional în zonă.   

În conformitate cu cererea cuprinsă în caietul de sarcini emis de beneficiar şi a 
consultărilor cu beneficiarul a fost studiată amplasarea unui AEROPORT PENTRU 
CHARTERE lîngă Săuleşti.  
 

2.2.4.6. Accesibilitatea la transportul combinat: 
 

În conformitate cu LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
National, apărută în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 806/26.IX.2006, Directii de 
dezvoltare prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea I – Reţele 
de transport  E. Este prevazut  un terminal de transort combinat in TZI DHS pe malul stang 
al Muresului langa orasul Simeria. 

Strategia naţională a României în domeniul transporturilor prevede întărirea 
legăturilor dintre partea de vest şi cea de est a ţării, respectiv întărirea legăturii cu Europa. 
Punctual, pentru zona studiată este importantă voinţa de reabilitarea / îmbunătăţirea / 
modernizarea axei prioritare TEN-T-22 Curtici – Constanţa (TEN- T Trans-European 
Network- Transport). În acest discurs, poziţia geografică a TZI DHS avantajează, aflîndu-
ne pe graniţa dintre estul şi vestul României, respectiv la întretăiere de direcţii de 
comunicaţie. Premisele sunt create pentru apariţia unui centru intermodal important aici  
pe axa est-vest a României, pe lîngă Constanţa şi Curtici. 

Deocamdata una din cele mai importante flote de TIR/uri din Romania EDY  
SPEDITION isi are sediul central la Deva. 

Pentru a deveni operaţional, terminalul intermodal din cadrul TZI DHS trebuie să se 
conecteze la toate cele trei modalităţi de transport prezente la nivel local: rutier, feroviar şi 
naval.  

 
2.2.5.  POTENŢIAL ECONOMIC  2007 

            
2.2.5.1. Introducere: 

 
Municipiul Deva în acest moment este cel mai puternic centru polarizator din 

judeţul Hunedoara respectiv din viitorul TZI DHS, din punct de vedere economic dar şi din 
punct de vedere social, cultural si administrativ. Potenţialul economic se datorează cadrului 
natural bogat în resurse şi potenţialului forţei de muncă, datorat în principal absorbţiei 
populaţiei sosită din alte localităţi. 

Municipiul Hunedoara şi localităţile aparţinătoare dispun de o gamă amplă de resurse 
naturale: zăcăminte de piatră, minereuri feroase, lemn, talc, precum şi un spaţiu peri-urban 
propice pentru şi cu tradiţie în creşterea animalelor. 

Oraşul Simeria şi localităţile aparţinătoare au o îndelungată tradiţie industrială bazată 
în principal pe funcţionarea sa ca important nod de cale ferată, precum şi pe prelucrarea şi 
exportul marmurei. Alta activităţi economice importante includ includ pregătirea fierului vechi 
pentru oţelăriile Hunedoarei, industralizarea laptelui, agricultura, pomocultura şi creşterea 
animalelor. 
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 2.2.5.2. Valoarea bunurilor şi serviciilor produse în municipiul Deva a crescut 
dinamic, cu 60% în perioada 2003-2005, faţă de Hunedoara care are o creştere de 19% 
pentru aceiaşi perioadă şi Simeria care are o creştere de 12.5% pentru aceiaţi perioadă. 
Ca atare municipiul Deva constituind motorul dezvoltării teritoriului Deva-Hunedoare-
Simeria. Municipiul Deva îşi susţine creşterea economică cu o creştere a forţei de muncă 
angajate de 23.3% în perioada 2003-2005  

În conformitate cu datele obtinute in perioada 2003-2005 valoarea  cumulata a 
bunurilor şi serviciilor productive în sectorul privat a crescut cu 60% în Deva, cu 19% în 
Simeria, cu 12,5%,  în Hunedoara 

Numarul angajati în sectorul privat a evoluat dupa cum urmeaza: 
A crescut cu 23,2%  în Deva, a scazut cu 16% în Simeria,a  scazut cu 30%,  în Hunedoara 

 
2.2.5.3. Agricultura este o activitate de mică anvergură din punct de vedere 

economic pe teritoriul studiat.  
       Agricultura si silvicultura insumeaza mai putin de 1% din valoarea totala a bunurilor si 
serviciilor produse in sectoarele economiei productive ale TZI DHS. Astfel contributia 
agriculturii la produsul economic al zonei a depasit un milion de Euro abia in 2005. 

 
2.2.6.  POTENŢIAL UMAN 2007 
 

2.2.6.1 Introducere:  
 
În perspectiva planificării spaţiale, competitivitatea la nivelul unei zone de 

dezvoltare reprezintă potenţialul oraşului/zonei respective de a menţine şi/sau 
atrage acei oameni care stăpânesc factorii de cunoastere cheie pentru succesul 
dezvoltării economice, la care se adaugă potenţialul regiunii de a exploata in 
producţie aceşti factori de cunoaştere. 

În special în condiţiile în care piaţa internă nu reuşeşte să reţină unele din 
elementele cele mai talentate şi dinamice ale forţei de muncă autohtone, după cum 
urmează:  
studii superioare: 13,5% în Deva, 5,9% în Hunedoara şi Simeria,  
studii post-liceale: 7,2% în Deva, 6% în Hunedoara şi Simeria  
studii liceale: 31,6% în Deva, 28,1% în Hunedoara şi Simeria  
studii vocationale: 13,1% în Deva, 19% în Hunedoara şi Simeria 
 

2.2.7. POPULAŢIA 2007 
 

2.2.7.1. Numărul populaţiei: 
             

În conformitate cu datele statistice oferite de beneficiar populaţia per toate cele trei 
localităţi a scăzut după 1992 cînd era de 174.086 loc pînă în 2005 cu 19.032 loc ceea ce 
reprezintă cca 11%. Acest proces este similar cu cel inregistrat pe intreg judeţul. Se 
prognozează ca varianta optimista o crestere a populaţiei pe TZI DHS cu max. 35% pănă 
în 2015. 
 
  1992 1999 2005 2015 
Deva 78.438 76.998 68.830 90.000 
Hunedoara 81.337 79.967 72.370 80.000 
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Simeria 14.311 14.571 13.854 20.000 
TOTAL 174.086 171.536 155.054 190.000 

Evoluţia populaţiei în  TZI DHS 
 

2.2.7.2.  Densitatea: 
  
 Densităţile pe unitatea de suprafaţă este foarte diferită între cele trei localităţi, 
conform datelor statistice prezentate în tabelului următor: 
           Densitatea locuitori pe km² pentru Deva, Hunedoara şi  Simeria 
 

  
Densitate 
locuitori/km 

Deva  1140.88 
Hunedoara 817.35 
Simeria 278.47 

 
 

2.2.7.3. Mişcarea migratorie a populaţiei: 
        

Putem observa că sporul migrator înspre localităţile componente ale TZI DHS este 
nesemnificativ de cca 1% pentru Deva şi Hunedoara şi de cca 1,6% pentru Simeria, 
rămînînd constant în ultimii ani, ceea ce suplineşte sporul natural negativ din anii 1998-
2005. 

Din datele din studiile fundamentale efectuate în 2007 rezultă că plecările în 
străinătate din localităţile în studiu reprezintă între 5% la Deva  şi 10,8% la Hunedoara din 
întreaga populaţie. 

 
 
 
 

2.2.8. MOBILITATEA IN VIITORUL PATZI DHS 2007 
           

2.2.8.1. Mobilitatea pe căi rutiere:  
 
Volumul traficului rutier a crescut în ultimii ani la nivelul întregi ţarii datorită pe de-

o parte creşterii numărului de vehicule private, pe de alta parte declinului industriilor ce ar 
folosi cu predilecţie transportul feroviar, respectiv a transportului în comun centralizat.  
a) Deva 
 Disfuncţii în structura reţelei stradale majore: 
• Lipsa unei centuri care să preia tranzitul de pe traseul DN7 (care are valori însemnate) 

întrucît actualul traseu de pe Calea Zărandului a devenit stradă de interes urban major. 
• Lipsa unei străzi de legătură în partea de sud-est a oraşului între străzile Calea 

Zărandului, 22 Decembrie şi M.Eminescu care să permită o legătură directă a 
cartierului de blocuri din zona Bejan cu zona industrială; 

• Lipsa unui pasaj denivelat peste calea ferată, întrucît zona oraşului situată între calea 
ferată şi rîul Mureş începe să se dezvolte generînd deja în prezent un trafic 
semnificativ, iar actualele treceri la nivel în dreptul străzilor M.Viteazul respectiv Balata 
deservesc cu dificultate chiar şi traficul actual. 

• Lipsa unui parking major pentru autocare şi autoturisme necesare integrării Cetăţii 
Deva într-un circuit turistic de zonă. 

b) Hunedoara 
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Disfuncţii în structura reţelei stradale majore: 
• Principala disfuncţie legată de structura reţelei stradale constă în lipsa unei centuri care 

protejeze zonele de locuit dens populate cît şi cea centrală de traficul de tranzit. 
• Pentru a pune în valoare atractivitatea Castelul Corvineştilor sunt necesare amenajări 

rutiere care să asigure o mai bună accesibilitate, o mai bună vizibilitate asupra 
edificiului. 

• Lipsa unui parking major pentru autocare şi autoturisme necesare integrării Castelului 
Corvineştilor într-un circuit turistic de zonă 

c) Simeria 
Disfuncţii în structura reţelei stradale majore: 
• În lipsa unei centuri ocolitoare pe direcţia Est-Vest traficul intens de pe culoarul DN 7 

traversează de la un capăt la altul zona de Sud a oraşului cu toate implicaţiile negative 
asupra mediului adiacent. 

