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R A P O R T U L 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la modul 
de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului 

judeţean pe anul 2016 
 

 
    Conform prevederilor din Constituţia României, consiliul 
judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea 
activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean. 
    Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii 
principale de atribuţii: atribuţii privind organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome de interes judeţean, atribuţii privind dezvoltarea 
economico-socială a judeţului, atribuţii privind gestionarea patrimoniului 
judeţului, atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine, 
atribuţii privind cooperarea interinstituţională şi alte atribuţii prevăzute de 
lege.              
    Potrivit Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, administraţia 
publică hunedoreană este organizată pe principiile autonomiei, 
eligibilităţii, descentralizării serviciilor publice, consultării cetăţenilor  în 
probleme majore de interes local. În temeiul dispoziţiilor actului normativ 
mai sus indicat, consiliul judeţean a urmărit şi stabilit măsuri coerente  
care să asigure buna sa funcţionare, cu aplicarea unui management 
organizatoric flexibil, adaptate conţinutului competenţelor administraţiei 
publice judeţene. 
    Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara este şeful 
administraţiei publice judeţene şi răspunde de buna funcţionare a 
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instituţiei, precum  şi a agenţilor economici, serviciilor publice de 
specialitate şi instituţiilor subordonate, reprezintă judeţul în relaţiile cu 
celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi 
străinătate, precum şi în justiţie.   

        In ce privește atribuţiile proprii, prima prevăzută de lege, cea 
mai importantă și din care decurg toate celelalte, este asigurarea 
respectării Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a ordonanţelor  şi 
hotărârilor Guvernului României, a hotărârilor Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi a altor acte normative. Astfel, în perioada la care ne 
referim, s-a urmărit ca imediat după adoptarea şi publicarea actelor 
normative să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor reieşite din acestea și obligațiile ce revin în acest 
sens compartimentelor din aparatul de specialitate, serviciilor publice 
specializate şi instituţiilor subordonate. 
    Pentru o mai bună coordonare a activității aparatului de 
specialitate, a instituțiilor din subordine și a serviciilor publice 
specializate, președintele a delegat atribuțiile privind coordonarea unor 
domenii de activitate vicepreședinților consiliului județean, secretarului 
județului și administratorului public al instituției. 
 
 
 
 
 
I. CONSILIUL JUDETEAN – ACTIVITATEA DECIZIONALA 
 
    Consiliul Județean Hunedoara este compus din 33 consilieri 
județeni, număr ce include pe președinte și pe cei doi vicepreședinți, iar  
în anul 2016 acesta  a funcționat cu efectivul complet, atât înainte, cât și 
după alegerile din 5 iunie. Cu toate acestea, au existat și unele 
modificări, mai cu seamă în ce privește structura sa de conducere. 
     După constituirea noului consiliu județean, care a avut loc în 
data de 25 iunie 2016, a fost ales în funcția de președinte domnul Nistor 
Laurențiu (Hotărârea nr.121/2016), iar în cele două funcții de 
vicepreședinte domnii Bobora Mircea Flaviu (Hotărârea nr.122/2016) și 
Vasilescu Sorin Adrian (Hotărârea nr.123/2016). 
    In luna decembrie, în urma alegerii sale ca deputat în 
Parlamentul României, domnul Nistor Laurențiu a demisionat din funcția 
de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, păstrându-și însă 
calitatea de consilier județean. In urma alegerilor, prin votul secret al 
consilierilor județeni, în funcția de președinte al Consiliului Județean 
Hunedoara a fost desemnat domnul Bobora Mircea Flaviu (Hotărârea 
nr.268/2016). In funcția de vicepreședinte rămasă vacantă a fost ales 
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prin votul secret al consilierilor județeni (Hotărârea nr.269/2016) domnul 
Andronache Daniel Costel. 
    De asemenea, din rândul membrilor consiliului județean 
constituit după alegerile din 5 iunie, au demisionat doi consilieri: Demeter 
Ioan și David Adrian Nicolae. Ei au fost înlocuiți de supleanți aparținând 
acelorași formațiuni politice, respectiv PSD – domnul consilier Hojda Ion 
- și PNL – domnul consilier Gherman Petre Lucian. 
    In vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art.104 alin.3 
lit.a din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, s-au luat măsuri pentru 
organizarea și desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului 
Județean Hunedoara. In desfășurarea acestor ședințe s-au respectat 
prevederile Legii administrației publice locale nr.21/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cât și ale Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului județean Hunedoara adoptat prin 
Hotărârea nr.102/2016. 
    Trebuie menționată colaborarea constantă dintre comisiile de 
specialitate ale consiliului județean, grupurile de consilieri județeni și 
aparatul de specialitate, instituțiile subordonate și serviciile publice, sub 
conducerea președintelui, în ce privește inițierea și întocmirea proiectelor 
de dispoziții și hotărâri. Acestea din urmă, întocmite în conformitate cu 
prevederile legale, bine fundamentate, motivate și avizate, au stat la 
baza pregătirii ședințelor consiliului județean. 
    In cursul anului 2016, în exercitarea mandatului, potrivit 
competenţelor prevăzute de lege, Consiliul Judeţean Hunedoara, ca 
autoritate deliberativă, s-a întrunit, la iniţiativa preşedintelui, în 20 
şedinţe: 12 şedinţe ordinare, 2 şedinţe extraordinare și 6 ședințe de 
îndată, din care în mandatul actualului consiliu județean: o ședință de 
constituire, 6 ședințe ordinare, o ședință extraordinară și 6 ședințe de 
îndată. 
    In cadrul acestor ședințe au fost înscrise, dezbătute şi 
aprobate pe ordinea de zi un număr de 277 de materiale. In urma 
dezbaterilor, Consiliul Judeţean Hunedoara a adoptat un număr de 271 
hotărâri - 154 după constituirea actualului consiliu județean. Acestea 
vizează diverse domenii de activitate:  
- domeniul economic (bugete, finanţări, cofinanţări, bilanţuri, taxe, 
susţinerea programelor de dezvoltare locală); 
- asocieri, colaborări, cooperări; 
- administrarea patrimoniului judeţului; 
- asistenţă socială şi protecţia copilului; 
- activităţi ce vizează domeniul cultural, sportiv, turism, culte; 
- avizare şi aprobare documentaţii şi studii de fezabilitate; 
- protecţia mediului; 

3 
 



- reabilitarea drumurilor şi a altor obiective de interes public; 
- revocarea şi validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- resurse umane; 
- atribuirea de licențe de traseu pentru efectuarea transportului public 
județean de persoane prin curse regulate speciale. 
    Conform prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
preşedintele Consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ 
sau individual. 
     In exercitarea atribuțiilor sale, Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara a emis în cursul anului 2016 un număr de 531  
dispoziții – 332 în perioada de după alegerile din 6 iunie. Toate 
dispozițiile au fost înregistrate și evidențiate în Registrul de evidență a 
dispozițiilor președintelui consiliului județean și au fost comunicate în 
termen Instituției Prefectului și celor interesați. 
     
 
 
 
 

II. APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI 
JUDETEAN HUNEDOARA 
 

1. DIRECŢIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
 

1.1. Serviciul administratie publica locala, relatii publice, ATOP 
 
    Pregătirea ședințelor consiliului județean s-a făcut în 
colaborare cu toate compartimentele aparatului de specialitate și cu 
serviciile publice din subordinea consiliului județean. Dezbaterile din 
ședințele consiliului județean au fost consemnate în procesele-verbale 
ale ședințelor, care au fost postate pe site-ul propriu. Acestea, împreună 
cu documentele de ședință au fost arhivate în dosare speciale ale 
ședinței respective.  
    Toate hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara 
au fost comunicate prin intermediul secretarului judeţului, atât prefectului, 
cât şi celor interesaţi de conţinutul acestora, respectiv celor stabiliţi să 
asigure ducerea la îndeplinire a prevederilor înscrise în hotărâre. În nici 
un caz nu a fost depăşit termenul stabilit pentru comunicarea hotărârilor, 
prevăzut de art.48 alin.(2) coroborat cu cele ale art.98 din Legea 
administraţiei publice locale, ca fiind de cel mult 10 zile lucrătoare de la 
data adoptării. De asemenea, toate hotărârile au fost publicate pe site-ul 
propriu al consiliului județean, respectându-se astfel prevederile privind 
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liberul acces la informațiile publice și transparența decizională în 
administrația publică. 
    In ce privește aplicarea Legii nr.176/2010 privind integritatea 
în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative, în legătură cu 
declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali, în anul 2016 s-au 
centralizat și transmis către Agenția Națională de Integritate  73 declarații 
de avere și 85 declarații de interese depuse de către consilierii județeni 
atât din mandatul 2012 – 2016, cât și din mandatul 2016 – 2020. 
   In conformitate cu prevederile Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, câte un 
exemplar din cele  85 declarații de interese depuse de consilierii județeni 
a fost transmis către Instituția Prefectului Județului Hunedoara. 
   Inregistrarea și operarea documentelor se face prin utilizarea 
programului informatic – Controlul Intern al Documentelor, anul trecut 
fiind înregistrate 17.627 documente adresate consiliului județean și 
documente întocmite de structurile aparatului de specialitate. 
   In anul 2016, Consiliul Județean Hunedoara a primit și 
înregistrat un număr de 202 petiții și  73 solicitări privind informații de 
interes public,  ce au fost repartizate spre soluționare compartimentelor 
de specialitate sau au fost trimise spre rezolvare altor autorități și instituții 
publice cu competențe în domeniul respectiv. 
    Activitatea de audiențe s-a desfășurat în condiții optime la 
sediul instituției, respectându-se programul de audiențe și înregistrând 
într-un registrul special data audienței, persoana care a acordat 
audiența, datele de identificare ale persoanei, obiectul audienței, modul 
de soluționare a problemei sesizate. 
   Au fost avizate patru numere ale Monitorului Oficial al 
Judeţului Hunedoara care cuprind  hotărâri ale consiliului judeţean, 
rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Județean Hunedoara pe anul 2015, rapoartele de activitate ale 
consilierilor județeni din anul 2015. 
    Comisia de selecţionare a documentelor păstrate în arhiva 
Consiliului Judeţean Hunedoara, organizată prin Dispoziția Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.397/2016,  a analizat un număr de 
285  unități arhivistice din perioada 2000 – 2005, care au fost propuse 
spre eliminare cu avizul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale 
Hunedoara. 
  De asemenea, în anul 2016, servciul a asigurat secretariatul 
tehnic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara, 
organizându-se un număr de 11 ședințe în plen ale autorității. 
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1.2. Serviciul juridic-contencios, relații cu consiliile locale 
 
    Consiliul Judeţean Hunedoara a fost parte în 141 de dosare, 
aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în diferite etape procesuale, din 
care un număr de 26 dosare civile, 28 dosare având ca obiect 
contencios administrativ şi fiscal, 78 plângeri contravenționale la 
procesele-verbale privind abateri de la normele privind circulatia pe 
drumurile proprietatatea judetului Hunedoara, 4 dosasre de înscriere la 
masa credală, 4 dosare privind contestații la executare și un litigiu de 
muncă. 
    Au fost avizate 531 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Hunedoara.  
    S-a continuat activitatea consilierilor juridici în Comisiile de 
verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real în vederea 
acordării despăgubirilor pentru terenurile supuse exproprierii situate pe 
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean  
,,Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu 
apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva”. 
    S-a acordat asistenţă personalului din aparatul de specialitate 
al consiliului județean, precum și Agenției de Dezvoltare Economico-
Socială a Județului Hunedoara, prin detașarea pentru șase luni a unui 
consilier juridic.  
 
 
1.3. Autoritatea județeană de transport 
 
    Pe parcursul anului 2016 activitatea Serviciului Autoritate 
Judeţeană de Transport s-a desfășurat pe două direcții: 

a) Transport public județean de persoane; 
b) Activitatea de autorizare și control în trafic pe drumurile județene 

a vehiculelor rutiere, în vederea respectării masei totale maxime 
admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor 
maxime admise.  

a) Transportul public judeţean de persoane 
    In cursul anului 2016 Serviciul Autoritate Județeană de 
Transport a acționat în direcția asigurării continuității serviciilor de 
transport public de persoane între localitățile județului Hunedoara prin 
activități de organizare, reglementare și control în conformitate cu 
prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 cu 
modificările și completările ulterioare. 
    S-au desfăşurat activităţi specifice în domeniul transportului 
public de persoane. S-au soluționat reclamațiile privind transportul public 
județean de persoane. 
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    In ceea ce priveşte transportul public judeţean de 
persoane prin curse regulate s-a asigurat reglementarea, coordonarea 
și controlarea prestării serviciului de transport public de persoane între 
localitățile județului. 
    S-a organizat prin sistemul naţional Agenţia pentru Agenda 
Digitală a României – Serviciul de Atribuire Electronică în Transporturi, 
trei şedinţe de atribuire electronică a traseelor din programul judeţean de 
transport valabil pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 pentru 
traseele rămase neatribuite sau la care au renunţat operatorii de 
transport.  
    Ca urmare a ședinței de atribuire, au fost elaborate proiecte 
de hotărâri care au stat la baza atribuirii licențelor de traseu, întocmirea 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de tranport public județean 
de persoane prin curse regulate, precum și aprobarea tarifelor de 
călătorie pentru traseele atribuite. 
    In ceea ce priveşte transportul public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale s-a asigurat reglementarea, 
coordonarea și controlarea prestării serviciului de transport public de 
persoane între localitățile județului. 
    Au fost analizate documentațiile operatorilor de transport în 
vederea atribuirii licențelor de traseu. 
    Au fost elaborate proiecte de hotărâri care au stat la baza 
aprobării de către Consiliul Județean Hunedoara a atribuirii licenţelor de 
traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin 
curse regulate speciale. 
    In urma aprobării atribuirii licenţelor de traseu au fost 
eliberate 136 licenţe de traseu și caiete de sarcini, suma încasată în 
urma eliberării licenţelor de traseu fiind de 31.121,00 lei. 
    S-au efectuat controale pe traseele județene privind modul de 
efectuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 
şi curse regulate speciale de către operatorii de transport rutier prestatori 
şi remedierea deficienţelor constatate. 
    In urma controalelor efectuate ca urmare a nerespectării 
legislaţiei în vigoare, au fost întocmite un număr de 3 procese verbale de 
constatare și sancționare a contravențiilor, în valoare  de 20.000,00 lei. 

b) Activitatea de autorizare și control în trafic pe drumurile 
județene a vehiculelor rutiere în vederea respectării masei totale 
maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau 
dimensiunilor maxime admise 
    Conform Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, având la 
bază art.41 din prezenta, s-a urmărit încadrarea transporturilor rutiere a 
vehiculelor în limitele masei totale maxime admise, maselor maxime 
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admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise, în scopul menținerii 
viabilității drumurilor județene, desfășurării în condiții de siguranță a 
circulației, pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și 
mediului. 
    S-au eliberat 8 autorizații speciale de transport pentru 
autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau 
dimensiuni care depășesc limitele maxime admise, suma încasată în 
urma eliberării autorizațiilor speciale de transport fiind în valoare de 
11.505 lei. 
    Echipajele de control - agenții constatatori ai Serviciului 
Autoritate Județeană de Transport au efectuat activităţi de control în 
trafic în colaborare cu  poliția rutieră, prin cântărirea vehiculelor rutiere cu 
instalațiile mobile de cântărire din dotare, în scopul depistării 
transporturilor rutiere cu depășiri a masei totale maxime admise, maselor 
maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise.  
    In urma controalelor efectuate, ca urmare a nerespectării 
O.G.43/1997 privind regimul drumurilor, au fost întocmite un număr de 
75 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în 
valoare  de 388.600,00 lei. 
 
 
1.4. Compartimentul coordonare Centru județean pt. managementul   
       situațiilor de urgență 
 
   Consiliul Judetean Hunedoara gestioneaza din punct de 
vedere administrativ in vederea asigurarii functionarii in conditii optime, 
de siguranta si securitate a Centrului Judetean pentru Managementul 
Situatiilor de Urgenta Hunedoara. Asigura intretinerea si buna 
functionare a echipamentelor si instalatiile cladirii, conform cu specificul 
activitatii. 
    La ora actuala in tara sunt 2 astfel de centre integrate: Targu 
Mures (jud. Mures) si Deva (Jud. Hunedoara) 
    Centrul Judetean pentru Managementul Situatiilor de Urgenta 
functioneaza pe baza urmatoarelor documente: 

a) Hotararea CJH nr. 86/2014 ce cuprinde Protocolul de Cooperare nr. 
7651/19.09.2013 ce contine aspectele de functionare, coordonare 
si cooperare in cadrul CJMSU, Protocolul de Cooperare incheiat 
intre agentiile care-si desfasoara activitatea in cadrul CJMSU si 
Regulamentul de Ordine Interioara a CJMSU nr. 1373/11.02.2014. 

b) Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (parte 
componenta a CJMSU) functioneaza pe baza Regulamentului de 
Organizare si Functionare al CJCCI Hunedoara 
nr.3202490/9.09.2015, regulament incheiat intre CJ Hunedoara, 
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Institutia Prefectului Judetului Hunedoara, OJTS Hunedoara, ISU 
Hunedoara, IJJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, SAJ Hunedoara. 

c) Hotararea CJH nr. 126/2015 privind aprobarea Acordului de 
asociere dintre Consiliul Judetean Hunedoara, Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenta ”Iancu de Hunedoara” al judetului Hunedoara si 
Spitalul Judetean de Urgenta Deva in vederea asigurarii conditiilor 
optime de functionare a Ambulantei SMURD tip C1 – terapie 
intensiva mobila. 

    Mentionam faptul ca aici sunt instalate linii specifice în 
preluarea evenimentelor sesizate de către cetăţeni aflati pe raza 
judetului Hunedoara prin intermediul Serviciului Naţional Unic Apeluri de 
Urgenţă 112 şi în funcţie de particularităţile evenimentelor, gestionarea 
acestora în sistem integrat. 
    Centrul Judetean pentru Managementul Situatiilor de Urgenta 
Hunedoara a avut urmatoarele activitati pe parcursul anului 2016: 
1. Impreuna cu celelalte institutii partenere a asigurat in aspectele ce-i 

revin buna functionare a CJMSU pe tot parcursul anului; 
2. Impreuna cu celelalte institutii partenere a asigurat in aspectele ce-i 

revin buna functionare a Centrului Judetean de Coordonare si 
Conducere a Interventiei pe tot parcursul instituirii situatiilor de urgenta 
ce au avut loc pe raza Jud. Hunedoara; 

3. Asigurarea conditiilor optime pentru ambulanta SMURD C1 – Terapie 
Intensiva Mobila, ce-a mai performanta ambulanta din Judetul 
Hunedoara si la ora actuala. Aceasta functioneaza 24/24 h, 7 zile pe 
saptamana avand echipaj compus din medic specialist in medicina de 
urgenta, asistent specialist in medicina de urgenta si doi paramedici 
SMURD din care unul este si sofer. Autospeciala SMURD C1 
impreuna cu echipajul aferent sunt locate in cadrul CJMSU, avand 
toate aprobarile necesare in acest sens; 

4. isi desfasoara activitatea sl respecta Protocolul de Cooperare nr. 7651 
din 19.09.2013 in partile ce-l privesc; 

5. desfasoara activitatile specifice in vederea asigurarii spatiului, dotarea 
logistica necesara desftasurarii in conditii optime a activitatii specifice 
dispeceratului integrat; 

6. coordoneaza din punct de vedere administrativ activitatea specifica 
centrului; 

7. pastreaza permenent legatura cu sefii structurilor teritoriale ale M.A.I., 
S.A.l Hunedoara, OJTS Hunedoara si se consulta cu acestia in ceea 
ce priveste aspectele specifice pentru asigurarea bunei functionalitati a 
centrului; 

8. asigura personalul necesar conform necesitatilor identificate; 
9. asigura confidentialitatea datelor si informatiilor prelucrate in cadrul 

dispeceratului CJMSU Hunedoara; 
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10. achizitioneaza piesele de schimb, subansablele si materiale 
necesare repunerii in stare de functionare a echipamentelor defecte 
necesare functionarii dispeceratul comun; 

11. in vederea asigurarii mentenantei echipamentelor instalate pentru 
functionarea agentiilor de urgenta din dispeceratul comun, pune la 
dispozitia OJTS Hunedoara documentatiile, specificatiile tehnice, softul 
de programare si parolele de acces ale echipamentelor achizitionate; 

12. asigura securitatea spatiilor tehnice in care sunt instalate 
echipamentele de comunicatii speciale necesare functionarii CJMSU 
Hunedoara; 

13. asgiura accesul personalului OJTS Hunedoara pentru mentenanta 
si interventia operativa in caz de deranjamente a sistemului de 
comunicatii speciale instalat la CJMSU Hunedoara; 

14. tine legatura cu ISU Hunedoara in vederea pregatirii si mentinerii in 
stare de operativitate a spatiului dedicat desfasurarii activitatilor 
specifice Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta; 

15. elaboreaza cerererile de servicii si materiale pentru constituirea 
unui stoc cu caracter operativ pentru functionarea CJMSU Hunedoara; 

16. elaboreaza planuri de activitate anuale/lunare si rapoarte de 
activitate anuale; 

17. organizeaza dpdv logistic activitatile de training pentru agentiile ce-
si desfasoara activitatea in CJMSU Hunedoara; 

18. dezvolta CJMSU Hunedoara in vederea atingerii obiectivului de 
realizare a unui nucleu de coerenta informationala care sa serveasca 
in mod proactiv si reactiv scopului realizarii CJMSU Hunedoara. 

 
 
1.5. Serviciul administrativ 
 
    Activitatea Serviciului administrativ în perioada anului 2016 s-
a desfășurat conform sarcinilor din Regulamentul de organizare și 
funcționare a serviciilor din cadrul Consiliului Județean Hunedoara. 
    Astfel, s-au adus la îndeplinire sarcinile privind activitatea de 
gospodărire a mijloacelor materiale, a obiectelor de inventar, a 
mijloacelor fixe, s-au executat lucrări de întreținere mobilier, instalații 
electrice, instalații sanitare, instalații de căldură și de aer condiționat, 
îngrijire fântână arteziană, gazon, curte, parcare, curățenie în sediu, s-au 
asigurat materialele pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu, s-a 
asigurat menținerea parcului auto și a autovehiculelor în stare bună de 
funcționare. 
    In această perioadă s-au asigurat, conform solicitărilor, 
materiale pentru buna funcționare a birourilor și serviciilor din cadrul 
Consiliului Județean Hunedoara. S-a urmărit în permanență legislația în 
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vigoare pentru îndeplinirea sarcinilor și colaborarea cu toate 
compartimentele de specialitate, cu furnizorii de produse, prestatorii de 
servicii, executanții de lucrări. 
     