• Legătura dintre cele două zone ale oraşului (al oraşului vechi cu DN 7) se face printr-
un singur culoar (str. 1 Decembrie), iar intersecţia acesteia cu DN 7 reamenajată 
recent (dar restricţionat de construcţiile adiacent amplasate) nu are capacitate de 
circulaţie pe măsura necesităţilor. 

 
2.2.8.2. Mobilitatea pe căile feroviare: 

            
Din păcate mobilitatea între şi în interiorul localităţilor pe şine (trenuri suburbane şi 

tramvaie)  este aproape inexistentă cu excepţia unei legături Hunedoara Simeria care din 
punct de vedere economic nu este eficientă.  
 

2.2.8.3. Mobilitatea prin transportul în comun: 
            

În conformitate cu situaţia de pe teren cuprinsă şi în studiul de evaluare ambientală, 
problema transportului în comun este principala problemă pentruTZI DHS. 
Nemulţumirea populaţiei  se referă la lipsa unor noduri de schimb între transportul feroviar 
şi cel rutier (tren şi autobuze) şi a legăturilor dintre municipiile Deva, Hunedoara, respectiv 
oraşul Simeria şi Călan 
 

2.2.8.4. Mobilitatea pe piste de biciclete:  
           

În nici una din localităţile din arealul studiat nu există o reţea urbană şi 
interurbană de biciclete 
 

2.2.8.5. Mobilitatea pietonală:  
         

În nici una din localităţile din arealul studiat nu există o reţea urbană şi 
interurbană pietonală, ci doar fragmente ca în Deva  

 
 

2.2.9.  ZONAREA  PE FOLOSINŢE A INTRAVILANULUI EXISTENT 2007 
 
Viitorul TZI DHS (Teritoriul Zonal Interorăşenesc Deva, Hunedoara, Simeria) propus 

in cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interorăşenesc  Deva, Hunedoara si 
Simeria are o suprafaţa administrativă de 20.706 ha, care este constantă în ultimele 
decenii şi este rezultatul insumării suprafeţelor teritoriilor administrative ale municipiilor 
Deva, Hunedoara si al oraşului Simeria cu localitaţile aparţinatoare.  
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           Intravilanul localităţilor cuprinse în viitorul TZI DHS in 1998, a fost de 4.122 ha care 
reprezentau 19,9% din totalul suprafeţei administrative. Suprafaţa intravilanului a crescut 
cu 1,15% păna in 2007 ajungănd la o suprafaţă de 4.743 ha. 

Zonare utilizarii teritoriului pe folosinte şi anume terenuri construite (rezidenţiale, 
industriale, servicii), zone de agrement, spatii verzi, oglinzi de apa, terenuri agricole etc.  
situaţia actuală se prezintă astfel: 

 Din evolutia spatiala prezentată in capitolele precedente se observa tendinta celor 
trei localităţi principale DEVA HUNEDOARA SIMERIA de  extindere inspre unirea lor  

 ZONE REZIDENŢIALE 
 Densităţile zonelor rezidenţiale sunt prea mari în zona de blocuri (în special în 

Deva) de peste 80 unităţi la ha şi prea mici în zonele cu clădiri joase de sub 20 unităţi la 
ha (în special Deva). 

 ZONE INDUSTRIALE 
 Zonele industriale au crescut în toate cele trei localităţi în mijlocul acestora. 
 Din totalul intravilanul actual al municipiului Deva zona industrială reprezintă cca 

15%, o proporţie europeană acceptabilă. 
            Din totalul intravilanului municipiului Hunedoara de cca 2092ha zona industrială 
reprezintă astăzi cca 700ha respectiv cca 33%.  La Hunedoara zona industrială împarte 
oraşul în două, făcînd dificilă extinderea lui.  

 Din totalul intravilanul oraşului Simeria zona industrială ocupă cca 10%, similar cu 
cel al unui oraş modern. 
            ZONE VERZI 
            Unele zone de agrement existente din cauza dezvoltarii succesive a intravilanelor 
au fost inglobate in interiorul localitatilor si sunt invecinate cu zone industriale, ca de 
exemplu la Deva, zona Condor, intre zona rezidentiala si zona industriala.  

 Celelalte zone de agrement au fost partial protejate din cauza pozitionarii lor la 
liziera padurilor, ca de exemplu zona de agrement Bejan si Parcul de Distractii si Gradina 
de Agrement de la Hunedoara. 

În conformitate cu aceste date statistice doar municipiul Hunedoara îndeplinea 
standardele de pînă în 2007, privitoare la mp pe locuitor depăşindu-l chiar. În Municipiul 
Deva există doar 4mp/locuitor mult sub cerinţa din 2006. 
           În conformitate cu Legea nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din zonele urbane şi OUG 114 din 2007 autorităţile  administraţiei locale au 
obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de min 
20mp/locuitor pană la 31.12. 2010 şi de minimum 26mp/locuitor pană la 31.12.2013, în 
parcuri urbane de peste 1 ha sau în scuaruri de sub 1 ha. Aceste prevederi nu sunt 
îndeplinite aşadar în nici una din cele trei localităţi.  

ZONELE AGRICOLE  
Pe teritoriul administrativ al municipiului Deva suprafaţa agricolă era în 1998 de 

3.340 ha care reprezintă 55,6% din teritoriul administrativ al municipiului Deva. În 2007 
suprafaţa agricolă este de 3.185 ha care reprezintă 53% din teritoriul administrativ al 
municipiului Deva, cu o scădere de 0,4% faţă de 1998.  

Pe teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara suprafaţa agricolă  era în 1998 
de 4.573 ha care reprezintă 46,9% din teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara. În 
2007 suprafaţa agricolă este de 3.608 ha care reprezintă 37% din teritoriul administrativ al 
municipiului Hunedoara, cu o scădere de 20,4% faţă de 1998.  

Pe teritoriul administrativ al oraşului Simeria suprafata agricolă  era în 1998 de 
3.699 ha care reprezinta 73,7% din teritoriul administrativ al oraşului Simeria. In 2007 
suprafata agricola este de 3.707 ha care reprezinta 74,5% din teritoriul administrativ al 
orasului Simeria, cu o scadere de 1,4% fata de 1998.  

ZONELE FORESTIERE: 
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Pe teritoriul administrativ al municipiului Deva zona împădurită avea în 1998 o 
suprafaţă de 1.074 ha  care reprezintă 18% din teritoriul administrativ al municipiului Deva. 
În 2007 suprafaţa zonei împadurite este de 1.058 ha care reprezintă 17,8% din teritoriul 
administrativ al municipiului Deva cu o scădere de 0,15% faţă de 1998.      

Pe teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara zona împădurită avea în 1998 o 
suprafaţă de 3.425 ha  care reprezintă 35,3% din teritoriul administrativ al municipiului 
Hunedoara. În 2007 suprafaţa zonei împadurite este de 4030 ha care reprezintă 41,5% din 
teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara cu o creştere de 20,1% faţă de 1998.  

Pe teritoriul administrativ al oraşului Simeria zona impădurită avea in 1998 o 
suprafata de 503 ha  care reprezinta 10,2% din teritoriul administrativ al oraşului Simeria. 
In 2007 suprafaţa zonei împădurite este de 375 ha care reprezintă 7,6% din teritoriul 
administrativ al oraşului Simeria cu o creştere de 25,2% faţă de 1998 
          

2.2.10. ECHIPAREA EDILITARĂ 2007 
          

TZI DHS  este cuprins în datele naţionale ca fiind o zonă bogată în ape pentru 
irigaţii, industrie, populaţie şi apă dulce.  
           TZI DHS este o zonă bine echipată cu reţele edilitare datorită fostelor zone 
industriale  
 

2.2.10.1. Alimentare cu apă: 
 

Municipiile Deva si Hunedoara si orasul Simeria, precum si unele localitati 
componente ale acestora, dispun de alimentare cu apa in sistem centralizat.   

Alimentarea cu apa a municipiilor Deva si Hunedoara si a orasului Simeria se face 
din mai multe surse de apa de suprafata şi subterane  
           Tratarea apei se realizează la statia de tratare  
               

2.2.10.2. Canalizare - Reţele de canalizare şi instalaţiile de epurare: 
 
In municipiile Deva si Hunedoara  si in orasul Simeria exista sisteme de colectare a 

apelor  de canalizare in sistem centralizat. 
Reteaua de canalizare existenta  a municipiului Deva este o retea in sistem unitar, 

apele uzate menajere si apele meteorice fiind colectate in aceeasi retea.  
Statia de epurare existenta a municipiului Deva are doar treapta de epurare 

mecanica si este nefunctionala. In localitatea apartinatoare Santuhalm doar un numar mic 
de gospodarii sunt racordate la colectorul de canalizare al municipiului Hunedoara, care 
trece prin localitate pe un traseu paralel cu raul Cerna. In localitatea Cristur  un numar mic 
de gospodarii sunt racordate la acelasi colector de canalizare mai sus mentionat. 
Localitatile Archia si Barcea Mica nu dispun de canalizare.  