 
 
 
 

2. DIRECTIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANTE 
 

2.1. Serviciul administrarea domeniului public și privat si agenti  
       economici 
 
    Activitatea serviciului administrarea  domeniului  public  şi  
privat și agenți economici a avut ca obiectiv administrarea judicioasă a 
patrimoniului public şi privat al Judeţului Hunedoara, respectiv 
gestionarea, exploatarea şi valorificarea bunurilor aparţinând proprietăţii 
publice/private a Judeţului Hunedoara,  în baza hotărârilor Consiliului 
Judeţean Hunedoara, dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara  şi în conformitate cu legislaţia în materie. Astfel, în anul 
2016 principalele activităţi s-au focalizat în următoarele direcţii: 

    - au fost executate procedurile de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică pentru coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 
publică „Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru 
alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”; 

    - au fost întocmite evidenţele tehnico-operative extracontabile a 
patrimoniului public al judeţului Hunedoara şi actualizarea acesteia ori 
de câte ori a fost  cazul și deasemenea au fost elaborate 
documentaţiile necesare pentru darea în administrare  şi darea în 
folosinţă gratuită de bunuri aparţinând domeniului  public al Judeţului 
Hunedoara; 

  - au fost elaborate documentaţiile necesare pentru trecerea 
bunurilor din domeniul public judeţean în domeniul privat al judeţului, 
sau din domeniul privat al judeţului în cel public, după caz, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și elaborarea 
documentaţiile necesare pentru transmiterea sau preluarea din/în 
domeniul public al judeţului, în/din domeniul public al statului sau al 
unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, potrivit procedurilor stabilite 
de lege;  

  - a fost organizată inventarierea anuală a patrimoniului public al 
judeţului, aflat în administrarea consiliului judeţean sau instituţiilor 
publice de interes judeţean, concesionate, închiriate sau date în 
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folosinţă gratuită, societăţilor comerciale, altor persoane fizice/juridice, 
după caz;  

   - a fost monitorizată  executarea  contractelor de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă gratuită a bunurilor din domeniul 
public al judeţului, şi verifică modul în care beneficiarii acestora 
respectă obligaţiile prevăzute în contracte; 

  - a fost elaborată  documentaţia necesară pentru scoaterea din 
funcţiune a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
judeţului, a căror menţinere în funcţiune nu se mai  justifică;  

  -  au fost centralizate modificările şi completările inventarelor 
bunurilor aparţinând domeniului public al comunelor, oraşelor şi 
municipiilor din judeţ, însuşite de consiliile locale şi au fost întocmite 
proiecte de hotărâri de Guvern care au fost transmise Guvernului 
României, pentru ca, prin hotărâre, să fie atestate aceste modificări  şi 
completări (întocmeşte proiecte de hotărâri de Guvern cu acest 
obiect);   

  - au fost elaborate documentaţiile necesare pentru transmiterea 
fără plată din domeniul privat al judeţului Hunedoara către alte instituţii 
publice, a bunurilor aflate în stare de funcţionare, care nu mai sunt 
utilizate de consiliul judeţean;  

  - a fost monitorizată  derularea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor de utilităţi publice de interes judeţean; monitorizează modul 
de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori 
acestora prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: 
respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor; 

  - s-a urmărit derularea contractelor de management ale 
conducătorilor operatorilor regionali ai serviciilor publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare, evaluează  îndeplinirea obiectivelor şi 
criteriilor de performanţă, raportările tehnico-operative periodice 
privind stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță; 

     In anul 2016 au fost încasate venituri proprii, în sumă de 
120.183,19 lei, rezultate  din derularea unor contracte de 
închirieri/concesiuni a bunurilor aparținând patrimoniului Județului 
Hunedoara. 

 
 
2.2. Serviciul buget, financiar contabilitate 
 
   S-a urmărit respectarea dispozițiilor legale privind constituirea 
veniturilor și efectuarea cheltuielilor, fiind asigurată desfășurarea 
activității proprii a Consiliului Județean Hunedoara și funcționarea în 
condiții bune a activității instituțiilor aflate în finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara. Toate cheltuielile au fost angajate și ordonanțate 
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la plată cu respectarea prevederilor legale, după o prealabilă analiză a 
necesității și oportunității efectuării lor. 
    Activitatea Serviciului buget, financiar contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara cuprinde și 
întocmirea unui volum mare de documente și operațiuni financiar-
contabile prevăzute de legislația în vigoare, din care menționăm: 

- analiza și centralizarea conturilor de execuție lunar, și a situațiilor 
financiare trimestriale și anuale ale ordonatorilor secundari de 
credite; 

- întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale Consiliului 
Județean Hunedoara; 

- registrul de operațiuni privind controlul financiar preventiv propriu, 
însumând un număr de 3926 poziții; 

- au fost întocmite 4043 ordine de plată; 
- au fost înregistrate operațiuni de intrări - ieșiri de materiale, obiecte 

de inventar, mijloace fixe; 
    S-a coordonat operațiunea de inventariere generală a 
elementelor de activ și pasiv ale bunurilor aparținând domeniului public și 
privat, potrivit legislației în vigoare, întocmindu-se pentru anul anterior  
„Raportul asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean 
Hunedoara”. 
    De asemenea s-a urmărit asigurarea și gestionarea optimă a 
resurselor economico-financiare atât pentru activitatea aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara cât și a instituțiilor publice 
din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 
    Au fost întocmite liste de lucrări, utilaje și alte obiective de 
investiții a căror finanțare se asigură potrivit legii, din bugetul local, în 
vederea cuprinderii acestora în proiectul de buget cu respectarea 
prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
2.3. Serviciul dezvoltare regională și integrare europeană 
 
    Activitatea Serviciului dezvoltare regională și integrare 
europeană a urmărit întărirea capacităţii instituţionale şi strategice a 
administraţiei publice judeţene de a identifica, elabora şi implementa 
programe şi proiecte.Principala activitate a serviciului a fost de iniţiere, 
scriere şi implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din 
fonduri structurale sau fonduri naţionale precum și:  

• documentarea asupra informaţiilor care stau la baza întocmirii 
cererilor de finanţare pentru toate  axele programelor operaţionale şi 
sectoriale, întocmirea de raporte cu actualizarea acestor informaţii ; 
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• constituirea dosarele cereriilor de finanţare pentru programele 
operaţionale şi sectoriale, colaborând cu compartimentele de 
specialitate ale consiliului județean, partenerii proiectelor, partenerii 
contractuali responsabili cu întocmirea documentelor specifice, în 
conformitate cu prevederile ghidurilor solicitatului ; 

• verificarea conformității administrative şi a eligibilitatii 
documentaţiilor ce stau la baza întocmirii dosarelor pentru cereri de 
finanţare, conform ghidurilor de finanţare ale programelor 
operaţionale şi sectoriale; 

• monitorizarea apelurilor pentru propuneri de proiecte, publicate de 
mass media la nivel naţional şi regional şi pe paginile de internet; 

• monitorizarea proiectelor in implementare; 
• informarea asupra ghidurilor de finanţare pentru Apelurile 

propunerilor de proiecte, în funcţie de domeniul de intervenţie vizat;  
• acordarera asistenţei de specialitate autoritatilor locale în întocmirea 

cererilor de finanţare, în conformitate cu ghidul solicitantului, 
legislația aplicabilă domeniului de intervenţie, documente 
programatice, documente cadru de implementare, la cerere. 

    La nivelul acestui an, Consiliului Judeţean Hunedoara, prin 
serviciul de specialitate, a inițiat elaborarea unui număr de 3 (trei) cereri 
de finanțare nerambursabilă din fonduri structurale P.O.R. 2014-2020, cu 
o valoare totală de 60 mil.  Euro: 

• Modernizare DJ 687: „Sântuhalm – Hunedoara – Călan, km. 
13+150 - 22+281” în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 6 – „Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională”; 

• ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul și Forul din cadrul sitului 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – 
„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“; 

• Culoar trafic Mureș Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – 
Bobâlna – Rapoltul Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău - 
Șoimuș - Brănișca DN 7 (Ilia) în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională”; 

    Au fost pregătite documente premergatoare în vedere 
pregătirii a 2 (două) aplicații în cadrul Programului Operațional Regional 
– Axa Prioritară 3.1 B – eficiență energetică în clădiri publice pentru 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 

- Reabilitare termică a Centrului de Plasament Brad (înlocuire 
instalație de apă rece și apă caldă, izolarea termică a clădirii, 
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înlocuirea/reparații la acoperiș, înlocuirea instalației de încălzire, 
sursă alternativă de încălzire); 

- Reabilitare termică a Centrului de Îngrijire și Asistență Petrila 
(lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a 
clădirilor, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și 
de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme 
alternative de producere a enegiei electrice si/sau termice, 
reabilitare instalații electrice); 

    De asemenena, Consiliul Județean Hunedoara a depus în 
vederea obținerii unei finanțări nerambursabile din fonduri structurale 
P.O.R. 2014 - 2020 un proiect: 

• ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul și Forul din cadrul sitului 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – 
„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“; 

    La nivelul anului 2016, Consiliului Judeţean Hunedoara a  
implementat , in calitate de partener, un numar de 4 proiecte, asigurand 
cofinanțarea acestora pentru atingerea obiectivelor finale: 

• Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in 
Valea Jiului, POS Mediu,  Axa 1 – Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara; 

• Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Hunedoara, POS Mediu, Axa 1 – Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara; 

• Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială 
Călan şi  pregătirea lui pentru noi activităţi, Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa 4 - Sprijinirea mediului de afaceri 
regional şi local; 

• Reabilitarea Dealului Cetatii Deva, Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului; 

    S-a asigurat monitorizarea și raportarea către Organismele 
Intermediare și Autoritățile de Management a sustenabilității celor 9 
proiecte finalizate  la nivelul Consiliului Județean Hunedoara în exercițiul 
financiar 2007 - 2013: 

• Modernizare DJ 668: DN 66 – Bucium Orle - Gânţaga, Km 1+200 – 
9+200 - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 2 
Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- 
„Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene și străzi 
urbane - inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură; 

• Modernizare DJ 687 D:TeliucuInferior-Topliţa-Dăbâca-Hăşdău-
Lunca Cernii de Sus-Gura Bordului, limită judeţ Caraş Severin, km 
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15+100-45+380, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 2.1.- 
„Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene și străzi 
urbane - inclusiv consțrucția/ reabilitarea șoselelor de centură; 

• Modernizare DJ 708 D:Veţel-Muncelu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi, 
km 14+900-25+760, judeţul Hunedoara-Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale 
şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea și modernizarea rețelei de 
drumuri județene și strazi urbane - inclusiv construcța/ reabilitarea 
șoselelor de centură; 

• Parc de Afaceri Simeria - Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 4 – “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local”; 

• Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva- modernizarea și echiparea cu aparatură de specialitate, Axa 
prioritară 3 –„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”; 

• Modernizare DJ 664 Pas Vulcan – Vulcan, km 38+000 -41+700”, 
Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 
2.1.- „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene și 
străzi urbane - inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de 
centură”; 

• Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic 
european a cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei”, Programul 
Operaţional Regional 2007-2013Axa 2 Imbunătăţirea infrastructurii 
regionale şi locale de transport, 2.1.- „Reabilitarea și modernizarea 
rețelei de drumuri județene și străzi urbane - inclusiv construcția/ 
reabilitarea șoselelor de centură”; 

• „Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul unor unităţi 
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – 
Zona 4”, - Programul Operațional Sectorial Creșterea 
Competitivității Economice - Axa Prioritara III "Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public 
"D.M.I. 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice 
electronice”; 

• Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul unor unităţi 
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – 
Zona 1”, - Programul Operațional Sectorial Creșterea 
Competitivității Economice - Axa Prioritara III "Tehnologia 
Informatiei și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public 
"D.M.I. 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice 
electronice”;  

16 
 



    S-a inițiat depunerea aplicației de finanțare și asigurarea 
cofinanțării proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Hunedoara 2014-2020”. 
    A fost elaborată și supusă consultării publice documentația 
strategică Planul de dezvoltare a județului Hunedoara aferenta 
exercitiului financiar 2014-2020.  
    Au fost monitorizate și gestionate obligațiile financiare ce 
derivă din emisiunea de obligațiuni a Consiliului Județean Hunedoara, 
contractată la nivel anului 2006. 
 
 
2.4. Compartimentul culte, sport, turism, activități culturale 
 
    In anul 2016, Compartimentul Culte, Sport, Turism, Activităţi 
culturale a asigurat condiţiile necesare pentru organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor cultural-artistice, sportive, de tineret, activităţi 
sociale şi a sprijinit unităţiile de cult. 
    S-a asigurat secretariatul Comisiei de evaluare si 
selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, 
fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale făra scop patrimonial 
care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi 
educativ ştiinţifice, sportive, a unităţiilor de cult. În cadrul acestei comisii 
au fost evaluate documentaţiile depuse de către solicitanţi şi au fost 
prezentate consilierilor judeţeni desemnaţi în vederea aprobării acordării 
unor finanţări nerambursabile pentru anul 2016. Astfel, în aplicarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.72/2016, adoptată în 
conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
respectiv, Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, 
Compartimentul Culte, Sport, Turism, Activităţi culturale a întocmit şi a 
urmărit derularea a 261 de contracte. 
    Compartimentul Culte, Sport, Turism, Activităţi culturale a 
asigurat consiliere în realizarea proiectelor şi programelor privind 
activităţiile cultural-artistice, sportive, de tineret, activităţi sociale şi a 
sprijinit unităţiile de cult.  
    De asemenea, în anul 2016, Compartimentul Culte, Sport, 
Turism, Activităţi culturale, a sprijinit logistic si material, în limitele 
competenţelor legale conferite de Legea nr.350/2005, programele, 
activităţile şi proiectele culturale, educativ ştiinţifice, sportive, sociale, 
respectiv, a unităţiilor de cult. 
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2.5. Compartimentul managementul unităților de asistență medicală 
 

  Ca urmare a solicitărilor unităților sanitare cu paturi aflate în 
subordinea ConsiliuluiJudețean Hunedoara, au fost întocmite 8 Hotărâri 
ale Consiliului Județean Hunedoara  privind aprobarea organigramelor, a 
statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare ale 
Spitalului Județean de Urgență Deva, Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu și Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 
    S-au întocmit dispozițiile pentru numirile în funcțiile de  
managerii interimari pentru unitățile sanitare din subordinea Consiliului 
Județean Hunedoara. 
  S-au întocmit dispozițiile pentru aprobarea comisiilor de 
examinare în vederea ocupării posturilor vacante de  șefi de secție și 
medici și s-a participat în calitate de reprezentanți ai Consiliului Județean 
Hunedoara la 17 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de șefi 
de secție și medici la unitățile sanitare din subordinea Consiliului 
Județean Hunedoara. 
  S-au întocmit dispozițiile pentru numirea reprezentanților 
Președintelui Consiliului Județean Hunedoara și ai reprezentanților 
supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare din 
subordine, precum și Hotărârile de desemnare a reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara ca membrii titulari și supleanți în 
Consiliile de Administrație ale unităților sanitare din subordine. 

           Au fost întocmite împreună cu Direcția Programe, prognoze, 
buget, finanțe, ordonanțările de plată pentru unitățile sanitare cu paturi 
aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.   

          În cadrul compartimentului au fost soluționate adresele cu 
privire la asistența medicală din unitățile sanitare cu paturi aflate în 
subordinea Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
 
 
 

3. DIRECTIA TEHNICA SI INVESTIȚII 
 
3.1. Serviciul tehnic și administrare drumuri  
3.2. Compartiment investiții 
 
    In anul 2016, principalele obiective ale Serviciului Tehnic și 
Administrare Drumuri și ale Compartimentului Investiții, au fost 
modernizarea, reabilitarea și îmbunătățirea stării de viabilitate a 
infrastructurii drumurilor județene. 
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    Pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene din județul Hunedoara, în anul 2016 a fost alocată suma de 
22.826.555,00 lei, atât pentru întreținerea curentă pe timp de vară și 
iarnă cât și pentru repararea lor. 
    In cadrul programului au fost executate lucrări de întreținerea 
îmbrăcăminții asfaltice, îmbrăcăminții bituminoase ușoare, pietruiri de 
drumuri, lucrări pentru aducerea drumurilor și podurilor la starea tehnică 
inițială în urma calamităților naturale care au avut loc în anul 2016. 
    Au fost finalizate lucrările la obiectivele de investiții: 
• Modernizare DJ 705A: Costești-Grădiștea de Munte-Sarmizegetusa 
Regia; 
• Modernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, 0+000-6+500;   
• Modernizare și reabilitare DJ 763A: Șteia(DN 76)-Tomești-Tiulești-
lim.jud.Arad,  
  km 0+000-13+400; 
• A fost pus în funcțiune Podul peste Râul Strei de pe DJ 668C la km 
0+890; 
    Au continuat lucrările la obiectivele de investiții: 
• Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-
Sârbi(DJ 706), 
  km 2+800-3+800 și km 7+150-19+450; 
• Modernizare DJ 763B: DN 76(Vălișoara)-DC 165(Dealu Mare)-DN 
76(Podele),  
  km 0+000-9+700; 
• Modernizare DJ 687K: DN 66(Bretea Strei)-Silvașu de Jos-Silvașu de 
Sus-Mănăstirea Prislop, km 5+100-12+275; 
• Reabilitare consolidare Podul peste Râul Strei pe DJ 668C la km 
0+890; 
    Au început lucrările la obiectivele de investiții: 
• Modernizare DJ 666: DN 66(Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-
10+000; 
• Modernizare DJ 687M: DJ 687D-Cinciș Cerna-DJ 687A, km 1+100-
3+300; 
    A fost elaborat proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții: 
Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-
10+325, find în curs de derulare achiziția lucrărilor de execuție. 
 
 
3.3. Serviciul achiziții publice 
 
    In anul 2016, principalele obiective ale Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii - Serviciului achiziții publice, din cadrul din cadrul U.A.T. Judeţul 
Hunedoara au fost aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor 
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privind: modernizarea, reabilitarea şi îmbunătăţirea stării de viabilitate a 
infrastructurii drumurilor judeţene, delegarea gestiunii CMID în cadrul 
proiectului SMID, construcţii civile, coordonarea Programului 
Guvernamental Lapte-Corn şi Fructe în şcoli. 
    Valoarea totală cumulată a achiziţiilor atribuite în anul 2016 
este de aproximativ 8.200.000,00 lei, fără TVA, aferentă unui număr de 
15 proceduri de atribuire de contracte de furnizare de produse. Prestare 
de servicii sau execuţie de lucrări şi achiziţiilor directe. 
    Acestea au fost: 

1 Contract subsecvent nr. 2 de furnizare mere in scoli in anul scolar 2015-
2016 

2 Asistenta tehnica soft Resurse Umane, CID 
3 Modernizare DJ 687M: Cincis Cerna – DJ 687A, km 1+100-3+300 

4 

MODERNIZAREA DRUMULUI DE ACCES SPRE STATIA DE 
SORTARE SI STATIA DE TRANSFER DIN MUNICIPIUL PETROSANI, 
din cadrul contractului de finantare nr. 912/04.03.2014, Anexa I.2, 
pozitia 5- Construire drumuri de acces, aferent Proiectului ”Sistem de 
management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara” 

5 Reparatie instalatie electrica si unele amenajari interioare la Galeriile de 
Arta 

6 Servicii de paza si protectie 

7 Furnizare puieti de meri diverse soiuri in vederea implementarii 
masurilor adiacente furnizarii de mere 

8 Servicii de cadastru pentru Culoar Trafic Mures Nord si DJ 687: 
Hunedoara - Calan 

9 Furnizare licente antivirus 
10 Servicii de medicina muncii 

11 Servicii de intretinere cladiri, instalatii electrice si sanitare la Centrul 
Militar Judetean 

12 Dirigentie de santier privind ,,Intretinere si reparatii drumuri  sector Deva 
- Paulis'' 

13 Dirigentie de santier privind ,,Intretinere si reparatii drumuri  sector 
Brad'' 

14 Dirigentie de santier privind ,,Intretinere si reparatii drumuri  sector 
Orastie'' 

15 Dirigentie de santier privind ,,Intretinere si reparatii drumuri  sector 
Hateg - Hunedoara'' 

16 Dirigentie de santier privind ,,Intretinere si reparatii drumuri  sector 
Valea Jiului'' 

17 Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 
6+600-10+325, judetul Hunedoara 

18 Furnizare copiatoare 
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19 Cartuşe de tonere şi cartuşe de cerneală originale 
20 Cartuşe de tonere şi cartuşe de cerneală originale 
21 Furnizare traverse de mocheta 
22 Servicii Legis si Jurist Pro 

23 Servicii de intocmire a documentatiilor necesare obtinerii autorizatiei 
integrate de mediu pentru CMID 

24 Servicii de paza si protectie 

25 Amenajare platforma de stocare  temporara a deseurilor in municipiul 
Petrosani 

26 Dirigentie de santier privind Modernizare DJ 763A: Steia - Tomesti 

27 Dirigentie de santier privind Modernizare DJ 763B: Valisoara - Dealu 
Mare 

28 
Contract de prestari servicii ,,Elaborare studiu de calitate a aerului si 
acordarea de asistenta tehnica pe durata de elaborare a Planului de 
mentinere a calitatii aerului in judetul Hunedoara'' 

29 Dirigentie de santier privind ,,Intretinere si reparatii drumuri  sector 
Hateg - Hunedoara'' 

30 Dirigentie de santier privind ,,Calamitati sector Hateg - Hunedoara'' 
31 Servicii de paza si protectie 

32 
Servicii de întocmire a documentaţiei tehnice privind obţinerea avizului 
şi autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru proiectul ,,Amenajare 
Platformă de Stocare Temporară a Deşeurilor în Municipiul Petroşani’’ 

33 Furnizare cort 
34 Furnizare produse de panificatie loturile 1, 2, 3, 5 si 6 
35 Furnizare produse de panificatie lotul 7 
36 Furnizare produse de panificatie lotul 4 
37 Furnizare produse lactate loturile 3 si 4 
38 Furnizare produse lactate loturile 1, 6 si 7 
39 Furnizare produse lactate lotul 2 
40 Furnizare produse lactate lotul 5 

41 Conservare, restaurare la amfiteatrul si forul din cadrul sitului arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa 

42 Dirigentie de santier pe DJ 707G 
43 Dirigentie de santier calamitati zona Brad 
44 Dirigentie de santier calamitati zona Orastie 

45 Dirigentie de santier DJ 687M: Cincis - Cerna - DJ 687A, km 1+100-
3+300 

46 Servicii privind module informatice, asistenta tehnica si backup 

47 Servicii de proiectare (DALI) lot 1 privind obiectivul ,,Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric 
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Sarmizegetusa Regia’’  
48 Gherete de paza 

49 
Expertiză tehnică ca urmare a calamităţiilor naturale la ,,DJ 705A: DN7 
(Orăştie) – Orăştioara de Sus – Costeşti – Grădiştea de Munte – 
Sarmizegetusa Regia, km 19+465 – km 37+370’’ 

50 Expertiză tehnică la pavilioanele ,,C’’, ,,D’’ şi ,,E’’ din cadrul Centrului 
Miliar Judeţean Hunedoara 

51 Mobilier pentru C.J.M.S.U. 

52 Elaborare PUZ pentru Conservare la ULPIA TRAIANA 
SARMIZEGETUSA 

53 Sistem de centrale termice in cascada PN=600 kW pentru centrala 
termica a UAT JUDETUL HUNEDOARA 

54 Furnizare calculatoare 
55 Dirigentie de santier pentru Lot 2 Intretinere zona Deva-Paulis 
56 Dirigentie de santier pentru Lot 3 Intretinere zona Brad 
57 Dirigentie de santier pentru Lot 1 Intretinere zona Orastie 
58 Dirigentie de santier pentru Lot 9 Calamitate zona Brad 
59 Dirigentie de santier pentru Lot 8 Calamitate zona Orastie 
60 Dirigentie de santier pentru Lot 4 Intretinere zona Hunedoara-Hateg 
61 Dirigentie de santier pentru Lot 5 Intretinere zona Valea Jiului 
62 Dirigentie de santier pentru Lot 6 Calamitate zona Valea Jiului 
63 Dirigentie de santier pentru Lot 4 Calamitate zona Hateg-Hunedoara 
64 Mobilier 
65 Dirigentie de santier pentru Intretinere zona Brad 
66 Dirigentie de santier pentru Intretinere zona Orastie 
67 Dirigentie de santier pentru Intretinere zona valea Jiului 
68 Dirigentie de santier pentru Intretinere zona Hunedoara - Hateg 
69 Dirigentie de santier pentru Intretinere zona Hunedoara - Hateg 
70 Amenajare mansarda la ISU Hunedoara 

    Achiziţiile directe, efectuate în cursul anului 2016 în funcţie 
de tipul de necesitate, au fost: 