Reteaua de canalizare a municipiului Hunedoara a fost conceputa ca retea in 
sistem separativ, dar datorita unor cauze diverse a pierdut acest specific, in prezent 
functionand ca o retea unitara care colecteaza ape uzate menajere si ape meteorice. 
Datorita extinderii haotice fara o viziune de ansamblu,  in reteaua de canalizare a 
Hunedoarei exista disfunctiuni majore. Celelalte localitati apartinatoare de municipiul 
Hunedoara nu dispun de retele de canalizare. Doar o mica parte din locuintele din Pestisu 
Mare. Doar o parte a orasului Simeria situata intre calea ferata si Mures dispune de 
canalizare in sistem separativ, in restul orasului neexistand canalizare. In localitatea 
apartinatoare Santandrei este prevazuta o retea de canalizare din tuburi PVC dur pentru 
ape uzate menajere. 
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2.2.10.3.  Reţele electrice: 

  
Alimentarea cu energie electrică a zonei în studiu se desfăşoară în prezent în 

parametri optimi. Pe teritoriu există reţele de transport de înaltă tensiune 220 kV, 110 kV,  
reţele de distribuţie de medie tensiune de 20 kV şi de joasă tensiune 0,4 kV. Distribuţia 
reţelelor şi a staţiilor de transformare aferente asigură alimentarea echilibrată a întregii 
zone. Transportul energiei se realizează de la staţiile de sistem : Mintia ( 400/220/110 kV) 
situată în afara teritoriului în studiu la limita nord-vestică, staţia Peştiş (220/110 kV) şi 
staţia Haşdat (220/110kV) care încadrează  municipiul Hunedoara la nord şi, respectiv la 
sud. 

În zonele rurale aparţinătoare alimentarea cu energie electrică se face prin medie 
tensiune prin reţele aeriene de 20 kV şi prin posturi de transformare locale, amplasate de 
regulă în intravilan. 

Localităţile aparţinătoare municipiului Deva, municipilui Hunedoara, orasul Simeria 
sunt alimentate prin reţele de medie şi joasă tensiune aeriene. 

    
2.2.10.4. Reţele de transport gaze naturale: 

 
Introducerea  gazelor naturale a început în municipiile Deva şi Hunedoara în a doua 

jumătate a anilor '50. În Simeria alimentarea cu gaze a fost introdusă începând cu anii '70. 
           În zona studiată există următoarele conducte de transport : o conductă Dn 300, 
venind din nodul Băcia; în nodul Băcia intră conducta vest II + III dinspre Mediaş şi pleacă 
mai departe spre Haţeg; din SP Simeria o conductă se îndreaptă spre Peştiş; conducta de 
transport interconect are dinspre SP Deva (Archia) şi SP Peştiş un racord pentru SP 
Cristur. 
 

2.2.10.5.  Gospodăria comunala – Salubritate – Eliminarea deşeurilor: 
 
În prezent fiecare dintre cele trei localităţi dispune de sisteme de colectare şi câte o 

zonă pentru depozitarea deşeurilor, însă acestea nu sunt conformate legislaţiei sanitare în 
domeniu, constituind surse de poluare a solului, aerului şi apelor.  
          Dezvoltarea zonală cu perspective durabile pe termen lung implică o bună 
coordonare a componentei urbane cu cea a managementului deşeurilor. Odată cu 
extinderea zonei urbane devine necesară asigurarea unui sistem coerent de gestionare a 
deşeurilor pentru a elimina sursele de poluare şi factorii de risc pentru sănătatea populaţiei 

 
2.2.11. PROBLEME ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 2007 
 

2.2.11.1. Aerul: 
 
Potenţialele surse de poluare ale aerului din TZI DHS sunt: unităţile siderurgice, 

unităţile de producere a energiei electrice şi termice, unităţile de producere a materialelor 
de construcţie etc. 
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2.2.11.2. Apa: 
 
Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele 

din partea centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului 
Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. 

În rîul Mureş deversează apele din statia de epurare a municipiului Deva care este 
veche si total ineficienta, avand doar treapta de epurare mecanica.  

2.2.11.3. Solul: 
 
Poluarea solurilor în urma activităţii din sectorul industrial (minier, siderurgic, 

energetic etc.) în TZI DHS se prezintă astfel:  
- excavaţii+depozite – 10ha 
- exces de umiditate – 140ha 
- vegetaţie degradată – 40ha 

 
 

2.3. DISFUNCŢIONALITĂŢI MAJORE ÎN 2007 ÎN VIITORUL TZI DHS 
 
În urma analizei situţiei existente în viitorul TZI DHS se pot constata următoarele 

disfuncţionalităţi majore: 
- deponiile existente nu respectă legea 
- zonele de protecţie ale staţiilor de epurare nerespectate 
- centura rutieră inexistentă 
- nodurile de circulaţie principale rutiere  nu sunt calibrate la actuala situaţie 
- spaţii verzi- parcuri insuficiente 
- spaţii verzi zone de agrement insuficiente 
- servicii de sănătate necorespunzătoare 
- transport în comun intra şi extravilan necorespunzător 
- ale rezervaţiilor naturale nerespectate 
- zonele de protecţie ale reţelei feroviare nerespectate 
- zonele de protecţie ale zonelor cu alunecări de teren sunt urbanizate 
- amestec de funcţiuni locuire- industrie ce se deranjează 
- unităţi agricole ferme în intravilan lîngă zona de locuit 
 
 

2.4.NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 2007   
          

Din studiul de fundamentare “Studiu Ambiental şi al Planificării Sociale” rezultă 
priorităţile de intervenţie în ordine ierarhică ale populaţiei în următoarele domenii: 

- servicii de sănătate  
- transport  public 
- posibilităţi de divertisment 
- parcuri şi spaţii verzi 
- străzi 
 

2.5.POSIBILTĂŢI DE EXTINDERE ALE URBANULUI ÎN VIITORUL TZI DHS 2007 
 
În conformitate cu toate interdicţiile temporare şi definitive rezultate din analiza 

existentului (retele edilitare, rutiere, feroviare cu zonele de interdictie aferente, păduri cu 
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zonele de interdicţie aferente, zonele inundabile şi mlăştinuoase, haldele de steril, 
deponiile existente, etc) rezultă o posibilă dublare a suprafeţei intravilanului  
 
 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
 

3.1.a. Relaţiile în teritoriu:  
            

Din analiza situaţiei existente rezultă că nici una din cele trei localităţi singure nu fac 
faţă poziţionării în categoria localităţilor de interes regional. Deasemeni în conformitate cu 
ierarhia oraşelor europene distanţa între două oraşe de importanţă de interes naţional 
(transnaţional), în cazul nostru CLUJ NAPOCA şi TIMIŞOARA, este de prea mare fiind de 
cca 300 km. Aşadar este nevoie de un nou centru de importanţă regională la jumătatea 
distanţei între ele respectiv la cca 150 km.. Acest nou pol TZI DHS poate sprijini ambii poli 
naţionali mai sus amintiţi fiind la rîndul lui sprijinit de localităţi mai mici. 
 

3.1.b. Bilanţ teritorial:  
            

TZI DHS (Teritoriul Zonal Interorăşenesc Deva, Hunedoara, Simeria) propus in 
cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interorăşenesc Deva, Hunedoara si 
Simeria are o suprafaţa de 20.706 ha,  

Teritoriul administrativ Deva are o suprafaţa de 6.001 ha care reprezintă 28,9% din 
total. Pentru 2015-2025 suprafaţa agricolă va fi de 1.342 ha care reprezintă 22,3% din 
teritoriul administrativ al municipiului Deva, cu o scădere de 42,4% faţă de 2007. În 2015-
2025 suprafaţa zonei împadurita va fi de 1.122 ha care reprezintă 18,7% din teritoriul 
administrativ al municipiului Deva, cu o creştere de 6% faţa de 2007. 
           Teritoriul administrativ Hunedoara are o suprafaţa de 9.730 ha care reprezintă 
46,9% din total. Pentru 2015-2025 suprafaţa agricolă va fi de 2.802 ha care reprezintă 
28,7% din teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara, cu o scadere de 22,4% faţă de 
2007. În 2015-2025 suprafaţa zonei împădurită  va fi de 2.802 ha care reprezintă 42,2% 
din teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara, cu o creştere de 1,4% faţă de 2007. 

Teritoriul administrativ Simeria are o suprafata de 4.975 ha care reprezintă 24% din 
total. Pentru 2015-2025 suprafata agricola va fi de 2.321 ha care reprezinta 46,6% din 
teritoriul administrativ al orasului Simeria, cu o scadere de 38,4% fata de 2007. In 2015-
2025 suprafaţa zonei impădurită va fi de 398ha care reprezintă 8.% din teritoriul 
administrativ al Municipiului Deva, cu o crestere de 5,3% faţă de 2007. 

Per total suprafaţă TZI DHS intravilanul, in 1998, a fost de 4.122 ha care 
reprezentau 19,9% din total suprafaţă. Suprafaţa intravilanului a crescut cu 1,15% păna in 
2007 ajungănd la o suprafaţă de 4.743 ha si se estimează prin prezentul proiect o creştere 
cu 83% faţa de 2007 păna in 2008-2015 ce reprezintă o suprafaţă de 8.698 ha. 
          Pentru 2008-2015 suprafaţa agricola va fi de 6.465 ha care reprezintă 31,2% din 
suprafaţa totala, cu o scadere 38,4% faţa de 2007. În 2008-2015 suprafaţa zonei 
împadurita  va fi de 6.009 ha care reprezintă 29.1% din suprafaţa totala cu o crestere de 
10,1% faţă de 2007. 
           Bilanţul utilizării TZI DHS teritoriului zonal interorăşenesc Deva Hunedoara Simeria 
per total 

  1998   2007   
2008-
2015   

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 20.706 100% 20.706 100% 20.706 100% 
INTRAVILAN 4.122       4.743       8.698       
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19,9% 22,9% 42,0% 

AGRICOL  11.582 
      
55,9% 10.500 

      
50,7% 6.401 - 31% 

PĂDURE 5.002 
      
24,2% 5.463 

      
26,4% 5.607 

      
27% 

 
3.2. CADRU NATURAL          

 
3.2.1. Resursele solului şi a subsolului: 

           
Prin măsurile propuse în cadrul acestui proiect se diminuează in viitor  exploatarea 

balastierelor de pe malul Mureşului (care va deveni lac de acumulare în viitor) şi protejarea 
celor miniere de deasupra Devei de pe dealurile Nuget şi Roşilor prin restricţionarea 
extinderi urbanizării  

Datele referitoare la perimetrele concesionate pentru exploatarea resurselor 
minerale şi la cele ce vor fi concesionate, dacă întrunesc avizele necesare pentru activităţi 
miniere în conformitate cu adresa 522 din 22.04.2008 de la Agenţia Naţională pentru 
Resurse Naturale şi ele nu afectează intravilanul propus al TZI DHA. 