1 Servicii de reparare si intretinere centrala telefonica si reteaua telefonica 
2 Servicii de reparare si intretinere calculatoare si periferice informatice 
3 Servicii de asigurare de raspundere auto 
4 Echipamente si accesorii pentru computere 
5 Abonare la Monitorul Oficial on line 
6 Sare pentru deszapezire incinta CJ HD 
7 Timbre 
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8 Produse de protocol 
9 Articole de birou 

10 Viniete de automobile 
11 Masina de spalat la Centrul Militar Judetean Hunedoara 
12 Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor 
13 Piese auto 
14 Flori si aranjamente florale 
15 Diverse imprimate 
16 Servicii privind echipamentul de stingere a incendiilor 
17 Servicii de fotocopiere si scanare 
18 Produse de curatat pentru automobile 
19 Abonamente diverse reviste 
20 Aplicatia de salarizare 
21 Hartie pentru fotocopiatoare si imprimante 
22 Produse de curatenie 
23 Surse pentru calculatoare 
24 Mobilier metalic 
25 Usa metalica 
26 Mobilier 
27 Consultanta si intocmire acte pe linie de aparare impotriva incendiilor 
28 Mentenanta sistem de detectie incendiu la CJMSU Hunedoara 
29 Modul GSM de alarmare PSI pentru CJMSU Hunedoara 
30 Servicii de publicitate 
31 Ziare 
32 Telefoane fixe de birou 
33 Statii radio si antene mobile 
34 Conexiune date fibra optica 
35 Electrocasnice 
36 Materiale de intretinere si functionare 
37 Felicitari 
38 Servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare 
39 Robe pentru consilieri juridici 
40 Reparatii si intretinere grup electrogen la CJMSU Hunedoara 
41 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor 
42 Scaune ergonomice 
43 Extindere si intretinere retea sistem de supraveghere cu circuit inchis la 

Centrul Militar Judetean Hunedoara 
44 Distrugatoare documente 
45 Servicii Legis si Jurist Pro 
46 Servicii SAP 
47 Computere cu licenta 
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48 Reparatii si intretinere Centrala termica la CJMSU Hunedoara 
49 GPS auto 
50 Reparatie pompa spalat auto 
51 Catalog de prezentare judetul Hunedoara 
52 Insigne 
53 Reparatie motor motocositoare 
54 Echipament de climatizare 
55 Erbicid 
56 Drapele 
57 Toaleta ecologica 
58 Revizie sistem acces holuri la Centrul Militar 
59 Diverse materiale de constructii pentru Centrul Militar Judetean 
60 Reinnoire certificate digitale 
61 Pregatirea instalatiei termice pentru iarna 
62 Cabine de paza 
63 Servicii inlocuire sistem incarcare acumulatori 
64 Reportofon 
65 Servicii de curatare cosuri de fum 
66 Pachete software 
67 Pompe de circulatie 
68 Scule pentru Centrul Militar Judetean Hunedoara 
69 Sistem antiefractie cu senzori de fum la Centrul Militar Judetean 

Hunedoara 
70 Jaluzele pentru geamuri 
71 Brazi de Craciun 
72 Agende, felicitari, calendare 
73 Ornamente pentru pomul de Craciun 
74 Servicii topografice pe DJ 666 
75 Materiale privind P.S.I. 
76 Instalare, montare sistem antiefractie cu senzori de fum la Centrul Militar 

Judetean Hunedoara 
77 Pachete pentru colindatori 
78 Semnatura electronica 
79 Pachet Microsoft Office Home & Business 2016 
80 Reparatie instalatie de sonorizare din sala de sedinte 
81 Cani dacice din ceramica de Obarsa - handmade 
82 Materiale publicitare (placi) pe diverse drumuri judetene 

    Totodată, personalul din cadrul serviciului a acordat sprijin, la 
solicitarea primăriilor din judeţ şi a altor instituţii publice, la proceduri de 
atribuire a contractelor pentru diferite achiziţii derulate în judeţul 
Hunedoara. 
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4. DIRECTIA ARHITECT SEF 
 

4.1. Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții 
 

1. Au fost emise: 
258  Certificate de urbanism; 

- 100  Autorizații de construire;  
- 3 Autorizații de desființare; 
- 10 prelungiri de valabilitate pentru Certificate de urbanism; 
- 12 prelungiri de valabilitate  Autorizații de construire; 
- 26 Avize de oportunitate;  
- 209  Avize ale structurii de specialitate pentru certificate de 

urbanism și autorizații de construire/desființare din competența 
de emitere a primarilor de la comunele unde nu este constituită 
structura de specialitate; 
133 adrese de restituiri/ completări documentații depuse pentru 
obținerea de Certificate de urbanism și Autorizații de construire; 

2. Ne-au fost transmise un nr. de 15  Procese verbale de recepţie la 
terminarea lucrărilor privind finalizarea lucrărilor de construcții ; 

3. A fost avizată 1 documentaţie întocmită în conformitate cu H.G.R. 
nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute 
de societățile comerciale cu capital de stat și s-a emis 1 certificat 
de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. 

4. A fost verificată o primărie privind respectarea disciplinei în 
domeniul  autorizării și executării lucrărilor de construcții 

5. S-a răspuns la un număr de 9 sesizări privind urbanismul şi 
disciplina în construcţii 

6. Au fost soluţionate 4  solicitări privind informațiile de interes 
public.  

7. Lunar, s-a  transmis la Inspectoratul Județean în Construcții 
Hunedoara Lista certificatelor de urbanism și autorizațiilor de 
construire emise. 

8. Lunar s-a întocmit Situația taxelor pentru eliberarea certificatelor 
de urbanism și a autorizațiilor de construire emise de 
președintele consiliului județan, cu avizul primarilor comunelor, 
inclusiv cuantumul legal de 50%, care a fost virat la bugetul local 
al comunelor pe anul 2016.   ( taxe încasate de către CJH în 
valoare de 515.438,46 lei, din care 117.083,78 au fost virate la 
primării). 
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4.2. Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului 
 
    1. S-au actualizat și  încheiat  12 noi convenții, între Consiliul 
Județean Hunedoara  și următoarele 12 comune: Băcia, Bătrîna, Blăjeni, 
Brănișca, Buceș, Lelese, Răchitova, Romos, Sălașu de Sus, Șoimuș, 
Vorța, Sîntămăria-Orlea; 
    2. Au fost  avizate un număr de 58 documentații după cum 
urmează: 
                ●31  Avize Arhitect Șef pentru documentații urbanism: 
                        - 26 doc.PUZ 
                        - 5  doc. PUD     
                ●27  Avize Arhitect Șef pentru prelungirea valabilității PUG-
urilor; 
    3. Au fost respinse de la avizare un număr de 33 de 
documentații depuse pentru analiză; 
     4. Au avut loc 9 ședințe  ale Comisiei Tehnice de Amenajare 
a Teritoriului și de Urbanism; 
    5. Ca urmare a solicitărilor primite din teritoriu, cu privire la 
fundamentarea necesarului de alocații bugetare pe anul 2016, pentru  
actualizarea Planurilor urbanistice generale și a Regulamentelor locale 
de urbanism, în baza Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, s-a întocmit Anexa1 la Normele 
metodologice privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor 
urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de 
urbanism. 
    Potrivit prevederilor legale sus-menționate, s-a încheiat 
Contractul de finanțare nr.61504/04.07.2016 MDRAP;  nr.10071/ 
25.07.2016 C.J.Hunedoara, și Actul adițional nr.117479/13.12.2016 
MDRAP; nr.17210/21.12.2016 C.J.Hunedoara, încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale  și Administrației Publice și Unitatea Administrativă 
Hunedoara-Consiliul Județean Hunedoara. 
    Urmare semnării Contractului de finanțare, cu respectarea 
prevederilor legale s-a înaintat Decontul justificativ privind 
fundamentarea necesarului de alocații bugetare pe anul 2016, pentru 
elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale și 
regulamentelor locale de urbanism în sumă de 750.665,42 lei, primăriile 
beneficiind astfel de fonduri de la Bugetul de Stat pentru actualizarea 
și/sau elaborarea planurilor urbanistice generale și regulamentelor locale 
de urbanism. 
     6. Au fost diseminate hărțile de hazard și risc la inundații  în 
format editabil tip.pdf, din datele transmise pe CD, de către Administrația 
Națională a Apelor Române, prin adresa nr.21137/SR/03.11.2015. 
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Acestea au fost transmise Primăriilor pentru a fi  integrate în Planurile 
Urbanistice Generale, care sunt încă în curs de elaborare.     
 
                                                                                                                   
4.3. Compartiment informatizare 
 
    S-a acordat, ca și în anii precedenti, asistenta tehnica de 
specialitate pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Hunedoara, 
consilierilor judeteni și institutiilor subordonate; 
    S-a achizitionat soluția Kaspersky de antivirus pentru reteaua 
interna de calculatoare, și s-a instalat clientul de devirusare pe 90 de 
calculatoare – acolo unde colegii au dorit. 
    Am efectuat un inventar complet al calculatoarelor din 
institutie, cu caracteristici și vechimi (ale hard-ului și sistemului de 
operare) și am propus spre inlocuire 40 de calculatoare cu Windows XP, 
mai vechi decât de 11 ani. S-a aprobat inlocuirea a 17 dintre ele. 
    Am configurat toate calculatoarele din rețea și am alocat 
adrese de IP fixe. 
    S-a intocmit documentatie tehnica pentru achiziția de 
calculatoare, laptopuri și imprimante acolo unde au fost urgențe maxime 
și s-a asigurat montarea, instalarea și configurarea sistemelor, a 
aplicatiilor, a certificatelor digitale și a antivirusului. 
    Au fost decupate harti de risc din bazele de date GIS primite 
de la Apele Romane, harti care au fost trimise la primariile din judet 
afectate de risc de inundatii. 
    Au fost secretizate declaratiile de avere ale fostilor consilieri 
judeteni, la terminarea mandatului, ale actualilor consilieri, la început de 
mandat, precum și ale conducerii și ale functionarilor publici din Consiliul 
Judetean Hunedoara și afisate pe site-ul institutiei, conform legii. 
    Au fost, de asemenea afisate pe site, hotararile de consiliu 
precum și toate informațiile de interes public, prevazute de lege, pe care 
colegii de la compartimentele de specialitate ni le-au furnizat spre 
publicare. 
    Am creat o sectiune noua pe site unde structura respecta 
prevederile Legii 544 din 2001:  http://cjhunedoara.ro/index.php/85-
conform-legii/380-informatia-structurata-conform-legii-544-2001. 
    S-a gestionat corespondenta oficiala primita și expediata de 
pe adresa cjh@cjhunedoara.ro. 
    In iarna trecută, printr-un program de printscreen automat, au 
fost afisate pe site, la intervale regulate, pozițiile mașinilor de 
deszapezire. 
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    A fost instalat programul legis pe un server și pus la 
dispoziția colegilor. După scurt timp serverul s-a stricat iremediabil și s-a 
achizitionat varianta web de Legis. 
    S-a acordat suport tehnic pentru aplicația de mijloace fixe. 
 
 
 
 
 

5. COMPARTIMENTELE INDEPENDENTE DIN APARATUL DE 
SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN 

 
5.1. Serviciul relații externe, asocieri, comunicare interinstituțională 
 

Subordonată politicii promovate de conducerea executivă şi de plenul 
Consiliului Judeţean Hunedoara, de a lărgi cooperarea externă în toate 
domeniile în corelare cu politica generală de deschidere a României, ţară 
membră UE şi NATO, activitatea Serviciului Relaţii Externe, Asocieri şi 
Comunicare Interinstituţională s-a derulat în 2016  de manieră a constitui un 
mijloc important al dezvoltării regionale, economice şi sociale al judeţului 
nostru şi de susţinere a prezenţei judeţului Hunedoara pe scena politicii 
regionale la nivelul Europei. 

Prin urmare, judeţul Hunedoara a fost angrenat şi în anul 2016 în acţiuni 
de micro-diplomaţie, continuând seria acţiunilor de acest tip începute în anul 
1992, odată cu aderarea judeţului Hunedoara la organizaţia europeană inter-
regională „Adunarea Regiunilor Europei”.  

Astfel, prin Programul de relaţii externe al judeţului pentru anul 2016 s-
au dezvoltat acţiuni de popularizare în străinătate a judeţului Hunedoara, prin 
dezvoltarea de contacte sau /şi parteneriate, în limitele unui buget rezonabil, 
exercitate prin intermediul Adunării Regiunilor Europei şi Comitetul Regiunilor 
Bruxelles (acţiuni intermediate prin Biroul UNCJR Bruxelles). 

Totodată, fidel rolului său de interacţiune cu comunitatea, Consiliul 
Judeţean Hunedoara, prin Serviciului Relaţii Externe, Asocieri şi Comunicare 
Interinstituţională, a derulat şi în 2016 numeroase acţiuni de recunoaştere şi 
apreciere a performanţelor celor mai merituoşi elevi, sportivi, artişti ai judeţului 
prin acordarea a numeroase de diplome de excelenţă precum şi prin asocierea 
cu ONG-uri şi Asociaţii în vederea realizării unor acţiuni de interes judeţean. 
De asemenea, Serviciul a efectuat plata cotizaţiilor Consiliului Judeţean 
Hunedoara către Asociaţiile la care are calitatea de membru. 

Serviciul Relaţii Externe a fost şi în 2016 pivotul principal prin care 
Consiliul Judeţean Hunedoara şi-a diseminat informaţiile utile către 
comunitate, Serviciul gestionând întregul flux informaţional către mass-media 
locală. 
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SITUAȚIA DEPLASĂRILOR EXTERNE ÎN ANUL 2016 
 
 

Nr. crt. Acțiune Organizator Locație Perioada Participanți Scurtă prezentare Suma cheltuită 
1 Conferința 

reprezentanților 
comunităților locale 

din România și 
Republica Moldova 

Uniunea 
Națională a 
Consiliilor 

Județene din 
România 

București - 
România 

09 – 11 
Aprilie 2016 

Dana DĂMIAN – 
consilier județean 
Valeriu BĂBĂU – 
consilier județean 

Costel GRĂDINAR – 
conducător auto 

 

Reprezentații comunităților locale 
din Republica Moldova au 
prezentat perspectivele de 
colaborare cu autoritățile 
teritoriale române 

939,00 lei 

2 Sesiunile plenare de 
primăvară ale 

comisiilor Adunării 
Regiunilor Europei 

Adunarea 
Regiunilor 
Europei, 
Consiliul 

Județean Timiș 
RO 

Timișoara - 
România 

11 – 14 
aprilie 2016 

Ioan RUS – consilier 
județean 

Agripina Elena CAZAN 
– consilier județean 

Iulian Cosmin HENȚI – 
consilier județean 

Dan Eugen CRIȘAN – 
Șef Serviciu Relații 

Externe 
 

„Comunicare şi acţiuni în vremuri 
de criză”, o tematică de actualitate 
în contextul situaţiei actuale din 
Europa: se observă o intensificare 
a tensiunilor, riscurilor şi a  
îngrijorării cetăţenilor. Regiunile 
se găsesc, astfel, în situaţii dificile, 
fiind nevoite să acţioneze rapid şi 
eficient, informând în acelaşi timp 
şi cetăţenii cu privire la modul în 
care să contribuie la gestionarea 
situaţiei. 

7.701,75 lei 

3 Reprezentantul 
Consiliului județean 
Hunedoara la Biroul 

din Bruxelles al 
UNCJR 

Uniunea 
Națională a 
Consiliilor 

Județene din 
România 

Bruxelles - 
Belgia 

15 Februarie 
– 15 Aprilie 

2016 

Marin BUTAR – 
consilier Relații 

Externe 

- Întâlnire cu Excelența Sa, 
Ambasadorul României în Belgia, 
Ștefan Tinca, în vederea unei 
înfrățiri cu o regiune din Flandra 
sau Valonia. 
- Participare la Reuniunea 
Clubului de Afaceri România-
Belgia unde a fost prezentat un 
material referitor la oportunități de 
investiții în județul Hunedoara. 
- Întâlnire cu Hrvoje Butigan, 
Reprezentantul oficial la Bruxelles 

22.666,51 lei 
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al Regiunii Dubrovnik Neretva, 
Croația, având ca scop 
demararea unei înfrățiri oficiale cu 
Jud. Hunedoara. 

4 Întâlnirea de 
Primăvară a Rețelei 
de Tineret a Adunării 
Regiunilor Europei 

Adunarea 
Regiunilor 

Europei, Consiliul 
Regional 
Oppland, 
Norvegia 

Lillehammer, 
Norvegia 

30 Aprilie – 
02 Mai 2016 

Ion HIRGHIDUȘI – 
consilier județean 
Anca DUMITRA – 
inspector Relații 

Externe 
Mirabela BENDEA și 
Lucian Marian OANĂ, 
studenți nominalizați 
de Universitatea din 

Petroșani 

Colaborare între CJ Hunedoara și 
Universitatea din Petroșani prin 
care studenții și profesorii 
Universității au acces și sunt parte 
din Rețeaua de Tineret a Europei, 
având oportunitatea de a se 
întâlni și a face schimb de 
experiență privind situația politică 
și universitară la nivel european. 
La Lillehammer a fost abordată 
tema Economia circulară. 

15.357,00 lei 

5 Adunarea Generală a 
ARE și Biroul de 

Primăvară 

Adunarea 
Regiunilor 

Europei, Consiliul 
Regional 
Nordland, 
Norvegia 

Bodo, Norvegia 20 – 
26.06.2016 

Dan – Eugen CRIȘAN, 
șef Serviciu Relații 

Externe 

În cadrul lucrărilor s-a evidenţiat 
progresul făcut în dezvoltarea 
dialogului între diferitele regiuni 
ale Europei, lucru care ne 
avantajează şi pe noi ca 
posibilitate de a descoperi 
oportunităţi de colaborare pe 
diferite planuri cu regiuni din 
Europa.  
Un punct important al lucrărilor 
Adunării l-a constituit anunţarea 
unei preocupări intense asupra 
procesului de evaluare şi 
programare a politicii de coeziune 
şi schemelor de finanţare post 
2020. 
Întărirea rolului regiunilor în UE a 
fost de asemenea amintită în 
cadrul lucrărilor. Un sistem 
articulat de regiuni puternice pot 

9.546,52 lei 
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constitui un liant puternic în UE, 
pe fondul tendinţelor centrifuge 
reprezentate de rezultatul 
referendumului din Marea 
Britanie, situaţia din Turcia şi din 
Ucraina, criza economică 
continuă, extremismul, sau 
atacurile teroriste îndurate de 
unele regiuni. 

6 Școala de Vară a 
Adunării Regiunilor 

Europei 

Adunarea 
Regiunilor 

Europei, Consiliul 
Regional Osfold, 

Norvegia 

Sarpsborg, 
Norvegia 

15 – 
21.08.2016 

Anca DUMITRA, 
inspector Relații 

Externe 
Corina POPA, 

inspector Relații 
Externe 

Sesiune de comunicări dedicată 
funcționarilor publici și 
politicienilor care au în domeniul 
de activitate politicile de 
promovare a tinerilor din regiunea 
proprie. 

12.367,00 lei 

7 Sesiunile plenare de 
toamnă ale Comisiilor 

ARE 

Adunarea 
Regiunilor 
Europei, 

Regiunea 
Metropolitană 
Izmir, Turcia 

Izmir, Turcia 07 – 
10.11.2016 

Aurel Vasile CIRCO – 
consilier județean 

Ioan RUS – consilier 
Președinte 

Anca DUMITRA – 
inspector Relații 

Externe 

Comisiile ARE Economie, 
Sănătatea și Tineret au prezentat 
activitatea avută în cursul anului 
2016, direcțiile de urmat pentru 
2017 și trendurile europene în 
domeniile de referință. 

20.081,00 lei 

8 Întâlnirea de toamnă 
a Rețelei de Tineret a 

Adunării Regiunilor 
Europei 

Adunarea 
Regiunilor 

Europei, Consiliul 
Județean 

Vrancea RO 

Focșani, 
România 

17 – 
20.11.2016 

Ion HIRGHIDUȘI, 
consilier județean 

Anca DUMITRA, 
inspector Relații 

Externe 
Ancuța ȚURCAȘ și 

Izabela Maria 
APOSTU, studente 

nominalizate de 
Universitatea din 

Petroșani 
Dorel GĂINĂ – 

conducător auto 

Reprezentanții Universității din 
Petroșani au discutat chestiuni 
legate de Proiecția Mediului în 
perspectiva Tratatului de la Kyoto 
și a Summit-ului de la Marrakesh 
(noiembrie 2016). A fost o bună 
ocazie pentru a se întâlni si stabili 
contacte cu tineri din 30 de regiuni 
europene, din Norvegia, Austria, 
Polonia, Ungaria, Germania, etc. 

2.889,00 lei 
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9 Forumul Eurodyssée Adunarea 
Regiunilor 

Europei, Consiliul 
Regional Larnaca 

Larnaca, Cipru 21 – 
27.11.2016 

Ioan RUS – consilier 
Președinte 

Dan – Eugen CRIȘAN 
– Șef Serviciu Relații 

Externe 

Având în 2017 subiect principal “O 
mobilitate echitabilă”, forumul a 
constituit o promovare a Regiunii 
Larnaca (Cipru) în cadrul 
programului. Este o întâlnire 
anuală constructivă a 
coordonatorilor programului, prin 
împărtăşirea experienţelor 
regionale şi contactul direct în 
scop de încurajare a colaborării 
inter-regionale 

9.852,50 lei 

TOTAL 101.400,28 
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COTIZATII 2016 

    
         Instituţia  TOTAL TRIM I TRIM II  TRIM II  TRIM III TRIM III TRIM IV TRIM IV 
UNCJR 143.200 35.800 35.800   35.800   35.800   
Asoc. Secretarilor de judeţe din RO 500 500 0   0   0   
Asoc. Arhitecţilor sefi de judeţe din RO 180 180 0   0   0   
Asoc. Directorilor economici şi 
contabililor  500 500 0   0   0   
SALVITAL 1.386.000 346.500 346.500   346.500   346.500   
AQUA PREST 120.000 30.000 30.000   30.000   30.000   
APA VALEA JIULUI 50.000 12.500 12.500   12.500   12.500   
ADR VEST 1.908.000 477.000 477.000   477.000   477.000   
TARA HAŢEGULUI 40.000 10.000 10.000   10.000   10.000   
A.R.E. 20.000 20.000 0   0   0   
Sistem integrat de deşeuri jud. 
Hunedoara 650.000 195.000 173.333 86.667 130.000   65.000   
Animale fără stăpân 2.000.000 500.000 333.333 166.667 333.333 166.667 166.667 333.333 
ADIVEST 70.000 17.500 17.500   17.500   17.500   
ANATOP 5.000 5.000 0   0   0   
Patrimonium Orăştie 25.000 6.250 6.250   6.250   6.250   
Produse Tradiţionale 5.000           1.000 4.000 

         Total General 6.418.380 1.656.730 1.695.550   1.565.550   1.500.550   
Total General + Sumă restantă 7.108.940 

  
NOTĂ: 

     Suma restantă SALVITAL, alocată conform HCJ 257/09.12.2016 690.560 lei 
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Tabel cu beneficiarii Acordurilor de Asociere 
aprobate în cursul anului 2016 

 

Nr. 
Crt Beneficiar Acţiune/perioadă Hotărâre CJH Suma      

aprobată 

1 
Inspectoratul Şcolar 

Judeţean 
Hunedoara 

Concursul Regional de 
matematică „Traian 

Lalescu” 

Nr.24/ 
29.01.2016 43.000 lei 

2 
Inspectoratul Şcolar 

Judeţean 
Hunedoara 

Concursuri şi olimpiade 
şcolare, etapa 

judeţeană 

Nr.25/ 
29.01.2016 39.975 lei 

3 Asociaţia Veteranilor de 
Război filiala Hunedoara 

Ziua veteranului de 
război (20 aprilie) 

Nr.38/ 
29.02.2016 80.000 lei 

4 Asociaţia culturală DEVART 
Deva 

Concert Ziua Europei 
Deva – 7 mai 

Nr.78/ 
22.04.2016 41.500 lei 

5 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean şi Clubul Copiilor 

Petroşani 

Concursul Naţional de 
Gimnastică Aerobică 
„Cupa Parâng” ediţia 

a X-a (27-28 mai) 

Nr.79/ 
22.04.2016 28.500 lei 

6 Asociaţia culturală DEVART 
Deva 

Acţiunea Opera Nights 
(12-17iulie) 

Nr.99/ 
23.05.2016 250.000 lei 

7 Club Sportiv HEIAN Deva 
„Hunedoara, vrem 

campioni” organizat în 
perioada 27.06-03.07. 