Sunt propuse exploatării de talc cariera de la Zlasti, şi Teliuc III  Deasemeni pe 
lîngă cele 5 balastiere ce funcţionează în prezent mai sunt spre aprobare încă două la 
Santuhalm, la Balata. Toate aceste balastire vor trebui să fie închise în cazul în care se 
vor începe lucrările pentru navigabilitatea Mureşului sau pentru barajul de acumulare din 
zonă. Pe lîngă aceste perimetre de exploatări minere mai sunt concesionate carierele de 
marmoră de la Carpinis şi de la Pietroasa (Deva).  
 

3.2.2. Monumentele istorice, siturile şi ansamblurile istorice şi urbanistice, 
valori ale patrimoniului cultural: 

 
Documentaţia a primit avizul favorabil  DCCP Hunedoara nr 02 AT din 12.12.2007 

şi avizul MCC DGPCN nr 36 –U din 23.01.2008) cu următoarele recomandări  
-se va reactualiza PUZ Centru Istoric al municipiului Deva, cu includewrea propunerii de 
extindere avizate 
-se va elabora PUZ Piata Libertatii Hunedoara si regulamentul de interventie afferent, cu 
includerea propunerii de extindere avizate 
-propunerile de clasare / declasare a monumentelor si siturilor arheologice, precum si 
propunerea de extindere a centrului istoric vor fi analizare in Sectiunea de Evidenă a 
CNMI, pe baza dosarelor întocmite conform prevederilor art. 7 al Legii 422/ 2001 privind 
protejarea monumentelor istorice şi OMCC nr 268 din 13 iunie 2003, anexa 1 privind 
Norme Metodologice de clasare şi evidenţiere a monumentelor istorice   

Pentru protejarea şi valorificarea „Monumentelor istorice, siturilor şi ansamblurilor 
istorice şi urbanistice, valorilor ale patrimoniului cultural” au fost propuse măsuri de 
integrare a lor în circuitele turistice 

Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MASURI A PATZI DHS  
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3.3. ACCESIBILITATEA  
 

3.3.1. Accesibilitatea rutiera a TZI DHS la EU: 
 

Propunerile prezentate în prezenta documentaţie sunt in conformitate cu avizul 220/ 
27 din 08.02.2008  primit de la Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din 
Romania  
           Astfel prezentăm PROPUNERILE pentru îmbunătăţirea reţea rutieră  în TZI DHS  

3.3.1.1. PROPUNERI pentru îmbunătăţirea reţea rutieră a teritoriului 
administrativ al municipiului DEVA: 

 
3.3.1.1.a.   Lipsa unei noi centuri  care să preia tranzitul de pe traseul DN7 

se va rezolva prin tronsonul de autostradă Orăştie-Deva ce se va realiza pe malul drept al 
rîului Mureş. Este de dorit ca in etapa II de realizare a acestui tronson,  ca în afara celor 
două noduri de racordare pentru TZI DHS  prevăzute (la Nord-Est de Simeria şi la Vest de 
Deva) să se realizeze un al treilea nod de racordare în dreptul confluenţei rîurilor Mureş şi 
Cerna, racord continuat cu un pod peste Mureş şi o stradă (drum) de categoria II. pînă la 
DN 7, cu racordare şi la DJ 687. 

3.3.1.1.b.  Pentru a îmbunătăţi legătura dintre cele două zone existente ale 
oraşului despărţite de cale ferată, precum şi pentru punerea în valoare a potenţialului de 
agrement al zonei din lunca Mureşului (între Mureş şi C.F.) propunem realizarea a două 
pasaje denivelate peste calea ferată, unul de pe str. Horea între str.Balata şi str. 16 
Februarie şi un al doilea pe str Orizontului continuarea străzii C.A. Rosetti sau ca 
alternativă la acesta un pod de pe continuarea străzii  N. Bălcescu.  
 

3.3.1.2. PROPUNERI pentru teritoriului administrativ al municipiului 
HUNEDOARA: 

 
3.3.1.2.a.  Se propune realizarea unei centuri ocolitoare a municipiului 

Hunedoara cu profil de stradă de categoria II./drum clasa tehnică II, pe latura vestică a 
municipiului pe următorul traseu: racord DJ 687 la intersectia cu DC 119 si DC 114, (lîngă 
platforma industrială) traseu comun cu DC 114 pînă în localitatea Răcăştie, centura 
continua pe limita de vest a intravilanului pana la racordul la Dj 687I la limita localitati Zlasti 
- pod nou peste rîul Zlaşti, tunel sub dealul Sînpetru, racord cu Dj 687E (str. Voicu 
Cneazu) în zona limitei intravilanului, pod peste rîul Cerna şi legătură pînă la Dj 687 (str. 
Rotarilor) la sud de str Alecu Russo. 
           Prin realizarea acestei lucrări se soluţionează cele două disfuncţii majore 
evidenţiate în capitolul anterior şi anume: 
• Traficul de tranzit şi de penetraţie (atît cel de vehicule de călători şi mai cu seamă cel 

de marfă) se va orienta natural pe acest culoar de circulaţie rapid şi atractiv. 
• Traficul de marfă grea poate fi integral scos din zonele locuite; 
• Castelul Corvineştilor va fi mai accesibil; 
• Comunicaţiile rutiere în teritoriu (prin ocolirea oraşului) vor fi mai rapide. 

3.3.1.2.b. Zona din interiorul municipiului denumită “Combinatul Vechi”, 
cuprinsă între noua centură şi rîul Cerna  pe de o parte şi Castelul Corvineştilor şi pasajul 
existent peste rîul Cerna pe cealaltă parte, este prevăzută cu două traversări ce leagă 
centura şi oraşul vechi peste rîu. 
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3.3.1.3. PROPUNERI pentru oraşul SIMERIA: 
 
3.3.1.3.a.  Cele două disfuncţii evidenţiate anterior capătă perspective de 

soluţionare odată cu realizarea tronsonului de autostradă Orăştie – Deva si a centuri 
ocolitoare din partea de sud a orasului prin care se face legatura cu DN 66. Astfel, parte 
importantă (majoritară mai ales în ceea ce priveşte traficul de marfă grea) din traficul rutier 
de pe culoarul DN 7 va fi preluată de autostrada nou construită si centura propusa, deci 
traficul de tranzit ce afectează actualmente zona de Sud a oraşului va fi mult diminuat. 

3.3.1.3.b.  Deasemeni se propune o traversare peste linia de cale ferată la 
ieşirea din Simeria spre Orăştie pentru a putea accede în oraş prin două puncte. 
 

3.3.2.  Accesibilitatea feroviara a TZI DHS la EU: 
 
           Propunerea prezentată se bazează pe recomandările cuprinse în avizul Regionalei 
CF Timisoara aviz nr 33°- AL G -2008. 

    În noul context European, în care se încearcă reducerea poluării şi creşterea 
siguranţei, respective a eficienţei transporturilor, aceste motive vor cîntări suficient pentru 
a ne aştepta la o creştere în pondere a transportului feroviar. 

 Din strategia Uniunii Europene rezultă efortul de a dezvolta transportul feroviar de 
marfă în detrimentul traficului rutier. Problema Romaniei este că viteza medie este de 
65km/oră ori viteza existentă pentru UE este de 250km/oră şi cea existentă în Ungaria şi 
Slovenia este de 120km/oră, ceea ce presupune o modificare a strategiei naţionale de 
reabilitare a infrastructurii feroviare. 

 În cadrul TZI DHS nu trebuie uitată tradiţia bogată în domeniul transportului feroviar 
pe care regiunea, prin oraşul Simeria, a avut-o în decursul istoriei. 

   În noul context geopolitic, în urma aderării României la Comunitatea Europeană, 
poziţia geografică a TZI DHS devine principalul său atu. Situat pe coridorul IV Pan-
European, poate deveni un important centru feroviar între Curtici şi Constanţa.  

LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National, apărută în 
Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 806/26.IX.2006, Directii de dezvoltare 
prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea I – Reţele de 
transport B. Reţeaua de căi feroviare, pct. 1. Linii de cale ferată conventionale cu viteza 
pîna la 160 km/h pe trasee existente reabilitate: spct. 1.01 (Curtici* – Arad – Simeria – 
Vintu de Jos – Alba Iulia – Coslariu – Copsa Mica – Brasov – Ploiesti – Bucuresti – Fetesti 
– Medgidia – Constanta) explicitează aşezarea Simeriei, respectiv a TZI DHS pe Coridorul 
de transport multimodal Pan-European IV. La subpunctul 1.18, se subliniază importanţa 
unei a doua direcţii, secundare (care se regăseşte şi la nivelul transportului rutier) 
respectiv Simeria - Filiaşi (- Craiova - Sofia).  

Pe lîngă importanţa subliniată prin lege, nu trebuie să neglijăm situaţia proastă a 
infrastructurii feroviare existente. 

3.3.2.1. Ca atare propunerile principale de dezvoltare în domeniul feroviar sunt: 
a. Reamenajarea căii ferate Curtici - Arad - Deva - Sibiu - Râmnicu Vâlcea -Vâlcele 

pentru a permite circulaţia cu viteză sporită 
b.Traseu "buclă" nou între Deva şi Hunedoara pentru transportul generat de 

navetism. 
           c. Realizarea legăturii cu un tren rapid cu aeroportul regional Traian Vuia Timişoara  
           d.  Realizarea racordului feroviar pentru Centru Logistic Simeria din Statia Simeria 
           e. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite în transportul feroviar prin:  
               e1. modernizarea şi renovarea gării Hunedoara ca făcînd parte din reţeaua 
turistică a TZI DHS 
               e2. mărimea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea serviciilor oferite călătorilor  
               e3. transformarea zonei găriilor Deva si Simeria în mall-uri feroviare 
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               e4. înlocuirea actuale trenuri locale cu trenuri uşoare 
               e5. realizarea unui sistem local integrat, (tren-autobuz) computerizat de eliberare 

a 
biletelor. 
          Măsurile de reabilitare a reţelei de transport feroviar vor include reabilitarea şi 
modernizarea liniilor de cale ferată, lucrări de modernizare a reţelei de telecomunicaţii 
feroviare prin introducerea de cabluri cu fibre optice şi de echipamente digitale, precum şi 
lucrări de reabilitare a gărilor în oraşele care sunt capitale de judeţ. 

3.3.2.2. În conformitate cu prevederile legale în dreptul acestor localităţi s-a 
propus realizarea la Simeria a unui CENTRU DE TRANSPORT COMBINAT, ce urmează 
a fi legat feroviar din gara Simeria.  

3.3.2.3. S-a propus ca pe lîngă actuala cale ferată existentă să se realizeze în 
sudul liniei existente Curtici- Bucureşti o linie un tren urban înterorăşenesc între DEVA şi 
HUNEDOARA în prima etapă şi apoi şi cu SIMERIA. Această propunere ţine cont şi de 
rezultatele studiului sociologic efectuat în zonă care stabilea ca o prioritate a cetăţenilor 
transportul în comun între cele trei localităţi mai sus menţionate  

3.3.2.4. Din analiza legături rutiere dintre oraşului Simeria şi municipiul Deva a 
rezultat necesitatea eliminării celei de a doua legături feroviare între Simeria şi Hunedoara 
-linia 213  
 

3.3.3. Accesibilitatea pe canale navigabile a TZI DHS la EU: 
 
           În conformitate cu: “Ordinul nr. 160 din 15.02.2005 pentru aprobarea reglementării 
tehnice “Normativ privind proiectarea porturilor fluviale”, indicativ NP 106-04, apărut în 
Buletinul Construcţiilor Vol. 4 2005.,  pc.2. proiectarea amenajărilor portuare fluviale;  
subpc 2.4. amplasarea şi dispoziţia generală a amenajărilor fluviale;   

3.3.3.1. la stabilirea amplasării şi a planului general a acestor amenajări 
portuare trebuie să se ţină seama de următoarele criterii: 

- asigurarea legăturilor cît mai directe cu căile de comunicaţii existente şi cu cele ce 
se vor crea în viitor. 

- efectul minim asupra zonelor adiacente inclusive centrele industriale sau populate 
privind poluarea şi perturbarea regimului aluvionar; amplasamentul va respecta 
prescripţiile sanitare, de poluare şi de protecţie împotriva incendiilor; 

- posibilităţile de extindere pe o perioadă cît mai lungă, de cca. 25 ani; 
- condiţiile de exploatare ale portului care impugn ca să se asigure o folosire cît mai 

eficientă a construcţiilor şi instalaţilor portuare, un timp minim de staţionare a navelor şi a 
celorlalte mijloace de transport, un flux continuu al traficului pe sortimente de mărfuri, fără 
intersectări, ceea ce conduce şi la cheltuieli minime; 

- caracteristicile morfologice şi de configuraţie locală, geologice ale 
amplasamentului şi gradul de seismicitate al acestuia, urmînd ca planul general şi 
condiţiile de fundare să fie cît mai favorabile, în vederea realizării unor construcţii 
economice şi adoptării unor tehnologii de execuţie cît mai simple; 

3.3.3.2. stabilirea amplasamentului, modul de elaborare al planului general şi de 
sectorizare pentru un port fluvial se efectuază pe baza unor comparaţii tehnico-economice 
a mai multor variante de amplasare. 

Ca atare s-au studiat următoarele amplasamente posibile ale portului pentru 
containere: 

      A. În aval de Deva, pe malul stîng al Mureşului. Suprafaţa disponibilă este de 
aprox. 60 ha. Avantajul major al acestui amplasament este vecinătatea directă cu Calea 
Ferată – respectiv terminalul de marfă – şi cu reţeaua rutieră prin DN7 - E68/7. în plus, 
portul ar trebui situat în aval de localitate, de aceea amplasamentul devine favorit. 
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     B. În amonte de Simeria, pe malul drept al Mureşului. Suprafaţa disponibilă este de 
aprox. 50 ha. Are acces la şoseaua107A, respectiv prin intermediul acesteia la reţeaua 
majoră europeană. Infrastructura feroviară este dezvoltată şi poate fi folosită pentru 
accesul pe reţeaua feroviară europeană. În conformitate cu Legea amintită anterior, rîul 
Mureş devine navigabil pînă la Alba Iulia, de aceea traficul naval prin Deva şi Simeria 
oricum nu poate fi eliminat. În urma  suprapunerii planurilor de construire a unui baraj de 
acumulare apă şi a conexiunilor cu calea ferată şi cu autostrada  suprafaţa disponibilă este 
de aprox. 50 ha. Are acces la viitoarea autostradă, respectiv prin intermediul acesteia la 
reţeaua majoră europeană. Infrastructura feroviară este dezvoltată in zona si are accesul 
din gara Simeria şi poate fi folosită pentru accesul pe reţeaua feroviară europeană. În 
conformitate cu Legea amintită anterior, rîul Mureş devine navigabil pînă la Alba Iulia, de 
aceea traficul naval prin Deva şi Simeria oricum nu poate fi eliminat. 
        In prezenta documentatie au fost introduse conditiile DIRECTIEI GENERALE A 
MINISTERULUI TRANSPORTURILOR - TRANSPORT NAVAL nr. 49 / 0 5/ A0 0-F  Nr.34 
/DAS/ -7.3.8 si anume: 

„Respectarea directiilor de dezvoltare prevezute in Planul de amenajare a teritoriului 
national referitoare la reteaua de căi navigabile interioare şi porturi care are in vedere 
arnenajarea pentru navigatie a raului Mureş de la frontiera pane la Alba Julia şi a porturilor 
Arad, Deva şi Alba Iulia. Portul Simeria propus in documentatie, corespunde ca 
amplasament reglementarilor in vigoare. Suntern de acord cu includerea sa în amenajarile 
de perspective pentru dezvoltarea a navigatiei, făra a se renunta la portul Deva previzut in 
Planul de amenajare a teritoriului national, pentru zona respective. Amenajarile riverane 
viitoarei caii navigabile vor respecta conditiile impuse de gabaritele caii navigabile, 
gabaritele la poduri, traversarile şi subtraversarile de cabluri şi conducte, etc. şi vor fi 
avizate de autoritatea in domeniul transportului naval. 

Barajul acumularii  energetice Şoimuş va fi  prevazuta cu ecluze dimensionate 
corespunzător.” 

Ca atare au fost prevazute un port la Deva si un port  la Simeria  pentru containere 
in dreptul zonei pentru transport  combinat  
 
 

3.3.4. Accesibilitatea prin reteaua de aeroporturi a TZI DHS la EU: 
 

În conformitate cu LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
National, apărută în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 806/26.IX.2006,Directii de 
dezvoltare prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea I – Reţele 
de transport  D. Reteaua de aeroporturi. Pct. 2. Aeroporturi noi: spct. 2.03 noul aeroport 
zonal se va poziţiona  în zona Alba Iulia – Aurel Vlaicu, la aproximativ 30 km de TZI DHS. 

În conformitate cu aceeaşi lege, art.3 – (3) “realizarea unor lucrări, considerate 
prioritare şi necuprinse în liniile directoare prevăzute prin prezenta lege, se aprobă prin 
hotărîre a Guvernului” şi avînd în vedere absenţa pînă la momentul elaborării lucrării de 
faţă a unei asemenea hotărîri, nu propunem un alt amplasament pentru aeroport regional 
pe teritoriul luat în studiu. 

În vederea argumentării acestei propuneri se aminteşte: 
- în conformitate cu: Ordinul nr. 166 din 15.02.2005 pentru aprobarea reglementării 

tehnice “Normativ privind proiectarea planurilor generale de aerodromuri”, indicativ GP 
108-04, apărut în Buletinul Construcţiilor Vol. 7-8 2006. CAPITOLUL V – ELEMENTE DE 
PLAN GENERAL, art. 24. elemente de amenajare a teritoriului: 
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 (1) amplasarea aeroportului se alege astfel încît culoarul de zbor să se afle la minim 
1 km lateral de o localitate sau să nu survoleze localităţi la o distanţă mai mică de 3 km de 
capul pistei.  
           este imposibilă amplasarea unui aeroport regional în spaţiul dintre Mureş şi calea 
ferată. Conform planului, se observă suprafaţa de teren necesară (minim 650 ha) ce 
trebuie alocată acestei funcţiuni. 