Nr.100/ 
23.05.2016 25.000 lei 

8 Asociaţia Fotbal Club 
Autobergamo 

Final 4 - Cupa 
României Futsal ediţia 
2015-2016 (23-24 mai) 

Nr.101/ 
23.05.2016 20.000 lei 

9 
Inspectoratul Şcolar 

Judeţean 
Hunedoara 

Olimpiada Naţională de 
Ştiinţe pentru Juniori 

Nr.130/ 
27.07.2016 20.000 lei 

10 Asociaţia Terra Dacica 
Aeterna Filiala Deva 

Dacii şi romanii în 
anticul Petris 

(17-18 septembrie) 
Nr.169/2016 35.000 lei 

11 Asociaţia Veteranilor de 
Război filiala Hunedoara 

100 de ani de la 
intrarea României în 

Primul Război Mondial 
- Prilej de comemorare 

pentru veteranii de 
război ai Judeţului 

Hunedoara 

Nr.171/ 
26.08.2016 81.000 lei 

12 Universitatea Petroşani 

Simpozion 
Multidisciplinar 

SIMPRO 2016 ediţia a 
VII-a (14-15 oct.) 

Nr.179/ 
30.09.2016 5.000 lei 

13 Asociaţia culturală DEVART 
Deva 

Concert de Anul Nou 
(30 decembrie) 

Nr.199/ 
28.10.2016 45.000 lei 

14 Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva 

Conferinţa Regională 
„Zilele Medicale 

Devene” (24-26 nov.) 

Nr.200/ 
28.10.2016 15.000 lei 
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15 Crucea Roşie Română 
Filiala Hunedoara 

„Copii abandonaţi şi 
bunici uitaţi” 

Nr.260/ 
09.12.2016 5.000 lei 

16 
Uniunea Artiştilor Interpreţi 

de Folclor Muzical din 
România 

Concert de colinde 
„COLIND DIN SUFLET 

DE ROMÂN” 

Nr.262/ 
09.12.2016 10.000 lei 

17 Asociaţia culturală 
„Ziene Sânziene” 

Concert la „Poarta 
Cântecului” difuzare 

31 decembrie 
HORA TV 

Nr.267/ 
19.12.2016 5.000 lei 

   TOTAL 748.975 lei 
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Tabel cu beneficiarii  
Diplomelor de Excelenţă / Cetăţean de Onoare  

acordate în cursul anului 2016 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME CALITATE HOTĂRĂREA 
CJH NR. 

SUMA 
ALOCATĂ 

1 Pera Bulz (cetăţean de onoare) Artist 31/2016 1.000 lei 
2 Cosmin-Petre Gîrleanu Elev 32/2016 1.000 lei 
3 Andreea-Eugenia Munteanu Elevă 32/2016 1.000 lei 
4 Dorin Marian Broței Elev 32/2016 1.000 lei 
5 Mihai-Alin Popa Elev 32/2016 1.000 lei 
6 Mădălina-Ionela Susan Profesor 32/2016 1.000 lei 
7 Ana-Maria Tănăsie Elevă 32/2016 1.000 lei 
8 Patricia-Maria Vizitiu Sportivă 32/2016 1.000 lei 
9 Dan-Ștefan Marinescu Profesor 32/2016 1.000 lei 
10 Gălăţan Dumitru Jieţ Etnolog 77/2016 1.000 lei 
11 Pîrva Cosmin Gabriel Elev 98/2016 1.000 lei 
12 Sălăgean Anca Elevă 98/2016 1.000 lei 
13 Spunei Nicolae-Andrei Elev 98/2016 1.000 lei 
14 Suciu Adelina-Raluca Elevă 98/2016 1.000 lei 
15 Marius Avram Iancu Sportiv 178/2016 1.000 lei 
16 Golgotă Denisa-Maria Gimnastă 198/2016 1.000 lei 
17 Crişan Ioana-Teodora Gimnastă 198/2016 1.000 lei 
18 Ghiciuc Carmen-Adela Gimnastă 198/2016 1.000 lei 
19 Cîmpian Olivia Gimnastă 198/2016 1.000 lei 
20 Botnaru Corina-Alisia Gimnastă 198/2016 1.000 lei 
21 Forminte Valerian-Nicolae Antrenor 198/2016 1.000 lei 
22 Cosma Liliana Antrenor 198/2016 1.000 lei 
23 Cotuțiu Florin-Adrian Antrenor 198/2016 1.000 lei 
24 Nicolai Daniela Antrenor 198/2016 1.000 lei 
25 Nicolai Remus Antrenor 198/2016 1.000 lei 
26 Micu Maria-Ramona Antrenor 198/2016 1.000 lei 
27 Popa Adela-Olimpia Antrenor 198/2016 1.000 lei 
28 Oltean Veronica-Sanda Antrenor 198/2016 1.000 lei 
29 Resiga Ciprian-Marius Antrenor 198/2016 1.000 lei 
30 Jic Mihaela Antrenor 198/2016 1.000 lei 
31 Vorodi Mădălina Maria Antrenor 198/2016 1.000 lei 
32 Căliment Liliana Antrenor 198/2016 1.000 lei 
33 Chiss Daniela-Mihaela Sportivă 198/2016 1.000 lei 
34 Șoș Eric Sportiv 198/2016 1.000 lei 
35 Dobrescu Andrei-Alexandru Sportiv 198/2016 1.000 lei 
36 Gheorghe Mihai-Lucian Sportiv 198/2016 1.000 lei 
37 Al-Ioanei Ioan Fotbalist 198/2016 1.000 lei 
38 Iancu Vlad Octavian Fotbalist 198/2016 1.000 lei 
39 Ignat Florin Fotbalist 198/2016 1.000 lei 
40 Letra Da Costa Ferreira Paulo Fotbalist 198/2016 1.000 lei 
41 Matei Marius Cristian Fotbalist 198/2016 1.000 lei 
42 Moreira Vierira Nuno Alexandre Fotbalist 198/2016 1.000 lei 
43 Obadă Cristian Fotbalist 198/2016 1.000 lei 
44 Pânzaru Liviu-Adrian Fotbalist 198/2016 1.000 lei 
45 Tacot Sergiu Fotbalist 198/2016 1.000 lei 
46 Toniţă Toni-Petrișor Fotbalist 198/2016 1.000 lei 
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47 Dan Robert-Alexandru Sportiv 198/2016 1.000 lei 
48 Sitoianu Bogdan Ioan Sportiv 198/2016 1.000 lei 
49 Mătăuţă Miruna-Mihaela Sportivă 198/2016 1.000 lei 
50 Polifronie Andreea-Izabela Sportivă 198/2016 1.000 lei 
51 Păcurar Ștefania-Alexandra Sportivă 198/2016 1.000 lei 
52 Cebuc Adrian-Constantin Sportiv 198/2016 1.000 lei 
53 Cristesc Vlad-Constantin Sportiv 198/2016 1.000 lei 
54 Gîrleanu Cosmin-Petre Boxeur 198/2016 1.000 lei 
55 Marcu Alexandra-Flavia Alpinistă 198/2016 1.000 lei 
56 Marcuș Răzvan-Marcel Inventator 198/2016 1.000 lei 
57 Birtok Băneasa Corneliu Inventator 198/2016 1.000 lei 
58 Iovănesc Luana-Mihaela Elevă 198/2016 1.000 lei 
59 Prcsina Fabiani-Gabriel Elev 198/2016 1.000 lei 
60 Balan Flavius-Sebastian Elev 198/2016 1.000 lei 
61 Negrea Drucan Daniel Elev 198/2016 1.000 lei 
62 Logojan Mircea Vasile Elev 198/2016 1.000 lei 
63 Circilă Alexandra Elev 198/2016 1.000 lei 
64 Rezmeriță Ingrid-Delia Elevă 198/2016 1.000 lei 
65 Bota Denisa-Alexandra Sportivă 198/2016 1.000 lei 
66 Popa Mihai-Alin Sportiv 198/2016 1.000 lei 
67 Ionuţi David-Cristian Sportiv 198/2016 1.000 lei 
68 Fodor Denisa-Iuliana Sportivă 198/2016 1.000 lei 
69 Iacob Victor-Ștefan Sportivă 198/2016 1.000 lei 
70 Mera Raluca Sportivă 198/2016 1.000 lei 
71 Budriş Daria-Anastasia Sportivă 198/2016 1.000 lei 
72 Fodor Orsylia Elevă 198/2016 1.000 lei 
73 Ştefan Gros Decan de 

vârstă 
252/2016 1.000 lei 

  Total sumă alocată 73.000 lei 
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Sume cheltuite pentru promovarea activității CJ 
Hunedoara: TV,  RADIO şi PRINT -  2016 

DENUMIRE POST SUMA lei 
KAPITAL TV 10932.84 

INFO TV 5239.20 
HUNEDOARA TV 6624.00 

MONDO TV 6000.00 
Antena 1 DEVA 71080.75 

TOTAL TV 99876.79 
BIG FM 4500.00 

RADIO VJ 3600.00 
RADIO COLOR ORĂŞTIE 3520.00 

TOTAL RADIO 11620.00 
Ziarul Hunedoreanului 6237.36 

Mesagerul Hunedorean 5267.76 
Cronica Vaii Jiului 3766.41 
Ziarul Văii Jiului 4260.95 

Servus Hunedoara 6488 
Gazeta de Dimineaţă 1305 

Accent Media 336.00 
Afaceri Valea Jiului 240.00 

TOTAL PRINT 27901.48 

TOTAL CHELTUIELI 2016 139398.27 
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5.2. Serviciul  corp  control,  urmărire  încasare  creanțe și executare    
       silită 
 
    Capitolul I 
    In baza prevederilor art. 104 alin 6 lit. E din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Serviciul Corp Control, Urmărire, Încasare Creanţe şi Executare Silită 
efectuează controale la organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate 
publică de interes judeţean, înfiinţate de Consiliul Judeţean Hunedoara şi 
subordonate acestuia, iar în acestă perioadă au fost efectuate un număr de 19 
controale, astfel: 

1. Raport Control Centru Îngrijire Adulți Păclișa; 
2. Raport de Control Centru de Plasament Orăștie; 
3. Raport de Control Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Hunedoara; 
4. Raport de Control parţial cu privire la petiţia formulată de d-na Holobuț 

Elena Bianca la Teatrul Dramatic “Ion D. Sîrbu” Petroşani; 
5. Raport de Control Ansamblul Folcloric Drăgan Munteanu; 
6. Raport de Control Serviciul Public Județean Salvamint Hunedoara; 
7. Raport de Control parțial cu privire la petiţia formulată de d-l Șenilă 

Viorel; 
8. Raport de Control parțial cu privire la petiţia formulată de d-na Dobre 

Daniela la Centrul de Plasament Lupeni; 
9. Raport de Control parțial cu privire la petiţia formulată de d-na Andra 

Dumitrescu la Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără 
Stăpân; 

10. Informare cu privire la starea generală de funcționare a Stației de 
Epurare a Apei Uzate Dănuțoni; 

11. Raport de Control parțial cu privire la petiţia formulată de d-l 
Mihăilescu Silviu la Apa Prod Deva 

12. Raport de Control parțial cu privire la întreruperea apei potabile în 
localitățile Călan, Băcia, Tâmpa, Simeria, Simeria Veche, Deva și 
Mintia în data de  25.03.2015  la Apa Prod Deva 

    In urma controalelor efectuate au fost întocmite rapoarte de control 
detaliate cu privire la activitatea unităţii sau instituţiei verificate, au fost 
identificate o serie de deficienţe şi au fost propuse măsuri concrete pentru 
remedierea lor şi pentru aplicarea actelor normative cu privire la operaţiunile şi 
activităţile desfăşurate în cadrul tuturor compartimentelor funcţionale ale unităţii 
sau instituţiei verificate. În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost verificate 8 
planuri de măsuri propuse în urma controalelor efectuate. 
 Măsurile propuse au vizat următoarele domenii: 
 - financiar – contabil; 
 - resurse umane; 
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 - achiziţii publice; 
 - administrativ; 
 - juridic – contencios. 
  Capitolul II 
    In perioada 01.01.2016-31.12.2016 au fost executate silit şi încasate 
un număr de 25 procese – verbale de constatate a contravenţiilor săvârşite pe 
drumurile publice reprezentând 369.755 lei și Dispoziția nr. 55/02.03.2016 a 
Președintelui Consiliului Județean Hunedoara privind stabilirea întinderii 
prejudiciului creat bugetului U.A.T. Județului Hunedoara în vederea aducerii la 
îndeplinire a măsurii I.2. din dispozitivul Deciziei nr. 35/24.07.2014 a 
președintelui Camerei de Conturi Hunedoara reprezentând 483.353,34 lei. 
Pentru alte 7 procese verbale în sumă de 63.400 lei au fost demarate 
procedurile de executare silită, iar două procese verbale sunt încasate parțial în 
sumă de 18.389 lei. 
 
 
5.3. Serviciul audit public intern 
 
    Serviciul Audit Public Intern – structura organizatorica constituita prin 
Hotararea Consiliului Judetean nr.163/2014 - desfasoara o activitate functional 
independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna 
administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile 
Consiliului Judetean Hunedoara si a unitatilor subordonate, ajuta entitatea 
publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica 
care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de 
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de 
administrare. 
    Planificarea activitatii de audit public intern pe anul 2016 s-a facut in 
baza  Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Hunedoara nr.691/2015 
privind aprobarea Planului  de audit public intern  pe anul  2016 si a Dispozitiei 
Presedintelui Consiliului Judetean Hunedoara nr. 476/2016 privind aprobarea 
Planului de audit public intern actualizat pe anul 2016. 
     In conformitate cu planul anual aprobat, in anul 2016 au fost 
realizate un numar de 17 misiuni de audit public intern la unitatile subordonate 
Consiliului Judetean Hunedoara, din care 16 misiuni de regularitate si 1 misiune 
de consiliere, avand ca tema: Platile si cheltuielile efectuate pentru achizitia de 
bunuri, lucrari si servicii aferente perioadei 01.01.2012 – 31.12.2015  precum si 
Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane. De asemenea 
la fiecare entitate a fost analizat stadiul implementarii controlului 
intern/managerial in cadrul obiectivului Evaluarea stadiului de implementare a 
standardelor de control intern/managerial prevazute de O.M.F.P.946/2005, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Rezultatul misiunii de audit a fost 
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concretizat in 330 de recomandari formulate menite să asigure o funcţionare 
eficientă si conformitatea procesului auditat.  
    La unitatile subordonate este organizat compartiment de audit public 
intern in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Hunedoara – cu un numar de 2 posturi auditori ocupate si la Spitalul Judetean 
de Urgenta Deva - cu un numar de 2 posturi, din care 2 posturi ocupate. 
 
 
5.4. Serviciul UIP Sistem de managment integrat al deșeurilor 
 
    Consiliul Judetean Hunedoara a accesat prin Programul Operational 
Sectorial Mediu 2007-2013, in cadrul Axei prioritare 2, domeniul major de 
interventie 1, Finantare Europeana pentru managementul deseurilor in judetul 
Hunedoara. 
    In acest sens, in data de 28.01.2014, Comisia Europeana a aprobat 
Aplicatia de Finantare a proiectului ,,Sistem de management integrat al 
deseurilor in judetul Hunedoara”, iar in data de 04.03.2014, Consiliul Judetean 
Hunedoara a semnat cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice Contractul 
de finantare nr. 912/04.03.2014, in valoare de 255.711.146 lei, cu durata de 
finalizare a contractului pana in data de 31.12.2015. Ca urmare a finalizarii 
achizitiilor publice de servicii, furnizare si lucrari, valoarea totala a contractului s-
a diminuat, aceasta fiind 186.382.219 lei, exclusiv TVA.In data de 29.12.2015 a 
fost semnat actul aditional numarul 1 la contractual de finantare, prin care s-a 
prelungit perioada de implementare a proiectului pana la data de 30.06.2016, iar 
in data de 17.11.2016 s-a semnat actul aditional nr.4 prin care s-a stabilit ca 
proiectul sa fie finalizat si in uz pana la data de 31.12.2018. 
I. Principalele investitii ale proiectului: 
1. Colectarea deseurilor pe 4 fractii (hartie si carton, sticla, restul de reciclabile 
si fractia biodegradabila) 
2. Tratarea / eliminarea deseurilor: 

2.1. Construirea unui centru de management al deseurilor in localitatea 
Barcea Mare, care  cuprinde urmatoarele facilitati: 

 depozit conform de deseuri, cu o capacitate totala de 4.576.800 
mc; 

 1 statie de tratare mecano-biologica cu o capacitate de 82.379 
t/an; 

 1 statie sortare cu o capacitate de 29.414 t/an. 
Valoarea la terminarea lucrarilor este de 89.819.265,60 lei, fara TVA 

 2.2. Construirea statiilor de sortare si transfer in Petrosani, cu o capacitate 
de 15.980 t/an, respectiv 42.600 t/an; 

Valoarea la terminarea lucrarilor este de 20.499.524,53 lei,fara TVA 
Exploatarea statiei de sortare existente din Municipiul Brad; 
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 2.3.Exploatarea statiei de sortare existente din Municipiul Vulcan; 
 2.4.Inchiderea depozitelor urbane neconforme din: 

 Aninoasa, cu o valoare la terminarea lucrarilor de 1.944.635,56 
lei,fara TVA 

 Uroi – Rapoltu Mare, cu o valoare la terminarea lucrarilor de 
1.947.718,41 lei, fara TVA 

 Hateg, cu o valoare la terminarea lucrarilor de 1.975.033,80 
lei,fara TVA 

 Petrila, cu o valoare la terminarea lucrarilor de 3.746.941,65 
lei,fara TVA 

 Lupeni, cu o valoare la terminarea lucrarilor de 3.127.732,90 
lei,fara TVA 

 Calan, cu o valoare la terminarea lucrarilor de 1.754.999,98 
lei,fara TVA 

 Hunedoara, cu o valoare la terminarea lucrarilor de 8.614.840,70 
lei, fara TVA 

 Orastie, cu o valoare la terminarea lucrarilor de 6.870.654,66 
lei,fara TVA 

 Deva, cu o valoare la terminarea lucrarilor de 11.805.173,48 lei, 
fara TVA 

 Construire drumuri de acces: DJ 700 la CMID  Barcea Mare, cu o 
valoare la terminarea lucrarilor de 1.388.803,21 lei, fara TVA 

 Construire drum de acces - Statii de Sortare si Transfer 
Petrosani, cu o valoare la terminarea lucrarilor de 444.317,00 lei, 
fara TVA 

II. Operarea  Sistemului de Management Integrat a Deseurilor: 
• In data 06.04.2016 a avut loc Publicarea pe SEAP a documentatiei de 

atribuire nr.2812 privind Delegarea gestiunii serviciului de operare si 
administrare a Centrului  de management integrat al deseurilor ( CMID ) 
Barcea Mare constand din facilitatile create prin proiect ( statie de sortare, 
statie de tratare mecano-biologica, depozit neconform) si monitorizarea 
post-inchidere a depozitelor de deseuri neconforme inchise prin proiect , 
procedura care a fost anulata de catre Consiliul National de Solutionare a 
Contestatiilor prin Decizia CNSC nr.1549/C9/1594/05.09.2016. 

    Drept urmare, Consiliul Judetean Hunedoara a procedat la refacerea 
Documentatiei de atribuire a contractului de concesionare avand ca obiect 
Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Centrului de 
management integrat al deseurilor ( CMID ) Barcea Mare in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrari si 
concesiunile de servicii, aprobarea acesteia in data de 28.10.2016, iar in data 
de 09.12.2016 a fost publicat pe SEAP  anuntul de concesionare nr.2873, cu 
termen limita pentru depunerea a ofertelor 30.01.2017, ora 14:00. Avand in 
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vedere faptul ca la aceasta data exista la CNSC contestatie depusa de catre un 
potential operator, termenul de depunere a ofertelor poate fi prelungit. 

• Documentatiile de atribuire a serviciului de operare pentru cele 4 zone al 
Sistemului de Management al Deseurilor s-au revizuit si corelat conform 
legislatiei in vigoare si a documentatiei de atribuire revizuita pentru 
Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Centrului  de 
management integrat al deseurilor (CMID) Barcea Mare si vor fi supuse 
spre analiza si aprobare  A.D.I. Deseuri si UAT-urilor. 

    Pentru a nu exista sincope intre momentul atribuirii contractelor de 
delegare catre operatorii desemnati si autorizarea activitatilor (autorizare a carei 
procedura dureaza min. 3 – 6 luni, dupa caz si care conform Aplicatiei de 
finantare era in atributiile viitorului operator de salubrizare) cuprinse in cadrul 
Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor  in judetul Hunedoara”, 
Consiliul Judetean Hunedoara a inceput in luna iulie 2016, demersurile pentru 
autorizarea din punct de vedere al mediului (autorizatia integrata de mediu) a 
activitatilor ce se vor desfasura in CMID Barcea Mare, respectiv autorizarea 
Staiei de transfer si sortare din Municipiul Petrosani.  
Mentionam faptul ca in prezent se afla in analiza la APM si in elaborare 
completariile solicitate, iar in data de 12.01.2017 are loc dezbaterea publica 
aferente obtinerii autorizatiei integrate de mediu. 
    In cursul anului 2016 au fost depuse la Organismul Intermediar al 
Autoritatii de Management – POS Mediu toate cererile de rambursare aferente 
proiectului, iar Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene a rambursat intreaga suma ce i-a revenit din valoarea cheltuielilor 
eligibile. 
    Conform Raportului Complementar la Raportul Final, la terminarea 
tuturor contractelor de servicii, furnizare si lucrari din cadrul Contractului de 
finantare nr.912/04.03.2014, situatia financiara a fost urmatoarea: 
Analiza valorii proiectului in conformitate cu ultima versiune a Contractului de Finantare (CF) 

(Lei, fara TVA) 

Valoare 
totala 

proiect  
(exclusiv 

TVA) 

Valoare 
eligibila 
pentru 
POS 

(exclusiv 
TVA) 

Din (2) : 

Valoare 
neeligibi-
la pentru 

POS 
Mediu 

(exclusiv 
TVA) 

TVA 

Cheltuiala publica Contributia 
Beneficiarului 

Corespun-
zator 
valorii 

eligibile 
POS 

Mediu(2) 

Cores 
Punza 

tor 
valorii 

neeligi-
bile 

(NFG + 
neeligi-

bile) 
(UE + stat) 7 

(1=2+7) (2=3+5) 3 4=3/2 5 6=5/2 7 8 9 
Costuri Finale  (lei, fara TVA) 
176.031.04

2 
162.657.5

13 
161.030.93

8 
99,00

% 1.626.575 1,00
% 

13.373.5
09 

40.405.4
84 552.781 
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5.5. Biroul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice 
 
    Au fost realizate, în principal, următoarele activități: 

- organizează şi realizează gestiunea resurselor umane, a funcţiilor publice 
şi a funcţionarilor publici în cadrul Consiliului Judeţean, colaborează direct 
cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, tine evidenţa funcţiilor 
publice şi a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean, potrivit 
formatului stabilit de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi 
transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici toate informaţiile 
cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul 
acestora, întocmeşte documentaţia necesară avizării funcţiilor publice din 
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean,  

- elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul 
intern ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi  prezintă 
proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, spre aprobare 

- organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante la 
Consiliul judeţean îndeplinind toate formalităţile şi respectând legislaţia în 
domeniu, întocmeste documentații pentru concursuri promovare în grad 
superior, documentații evaluare anuală și de evaluare a managementului 
la instituțiile publice de cultură din subordine, perfecționare profesională, 
documentații concursuri de ocupare funcții vacante și temporar vacante,  

- elaborează organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate 
al consiliului judeţean, proiectul de hotărâre şi documentaţia necesară 
obţinerii avizului A.N.F.P şi le prezintă pentru aprobare, eliberare 
adeverințe pentru recalculare pensii, pentru medic, primării, AJOFM, Casa 
de Sănătate, situaţii cu volum mare de muncă, solicitate de A.N.F.P., 
A.N.I., Centrul Militar Zonal Hunedoara, acordarea de sprijin şi asistenţă în 
domeniu la solicitarea unităţilor organizate în subordinea Consiliului 
Judeţean Hunedoara, întocmeşte lucrările necesare pentru numirea în 
funcţii publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, 
transferarea, detaşarea, numirea temporară cu delegaţie în funcţii de 
conducere, schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractelor de 
muncă, pentru personalul din aparatul de specialitate, funcţionari publici, 
personal contractual şi demnitari (informare, referat de aprobare şi 
dispoziţie) 

- Intocmeşte şi predă în termen rapoartele statistice lunare, trimestriale, 
semestriale şi anuale privind numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu 
forţa de muncă 
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- Intocmeşte referatul şi dispoziţia pentru reluarea activităţii  persoanelor 
care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până 
la doi sau trei ani după caz 

- întocmeşte şi poartă răspunderea pentru  completarea şi păstrarea 
dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul de 
specialitate, dosarele personale ale angajaţilor cu contract de muncă şi 
pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică alese, precum 
şi ale conducătorilor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean; 

- asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu şi de control 
pentru persoanele din aparatul de specialitate 

- asigură realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean 

- pregătire documente pentru arhivare, documentaţii privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara și pentru unităţile organizate în subordine.  