La cererea administratiei judetene se propune construirea unui aeroport de mică 
capacitate pe teritoriul TZI DHS pe teritoriul administrativ al oraşului Simeria la Saulesti. 

În conformitate cu avizul AUTORITĂŢII AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMANĂ  nr. 
9126/747 din 13.05.2008 pentru obţinerea avizelor la documentaţiile tehnice  la fazele 
următoare este nevoie “de respectarea datelor din documentaţia transmisă spre avizare şi 
de protecţia zonelor cu servituţi aeronautice civile în conf cu RACR CADT – Condiţii de 
avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiective aflate în zonel cu servituţii aeronautice 
civile –ediţia 021/2003 probată OMTCT 118/2003” 
 

3.3.5.  Accesibilitatea la transportul combinat a TZI DHS la EU: 
 

În conformitate cu LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
National, apărută în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 806/26.IX.2006, Directii de 
dezvoltare prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea I – Reţele 
de transport  E. Reţeaua de transport combinat, pct. 1. Terminale de transport combinat 
existente la care urmează să se execute lucrari de modernizare, spct. 1.12 – Terminalul 
Deva apare pe listă. 
           Strategia naţională a României în domeniul transporturilor prevede întărirea 
legăturilor dintre partea de vest şi cea de est a ţării, respectiv întărirea legăturii cu Europa. 
Punctual, pentru zona studiată este importantă voinţa de reabilitarea / îmbunătăţirea / 
modernizarea axei prioritare TEN-T-22 Curtici – Constanţa (TEN- T Trans-European 
Network- Transport). În acest discurs, poziţia geografică a TZI DHS avantajează, aflîndu-
se pe graniţa dintre estul şi vestul României, respectiv la întretăiere de direcţii de 
comunicaţie. Astfele sunt create premisele pentru apariţia unui centru intermodal important 
pe axa est-vest a României, pe lîngă Constanţa şi Curtici. 

În urma analizei efectuate şi a avizelor primite de la Compania Nationala de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (aviz 220/ 27 din 08.02.2008)  si de la 
Regionala CF Timisoara aviz nr 33°- AL G -2008) se propune un amplasament posibil al 
terminalului intermodal, care să respecte următoarele principii: 
 - suprafaţă peste 50 ha 
 - teren liber şi relativ plat  
 - legătură directă cu reţeaua rutieră, feroviară şi navală. 
        Amplasamentul propus este în amonte de Simeria. Are acces la autostrada (respectiv 
prin intermediul acesteia la reţeaua majoră europeană) prin şoseaua 107A, la calea ferata 
prin gara Simeria  
 

 
 
3.4. POTENŢIAL ECONOMIC  

 
Conform datelor din situatia existentă este necesară continuarea restructurării 

tipurilor de locuri de muncă, urmând ca locurile dezocupate din industrie să fie reintegrate 
în câmpul muncii în domeniul serviciilor, turismului şi centrelor logistice necesare pentru o 
dezvoltare economică adecvată a zonei  
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3.4.1. Servicii – turism:  
 
Serviciile (Turismul) poate fi activitatea economică cea mai potrivită pentru 

relansarea economică a zonei din cauza multiplelor facilităţi existente. Vom prezenta în 
continuare aceste posibilităţi.  
          Direcţiile de dezvoltare principale ale  turismului în TZI DHS sunt clasificate pe trei 
domenii şi anume:  
3.4.1. 1 Turismul Cultural 
3.4.1. 2  Ecoturismul 
3.4.1. 3 Turismul Montan 

3.4.1.1.  Turismul  Cultural trebuie direcţionat pe 
3.4.1.1.a. Turismul Monumentelor istorice 
3.4.1.1.b. Turismul Muzeelor şi Galeriilor de Artă 
3.4.1.1.c.  Turismul Spectacolelor şi Evenimentelor Culturale 
3.4.1.1.d.  Turismul  Patrimoniului Religios 
3.4.1.1.e.  Dotări hoteliere  
 

3.4.1.2.  Ecoturismul trebuie direcţionat pe: 
3.4.1.2.a.  Ecoturismul rural 
3.4.1.2.b. Turismul în Parcuri şi rezervaţii naturale în Romania, în TZI DHS 
 

3.4..1.3. turismul montan trebuie direcţionat pe: 
3.4.1.3.a. Sporturile de Iarnă 
3.4.1.3.b. Drumeţii (Hiking) 
3.4.1.3.c. Cicloturismul 
 

3.4.2 Clustere economice: 
 
Pe linga cele direcţiile de dezvoltare pentru turism, propunerile pentru creşterea 

economică se pot rezuma la promovarea şi susţinerea dezvoltării de clastare economice 
ceea ce presupune o analiza competitiva la nivel de firme a economiei TZI DHS, pe 
sectoarele identificate prin prezentul studiu, cu scopul confirmării prezenţei unor clustere 
economice emergente si potenţiale conform metodologiei CIPM („cluster initiative project 
model”).   

 
3.5. POTENŢIALUL UMAN 
   

3.5.1. Resursele de muncă şi populaţia activă – tipurile de activitate    
economico socială: 

 
Numarul total de salariati din teritoriul studiat este într-o continuă scădere din 1991.  
Conform datelor din situatia existentă este necesară continuarea restructurării 

tipurilor de locuri de muncă, urmând ca locurile dezocupate din industrie să fie reintegrate 
în câmpul muncii în domeniul serviciilor, turismului şi centrelor logistice necesare pentru o 
dezvoltare economică adecvată a zonei. 

 
3.5.2. Nivelul de ocupare al forţei de muncă: 
 
Comparativ cu alte zone ale ţării fenomenul de şomaj este mai accentuat în zona 

studiată. Cu toate acestea în municipiul Deva este un grad mai mare faţă de restul 
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localităţilor de ocupare a fortei de muncă -  53,9 % tot timpul, plus 5,8 cu ocupare aproape 
tot timpul.  

      
 
3.6. EVOLUŢIA POPULAŢIEI 

 
      3.6.1. Numărul populaţiei: 

 
În conformitate cu datele statistice oferite de beneficiar populaţia per toate cele trei 

localităţi este de 155,054, ceea ce reprezintă cca 32,2% din populaţia judeţului care este 
de 480.459  locuitori.  

Prin direcţiile de dezvoltare şi planurile de măsuri ce vor urma dezbaterilor publice 
se va încerca menţinerea stabilizării acestei populaţii şi apoi creşterea ei treptată. Pentru 
2015 se prognozează o creştere maximală la 190.000 locuitori. 

 
  1992 1999 2005 2015 
Deva 78438 76998 68830 90000 
Hunedoara 81337 79967 72370 80000 
Simeria 14311 14571 13854 20000 
TOTAL 174086 171536 155054 190000 

 
 
3.7. PROPUNERI pentru MOBILITATEA ÎN INTRAVILANUL EXISTENT al 

municipiul DEVA, HUNEDOARA şi al oraşului SIMERIA 
       

3.7.1. Mobilitatea rutieră: 
 
Din punct de vedre al mobilităţii rutiere se propun următoarele măsuri pe localităţi:  
MUNICIPIUL DEVA 
a) Lipsa unei noi centuri  care să preia tranzitul de pe traseul DN7 se va rezolva 

prin tronsonul de autostradă Orăştie-Deva ce se va realiza pe malul drept al rîului Mureş. 
Este însă de dorit ca în afara celor două noduri de racordare pentru TZI DHS  prevăzute 
(la Nord-Est de Simeria) şi la Vest de Deva să se realizeze un al treilea nod de racordare 
în dreptul confluenţei rîurilor Mureş şi Cerna, racord continuat cu un pod peste Mureş şi o 
stradă (drum) de categoria II. pînî la DN 7, cu racordare şi la DN 68A. 

b) Pentru a îmbunătăţi legătura dintre cele două zone existente ale oraşului 
despărţite de cale ferată, precum şi pentru punerea în valoare a potenţialului de agrement 
al zonei din lunca Mureşului (între Mureş şi C.F.) propunem realizarea a două pasaje 
denivelate peste calea ferată, unul de pe str. Horea între str.Balata şi str. 16 Februarie şi 
un al doilea pe str Orizontului continuarea străzii C.A. Rosetti sau ca alternativă la acesta 
un pod de pe continuarea străzii  N. Bălcescu  

c) Soluţia pentru realizarea unui culoar de legătură în partea de sud-est a oraşului 
între străzile Calea Zărandului, 22 Decembrie şi M. Eminescu care să permită o legătură 
directă prin str C A Rosetti, pelîngă cimitirul Catolic, a satului Archia cu cartierului de 
blocuri din zona Bejan şi cu zona industrială. Deasemeni pentru noile extinderi de 
intravilan dintre satul Archia şi satul Cristur este necesară prevederea unei legături ce 
porneşte de pe str 22 Decembrie spre Dealul Plaiului. 

d) Trebuie create parcaj subteran în zona centrală pentru cele două shoping center 
care se vor construI. La noua catedrala trebuie realizată o parcare subterane. Trebuie 
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realizată o parcare majoră pentru autocare şi autoturisme necesare integrării Cetăţii Deva 
într-un circuit turistic de zonă.  
           Mobilarea acestor teritoriilor noi introduse în intravilan presupune configurarea unei 
reţele stradale majore conform planului anexat care să permite ulterior alimentarea 
străzilor de deservire în urma aprobării unor PUZ-uri de cvartale.Profilul acestor străzi este 
de minimum 16m lăţime. 