- susţine activitatea comisiei de disciplină şi a comisiei paritare în 
soluţionarea cazurilor şi pune la dispoziţia preşedinţilor celor două comisii 
toate documentele solicitate  

- ţine evidenţa persoanelor cu obligaţii militare din aparatul de specialitate şi 
a consilierilor judeţeni în registrul cu caracter secret 

- verifică scrisorile şi sesizările repartizate şi le rezolvă în termen; 
- asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate conform actelor 

normative în vigoare 
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III. INSTITUTIILE PUBLICE SI AGENTII ECONOMICI DIN 
SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
A. DOMENIUL CULTURAL 

 
1. Muzeul Civilizației Dacice și Romane 

 
    Prin întreaga sa activitate desfăşurată pe parcursul anului 2016, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a urmărit promovarea valorilor cultural-
artistice ale arealului hunedorean, dar nu numai, pe plan intern şi internaţional, 
atât prin organizarea de expoziţii şi derularea de proiecte, cât şi prin colaborarea 
la diverse activităţi cultural-ştiinţifice, artistice şi educative cu instituţii similare, 
asociaţii, ONG-uri, universităţi, şcoli ş.a. Beneficiind de prestanţa pe care o 
oferă situarea sa printre instituţiile muzeale cu vechime din Transilvania şi din 
ţară, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a desfăşurat în permanenţă o 
susţinută activitatea de cercetare, concretizată prin publicarea de cărţi, studii, 
articole, materiale publicitare, a desfăşurat o intensă activitate de conservare, 
restaurare, protejare, valorificare şi îmbogăţire a propriului patrimoniu material, 
atât prin piesele găsite în urma săpăturilor arheologice, cât şi prin donaţii sau 
recuperări ale unor bunuri patrimoniale.  
    Pentru a îndeplini misiunea muzeului şi a-şi atinge scopurile propuse 
pe anul 2016, politica managerială a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane a 
urmărit în detaliu dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazată pe o 
comunicare eficientă atât în interiorul instituţiei, cât şi în exteriorul acesteia, 
comunicarea fiind modalitatea esenţială prin care rezultatele muncii unui colectiv 
pot fi diseminate în societate. Alte direcţii urmărite de echipa managerială a 
muzeului au fost cele care au privit îmbunătăţirea parametrilor de calitate a 
tuturor activităţilor instituţiei, diversificarea eficientă a produselor culturale şi 
publicitare oferite publicului vizitator, promovarea instituţiei prin toate 
modalităţile şi căile de publicitate, dezvoltarea continuă a relaţiilor comunitare şi 
inter-instituţionale, protejarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului propriu 
în vederea punerii lui în valoare în cadrul expoziţiilor şi a publicaţiilor, 
dezvoltarea laturii educative a muzeului prin intermediul acţiunilor desfăşurate, 
motivarea şi promovarea personalului în conformitate cu actuala legislaţie. În 
acest sens, activitatea muzeului s-a desfăşurat pe următoarele axe: 
    PROTOCOALE DE COLABORARE – în anul 2016, Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane a încheiat 46 de protocoale de colaborare; 
      PROIECTE EUROPENE ŞI NAŢIONALE:  
1). Proiectul Ruta Împăraţilor Romani care face parte din proiectul mai larg Rute 
culturale în zona inferioară şi de mijloc a Dunării, proiect aprobat în cadrul 
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cererii de proiecte a Comisiei Europene (23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008) „Trans-
national cooperation projects on European Cultural Routes” şi care are ca 
obiectiv principal diversificarea ofertei turistice europene şi creşterea vizibilităţii 
zonei Dunării inferioare şi de mijloc ca o destinaţie atractivă şi durabilă, prin 
dezvoltarea unei rute culturale în Bulgaria, Croaţia, România şi Serbia. În 2015, 
Ruta Împăraţilor Romani, alături de Ruta dunăreană a vinului, din care fac parte 
12 regiuni viticole, a fost certificată ca şi rută culturală europeană a Consiliului 
Europei;  
2). Proiectul Centrul pentru valorizarea proiectelor cultural-ştiinţifice în 
arheologie (CERES) în colaborare cu MNIR Bucureşti, LAVIMAR Consult SRL 
şi Institutul Naţional Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 
(coordonatorul proiectului). Prin acest proiect s-a achiziţionat următoarea 
aparatură UTS: videoproiector, scanner A3, Logitech presenter, ecran proiecţie 
cu trepied, aparat foto digital, 2 bucăţi TV Samsung Smart, 1 calculator HD 
ELITE. În anul 2016 în cadrul acestui proiect au fost achiziţionate exponatele: 
„Cal”, „Călăreţ” şi „Harnaşament Cal” (şa şi mască de bronz) care vor fi expuse 
la Secţia de Arheologie Sarmizegetusa;  
3). Proiectul Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, 
restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din Munţii Orăştiei, 
finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, linia de proiecte PA16/RO12 
„Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, al cărui partener 
este și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Obiectivul principal al 
proiectului este promovarea patrimoniului UNESCO prin scanarea, restaurarea 
digitală și contextualizarea artefactelor și monumentelor dacice din Munții 
Orăștiei, iar printre obiectivele specifice se numără digitizarea a 500 de 
artefacte, reconstituirea virtuală a unor edificii dacice, realizarea unui muzeu 
virtual on-line 3D dedicat civilizației dacice din Munții Orăștiei, realizarea unui 
catalog care să cuprindă produsele culturale dezvoltate în cadrul proiectului. 
Prin acest proiect a fost achiziţionată aparatură în sumă de 655.000 lei. În anul 
2016 acest proiect a fost finalizat, sens în care au fost amenajate şi dotate cu 
mobilier expoziţional trei spații expoziționale multimedia capabile să găzduiască 
expoziții mixte, reale și virtuale, în cadrul muzeelor partenere din proiect. Această 
expoziţie a fost vernisată la data de 29.07.2016, iar până la data de 30.11.2016 a 
avut un număr de peste 3000 de vizitatori, ceea ce a condus la o creştere a 
numărului de vizitatori a expoziţiilor din Palatul Magna Curia în acest an;  
4). Proiectul Conservare, restaurare al amfiteatrului şi forului roman din cadrul 
sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Documentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţii a proiectului „Conservare şi Restaurarea Amfiteatrului şi 
Forul din situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” a fost achiziţionată de 
către Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane în baza Hotărârii Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.156/2013. În anul 2016 această documentaţie a fost 
predată Consiliului Judeţean Hunedoara care în calitate de solicitant, a pregătit 
documentaţia aferentă depunerii proiectului CONSERVARE, RESTAURARE LA 
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AMFITEATRUL ŞI FORUL DIN CADRUL SITULUI ARHEOLOGIC ULPIA 
TRAIANA SARMIZEGETUSA pentru finanţarea în cadrul POR 2014 -2020 Axa 
5; 
 5). Proiectul „Construire clădire Poartă și amenajare acces la situl arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, comuna Sarmizegetusa, județul 
Hunedoara.Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2016 s-a 
aprobat documentației tehnico-economică la faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Construire clădire Poartă și amenajare acces la situl 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, comuna Sarmizegetusa, județul 
Hunedoara. Prin realizarea acestui obiectiv de investiţii vor fi rezolvate toate 
incovenientele sesizate de către opinia publică referitoare la construcţiile insalubre 
care există în acest moment la intrarea în situl arheologic;  
6). Proiect de cercetare arheologică sistematică Ardeu – Cetăţuie finanţat de 
Ministerul Culturii;  
7). Proiect de cercetare arheologică sistematică Micia finanţat de Ministerul 
Culturii. 
    PROIECTE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ SISTEMATICĂ: - 
Rapoltu Mare – La vie, comuna Rapoltu Mare, jud. Hunedoara (Gică Băeştean - 
responsabil șantier, Ioan Alexandru Bărbat, Marius Gheorghe Barbu, Ionuț 
Cosmin Codrea, Oana Cornelia Tutilă, Ioana Barbu, Costin-Daniel Ţuţuianu; iunie 
– august 2016); Uroi – Măgura Uroiului, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara 
(Gică Băeştean - responsabil șantier, Ioan Alexandru Bărbat, Marius Gheorghe 
Barbu, Antoniu Tudor Marc, Oana Cornelia Tutilă, Ioana Lucia Barbu, Costin-
Daniel Ţuţuianu, Mihaela Maria Barbu; Ionuț Cosmin Codrea; octombrie 2016); 
Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia, comuna Orăştioara de Sus, jud. 
Hunedoara (Bodó Cristina, Cătălin Cristescu; septembrie 2016); Râșnov – 
Cumidava, jud. Brașov (Cristina Mitar; august – septembrie 2016); Ardeu, 
comuna Balşa, jud. Hunedoara (Iosif Vasile Ferencz, Ionuţ Socol, Mihai 
Căstăian, Roxana Stăncescu); Micia, comuna Veţel, jud. Hunedoara 
(responsabil șantier Paul Damian, Marius Barbu). 
     ACTIVITATEA DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ: 
    In ceea ce priveşte cercetarea arheologică, cea mai mare pondere a 
avut-o domeniul arheologiei preventive, arheologii onorând toate solicitările 
venite din partea unor instituţii, firme sau persoane fizice. În cursul anului 2016 
arheologii deveni au realizat numeroase rapoarte de evaluare teoretică, proiecte 
de supraveghere sau cercetare arheologică preventivă, supravegheri şi 
cercetări arheologice preventive finalizate prin rapoarte de supraveghere, 
rapoarte de evaluare teren (diagnostic arheologic) sau cercetare arheologică 
preventivă. 
 Astfel, în anul 2016 proiectele de cercetare arheologică au fost în număr de 35 
din care 26 evaluări teoretice şi de teren, iar 9 diagnoze, supravegheri 
arheologice şi cercetări preventive, desfăşurate în diverse localităţi ale judeţului. 
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    TEME DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ - specialiştii muzeului au avut 
în planul de lucru 35 de teme de cercetare, majoritatea valorificate prin publicare 
în cadrul articolelor, studiilor şi cărţilor;  
    ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICAŢII – Specialiştii muzeului au 
organizat, 2 conferinţe internaţionale, 1 simpozion internaţional, au participat la 
20 conferinţe şi simpozioane naţionale şi la 16 internaţionale. Au publicat 72 de 
lucrări ştiinţifice, articole şi rapoarte arheologice şi 2 volume de autor. 
    ACTIVITATE EXPOZIŢIONALĂ - au fost organizate 20 expoziţii 
temporare, dintre care 7  în colaborare cu persoane fizice sau alte instituţii iar în 
cadrul proiectului Exponatul lunii 2016, au fost aduse în atenţia publicului un 
număr de 12 piese deosebite din colecţiile de istorie, arheologie, ştiinţele naturii, 
restaurare, artă, etnografie şi carte veche ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane;  
    ACTIVITATEA DE PROMOVARE ŞI MEDIATIZARE: 
    Publicitatea permanentă şi constantă este unul din dezideratele 
politicii manageriale a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. Instituţia muzeală 
pune un deosebit accent pe activitatea de publicitate deoarece de modul cum 
este acesta desfăşurată depinde şi imaginea muzeului, modul cum este 
perceput de comunitatea locală sau de turişti, feed-backul acţiunilor cultural-
ştiinţifice şi educative organizate pentru aceştia. O mare parte a atenţiei noastre 
se îndreaptă spre segmentul mass-media. În acest an au fost încheiate 15 
contracte cu mass-media (Cronica Văii Jiului, Accent Media, Ziarul 
Hunedoreanului, Exclusiv Hunedoara, Ordinea Zilei, Servus Hunedoara, 
Mesagerul Hunedorean, Ziarul Văii Jiului, Ştiri din Vest, Hunedoara Mea, Kapital 
TV, Hunedoara TV, Info HD, Radio BIG FM). Astfel, în anul 2016 au apărut 343 
de articole în presa scrisă și on-line, 49 comunicate de presă, 35 apariţii la 
emisiuni şi ştiri TV (TVR 1, TVR 2, Antena 1, HD TV, Info HD, Kapital TV) şi 17 
emisiuni și știri la posturile de radio (Deva, Timişoara, Orăştie) 
    Patrimoniul muzeului a fost îmbogăţit cu 7 lucrări semnate: D. 
Pantea, G. Constantinescu, D. Ionescu, S. Ianza, N. Truţă, N. Albu şi 25 de 
tablouri în ulei, care au ca temă principală case vechi şi peisaje din Zarand. 
    S-au efectuat diverse lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la 
Muzeul Brad, precum şi cosmetizări exterioare ale spaţiului la Complexul 
muzeal de la Ţebea. 
    Permanent a existat o preocupare majoră pentru îmbunătăţirea şi 
diversificarea ofertei culturale, pentru aducerea unui număr cât mai mare de 
vizitatori la muzeu în cadrul unor evenimente şi manifestări de excepţie – Şcoala 
altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun, Noaptea Muzeelor, recitaluri şi serate 
muzicale, vernisări de expoziţii, organizarea şi găzduirea de conferinţe, colocvii, 
dezbateri, mese rotunde, precum şi alte acţiuni cultural-ştiinţifice şi artistice 
iniţiate de muzeu sau desfăşurate în colaborare cu alte instituţii partenere.  La 
sediul muzeului au fost desfăşurate 19 acţiuni suplimentare faţă de cele înscrise 
în Agenda Culturală. 
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    Un alt eveniment important al acestui an a fost „Noaptea Europeană 
a Cercetătorilor 2016” la care Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a reunit o 
conferinţă ştiinţifică adresată specialiştilor şi un program interactiv cu publicul 
desfăşurat la standurile cu invenţii şi inovaţii, la care s-au făcut demonstraţii 
care au atras un număr foarte mare de vizitatori.  
    Activităţile diverse desfăşurate în anul 2016 au făcut ca numărul de 
vizitatori ai Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane împreună cu unităţile din 
teritoriu să ajungă la data de 31.11.2016 la un număr total de 103.300, 
incluzând şi participanţii la diverse evenimente cu intrare liberă (vernisaje, 
concerte, serate muzicale etc.) precum şi cei care au beneficiat de bilete 
gratuite. La creşterea numărului de vizitatori a contribuit în mod indubitabil şi 
promovarea agresivă şi permanentă a tuturor activităţilor instituţiei prin toate 
mijloacele posibile: televiziune, radio, presa scrisă şi on-line, portalul 
euromuse.net, Ghidul de călătorie Petit Futé, site-ul Muzeului Civilizaţiei Dacice 
şi Romane, pagina de Facebook, afişe, fluturaşi, organizarea evenimentulor 
Şcoala altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun, Noaptea Muzeelor, Noaptea 
Europeană a Cercetătorilor 2016, participarea cu stand la alte evenimente 
culturale, cum ar fi Festivalul DacFest de la Uroi, Târgul European al Castelelor 
de la Hunedoara, manifestările de la Costeşti şi Ţebea.  
    In anul 2016, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, împreună 
cu unităţile sale muzeale din teritoriu (Orăştie, Aurel Vlaicu, Brad, Ţebea, Baia-
de-Criş, Sarmizegetusa) au desfăşurat activităţi specifice secţiilor (arheologie, 
istorie, restaurare, evidenţă, ştiinţele naturii, etnografie, relaţii cu publicul), 
precum şi activităţi administrative. Activitatea de specialitate s-a desfăşurată 
atât pe plan ştiinţific (organizarea şi participarea la simpozioane ştiinţifice, 
colocvii, mese rotunde, conferinţe naţionale şi internaţionale, redactarea de 
articole, studii, cărţi, rapoarte arheologice etc.), cât şi expoziţional, educaţional, 
cercetare de teren cu caracter arheologic, istoric şi etnografic (săpături, 
supravegheri, investigaţii în teren etc.) şi administrativ. 
 
 

2. Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice 
 
    Serviciului Public de Administrare  a Monumentelor Istorice, prin 
întreaga sa activitate a urmărit promovarea valorilor cultural-patrimoniale ale 
sitului arheologic Sarmizegetusa Regia - Gradistea de Munte, atât pe plan 
intern, cât şi extern, desfăşurând totodată o susţinută activitate de conservare, 
protejare, valorificare şi administrare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia - 
Gradistea de Munte. 
    Ca urmare Serviciul Public de Administrare  a Monumentelor Istorice 
a urmărit continuarea proiectelor începute în anii anteriori, precum şi lărgirea 
sferei de relaţii  instituţionale prin intermediul cărora s-au desfăşurat diverse 
acţiuni, care pot fi sintetizate astfel:  
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    PROTOCOALE DE COLABORARE: 
    În cursul anului 2016 au fost încheiate 5 noi protocoale de 
colaborare, acest fapt atestă o extindere a relaţiilor serviciului cu alte instituţii din 
exterior, implicit o creştere calitativă şi cantitativă a activităţilor în parteneriat, 
precum şi răspunsul pozitiv al publicităţii susţinute prin toate mijloacele de 
promovare a instituţiei. 
    PROIECTE ÎN DERULARE: 

a) Proiectul Întreținerea, restaurarea, conservare la monumental istoric 
Sarmizegetusa Regia-Gradistea de Munte – înlocuire stâlpi din lemn la 
Marele Templu Circular, înlocuire gard metalic cu gard din lemn la Drumul 
pavat. 

b) Proiectul Deschiderea unor noi trasee de vizitare si Actualizare panotaj 
informativ. 

    PROIECTE FINALIZATE:  
a) Implementarea unui sistem de audio-gidaj la Sarmizegetusa Regia; 
b) Expoziția fara patrimoniu din Remiza Valea Alba: „Sarmizegetusa Regia – 

inima aurului dacic”; 
c) Instalarea unui sistem supraveghere video și a unui sistem de panouri 

fotovoltaice pentru alimentare cu energie electrică la Remiza Valea Albă; 
d) Realizarea pagii web a Serviciului Public de Administrare  a Monumentelor 

Istorice; 
e) Renovarea Cabanei arheologilor și a Remizei Valea albă; 
f) Inlocuirea rezervorului de colectare a dejecţiilor provenite de la toalete cu 

o fosă septică; 
    ACTIVITATEA DE PROMOVARE ŞI MEDIATIZARE: 
- în presă au apărut 60 de articole si declaratii de presă 
- au fost 5 apariţii la emisiuni televizate 
- au fost 20 interviuri si apariții la posturile de radio 
- administrarea paginii de facebook 
- lansarea si administrarea pagii WEB  
- obtinerea cu titlu gratuit a 2 panouri publicitare stradale in municipiul Deva cu 
sprijinul Primariei Municipiului Deva  
    PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN COLABORARE CU ALTE 
INSTITUŢII: 
1. Universitatea Babeș Bolyai,   Muzeul Național de Istorie Cluj Napoca și 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva 
- Cercetarea arheologică sistematică  în situl Sarmizegetusa Regia - Campania 
2016 
2. Consiliul Județean Hunedoara 
- Participarea la organizarea şi desfăşurarea acţiunii Maratonul Dacilor 
- Participarea in luna mai 2016 la Târgul European al Castelelor 
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- Organizarea şi desfăşurarea, la data de 16 noiembrie 2016, a unor  activități 
cu prilejul zilei Patrimoniul Mondial UNESCO. 
3. Direcţia Judeţeană de Sport şi Turism Hunedoara 
- organizarea vizitelor la Sarmizegetusa Regia în cadrul taberelor de excelenţă 
organizate de Direcţia Judeţeană de Sport şi Turism  
4. Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara  
- Organizarea in saptamana18-22 aprilie 2016 Școala altfel: Să știi mai multe, 
să fii mai bun, a unor  activitati cu ocazia Zilei Mondiale a Monumentelor și 
Siturilor Istorice 
    Toate aceste activităţi însumate au făcut ca în anul 2016 numărul de 
vizitatori ai sitului Sarmizegetusa Regia-Gradistea de Munte să atingă cifra de 
60.900 de vizitatori. 
    ACTIVITATI ADMINISTRATIVE: 
    Personalul serviciului a desfăşurat în cursul anului 2016 o activitate 
intensă legată de întreţinerea şi organizarea zonei administrate după cum 
urmează: 

- Lucrări de igienizare a terenurilor împădurite în suprafaţă de 4,5 hectare şi 
a celor acoperite de gazon în suprafaţă de 1,6 hectare; 

- Lucrări de degajare a 12 de arbori căzuţi şi a deşeurilor rezultate din 
aceste activități din suprafaţa administrată; 

- Finalizarea instalaţiei de colectare a dejecţiilor, şi operaţiunile de vidanjare 
de câte ori s-a impus acest lucru; 

- Transportarea săptămânală, la rampa de gunoi, a deşeurilor generate de 
turişti. 

- Aprovizionarea zilnică cu apă necesară întreţinerii toaletelor ecologice; 
- Asigurarea curățeniei și gestionarea ordinii pe tronsonul zonei pietonale al 

DJ 705A; 
- Transportarea şi debitarea de masă lemnoasă la pavilioanele 

administraţiei şi la remiza Valea Albă, necesară încălzirii pe  timp friguros; 
- Aprovizionarea ritmică, cu combustibil pentru funcţionarea generatoarelor 

electrice și a utilajelor de intreținere spatii verzi; 
- Gestionarea parcării autoturismelor în perioada de maxim aflux touristic; 
- Organizarea vizitei Secretarului de Stat al Ministerului Culturii la 

Sarmizegetusa Regia; 
- Organizarea vizitei participanților la inaugurarea drumului de acces la 

Sarmizegetusa Regia - DJ 705A; 
    RELAŢII CU PUBLICUL: 
    Pe parcursul anului 2016, sa desfăşurat o activitate specifică de 
comunicare şi relaţii publice, astfel, personalul Serviciului Public de Administrare 
a Monumentelor Istorice a organizat vizita la Sarmizegetusa Regia a unui nuar 
de 5 tabere de excelenţă organizate de către Direcţia Judeţeană de Sport şi 
Turism,  sa implicat în mod activ prin participarea la organizarea şi desfăşurarea 
acţiunii cultural-sportive Maratonul Dacilor. 
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    Serviciului Public de Administrare  a Monumentelor Istorice, de 
asemenea, a purtat corespondenţă scrisă și on-line cu diverse persoane fizice, 
personae juridice, fundații sau instituţii partenere în diverse proiecte, a colaborat 
cu celelalte instituții abilitate în privinţa organizării şi desfăşurării în cele mai 
bune condiţii a tuturor manifestărilor ştiinţifice, cultural-educative şi artistice, a 
încheiat protocoale de colaborare. 
    PUBLICITATEA permanentă şi constantă a fost unul din 
dezideratele politicii de promovare și punere în valoare, instituţia noastră a pus 
un deosebit accent pe activitatea de publicitate deoarece aceasta reflectă modul 
cum este perceput monumentul istoric Sarmizegetusa Regia de către 
comunitatea locală sau de turişti. 
    Acțiunile Serviciului Public de Administrare  a Monumentelor Istorice 
au avut drept  țintă atât popularizarea obiectivului istoric şi a manifestărilor 
desfăşurate de către serviciu, cât şi educarea publicului în privinţa valorii istorice 
şi a ocrotirii acestora monumente istorice unice în lume.  
    Activitate de publicitate se intenționează a fii făcută în anul 2016 şi 
prin intermediul diverselor material destinate vânzării, cu însemnele 
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia, ori cu imagini ale obiectivelor sau 
chiar a unor obiecte din incinta sitului Sarmizegetusa Regia. 
    ACTIVITATE ADMINISTRATIV-CONTABILĂ s-a desfăşurat în cadrul 
serviciului, astfel: a fost completata organigrama pentru anul 2016, a fost 
modificat şi completat Regulamentul de vizitare am monumentului 
Sarmizegetusa Regia, au fost realizate achizițiile publice conform procedurilor 
de achiziție pentru toate bunurile și serviciile necesare desfașurării activităților 
serviciului, au fost întocmite lunar statele de plată, s-au întocmit dosare de 
lichidare, au fost eliberate diverse acte/adeverinte solicitate de catre angajaţi, s-
au întocmit dosare de ocupare a unui post contractual vacant și s-au organizat 
concursurile pentru ocuparea  postului contractual vacant, modificări şi 
completări ale fişelor de post, redactarea şi centralizarea documentelor 
specifice, ţinerea evidenţei biletelor de învoire, referatelor de deplasare, 
concediilor medicale, recuperărilor, concediilor și operarea zilnică în foile de 
prezenţă şi în caietul de evidenţă, participarea în diverse comisii de inventariere 
sau predare, desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă, activităţi 
de secretariat şi informatică, activităţi de specifice de magazie, curăţenie, 
întreţinere, transport persoanal ş.a. 
    Activităţile contabile nu s-au rezumat numai la realizarea şi 
verificarea permanentă a balanţei de venituri şi cheltuieli a instituţiei, ci şi la 
întocmirea tuturor actelor şi documentelor aferente acestei activităţi. 
    Membrii Serviciului Public de Administrare  a Monumentelor Istorice 
au făcut parte şi din comisiile de inventariere constituite de către conducerea 
instituţiei. 
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3. Teatrul de Artă Deva 

 
Ianuarie 

05 - reluarea repetitiilor la Natasha by Cehov 
06 - inceperea repetitiilor la Cosanzeana si un Fat frumos 
07 - inceperea repetitiilor la Trandafirul tatuat de Tennesse Williams 
16 – Natasha by Cehov – Premiera, comedie teatru clasic,  regia Florin 
Covalciuc 
26 -  Cosanzeana si un Fat frumos – Cloanta si un Zmeu mofturos Premiera 
spectacol cu papusi pentru copii, regia Marius Oltean 
30 - Cosanzeana si un Fat frumos – Cloanta si un Zmeu mofturos spectacol cu 
papusi pentru copii, regia Marius Oltean 
31 – Lansare candidati PNL 
 

Februarie 
02 - Cosanzeana si un Fat frumos – Cloanta si un Zmeu mofturos spectacol cu 
papusi pt copii regia Marius Oltean 
05 - Natasha by Cehov –  comedie teatru clasic,  regia Florin Covalciuc 
07–Trandafirul tatuat de Tennesse Williams, Premiera teatru contemporan, 
regia Marius Oltean 
17 - Natasha by Cehov –  comedie teatru clasic,  regia Florin Covalciuc 
18 – participare la Festivalul International de Teatru ,, Scena ca o strada'' cu 
piesa Natasha by Cehov – premiu de excelenta 
20 – La Deva infloresc campioanele   eveniment organizat de Rotary Club Deva  
23 – Sa fii roman  spectacol extraordinar Dan Puric 
28 – Daruieste pentru suflet spectacol caritabil oferit copiilor cu nevoi speciale, 
producator Mihai Panaitescu 
28 – Burtiplici si Tontonici spectacol pt copii regia Mihai Panaitescu productie 
proprie editie jubiliara, spectacolul cu numarul 50 

 
Martie 

04 – Steel Jazz Cafee concert Jazz si Bossa-Nova Mircea Goian 
06 – Arta Adulterului, comedie romantica de Pierre Chesnot regia Marius 
Oltean, scenografia Mihai Panaitescu  productie proprie 
06 – Iubim femeia spectacol dedicat Zilei Internationale a Femeii, Centrul 
Cultural Dragan Muntean 
07 – Cantec de Martisor spectacol organizat de Colegiul National Decabal 
08 – Nu incerca sa intelegi femeia, comedie de Diana Rosca, spectacol dedicat 
Zilei Internationale a Femeii 
10 - Trandafirul tatuat de Tennesse Williams, teatru contemporan, regia Marius 
Oltean, productie propie 
15 – Amanta, comedie cu Magda Catone, Teatrul Nottara Bucuresti 

54 
 



23 – Adunare religioasa si conferinta organizata de Martorii lui Iehova 
26 – Poveste despre adevar spectacol organizat de Centrul Cultural Dragan 
Muntean ora 18.00 
26 – Deschiderea oficiala a concursului de matematica Traian Lalescu ora 20.30 
26 – Ini mini maini mo spectacol de magie dedicat copiilor de Robert Tudor ora 
11.00 
31 – O poveste de viata  de Alexandr Ghelman, Premiera drama contemporana, 
regia Boris Melinti, scenografia Mihai Panaitescu 
 

Aprilie 
01 – Ziua Internationala a cartii pentru copii, organizator Biblioteca Ovidiu 
Densusianu 
02 – Concert extraordinar Ada Milea 
03 – Lansare candidati PMP 
05 – Straini in Noapte , comedie romantica, protagonisti Florin Piersic si Medeea 
Marinescu 
09 – Maria Tanase -  Remember,  Compania Teatrala Gestual – Art 
12 -  Cultura romaneasca transilvaneana in secolul XVI-lea conferinta de prof.dr. 
Aurel Pop 
14 - lansare candidati PSD 
14 – Sempre Amalia concert extraordinar Fado - Ricardo Caria 
15 – Pianul Calator  recital Horia Mihail 
16 – 17 Festivalul Concurs National de interpretare vocala a cantecului popular 
romanesc Dragan Muntean editia a V-a 
18 - Cosanzeana si un Fat frumos – Cloanta si un Zmeu mofturos spectacol cu 
papusi pt copii regia Marius Oltean productie proprie 
18 - Natasha by Cehov –  comedie teatru clasic,  regia Florin Covalciuc, 
scenografia Mihai panaitescu  turneu Bistrita 
19 - Cosanzeana si un Fat frumos – Cloanta si un Zmeu mofturos spectacol cu 
papusi pt copii regia Marius Oltean productie proprie – doua reprezentatii 
Simeria 

19 – Poveste despre adevar   teatru adolescenti Asociatie Pro-Scenium 
19 - Burtiplici si Tontonici spectacol pt copii regia Mihai Panaitescu productie 
proprie 
19 – Spectacol folcloric Liceul Sigismund Toduta 
20 si 21  Cosanzeana si un Fat frumos – Cloanta si un Zmeu mofturos spectacol 
cu papusi pt copii regia Marius Oltean la sediu 
24 - Cosanzeana si un Fat frumos – Cloanta si un Zmeu mofturos spectacol cu 
papusi pt copii regia Marius Oltean deplasare Teatrul de Vest Resita 
24 - Trandafirul tatuat de Tennesse Williams,  teatru contemporan, regia Marius 
Oltean deplasare Teatrul de Vest Resita 
24 – Concert de Pricesne muzica religioasa ortodoxa de Rori Manolache, 
producator Mihai Panaitescu 
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Mai 

05. 06. 07. -  Festivalul International de Muzica Sigismund Toduta  partener 
TAD 
07 – Concert Extraordinar de Ziua Europei, Filarmonica Cluj Napoca 
10 – Cascade Romania simpozion organizat de Enel Hunedoara 
10 – Demonii dansatorului spectacol coregrafic de Cristian Baican  partener 
TAD 
21 - Natasha by Cehov –  comedie teatru clasic,  regia Florin Covalciuc- 
participare la Festivalul Noaptea Muzeelor 
23 -  Cosanzeana si un Fat frumos – Cloanta si un Zmeu mofturos spectacol cu 
papusi pt copii regia Marius Oltean 
25 – Lansare candidati ALDE 
26 – Carnavalul Strengarilor spectacol realizat de Corul Arlechino a Liceului 
Sigismund Toduta 
27 – Angel teatru contemporan Teatrul de Vest Resita 

 
Iunie 

01 – Trofeul micului cititor  Biblioteca Ovidiu Densusianu 
02 – Frozen spectacol copii Teatrul de Vest Resita 
02 - Burtiplici si Tontonici spectacol pt copii regia Mihai Panaitescu productie 
proprie 
02 – Spectacol de sfarsit de an Liceului Sigismund Toduta 
03 –  25 de Ani festivitate organizata de profesorii Colegiului National Decebal 
06 -  Trandafirul tatuat de Tennesse Williams,  teatru contemporan, regia Marius 
Oltean 
08 – Ziua Nationala a Educatorului eveniment organizat de Inspectoratul Scolar 
Hunedoara 
11 – Trecut Prezent si Viitor concurs national de muzica in parteneriat cu Liceul 
Sigismund Toduta 
16 – Natiunea Imaginata simpozion istoric international organizat de Episcopia 
Devei 
17 – Festivate incheiere an scolar Colegiului National Decebal 
24 – Calea adevarului simpozion organizat de Episcopia Devei 
25 – Concert simfonic Opera Nationala Cluj organizat de Episcopia Devei 
27 – Eminescu, om, geniu si poet divin  recital extraordinar Dorel Visan 

 
Iulie 

05 – Final four I umor spectacol comedie in colaborare cu Antena 1 
09 – Traistuta cu talente spectacol copii din cadrul festivalului Eco-Fest 
16 – Bohema – spectacol de opera din cadrul festivalului  Opera Nights 
21 – Ungurul Bulan spectacol de stand-up comedy 
25 – Casting Trei surori de AP Cehov regia C-tin Podu 
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31 – Anisia si Serghei spectacol comedie colaborare Pro-TV 
 
August 

01 -  inceperea repetitiilor la Trei surori de A.P. Cehov, regia Constantin Podu 
12 – O Maicuta Sfanta – Ansamblul Profesionist Dragan Muntean Deva 
24 – Micutzul – Stand up comedy 
26 -  Delia Live – Concert Delia Matache 

 
Septembrie 

09 – Trei surori de A.P.Cehov, avanpremiera  
10 - incepera repetitiilor la Fata babei si fata mosneagului, de Ion Creanga, 
regia Alexandra Podu, scenografia Mihai Panaitescu 
12  - Bacalaureat – film Romania, organizat de Colegiul National Decebal Deva 
13 - Bacalaureat – film Romania, organizat de Colegiul National Decebal Deva 
14 – Poveste despre adevar – Trupa de teatru Pro- Scenium, organizat de 
Colegiul National Decebal Deva 
15 – Cvartetul Furiant, concert organizat de Colegiul National Decebal Deva 
15 – Trei surori de A.P. Cehov,  regia Constantin Podu – Premiera, Teatrul de 
Arta Deva 
16 – Lumea de la capat, lansare carte Daniel Marian 
24 – Andre Rieu inregistrarea concertului de la Maastricht 2016, organizat de D 
Stars Timisoara 
26 – Teo, Vio si Costel - Stand up comedy 
28 – Eliza si lebedele, spectacol pentru copii, Teatrul de Vest Resita 
28 – Profu de franceza – Teatrul de Vest Resita 

 
Octombrie 

02 - Cvartetul transilvan organizat de Centrul Cultural Dragan Muntean Deva 
04 – Fata babei si fata mosneagului, spectacol pentru copii – Premiera 
05 - incepera repetitiilor la Punguta cu doi bani, de Ion Creanga, regia 
Alexandra Podu, scenografia Mihai Panaitescu 
06 – Balul bobocilor – Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva 
07 – Magia copilariei – spectacol magie Robert Tudor 
08 - Concert extraordinar Eugen Doga, organizat de Centrul Cultural Dragan 
Muntean Deva 
09 - Fata babei si fata mosneagului, spectacol pentru copii, deplasare Resita 
09 - Trei surori de A.P. Cehov,  regia Constantin Podu, deplasare Resita 
14 – Duelul viorilor organizat de Centrul Cultural Dragan Muntean Deva 
15 – Balul bobocilor 2016 Colegiul Emanoil Gojdu 
16 – Bobonete, Vancica, Dita si Rait – Stand up comedy 
17 – Punguta cu doi bani – Premiera – Teatrul de Arta Deva 
18 - incepera repetitiilor la Clowniada, regia C-tin Podu, scenografia Mihai 
Panaitescu 
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19 - incepera repetitiilor la Gasca de ras, comedie adulti regia C-tin Podu, 
scenografia Mihai Panaitescu 
19 – Trandafirul tatuat – Teatrul de Arta Deva 
20 - Balul bobocilor 2016 Colegiul Grigore Moisil Deva 
21 - Balul bobocilor 2016 Colegiul Tehnic Iancu de Hunedoara 
24 - Balul bobocilor 2016 Colegiul Tehnic Transilvania Deva 
27 - Trei surori de A.P. Cehov,  regia Constantin Podu - Teatrul de Arta Deva 
28 - Balul bobocilor 2016 Colegiul Tehnic Traian Lelescu Hunedoara 

 
Noiembrie 

01 – Boeing, Boeing! Teatrul Elisabeta Bucuresti 
04 – Isabela Hasa si invitatii sai - Teatrul de Arta Deva 
05 – Spectacol muzical organizat de UDMR 
06 - Punguta cu doi bani – deplasare la Teatrul de Vest Resita 
06 – Cafeneaua  comedie adulti  regia Mihai Panaitescu - deplasare la Teatrul 
de Vest Resita 
07 – "Vă place Schu… bert sau Schu… man?"  organizat de Centrul Cultural 
Dragan Muntean Deva 
09 - Balul bobocilor 2016 Colegiul National Decebal Deva 
10 - Clowniada – ora 10 spectacol copii, Teatrul de Arta Deva – Premiera 
10 – Gasca de ras - comedie adulti  Teatrul de Arta Deva – Premiera 
11 – Lansare candidati PSD 
12 - Inceperea repetitiilor la Oscar si tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, regia 
Mihai Panaitescu 
14 - Fata babei si fata mosneagului, spectacol pentru copii Teatrul de Arta 
Deva, deplasare Orastie 
14 - Trandafirul tatuat – Teatrul de Arta Deva, deplasare Orastie 
15 - Balul bobocilor 2016 Scoala Gimnaziala Andrei Saguna Deva 
16 – Muzicantii din Bremen, spectacol copii, Teatrul de Vest Resita 
16 - Profu de franceza – Teatrul de Vest Resita 
18 – Targ de toamna in cetate, organizat de Ansamblul Profesionist Dragan 
Muntean Deva 
22 – Balul boboceilor 2016 Colegiul Tehnic Transilvania Deva 
23 – Pafum de romanta, editia a V–a, organizat de Centrul pentru promovarea si 
conservarea folclorului traditional Hunedoara 
27 – Mihai Marginean – concert live 
29 – Buble show, spectacol pentru copii organizat de Liviu Anghel Bucuresti  
30 - Trei surori de A.P. Cehov,  regia Constantin Podu - Teatrul de Arta Deva, 
deplasare Festivalul Internaţional de Teatru şi Literatură „Liviu Rebreanu” 

 
Decembrie 

02 – Festival concurs Stelele Cetatii organizat de Centrul Cultural Dragan 
Muntean Deva 
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03 - Festival concurs Stelele Cetatii organizat de Centrul Cultural Dragan 
Muntean Deva 
04 – Stelutele dansului editia a VI-a, concurs national de dans modern organizat 
de Palatul Copiilor Deva 
05 – Spectacol caritabil  Teatrul de Arta Deva si Asociatia Castelul din Carpati 
07 - Punguta cu doi bani – deplasare la Orastie 
07 – Decernare premii  Gala excelentei – organizat de Consiliul Judetean 
Hunedoara 
07 – Arta adulterului – spectacol adulti, deplasare la Orastie 
08 – Oscar si tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, regia Mihai Panaitescu – 
Premiera 
09 – Oare te-ai gandit? Corala Sanctus Pro Deo – Sibiu 
10 – Am venit sa colindam, colinde Rori Manolache 
12 – Spectacol de Craciun – Serbare Gradinita PP7 Deva 
13 – Vernisaj acuarela si desen – Aurel Nedel, organizat de Colegiul National 
Decebal Deva 
14 – Duo Colompar – Café Jazz Concert spectacol eveniment 
15 – Poveste de Craciun montat de Scoala Rudolf Steiner Hunedoara la Teatrul 
de Arta Deva 
16 – Colinde traditionale Asociatia Castrum Rotary Deva 
17 – 20:00 Stefan Hrusca Colinde 
18 – Concert Radu Trifon 
19 - Concert de colinde Corale copii 
19 - Colind din suflet de roman UAIFMR 
20 – Suflet in oglinda -  spectacol de teatru dans, regia si coregrafia Cristian 
Baican 
21 – Fluturi in stomac, regia C-tin Podu spectacol caritabil Teatrul de Arta Deva 
30 – Concert extraordinar de Anul Nou - Filarmonica Banatul Timisoara 
organizat de Teatrul de Arta Deva si Devart Deva. 

                      
                                   Total : 160 evenimente culturale in 2016 
 
 

4. Teatrul Dramatic „ID Sîrbu” Petroșani 
 

  In prezent, edificiul Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu”, are un personal 
întinerit, găzduieşte şi oferă publicului din Petroşani şi nu numai un continuu 
dialog artistic şi o neaşteptată bucurie a spiritului. 
    Trebuie să se ştie că în această „Vale a Plângerii” există teatru. 
    In Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani au avut loc foarte multe 
transformări atât în ceea ce priveşte activitatea artistică, activitatea 
administrativă şi realizările economice. 
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  ACTIVITATEA ARTISTICĂ: 
    In perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 în Teatrul Dramatic „Ion 
D. Sîrbu” Petroşani au avut loc un număr de 12 premiere (ROMEO ȘI JULIETA, 
POVESTEA CONTINUĂ, de Grigori Gorin; ȘI MINIȘTRI CALCĂ STRÂMB, de 
Ray Cooney; DINCOLO DE ZARE, de Eugene O’Neill; NASTASIA. POVESTE 
DE CARTIER, de George Mihail zamfirescu; CĂLĂTORIA LUI VICTOR, de 
Nicolas Bedos; INFINITUL BRÂNCUȘI, de Valeriu Butulescu; STRIGOII, după 
Henrik Ibsen; PROȘTII SUB CLAR DE LUNĂ, de Teodor Mazilu; PUNGUȚA CU 
DOI BANI, de Ion Creangă; VRĂJITORUL DIN OZ, de L.Frank Baum; ZBOR 
DEASUPRA UNUI CUIB DE CUCI, de Dale Wasserman; CEI TREI 
MUȘCHETARI, adaptare de Constantin Cubleșan, după Alexandre Dumas). 
    Au avut loc trei festivaluri de teatru FESTIVALUL „FEŢI FRUMOŞI, 
ZÂNE BUNE ŞI ILENE COSÂNZENE”, „FESTIVALUL VOSTRU, AL 
ADOLESCENŢILOR” și FESTIVALUL „LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”. 

   I. FESTIVALUL „FEŢI FRUMOŞI, ZÂNE BUNE ŞI ILENE 
COSÂNZENE”  aflat la cea de-a V-a ediție, care a avu loc în anul 2016  (5 - 7  
iunie). 
   Teatrul este, înainte de toate, un templu al culturii. Dincolo de 
dimensiunea sa spirituală, teatrul joacă  un rol esenţial în procesul de educare şi 
instruire a tinerilor. Teatrul este un dascăl inspirat şi eficient: şlefuieşte 
personalităţi şi modelează caractere.  
   Teatrul pentru copii oscilează între artă şi pedagogie. Cei mici au 
ocazia să cunoască pe scenă modele pozitive şi negative de viaţă.  Lupta dintre 
Bine şi Rău, între spiritele înălţătoare şi forţele malefice, capătă, sub lumina 
magică a reflectoarelor,  intensitate memorabilă şi forţă de persuasiune.  
    Piesele pentru copii, dacă sunt scrise inspirat şi jucate cu pricepere, 
captează atenţia şi polarizează gândirea micilor spectatori. Participarea lor la 
spectacol se transformă în trăire autentică. Ei se solidarizează cu eroii pozitivi ai 
scenei, îi însoţesc în demersul lor benefic, nobil şi generos. Iar faţă de 
personajele negative simt o aversiune crescândă.  
    Pe scenă Binele se impune mereu. Şi odată cu el se impun anumite 
norme de conduită etică şi morală. De sub luminile rampei,  mici spectatori ies 
încrezători în idealuri, în frumosul împins până la sublim, în dragostea pentru 
dreptate şi adevăr. 
   Iată de ce consider că un spectacol de teatru pentru copii este o 
excelentă investiţie sufletească. Iar organizarea unui festival de teatru, sub 
genericul fascinant "Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene” este un 
adăvărat regal pentru segmentul tânăr, în formare, al. societăţii noastre. Prima 
ediţie a acestui festival se va desfăşura pe scena Teatrului Dramatic „I.D. Sîrbu” 
din Petroşani, care va fi gazda unor spectacole de excepţie, susţinute de 
formaţii profesioniste din toată ţara. 

  In anul 2016 au fost prezente în cadrul Festivalului "Feţi Frumoşi, 
Zâne Bune şi Ilene Cosânzene” următoarele teatre: TEATRUL DE NORD SATU 
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MARE, Spectacolul „MICUL PRINȚ”, după Antoine de Saint Exupery și 
Spectacolul „MOMENTE ȘI SCHIȚE”, de L.L.Caragiale; TEATRUL DE VEST 
REŞIŢA, Spectacolul „VRĂJITORUL DIN OZ”, de Frank Baum; TEATRUL 
„AURELIU MANEA” TURDA, Spectacolul „MICA SIRENĂ” adaptare după H. C. 
Andersen 

  II. „FESTIVALUL VOSTRU, AL ADOLESCENŢILOR”, a patra ediţie 
care a avut loc în perioada 8 – 10 iunie 2016, având în vedere promovarea 
culturii îndeosebi a teatrului la nivel  de Valea Jiului, un festival pentru 
adolescenţi intitulat strategic „Festivalul Vostru, al Adolescenţilor”.  