MUNICIPIUL HUNEDOARA 
           a) Realizarea unui acces direct la autostradă printr-o legătură directă în dreptul 
localităţii Suntuhalm peste o supratraversare a căii ferate şi a Mureşului. 
           b) Crearea unei centuri care să protejeze zonele de locuit dens populate cît şi cea 
centrală de traficul de transit. Centura va ocoli oraşul în partea de vest şi nord realizându-
se legatura între drumul naţional DN 68 (care face legătura cu Cristur), drumul judeţean 
DJ 687E (care face legătura cu Teliucul Inferior) şi drumul judeţean DJ 687 (care face 
legătura cu Călan). 
           c) Realizarea unui parking major pentru autocare şi autoturisme necesare integrării 
Castelului Corvineştilor într-un circuit turistic de zonă.  
 ORAŞUL SIMERIA 
          a)  Lipsa unei noi centuri  care să preia tranzitul de pe traseul DN7 se va rezolva 
prin tronsonul de autostradă Orăştie-Deva ce se va realiza pe malul drept al rîului Mureş. 
Este însă de dorit ca în afara celor două noduri de racordare pentru TZI DHS  prevăzute 
(la Nord-Est de Simeria) şi la Vest de Deva să se realizeze un al treilea nod de racordare 
în dreptul confluenţei rîurilor Mureş şi Cerna.   
          b) Trebuie rezolvate mai multe legături dintre cele două zone ale oraşului. 
 

3.7.2. Mobilitate feroviară:  
 
Din punct de vedere al mobilităţii pe căile ferate se propune relizarea unei legături 

FEROVIARE SUBURBANE – TRAMVAI între linile existente de la Hunedoara şi Deva în 
vederea unei rute de transport în comun 

 
          3.7.3. Transportul în comun:  

   
 În conformitate cu situaţia de pe teren cuprinsă şi în studiul de evaluare ambientală 

problema transportului în comun este o prioritate pentru TZI DHS.   
Deficienţele din situaţia existentă se pot rezolva: 
- prin crearea unor noduri de schimb între diferitele tipuri de transport în comun  în 

care distanţa de transbordare să nu depăşească 200m şi să existe parcări pentru auto şi 
biciclete în dreptul principalelor noduri de schimb 

- prin crearea unui sistem de transport în comun integrat, interconectat între 
aeroport, trenuri interurbane, urbane, autobuze urbane, interurbane, maxitaxi, taxi, etc. 

- prin extinderea transportului în comun şi realizarea unei reţele comune care să 
treacă prin toate localităţile aparţinătoare TZI DHS. 

- realizarea unui sistem de piste de biciclete atît între localităţi cît şi în interiorul 
acestora.  
 

3.8. ZONAREA PE FOLOSINŢE  ÎN INTRAVILANELE NOU PROPUSE   
 
Suprafeţele nou in intravilan sunt destinate urmatoarelor funcţiunii: 

- zone rezidenţiale  
- zone pentru instituţii publice şi servicii  
 - zone mixte  
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- zone unităţi industriale  
- zone unităţi agricole  
- zone parcuri, complexe sportive, amenajări peisagere  
- zone gospodărie comunală  
- zone pentru echipare tehnico edilitară  
- zone pentru căile de comunicaţii şi căile aferente  
- zone cu destinaţii speciale  
           În 2015-2025 suprafaţa intravilanului municipiului Deva va fi de 3.601 ha care 
reprezintă 60% din teritoriul administrativ al municipiului Deva adică o creştere de 
100,01% faţă de 2007. Suprafeţele nou propuse pentru a fi introduse în intravilan pănă in 
2015-2025 sunt situate la nord între drumul naţional DN 7 care leaga Deva de Simeria şi 
răul Mureş, căt şi în sud-est in zona Archiei şi în zona Cristurului.   
          În 2015-2025 suprafaţa intravilanului municipiului Hunedoara va fi de 2.838 ha care 
reprezintă 29,1% din teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara adică o crestere de 
35,6% faţă de 2007. Suprafeţele nou propuse pentru a fi introduse în intravilan pînă în 
2015-2025 sunt situate in zona Peştişul Mare, Bîrcea Mică şi în zona Valea Seacă. 
           În 2015-2025 suprafaţa intravilanului va fi de 2.259 ha care reprezintă 45,4% din 
teritoriul administrativ al oraşului Simeria adică o creştere de 246% faţă de 2007. 
Suprafeţele nou propuse pentru a fi introduse in intravilan pana in 2015-2025 sunt situate 
in est intre raul Strei si paraul Strei, pe ambele parţi ale drumului DN 7, si un zona Uroi  
          Evident că această suprafaţă posibilă este mult peste necesarul de dezvoltare 
spaţială a viitorului previzibil al TZI DHS.  Urmează ca administraţiile locale funcţie de 
oportunităţile de minimizare a cheltuielilor banilor publici să optimizeze această creştere 
spaţială.  
 

3.9.   RISCURILE NATURALE ÎN TZI DHS 
 
 3.9.1.  Alunecări de teren: 
 
In conformitate cu datele obtinute, zona afectata de lunecarile de teren este in jurul 

strazii Crangului Deva, între Deva şi Archia şi între Barcea Mare şi Bacia Pentru zona 
Cringului este in curs de elaborare un studiu de fezabilitate  pentru consolidarea acestui 
teren instabil şi s-a propus instituituirea unei interdicţii temporare pînă la definitivarea 
proiectului ce conţine RISCURILE NATURALE. Pentru celelalte zone s-a instituit interdicţie 
permanentă.  

     
3.9.2.  Zone inundabile: 
 
În conformitate cu datele obţinute referitoare la inundaţii situaţia se prezintă astfel: 

- Zona inundabila  a raului  Mures  pe malul stang, intre podul rutier spre Brad si raul Strei. 
Intre podul rutier spre Brad si raul Cerna s-a construit  digul care controleaza inundatiile. 
Intre raul Cerna si raul Strei din cauza lipsei unui dig exista pericolul inundatiilor pe 
suprafata terenurilor agricole adiacente 
- Zona inundabila a raului Cerna, incepe din dreptul localitatii Pestisul Mare pe ambele 
laturi, ajungand pana la varsarea in Mures. De la intersectia cu calea ferata pana la Mures 
exista digul pe malul stang inspre Deva. Exista pericolul inundatiilor pe ambele maluri ale 
raului Cerna din dreptul Combinatului Siderulgic Hunedoara pana la calea ferata cu risc 
crescut pentru zona construita de la Santuhalm, si pe versantul drept de la calea ferata 
pana la Mures. 
- Zona inundabila a raului Strei, pe teritoriul administrativ al Simeriei afecteaza ambele 
maluri 
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- Zona inundabila a canalului Strei, afecteaza ambele maluri cu precadere intre intrarea pe 
terenul administrativ al Simeriei pana la calea ferata, in care se gasesc locuinte 
- Zona inundabila a paraului Petac afecteaza ambele maluri cu posiblitate de inundare a 
locuintelor si a zonei industriale 

 
3.9.3. Zone mlăştinoase: 

            
Zonele  mlăştinoase au fost prevăzute să fie transformate fie acumulări de ape din 

ploi sau din canalizarea pluvială, fie amenajări peisagere  
 

3.10.  DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 

3.10.1. Gospodarirea complexă a apelor: 

          La prezenta documentaţie s-a obţinut avizul favorabil de la APAPROD SA nr 12588 
din 05.11.2007 fără condiţii  şi avizul de Gospodărie a Apelor  nr 42 / 01.02.2008 de la 
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A APELOR ROMANE –DIRECŢIA APELOR MUREŞ   

 
3.10.1.1. Amenajari la sursele de apa: 

 
La Statia de tratare a apei Santamaria-Orlea sunt necesare lucrari de reabilitare si 

modernizare in scopul asigurarii in permanenta a unui debit de apa tratata de 1000 l/s.  
 

3.10.1.2. Transportul a apei intre surse:  
 
Se propune reabilitarea tronsoanelor cu probleme.  

 
3.10.1.3. Inmagazinarea apei: 

           
Pentru a asigura alimentarea cu apa potabila si de incendiu a teritoriului interurban 

propus, rezervoarele existente nu sunt suficiente. Se propune amenajarea unor noi 
rezervoare la  Archia, Cristur-Vest, Barcea Mare si Barcea Mica, Pestisu Mare, in partea 
de est a Hunedoarei, pentru zona Roci-Deva 

 
3.10.2. Canalizare:  
 
Pentru  zonele interurbane  pe care se vor realiza constructii se propun  o serie de 

amenajari pentru canalizarea apelor uzate menajere  si pluviale. Se propune dezafectarea 
actualei statii de epurare Buituri si reabilitarea  retelei de canalizarea municipiului 
Hunedoara. Se propune deasemeni reabilitarea, modernizarea si extinderea pe acelasi 
amplasament a statiei de epurare Santuhalm. Pentru apele de canalizare provenite din 
Hunedoara si localitatile situate in lunca raului Cerna se propune amenajarea unui nou 
colector de canalizare care va conduce apele la statia de epurare Santuhalm. Pentru 
municipiul Deva se propune reabilitare si extinderea retelei de canalizare si executia unei 
noi statii de epurare pe acelasi amplasament, dar care sa faca fata exigentelor actule 
privind calitatea apelor epurate. Lucrarile de reabilitare a retelei de canalizare vor consta in 
lucrari de decolmatare a canalelor existente si de inlocuire a celor degradate sau 
subdimensionate. Pentru zona Archia se propune amenajarea un colector menajer care 
porneste din Archia si va avea traseul paralel cu valea Ursului. Acesta va conduce apele la 
colectorul de canalizare Hunedoara-Santuhalm. Pentru zona Cristur-Vest se propune 
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amenajarea a doua colectoare menajere care vor colecta apele uzate si le vor conduce 
spre canalizarea proiectata a localitatii Cristur. Pentru zona Barcea Mare-Barcea Mica-
Pestis se propune realizarea unei  singure retele de canalizare. Pentru zona Hunedoara-
Est se propune o retea de canalizare menajera prin extinderea retelei de canalizare a 
municipiului Hunedoara. Pentru portiunea de teritoriu dintre Simeria si Santandrei si cea 
dintre Simeria si raul Cerna, se propune o retea de canalizare in sistem separativ.  