  TRUPA DE TEATRU „ABSOLUT” – PETROȘANI, Spectacolul: 
„Omul pubelă”, de Matei Vișniec; TRUPA DE TEATRU „FUTURE ACTING” – 
CLUJ NAPOCA, Spectacolul: „Pisica Verde”, de Elise Wilk; TRUPA DE 
TEATRU „AFTER HOURS” – TÂRGOVIȘTE, Spectacolul: „Gaițele”, de 
Alexandru Chirițescu; TRUPA DE TEATRU„ODISEU” – TÂRGOVIȘTE, 
Spectacolul: „Preșul”, de Ion Băieșu; TRUPA DE TEATRU „GONG” – ROMAN, 
Spectacolul: „Cabaretul cuvintelor”, adaptare după Matei Vișniec; TRUPA DE 
TEATRU „PROTHA” – PANCIU, Spectacolul: „Oscar și Tanti Roz”, de Eric 
Emmanuel Schimdtt. 
   Tinerii din Valea Jiului au deschidere în ceea ce priveşte această 
profesie. De cinci ani consecutiv numărul acestora a crescut. S-au pus în scenă 
diferite spectacole pentru ei şi cu ei. Aceştia fiind pregătiţi de către actori ai 
teatrului care i-au îndrumat spre facultăţi de profil. Astfel că primii intraţi la 
facultăţile de specialitate sunt tinerii din Valea Jiului, ceea ce nu este puţin lucru. 

  Titulatura sub care se desfăşoară aceste spectacole şi pregătiri am 
numit-o simplu „ÎNTOARCEŢI-VĂ ACASĂ!”. 

  III.  FESTIVALUL „LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”, ediția a II-a a avut loc 
în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2016. 
Spectacolul „Vis” – Dan Puric 
Spectacolul „Infinitul Brâncuși”, de Valeriu Butulescu  
Spectacolul „Cabinierul”, de Roiland Harwood – Teatrul de Nord Satu Mare 
   Spectacolul „Durata medie de viața a mașinilor de spălat”, de Elise 
Wilk – Teatrul de Vest Reșița  
   In cadrul proiectului „Teatrul nostru în afara granițelor”, Teatrul 
Dramatic „I.D.Sîrbu”, a fost prezent cu spectacolul „Infinitul Brâncuși”, în Grecia 
(Salonic) la invitația Consulatului General al României la Salonic, Sala de Teatru 
a Institutului Cultural „Vafopouleio” din Salonic  (vezi anexa1).  

  Totodată Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” a fost prezent la trei 
festivaluri de teatru – Festivalul “Scena ca o stradă” Reșița 15 – 25.02.2016; 
Festivalul International al Recitalurilor Dramatice “Valentin Silvestru” editia XXII - 
Bacău, 8 – 16 aprilie 2016; Festivalului International de Teatru Oradea 25.09 – 
02.10.2016. 
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   ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ: 
              In ceea ce priveşte activitatea administrativă au fost făcute o serie 
de lucrări, din care amintim: 

-reparații instalații sanitare; 
-reparații autorurism; 
-reparații autocar; 
-reparații acoperiș; 
-reparații spații arhivă și magazie. 
  REALIZĂRI ECONOMICE 

   In ceea ce privesc realizările economice anul acesta au fost depășite 
veniturile proprii prognozate. 

  Numărul spectatorilor a crescut astfel încât toate premierele se joacă 
cu casa închisă. Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” are un număr de 108 abonați, 
asta înseamnă că la fiecare spectacol sunt prezente 216 persoane, restul 
locurilor fiind acoperite prin vânzări de bilete. 

  A crescut numărul spectatorilor datorită repertoriului variat. 
  Teatrul, mai mult ca orice altă instituţie publică este o şcoală de 

înţelepciune practică, un îndreptar pentru viaţa civilă, o cheie sigură pentru cele 
mai tainice căi ale sufletului omenesc. Dacă nu distruge viciile, dacă nu le 
micşorează numărul, cel puţin ne face să le cunoaştem. 

 

                                                                      
5. Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” 

 
    In anul 2016, activitatea bibliotecii a fost structurată în funcţie de 
misiunea şi  obiectivele pe care şi le-a propus. 
• EMINESCIANA. DIN VALURILE VREMII…, ediția a VII-a  – manifestare 

cultural–educativă prilejuită de ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. 
Manifestările de anul acesta s-au desfășurat pe parcursul întregii zile. 
Dimineața, în Parcul Cetății, la statuia poetului, a fost rostit un cuvânt de 
evocare în prezența elevilor de la colegiile, liceele și școlile devene (Colegiul 
Național Pedagogic Regina Maria, Colegiul Național Sportiv Cetate, Colegiul 
Tehnic Transilvania, Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, Liceul 
Tehnologic Grigore Moisil, Liceul de Arte Sigismund Toduță, Școala 
Gimnazială Andrei Șaguna și Școala Primară Samuel). A urmat un 
emoționant și pătrunzător moment artistic susţinut de Corala Parohiei 
Bunavestire din Deva, corală dirijată de prof. Gelu Onţanu-Crăciun. Actriţele 
Isabela Haşa şi Cristina Lazăr au susținut un moment poetic.  

    La Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” 
Hunedoara-Deva, a avut loc o  expoziție de carte cu volume din opera 
eminesciană. Expoziția a cuprins colecția unei bibliofile iubitoare a operei 
poetului, doamna Delia Alic, posesoarea uneia dintre cele mai bogate colecții de 
carte eminesciană, de volume publicate în țară și străinătate. Manifestările 
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dedicate lui Eminescu s-au încheiat în Salle d’Or din incinta Complexului Deva 
Mall, unde a fost organizat concursul „Nemuritorul Eminescu”, la care au luat 
parte elevi de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național Decebal, Colegiul 
Național Pedagogic Regina Maria, Colegiul Național Sportiv Cetate, Colegiul 
Tehnic Transilvania, Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, Liceul de 
Arte Sigismund Toduță, Liceul Tehnologic Grigore Moisil. 
• UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – manifestare cultural–educativă 

dedicată Unirii Principatelor Române. Elevi de la colegiile  și liceele din Deva 
(Colegiul Național Decebal, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, 
Colegiul Național Sportiv Cetate, Colegiul Tehnic Transilvania, Colegiul 
Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu, Liceul Tehnologic Grigore Moisil, 
Liceul de Arte Sigismund Toduță) s-au adunat în fața statuii lui Traian din fața 
Primăriei Municipiului Deva, unde au fost întâmpinați de o parte a colectivului 
Bibliotecii Județene. În acordurile Horei Unirii, cu tricolorul în mâini, au format 
o coloană care a pornit spre Bibliotecă, sub privirile trecătorilor. S-a trecut pe 
lângă clădirea Universității Ecologice „Traian” din Deva, pe a cărei fațadă se 
află placa comemorativă ce menționează trecerea pe aici a lui Alexandru 
Ioan Cuza, în 1866, în drumul său spre exil, unde s-a depus o jerbă de flori.  
În curtea Bibliotecii Judeţene Ovid Densusianu Hunedoara-Deva s-a dansat, 
ca în fiecare an, Hora Unirii. La Hora Unirii din acest an au luat parte elevi de 
la colegiile, liceele și școlile din Deva, profesori și bibliotecari. Sărbătorirea 
acestei zile a continuat cu  un concurs desfășurat în Sala de Lectură a 
Bibliotecii, unde a fost prezentat un interesant material intitulat Alexandru 
Ioan Cuza, Domnul Unirii și un concurs desfășurat la Secția Împrumut Carte 
pentru Copii pe aceeași temă.  

• CITEȘTI ȘI CÂȘTIGI! – concurs județean de cultură generală, o inedită și 
captivantă competiție ce și-a propus să testeze cunoștințele de cultură 
generală ale elevilor de la colegiile și liceele din județ (17). Concursul a adus 
față în față echipele colegiilor și liceelor din județul Hunedoara care au 
răspuns invitației noastre de a lua parte la acesta. La concurs au participat 
următoarele 17 colegii/licee hunedorene: Colegiul Național Avram Iancu din 
Brad; Colegiul Național Carmen Sylva din  Petroșani; Colegiul Național 
Decebal din Deva; Colegiul Național I.C. Brătianu din Hațeg; Colegiul 
Național Mihai Eminescu din Petroșani; Colegiul Național Pedagogic Regina 
Maria din Deva; Colegiul Național de Informatică Traian Lalescu din 
Hunedoara; Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva; Colegiul Tehnic Matei 
Corvin din Hunedoara; Colegiul Tehnic Mihai Viteazu din Vulcan; Colegiul 
Tehnic Transilvania din Deva; Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva; 
Liceul Tehnologic Constantin Bursan din Hunedoara; Liceul Tehnologic 
Grigore Moisil din Deva; Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus din Orăștie; 
Liceul Teoretic Silviu Dragomir din Ilia; Liceul Teoretic Mircea Eliade din 
Lupeni. De-a lungul concursului concurenții au răspuns la întrebările care le-
au testat cunoștințele de cultură generală. Întrebările au fost din domeniile: 
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științe, artă/sport, literatură, geografie și istorie și au oferit concurenților 
ocazia  de a-și testa nivelul de cultură. Concursul s-a desfășurat până în luna 
iunie.  

    Premiile puse în joc au fost deosebit de atractive: opt biciclete pentru 
locul întâi, opt tablete pentru locul al doilea, opt dispozitive Kindle pentru locul al 
treilea, 136 de pachete cu cărți, trofee și diplome. În plus, la finalul festivității de 
premiere a avut loc o tragere la sorți a premiilor surpriză, cei norocoși primind 
din partea sponsorilor 7 telefoane mobile, o tabletă, un aparat foto, un birou, trei 
polițe de asigurare în caz de accident, cinci invitații pentru două persoane la 
Aqualand Deva, trei invitații la pizza pentru trei echipe și un tort. 
• ANUL MAIMUȚEI DE FOC – manifestare culturală, pe teme de maxim 

interes, care a focalizat atenția unui numeros public. Numit și Sărbătoarea 
Primăverii, Anul Nou Chinezesc este un prilej de entuziasm și exuberanță, 
organizare a unor serbări de amploare, marcate de veselie, culoare și bună 
înțelegere, urările care se fac fiind de noroc, viață lungă și fericire. 

    La Deva, manifestările dedicate Anului Nou Chinezesc, Anul 
Maimuței de Foc, au fost foarte variate și atractive. La manifestare a participat 
prof. univ. dr. Song Shaofeng, directorul Institutului „Confucius” din cadrul 
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 
    Au avut loc o expoziție de caligrafie și pictură chinezească și Parada 
costumelor tradiționale chinezești Qipáo. Despre varietatea impresionantă a  
obiceiurilor și tradițiilor chinezești a vorbit oaspetele nostru, prof. Zhao Qi. A 
urmat un extraordinar recital susținut de formații ale Liceului de Arte Sigismund 
Toduță din Deva: formația camerală Armonia sub bagheta domnului prof. 
Flavius Demian și formația de muzică ușoară condusă de prof. Călin Sân. 
• BIBLIOTECILE ANULUI 2015 – competiție între bibliotecile publice din 

județul Hunedoara, în cadrul căreia au fost premiate cea mai bună 
bibliotecă municipală (Hunedoara), cea mai bună bibliotecă orășenească 
(Petrila) și cea mai bună bibliotecă comunală (Romos). 

• REGINELE ROMÂNIEI: Elena și Ana, regine în exil – manifestare cultural–
educativă dedicată Zilei Internaționale a Femeii. Reginele Elena și Ana au 
avut traiectorii diferite, au trăit în epoci de o mare complexitate, dar ambele 
au fost devotate necondiționat fiului și respectiv soțului lor, Regele Mihai I al 
României. Soarta ambelor regine a fost marcată de exil, de ani grei în care 
au fost obligate să stea departe de țara pe care nu au încetat s-o iubească.  

• ZECE ANI DE LA DESPĂRȚIREA DE VALERIU BÂRGĂU  - eveniment 
comemorativ dedicat împlinirii a 10 ani de la moartea scriitorului. Poet 
talentat, apreciat de marii noștri critici literari, format în proximitatea marilor 
poeți hunedoreni – Iv Martinovici, Dan Constantinescu, Neculai Chirica și 
alții, Valeriu Bârgău a fost o voce originală printre creatorii de literatură din 
județul Hunedoara. 

• ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI: NAPOLEON BONAPARTE 
ÎN FILATELIE – manifestare cultural–educativă tradiţională dedicată Zilei 
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Internaţionale a Francofoniei. S-a făcut o trecere în revistă a celor mai 
importante momente din extraordinara viață a lui Napoleon Bonaparte, de 
la naștere, la 15 august 1769, în Corsica, trecând prin mărețele bătălii 
câștigate sau pierdute, până la moartea lui, în exil, pe Insula Sf. Elena, la 5 
mai 1821. Toate aceste momente au fost susținute cu timbre emise de 
numeroase țări, cu plicuri-prima zi și cu ilustrate maxime, reflectarea în 
filatelie a temei „Napoleon  Bonaparte” fiind foarte generoasă. 

• ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII PENTRU COPII: Concursurile DACĂ 
AŞ FI SCRIITOR… și DACĂ AŞ FI ILUSTRATOR… – concursuri pentru 
elevii din clasele primare. Concursul Dacă aș fi scriitor… a constat în mai 
multe etape: cu câteva luni înainte, elevilor din ciclul primar li s-au 
comunicat titlurile unor povești din literatura română și universală, 
cunoscute și îndrăgite, pe care copiii au fost invitați să le recitească, să-și 
pună fantezia la încercare și, pe baza lor, să rescrie povestea pe care au 
ales-o din cele recomandate. În felul acesta, aflați în ipostaza de scriitor, 
copiii au refăcut povestirea, au regândit întâmplările și au condus firul 
acțiunii fiecărei povești după cum le-a dictat talentul și imaginația. Cele mai 
bune lucrări au fost premiate. În cadrul concursului Dacă aş fi ilustrator…, 
elevii din ciclul primar au realizat o copertă de carte pornind de la titlul 
uneia dintre poveştile menționate în regulament. Lucrările prezentate au 
trebuit să conţină o ilustraţie reprezentativă pentru povestea aleasă şi 
elementele de identificare a unei cărţi. La final, cele mai reușite coperți au 
fost premiate. 

• ION URDĂ – poetul cu pană de înger – eveniment cultural organizat cu 
ocazia împlinirii a 65 de ani a scriitorului și lansarea antologiei lirice „Granit 
Îndurerat”.  

• SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL  - activități în colaborare cu instituțiile de 
învățământ din județ. 

• BIBLIOTECA LEGENDARĂ – deschiderea în incinta Legendariumului 
„Casa legendelor Britoniei” din comuna Sarmizegetusa a primei Bibliotecii 
legendare din România care cuprinde rafturi cu cărți în care, pe lângă 
informații despre legendele Țării Hațegului, despre istoria acestor locuri, 
despre castele și mituri, vizitatorii vor găsi diferite bilețele cu indicii care îi 
vor conduce pe trasee la capătul cărora vor avea parte de surprize. În 
acest fel, misterul și ludicul întregesc informațiile dobândite din lecturi. 
Acest aspect ludic, de joc, face mai atractivă învățarea, este de fapt un 
mijloc de educație nonformală și de atragere spre lectură și studiu a unui 
număr tot mai mare de iubitori ai Țării Hațegului de toate vârstele. 

• O JUCĂRIE PENTRU FIECARE – campanie de colectare de jucării, care 
au fost dăruite copiilor din Centrul de Plasament Brad, Centrul de 
Plasament Orăștie, Centrul de Plasament Lupeni. 
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•  LANSAREA CENACLULUI LITERAR „SĂMÂNȚA TA DE VORBĂ” - 
moderatori Elena Morar şi Dumitru Tâlvescu. Cenaclul dorește să fie o 
veritabilă punte de legătură între toți tinerii care vor să scrie, să publice și 
să se afirme, pe de o parte, și scriitorii cu experiență, care le pot îndruma 
pașii pe drumul literaturii, pe de altă parte. 

• CENTENAR VINTILĂ CORBUL. ROMANUL ISTORIC ÎN COLECŢIILE 
BIBLIOTECII JUDEŢENE – manifestare cultural educativă dedicată 
împlinirii a 100 de ani de la nașterea celebrului scriitor. 

• TROFEUL MICULUI CITITOR – concurs pentru alegerea celui mai bun 
autor, ilustrator şi editor de cărţi pentru copii, ajuns anul acesta la a XXXVI-
a ediție. Concursul se desfășoară pe trei secțiuni:  
- Secțiunea Cel mai bun autor de cărți pentru copii, 
- Secțiunea Cel mai bun ilustrator de cărți pentru copii, 
- Secțiunea Cea mai bună editură de cărți pentru copii, 
- Secțiunea Cel mai fidel cititor. 

• 100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN RĂZBOIUL DE 
REÎNTREGIREA NEAMULUI – manifestare cultural – educativă dedicată 
evenimentelor istorice care au dus la intarea României în război. 

• 560 DE ANI DE LA VICTORIA ARMATELOR CREȘTINE DE LA 
BELGRAD CONDUSE DE IANCU DE HUNEDOARA – manifestare cultural 
– educativă care a pus accent pe importanța victoriei de la Belgrad 
repurtate de Iancu de Hunedoara.  

• NOAPTEA BIBLIOTECILOR – manifestare aflată la a șasea ediție. Acest 
proiect a avut ca obiectiv strângerea unui număr cât mai mare de pasionați 
de carte, familiarizarea tinerilor cu biblioteca, cu beneficiile oferite de 
aceasta și, nu în ultimul rând, amplificarea legăturilor dintre bibliotecile reale 
și cele virtuale. În acest an programul a fost deschis de comedia muzicală 
pentru copii intitulată „Bunica şi extraterestrul”, creația actrițelor Isabela și 
Mara Hașa din Deva. Tot pentru aceștia a urmat o petrecere cu clovn și 
facepainting. În curtea bibliotecii, în aer liber, a evoluat îndrăgitul artist Nicu 
Alifantis. Recitalul, intitulat Madame Mon Amour, a cuprins unele dintre cele 
mai cunoscute cântece ale artistului, cântece pe versurile unor mari poeți 
precum Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Nina Cassian, George Țărnea, 
Adrian Păunescu, Bulat Okudjava etc. urmat de un foc de artificii. După 
acest moment, a avut loc un tur al Bibliotecii sub îndrumarea unui ghid, tur 
în cadrul căruia s-au vizitat secțiile, birourile și depozitele instituției, urmat 
de prezentarea „Acceptă provocarea!  Bani IQ și Banii pe net” pe tema unor 
programe de educație financiară. La Sala de Lectură s-a vizitat expoziția 
Ziare și reviste de odinioară. Seara s-a încheiat cu proiecții de filme: Filme 
istorice aflate în colecțiile Bibliotecii Județene. Pe parcursul întregii 
manifestări au putut fi vizitate expozițiile: Noaptea bibliotecilor an de an… și 
Standul de carte cu vânzare al Editurii Trei.  
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• GABRIEL PETRIC, LOGOS ȘI MELOS – eveniment cultural - întâlnire cu 
scriitorul, filosoful, muzicianul și profesorul Gabriel Petric, care a fost 
sărbătorit cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani. 

• SALONUL HUNEDOREAN AL CĂRȚII. Anul acesta a fost organizat cel 
mai mare Salon organizat de Biblioteca Județeană până acum - 110 de 
edituri participante: 14 edituri din judeţ şi  96 edituri din ţară. În perioada 
19-22 octombrie 2016, s-a desfășurat cea de-a XVII-a ediție a Salonului în 
incinta Deva Mall, etajul trei, Salle d’Or. Pe durata celor patru zile, editurile 
și-au prezentat oferta de carte, în format clasic precum şi ebook-uri, s-au 
organizat lansări de carte, întâlniri cu scriitori, dialoguri cu marea familie a 
iubitorilor de lectură, discuţii între editori, scriitori, cititori.  

• CARNAVAL HALOWEEN – manifestare în cadrul căreia s-au prezentat 
obiceiurile și tradițiile acestei sărbători și au fost organizate concursurile 
CEL MAI ÎNSPĂIMÂNTĂTOR COSTUM și DOVLEACUL DE GROAZĂ. 

• ARHIPELAG DIN CUVINTE - eveniment cultural - întâlnire cu poetul, 
folcloristul și profesorul Aurelian Sârbu, care a fost sărbatorit cu prilejul 
împlinirii vârstei de 70 de ani. 

• CENTENAR JACK LONDON  - manifestare cultural - educativă având ca 
temă viața și activitatea scriitorului. 

• ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – manifestare cultural-educativă având ca 
temă Unirea cea Mare și făurirea României Mari. 

• PERSONAJE MISTERIOASE ALE ISTORIEI – manifestare cultural – 
educativă organizată cu prilejul împlinirii a100 de ani de la moartea lui 
Rasputin. 

• BRADUL DE CRĂCIUN – campanie cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
realizată cu sprijinul generos al editurilor prin care fiecare copil, utilizator al 
bibliotecii, care a trecut pragul bibliotecii în perioada 5 decembrie – 24 
decembrie 2016 a primit în dar o carte. Editurile Astro, Carminis, Călăuza 
v.b., Curtea Veche Publishing, Emia, Grupul Editorial Art, Grupul Editorial 
Corint, Grupul Editorial Semne-Artemis, Librăria Okian, Litera, Nomina, 
Rao, Tehno-Art, Univers Enciclopedic au răspuns cu promptitudine și ne-
au trimis numeroase cărți pentru a le fi dăruite copiilor. 

• CAMPANII DE MEDIATIZARE a manifestărilor culturale și a activităților 
bibliotecii: Cursuri de limba chineză, cursuri de caligrafie chinezească; O 
jucărie pentru fiecare; Activițăți de vacanță; Noaptea bibliotecilor; Salonul 
Hunedorean al Cărții; Carnaval Halloween; Serviciile bibliotecii. 