Întrucît pentru apele pluviale din noile zone ce vor fi urbanizate se propune creerea 
unor lacuri de acumulare pe fostele terenuri mlăştinoase care devin astfel amenajări 
peisagistice  

Cele două staţii de epurare pentru Deva şi Hunedoara vor fi modernizate şi aduse 
la standardele  

 
3.10.3. Alimentarea cu energie electrică: 
 
Pentru eliminarea disfuncţionalităţilor din sistem se propun următoarele : 
- lucrări de retehnologizare şi modernizare a staţiilor de transformare existente 

110 kV/ 20 kV.  
- lucrări de reabilitare a reţelelor electrice existente; 
- modernizarea posturilor de transformare. 

      
3.10.4. Alimentarea cu căldură:  
 

           In conformitate cu HG 381 din 31 martie 2008 in PATZI DHS  se propune o 
strategie de diversificare a surselor, a solutiilor si a combustibililor utilizati ( deseuri 
menajere, uleiuri vegetale) si de diversificare pentru producerea energiei termice.  
           In conformitate cu avizul  nr 9582 din 22 05. 2008 Electrocentrale Deva SA pentru 
TZI DHS s-a propus o strategie pe doua nivele si anume:  

- reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica  
- reabilitarea termica a cladirilor 
     Astfel pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica  

se propune eliminarea disfuncţionalităţilor existente în sistem se propun următoarele : 
- înlocuirea sistemelor de pompare vechi cu sisteme moderne care au un consum 

mic de energie; 
- automatizarea procesele tehnologice de preparare a căldurii şi a apei calde de 

consum; 
- creerea un dispecerat general unde să se concentreze în timp real toate datele; 
- înlocuirea reţelelor termice exterioare cu o vechime de 15-20 de ani  
- montatrea peste tot conducte de recirculaţie a apei calde de consum; 
- înlocuirea unor tronsoane de conducte de termoficare amplasate subteran 

datorită spargerilor apărute în timpul expluatării; 
- înlocuirea termoizolaţiei reţelelor de agent termic degradată  

           Reabilitarea termica a cladirilor in municipiul  Deva este in curs de realizare.  
 
      3.10.5. Gospodăria comunală – salubritate: 
 

           Amplasamentul propus pentru Staţia de sortare, reciclare şi tratare a deşeurilor 
menajere şi asimilate se află în extravilanul oraşului Simeria, pe teritoriul satului 
aparţinător Bârcea Mare, la distanţe de peste un 1 km faţă de orice locuire.  
           Alegerea amplasamentului a ţinut seamă de următoarele criterii: situarea în centrul 
de greutate faţă de cele trei localităţi; distanţa corespunzătoare de protecţie faţă de zonele 
locuite; condiţii favorabile geotehnice, hidrologice, vânturi dominante; existenţa unei surse 
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de apă – emisar pentru evacuarea apelor. 
 

3.10.6  Alimentare cu gaz : 
 

Prezenta documentaţia a primit  aviz favorabil Nr. 17115/225/06.12.2007 de la 
Societatea naţională de transport gaze naturale “Transgaz” SA Mediaş, 

 
 
3.11. PROBLEME ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - REDUCEREA POLUĂRII 
 

3.11.1. Reducerea surselor de poluare a aerului: 
 
      Reducerea poluării aerului se poate realiza prin: 

-măsuri tehnice privitoare la reducerea emisiilor 
-utilizarea proceselor tehnologice puţin poluante 

           -introducerea sistemelor de epurare a emisiilor,  
-evacuarea gazelor la înalţime pentru a favoriza dispersia şi diluţia;  
-folosirea unui sistem de combustie cu randament mare,  
-utilizarea unor combustibili puţin poluanţi, 
-folosirea unor motoare cu ardere internă cât mai puţin poluante şi reglarea corectă 

a acestora pentru reducerea poluanţilor emişi;   
-realizarea de spaţii verzi în jurul întreprinderilor industriale care poluează 

atmosfera, a căror dimensiune se stabileşte în funcţie de concentraţia poluanţilor în aer;  
-amplasarea într-o zonă centrală a unui punct de prelevare şi afişare electronică a 

nivelului de poluare datorat transportului   
-realizarea de perdele forestiere de cca 100m în jurul autostrăzii, a staţiilor de 

epurare, a deponiei nou propuse, a haldelor în exploatare 
-realizarea de piste pentru biciclişti 
-realizarea de delimitare a zonelor rezidenţiale în care traficul de transit este interzis 
-realizarea de aliniamente stradale cu arbori pe toate străzile nou create 
-odată cu realizarea autostrăzii şi a centurii pentru Hunedoara traficul greu eliminat 

din localităţi  
 

      3.11.2. Reducerea surselor de poluare a apei: 
       

Reducerea surselor de poluare a apei se poate realiza prin: 
-implicarea administraţiilor locale în vederea igienizării şi protejării cursurilor de apă 

şi a albiilor lor  
-decolmatarea şi recalibrarea cursurilor de apă neamenajate  
-realizarea de diguri 
-realizarea pe Cerna în dreptul Combinatului Siderurgic care se demolează din 

Hunedoara a unui lac de agrement -elaborarea unui regulament de exploatare a 
balastierelor de pe rîurile  

-intreţinerea canalelor de desecări şi de irigaţii  
-monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă 
- extinderea pentru toate străzile existente a canalizării 
-obligativitatea ca în toate extinderile de zone rezidenţiale imobilele să fie racordate 

la canalizarea centralizată 
- canalizarea apelor pluviale din extinderile rezidenţiale în bazine de retenţie -

ochiuri de apă- special amenajate  
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3.11.2.1. Staţii de epurare: 
             

Retehnologizarea staţiilor de epurare de la Sântuhalm pentru Hunedoara şi Simeria 
şi cea de la Deva pentru atingerea parametrilor de calitate ai apelor epurate şi de 
procesare a nămolurilor.    
 

 
 
3.11.3. Eliminarea deşeurilor: 

 
Măsuri pentru eliminarea corectă a deşeurilor: 
-     realizarea unei deponii ecologice 
- implementarea unui program de educaţie a populaţiei privind selectarea şi 

gospodăria deşeurilor 
- elaborarea studiului de fezabilitate în vederea eliminării deşeurilor toxice şi a 

celor medicale 
- deratizarea, dezinfecţia focarelor potenţiale 
- evidenţierea şi evaluarea fostelor deponii,  
- evaluarea potenţialului toxic a acestora 

           -    instituirea unui sistem de monitorizare a vechilor deponii  
 

3.11.4. Reducerea poluării sonore: 
 

Reducerea poluării sonore se poate realiza prin: 
-  izolarea fonică şi modernizarea centralelor termice în cartierele de blocuri; 
- izolarea fonică a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi productive sau de 

alimentaţie publică; 
- reducerea impactului produs de trafic prin realizarea căilor de rulare care ocolesc 

localităţile şi prin impunerea de restricţii de viteză; 
- interzicerea claxonării în unele centre populate, remedierea defecţiunilor ivite în 

cazul mijloacelor de transport în comun şi al celor de mărfuri: autobuse, camioane grele, 
tractoare; 

-  întreţinerea reţelei stradale. 
 
3.11.5. Reducerea poluării industriale : 

 
Reducerea poluării industriale se poate realiza prin: 
- diminuarea cantităţilor de substanţe poluante deversate în apele reziduale ale 

agenţilor economici industriali, în special a celor din industria extractivă şi de preparare a 
substanţelor minerale utile; 

-  creşterea numărului de controale efectuate şi de amenzi aplicate; 
- promovarea utilizării tehnologiilor curate şi a implementării sistemelor de 

management de mediu; 
- îmbunătăţirea tehnologiilor existente pentru calitatea aerului, modernizarea 

spaţiilor de desprăfuire la instalaţia de var, montarea de filtre cu saci la silozurile de ciment 
în vederea reducerii emisiilor de pulberi sedimentabile în industria cimentului; 

- implementarea măsurilor programului de conformare privind modernizarea 
instalaţiilor de desprăfuire în vederea reducerii emisiilor de pulberi sedimentabile din 
industria siderurgică; 

- eficientizarea arderilor în procesul de obţinere a energiei termice în vederea 
reducerii de CO2 şi NOx din industria siderurgică; 
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- utilizarea unor tehnologii performante, în vederea optimizării parametrilor şi 
randamentului de ardere la centralele termice care utilizează ca sursă de combustie 
cărbunele; 

- dotarea cu instalaţii de reţinere a particolelor cu mai multe câmpuri de reţinere în 
vederea reducerii impactului sectorului energetic produs asupra solului. 

 
 
 
 
Documentatia prezintă un program de măsuri şi eşalonare pe etape care este 

bazată pe obiectivele strategiei naţionale de dezvoltare, strategiei de dezvoltare a regiunii 
vest şi pe strategia judeţului Hunedoara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit  
Dr arh Radoslav Radu 
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