    In cadrul acestor campanii s-au distribuit materiale promoționale ale 
manifestărilor respective pe raza municipiului Deva.  
    In decursul anului, în secțiile și filialele bibliotecii s-au desfășurat 
activități cu public, în special public tânăr, cum ar fi: ore de lectură, concursuri 
pe diferite teme, prezentări de cărți cu prilejul aniversărilor sau comemorărilor 
unor personalități, sărbătorirea unor zile festive, prezentări ale serviciilor 

67 
 



bibliotecii, instruiri în utilizarea calculatorului (în centrele Biblionet ale bibliotecii), 
prezentări ale unor expoziții etc. 
• LANSĂRI DE CARTE: Pe trecerea timpului. Jurnal politic românesc 1996-

2015 de Emil Hurezeanu; Revoluţia românilor din Transilvania 1848-1849 
reflectată în rapoartele prefecţilor revoluţiei Avram Iancu, Ioan Axente Sever 
şi Simion Balint de Ioachim Lazăr; Flash-uri din sens opus de Marian 
Godină; Hiperboreea. Ţinutul Uitat. Sezonul I: Răzbunarea Ursitoarei. Şi 
totul va fi altfel...de Edy Moţăţăianu; Deva, monografie; La bodega Tri 
scheleţi şi volumul de proze ... da’ cine-a zis că suntem normali? de Dumitru 
Hurubă; Ham-Ham, Miau-Miau şi semnele de circulaţie de Isabela Hașa; 
Înger de rezervă de Ioan Evu; Oraşul alb de Ioan Barb; Suflete de ceară şi 
Destine de Camelia Ardelean; Evadarea din mecanic şi Poeme/ Poems de 
Dumitru Tâlvescu; Vânătorul singuratic de Gherasim Țic; Împăratul 
boacănelor și Miracolul de Crăciun de Edy Moțățăianu; Biblioteca Județeană 
„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 65 de file de viață;  Eminescu între 
Eros și Thanathos de Gligor Hașa; În umbra fricii de Voicu Lăzăruț; Ham-
Ham, Iubire fără cuvinte  de Isabela Hașa; A fi sau a nu fi… actor de Mara 
Hașa, Isabela Hașa; Anuarul Istoriografic al României, vol. I; Borne de suflet 
de  Marian Turtă; Biserica unită cu Roma, Greco-Catolică – Parohia Rapoltu 
Mare de Iulius Firczak; Veșnicii fără clipe de Sara Dehelean; Un deceniu 
împreună de Dănilă Moldovan; Trestia – Repere monografice de Florin Ilieș, 
Florin Dobrei; Cuvinte aprinse/ Mots brûlants de Mariana Pândaru; Raportul 
de aur/ La proportion dʼor de Victoria Milescu; Oglinda cu vise/ Le miroir aux 
rêves de Mariana Zavati Gardner; Iluminări/ Illuminations – Ion Jurca 
Rovina; Dorziana – Florina-Maria Băcilă; Valea Almăjului – Oameni și fapte, 
vol. I – coord. Florina-Maria Băcilă, Iosif Băcilă; Obiceiuri de iarnă în Valea 
Almăjului (județul Caraș-Severin). Colindele și colindatul de Maria Vâtcă; 
Devenirea metaforei în poezia lui Iosif Băcilă de Constantin Teodorescu; 
Revista Almăjana – redactor-șef Iosif Băcilă; Comuna Crișcior – Monografie 
de Ioachim Lazăr; Doi oameni răi de Nicolae Țic; De la Muntele Găina la 
Marele Canion de Ioan Nicoară; A doua viață de Ioana Giurgiu; Proasta de 
Ioana Giurgiu; Risipite și adunate de Aneta Păduraru Motru; Cântecul 
privighetorii de Elena Crețu; Reverberații de Visalon Botoș; Corupție la 
poliție de Ioan Drăgoi; De ce zboară vrăjitoarele pe cozi de mătură?... și alte 
10 întrebări fantastice de Adina Rosetti; Scara de valuri de Eugen Evu; 
Scenarita de Dumitru Hurubă; Femeile și economicul de Charlotte Perkins 
Gilman; Orenda de Nora Maria Vasilescu; Pe drumurile Indiei de Bucura 
Dumbravă; Armata și Biserica Ortodoxă în Maramureșul interbelic de 
Laurențiu Batin; Exerciții de înțelepciune a vieții  de Remus Foltoș; La drum! 
de Mircea Petean; Âme de verre/ Suflet de sticlă de Linda Bastide, Paulina 
Popa; Lanterna cu licurici de Ioan Evu; The Shadow of Water/ Umbra apei 
de Rebecca Cook, Dumitru Tâlvescu; Ardere de tot/ Burnt Offering de 
Paulina Popa, James Meredith; Flori de toamnă de Iosif Tamaș; În lumină, 
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poezia sufletului de Marinela Crețu, Veronica Armean; Poezii pentru Nina de 
Ioan Inișconi; Focuri de armă în peșteră de Dumitru Petcu; Tragedia 
României – epistolă către români de Lazăr Plăcintă; Vise călătoare de 
George Anghe; Majordomul Broom de Sebastian Ciortea; Probleme de 
extrem, cu și fără derivate de Octavia Silvestru; Terente – zodia zmeilor,  
Dragoste și ciocolată de Doina Popescu-Brăila; FaceCarte de Nicu Alifantis; 
Madame Mon Amour – CD de Nicu Alifantis; Extazul tinereții de Venera 
Popescu; Dumnezeu din paharul cu votcă de Ioan Barb; Maya de Lucian-
Dragoș Bogdan, Teodora Matei; Fete în roșu și alte povestiri polițiste de 
Daniel Timariu; Mic tratat de estetică teologică, ed. a III-a, de Petru 
Ursache; Petru Ursache de Iordan Datcu; Petru Ursache, omul bun al 
culturii românești, ediție îngrijită de Magda Ursache; Plotin: despre frumos; 
Plotin: despre nemurirea sufletului;  La oglindă de Alexandru Dobrescu; 
Mituri și simboluri biblice în poezia românească neomodernistă de Daniela 
Varvara; Ziua fiului omului de Dan Damaschin; Izvoare în deșert de 
Jonathan Hemmings; Mircea Vulcănescu – o microistorie a interbelicului 
românesc de Ionuț Butoi; Reșița literară de Gheorghe Jurma; Profeții despre 
vremurile fricii de Daniel Mariș; Imaginarul apocaliptic. Eseu despre proza 
lui Tudor Gherman de Vasile Voia; Coana Aglaia de Dan Agache; ABC de 
nutriție de dr. Mihaela Bilic; Povestea prințului Sobur; Amita Bhose, sora mai 
mare a lui Eminescu – prezentarea operei și vieții primei traducătoare a lui 
Eminescu în Asia; Cum s-a făcut…de Carmen Mușat Coman; 13 pas sur les 
pavés bleus de Montmartre/ 13 pași pe pavajele albastre din Montmartre de 
Linda Bastide; De-a nemurirea de Ioan Dan Bălan; Alfabetul publicității în 
Valea Jiului/ Studii de caz. Negustori și meseriași. Viața din spatele 
reclamelor de Marian Boboc; Migrații de Laurențiu Orășanu; Noroc cu carul 
mare de Mihai Stîncaru; Cartea cuvintelor chivot de Andreea Nanu; Timpul 
splendorii de Andreea Nanu; Lectio incerta de Christian Crăciun; Poetul 
Traian Dorz – Prima monografie critică de Gabriel Braic; Metamorfoza unui 
timp fără timp de Mihai-Andrei Lazăr; Vânătorul singuratic de Gherasim Țic; 
Cretă color. Amintiri din cancelaria..., nu doar hunedoreană! de Mihai Petre; 
Imaginea etnicilor germani la românii din Transilvania după 1918. Studiu de 
caz: judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu. Cercetare de istorie orală de Cosmin 
Budeancă; Poveşti cu gust de Mircea Radu; Împăratul boacănelor și 
Miracolul de Crăciun de Edy Moțățăianu. 

• LUNA EDITURII  – standuri de carte cu vânzare, în colaborare cu 
următoarele edituri: Editura RAO din București, Editura Nemira, Grupul 
Editorial Trei din București, Editura Arthur&Paladin din București, Editura 
Semne&Artemis din București, Grupul Editorial Corint din București, 
Editura Curtea Veche din București, Editura Polirom din Iași, Editura 
Cetatea de Scaun din Târgoviște, Librăria Okian din Brașov, cu aceste 
edituri biblioteca având încheiate și acorduri de parteneriat. 
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• EXPOZIŢII ANIVERSARE: Ioan Dan Bălan; Dora Pavel; Ioan Lascu; Ion 
Urda; Francisc Remmel, Pera Bulz; Gabriel Petric; Aurelian Sârbu; Ion 
Minulescu; Jack London; Mihai Eminescu; Wolfgang Amadeus Mozart; 
Constantin Brâncuși; Bogdan Petriceicu Hașdeu; Marin Sorescu; Bártok 
Béla; Ion Pillat; Octavian Goga; Szemler Ferencz; Hans Christian 
Andersen; George Arion; Emil Cioran; Nicolae Tonitza; Nemeth Laszlo; 
Serghei Prokofiev; Albrecht Dürer; Tudor Arghezi; Garabet Ibrăileanu; 
Mircea Cărtărescu; Nicolae Iorga; Octavian Paler; Jean de la Fontaine; 
Marcel Proust; Mihail Jora; Ion Ghica; Walter Scott; Ovid S. 
Crohmălniceanu; George Enescu; Rodica Ojog Brașoveanu; Theophile 
Gautier; George Bacovia; George Coșbuc; André Malraux, Oscar Wilde; 
Pablo Picasso; Eugen Lovinescu; Michael Ende; Mihail Drumeș; Clive 
Staples Lewis; Walt Disney; Hortensia Papadat Bengescu; Gustave 
Flaubert;Henry Miller.   

• EXPOZIȚII COMEMORATIVE: Ștefan Hărăguș; Victor Ioan Oprișiu; Liviu 
Mărghitan; Ștefan Pașca; Vasile Ionaș; Eugen Chirică; Dimitrie Moldovan; 
Ciprian Nichel; Paul Verlaine; James Joyce; Ionel Teodoreanu; Ion Vidu; 
Feodor Mihailovici Dostoievski; Cezar Petrescu, Garabet Ibrăileanu; 
Virginia Woolf; Mircea Eliade; Lucian Blaga; Ioan Petru Culianu; Henrik 
Ibsen; Alice Voinescu; George Sand; Mihail Kogălniceanu; Ernest 
Hemingway; Emil Gârleanu; William Faulkner; Ion Caraion; Robert 
Schumann; Mihai Viteazu; Ioan Slavici; Hermann Melville; Mihail 
Sadoveanu; Constantin Chiriță; Arthur Rimbaud; Jack London; Petre 
Țuțea; Claude Monet; Luigi Pirandello; Nicolae Labiș. 

• LUCRĂRI ELABORATE: 
 Deva, monografie;  
 Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 65 de file de 

viață;  
 Voluntari hunedoreni în războiul pentru reîntregirea națională a 

României de Ioachim Lazăr;  
 Vox Libri – revista bibliotecii (trimestrial); 
 Calendarul manifestărilor culturale din judeţ (lunar); 
 Noutăţi din ţară şi din lume (lunar); 
 Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale (lunar); 
 Noutăţi în bibliotecă (trimestrial); 
 Evenimente şi manifestări culturale (anual); 
 Calendarul personalităţilor hunedorene (anual); 
 Material de promovare: Prin marile biblioteci ale lumii; 
 Biobibliografii: Ion Urdă, Dora Pavel, Gabriel Petric, Aurelian Sârbu. 
Proiecte  

• BIBLIONET – Centru Internet cu acces gratuit pentru comunitatea din 
judeţ, proiect finanțat de Fundaţia „Bill & Melinda Gatesˮ prin International 

70 
 



Reserch & Exchanges Board (I.R.E.X.). S-a asigurat sustenabilitatea 
proiectului la Biblioteca Județeană.  

• BIBLIOTECA DIGITALĂ HUNEDOARA – facilitarea accesului la 
documentele digitale locale. Avem în vedere ca întregul fond de carte cu 
profil literar și științific, creația unor autori hunedoreni consacrați, să 
beneficieze de expunere în spațiul virtual al Bibliotecii Județene Ovid 
Densusianu Hunedoara-Deva prin reproducerea integrală a textului fiecărei 
cărți. Patrimoniul scris al județului Hunedoara va fi îmbogățit pe măsura 
participării autorilor hunedoreni la acest proiect și va putea fi cunoscut de 
un număr cât mai mare de utilizatori din țară și străinătate care vor accesa 
portalul bibliotecii. 

• BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ÎN PRESA HUNEDOREANĂ –  întreținerea 
secțiunii  cu acest nume pe site-ul instituției, secțiune care cuprinde 
articolele din presă care reflectă activitatea bibliotecii. 

• DIGITIZAREA PRESEI DIN COLECȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE  - 
proiect de digitizare a întregii prese aflate în patrimoniul bibliotecii noastre 
își propune să prelucreze toate ziarele și revistele, astfel încât consultarea 
acestor publicații să poată fi la îndemâna oricărui utilizator. Un avantaj 
deosebit al stocării informației prin digitizare, pe lângă protejarea fizică a 
publicațiilor, este posibilitatea consultării simultane de către mai mulţi 
utilizatori a aceluiaşi document, independent de programul de funcţionare a 
bibliotecii.  

• CURSURI DE LIMBA CHINEZĂ, CURSURI DE CALIGRAFIE 
CHINEZEASCĂ  – proiect cultural–educativ în parteneriat cu Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu, Institutul Confucius din Sibiu și cu Liceul de Arte 
Sigismund Toduță din Deva. Anul acesta urmează aceste cursuri 185 de 
cursanți (anul I – 84 cursanți, anul II – 45 cursanți, anul III – 34 cursanți, 
anul  IV - 22). 

• BIBLIOTECA DE VARĂ – proiect realizat în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Deva: punct de împrumut în incinta Ștrandului Municipal Deva, 
de unde cei care frecventează ștrandul pot împrumuta pe durata șederii la 
ștrand literatură de loisir și nu numai, reviste, presă hunedoreană și 
națională și pot avea acces gratuit la internet prin wireless. 

• SALA PINOCCHIO – terapie complementară îngrijirii medicale de care 
beneficiază micuții pacienți ai Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului 
Județean Deva.  

• CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CĂRȚII – proiect în colaborare cu Penitenciarul 
Bârcea Mare, în cadrul căruia s-au organizat activități cu persoanele 
private de libertate. 

• AL TREILEA SPAȚIU AL CETĂȚENIEI ACTIVE – proiect în care Biblioteca 
Județeană Ovid Densusianu Hunedoara-Deva este parteneră cu  Fundația 
Progress,  Leadership Foundation din Norvegia, Biblioteca Județeană 
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George Barițiu Brașov, Biblioteca Metropolitană București, Biblioteca 
Județeană Octavian Goga Cluj, Biblioteca Județeană Ioan N. Roman 
Constanța, Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj și Biblioteca 
Județeană I. G. Sbiera  Suceava. Proiectul vizează soluționarea ratei 
mici de participare civică a cetățenilor români. Este finanțat prin 
granturile SEE 2009-2014, din cadrul Fondului ONG România, cu o sumă 
nerambursabilă în valoare de 220 884 EUR.  Soluția propusă de Fundația 
Progress este dezvoltarea unui sistem complet de facilitare a participării 
civice pentru practicarea democrației prin: crearea de spații care să 
protejeze și să promoveze valorile democratice („cuiburi ale 
democrației”), formarea de cetățeni activi și realizarea de audituri de 
integritate pentru unele dintre serviciile administrațiilor publice locale. 
Intervenția Fundației Progress are la bază conceptul de „al treilea 
spațiu” (third place) definit ca un mediu social unde oamenii se retrag din 
celelalte două medii obișnuite (acasă și la locul de muncă) pentru a 
interacționa cu alți membri ai comunității, pentru a stabili noi conexiuni și 
pentru a-și reface resursele de energie și creativitate. Astfel, s-au 
amenajat „cuiburi ale democrației” în 14 biblioteci publice județene, mai 
întâi pentru formarea de competențe specifice cetățeniei active prin 
training și apoi ca locuri de manifestare a comportamentelor civice. 

• ATELIERELE INTERACTIVE CORVINIAS – proiect în colaborare cu 
Asociația Proeducație, Istorie și Cultură în cadrul căruia s-au desfășurat 
următoarele ateliere: Click și educație: Arta didactică a unei lecții de 
succes, Lecția de istorie: Istorii neștiute ale Rebeliunii legionare și Clipa de 
cultură: Mirajul fotografiei. 

• DEVA CITEȘTE! – proiect în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara 
și Primăria Municipiului Deva, campanie de atragere spre lectură a 
populației din Deva, locuitori de toate vârstele și de diverse ocupații. Ne-
am propus să oferim spre lectură cărți din diverse domenii, iar aceste cărți 
să le expunem în aer liber, în principalele puncte de recreere bine 
cunoscute locuitorilor din Deva: Parcul Cetății, Piața Arras și Parcul Bejan. 
Sub deviza „Deva citește!” am demarat proiectul nostru și, în aceste trei 
puncte, am amplasat trei mici biblioteci în aer liber, pe care le-am dotat cu 
diferite cărți: romane, cărți de poezie, cărți de călătorie, cărți de povești, 
jurnale și memorii, cărți de artă, cărți de istorie etc.  

• ACORDURI DE PARTENERIAT: cu instituții de învățământ (Colegiul 
Național Sportiv Cetate Deva, Colegiul Tehnic Energetic Dragomir 
Hurmuzescu Deva, Colegiul Tehnic Transilvania Deva, Grădinița cu 
program prelungit Nr. 7 Deva, Institutul Confucius Sibiu, Liceul de Arte 
Sigismund Toduță Deva, Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva, Colegiul 
Național Pedagogic Regina Maria Deva, Școala Gimnazială Andrei Șaguna 
Deva, Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria) şi cu  
alte instituţii din judeţ și din țară: Agenția de Dezvoltare Economico Socială 
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Hunedoara, Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias, Asociația 
Umanitară Non Profit SETRAS Deva, Casa de Cultură Drăgan Muntean 
Deva, China Hanban, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, 
Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara, Penitenciarul Bârcea Mare, 
Primăria Sântămăria Orlea, S. C. preems Librexim S. R. L. Serviciul de 
Probațiune Hunedoara, Societatea de Educație Nonformală și Socială 
București (SENS), Teatrul de Artă Deva.  

    Oferta educaţională s-a realizat printr-o achiziţie sporită de 
documente care a asigurat cu prioritate bibliografia pentru elevi şi a dezvoltat 
caracterul enciclopedic, numărul total de documente cu care s-a îmbogățit 
instituția noastră în acest an fiind de 6.331, din care 3.781 provin din achiziții și 
639 din donații.  
    In ceea ce privește catalogarea colecțiilor, s-au cotat, clasificat, 
modificat vedete de subiect pentru  5911  titluri. S-au modificat 3702  vedete de 
subiect şi creat 3494 vedete de subiect noi în baza de date (Tinread – Fişierul  
autorităţi). S-a realizat şi completat în sistem informatizat descrierile bibliografice 
pentru documentele de bibliotecă, conform normelor ISBD şi UNIMARC; s-au 
realizat clasificările şi vedetele de subiect atât la documentele nou intrate, cât şi 
la cele aflate deja în baza de date şi descrise în mod sumar; s-au realizat notele 
de conţinut la antologii, la critică literară; s-au verificat şi corectat cotele și 
clasificările în cazul erorilor sau s-a modificat clasificarea după ediţia medie a 
CZU. 
    Indicatorii economici prevăzuți pentru anul 2016 au avut în vedere 
resursele de personal, veniturile care asigură funcționarea și dezvoltarea 
activității de bibliotecă, principalele categorii de cheltuieli, ponderea cheltuielilor 
de personal din totalul cheltuielilor curente și gradul de acoperire a salariilor din 
alocațiile bugetare. 
    Veniturile Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva 
au provenit din alocații bugetare, 2.900 mii lei, și venituri proprii, 50 mii lei. S-au 
primit donații din partea: S. C. Drupo S.R.L.: 5.000 lei; Confucius Institute 
Headquarters: 28.299 lei; S.C. Top Tech S.R.L. Deva: 2.640 lei -  Kindle – 8 
buc., 1.743 lei – copiator Toshiba; Heidelberg Cement România SA: 4.000 lei; 
S.C. Rominsurance Broker de asigurări: trei polițe de asigurare în caz de 
accident; tipografia  S.C. Colofon Print S.R.L: 144 lei, aparat foto  – 1 buc.; S.C. 
Colofon Graphic S.R.L: 1.000 lei; Editura Humanitas București: 4.819,21 lei – 
carte; S.C. Evita Food S.R.L.: 160 lei; SC Ady & WU58 S.R.L.: 160 lei; S.C. 
Bonimet S. R. L.: 160 lei, S.C.P. B. Garda Construct S.R.L.: 300 lei; S.C. Editura 
Alifa S. R. L.: 3.270,90 lei - carte; S.C. Curtea Veche Publishing S.R.L.: 1176,66 
lei – carte; S. C. Nomina Group Expert S. R. L.: 42,90 lei – carte; S. C. Nemira 
Publishing House S. R. L: 1498,50 lei – carte; S.C. RAO Distribuție S.R.L.: 
2456,10 lei – carte; S. C. Corint Logistic S.R.L. – 1168,18 lei – carte; S. C. 
Univers Enciclopedic Books S. R. L.: 552,49 lei – carte; S. C. PE&Jordache S. 
R. L. (Editura Carminis): 116,40 - carte, S. C. Grup Editorial Litera: 527,35 lei – 
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carte; S. C. Editura Emia S. R. L.: 1020,00 lei – carte; Editura Niculescu: 
1481,72 lei – carte; S. C.General Tehno Art S. R. L.: 210,11 lei - carte. De 
asemenea, un număr mare de persoane fizice au făcut donații de carte.  

• DEZVOLTARE, MODERNIZARE: 
 Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe diverse 

teme; 
 Organizarea de cursuri:  
 Biblioteca pas cu pas (curs de reorganizare a bibliotecii pentru 

bibliotecari);  
 Inițiere în utilizarea calculatorului (pentru membrii comunității);  
 Formator (pentru membrii comunității);  
 Gestionarea conflictelor (pentru membrii comunității). 

Raport statistic de utilizare a bibliotecii 
Utilizatori înscriși 2200 
Utilizatori vizați 3782 
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Utilizarea bibliotecii Total 
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evenimente culturale 
 
 
 
 
 
 
Total documente difuzate 190859 
Din care consultate în bibliotecă 36707 
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Total documente difuzate 190859 
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6. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale 

 
     Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Hunedoara este o instituție profesionistă, de specialitate, având 
drept scop principal cunoașterea, păstrarea și promovarea tradițiilor și valorilor 
culturii populare în contextul dezvoltării culturii naționale și se constituie în 
bancă de date și valori a culturii populare din județul Hunedoara în devenire 
actuală, creatoare a patrimoniului tradițional și funcționează drept centru științific 
și metodologic a activității de stimulare și valorificare a tradiției și creației 
populare în viața culturală a județului, în spiritul autenticității și sub semnul 
valorii. Ea are și un caracter educativ prin activitatea de instruire, formare și 
modelare artistică a interpreților, creatorilor și instructorilor – prin Serviciul 
educație permanentă și cultură tradițională – contribuind astfel la ridicarea 
nivelului calitativ al manifestărilor din satele și orașele județului. 
    Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Hunedoara este instituție cu dublă subordonare. Din punct de 
vedere administrativ și financiar se subordonează Consiliului Județean 
Hunedoara, iar din punct de vedere științific și metodologic Centrului Național al 
Creației Populare al Ministerului Culturii din România. 
    Finanțarea instituției se realizează atât prin subvenții de la buget 
(peste 95%) de la Consiliul Județean Hunedoara, cât și prin venituri proprii din 
taxele percepute de la elevii Secției educație permanentă și cultură tradițională, 
sponsorizări etc (cca 5%). 
  Sub directa îndrumare a Consiliului Județean Hunedoara, instituția 
noastră a acționat pe baza principiilor fundamentale care guvernează sfera 
culturii și artei: autonomia culturii și artei; libertatea de creație; primordialitatea 
valorii; ocrotirea și valorificarea patrimoniului național; șansa egală la cultură; 
identitatea culturală națională în circuitul mondial de valori; neangajarea politică. 
    In acest sens Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Hunedoara și-a axat întreaga activitate în patru direcții: 1) 
cercetarea în terem, înregistrarea, studierea și conservarea materialului etno-
folcloric; 2) organizarea unei palete diverse și bogate de acțiuni cultural-artistice 
cu caracter județean, interjudețean, național și internațional; 3) valorificarea 
scenică și editorială a unora dintre aceste cercetări; 4) organizarea și realizarea 
procesului cultural-educativ. 
    Cercetarea în teren a fost în atenția noastră pe tot parcursul anului 
2016, dar mai ales în lunile de iarnă, când oamenii din mediul rural sunt mai 
liberi și așezați la casele lor. S-au făcut cercetări și culegeri de folclor la: Vețel 
(Bretelin, Căoi), Soimuș (Bălata), Băița (Păuliș, Trestia), Brănișca (Boz, 
Târnava), Dobra (Lăpușnic, Roșcani), Crișcior (Zdrapți), Baia de Criș (Lunca, 
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Tebea), Buceș (Dupăpiatră, Mihăileni), Densuș (Peșteana, Peștenița, Strei), Pui 
(Galați, Serel, Federi), Rîu de Mori (Clopotiva, Ostrov, Sibișel), Sarmizegetusa 
(Bucium, Ciopea, Săcel), Toplița (Dăbâca, Goleș), Bunila (Poienița Voinii), 
Bătrâna (Fața Roșie), Cerbăl (Merișoru de Munte, Alun, Feregi), Lelese 
(Cerișor, Sohodol), Romos (Vaidei, Romoșel), Boșorod (Bobaia, Târsa, Ursici). 
    Unele din aceste cercetări și culegeri au fost valorificate scenic în 
cadrul spectacolelor susținute de interpreți individuali, grupuri și ansambluri 
folclorice din județul Hunedoara, iar altele s-au concretizat în studii prezentate la 
diferite sesiuni și comunicări științifice pe plan național sau au apărut în revista 
de etnografie și folclor „MIORITA”. 
    Instituția noastră a avut aprobat de către Consiliul de Administrație 
un „Program al principalelor manifestări cultural-artistice pe anul 2016” care a 
cuprins 20 de manifestări. Acestea sunt: Festivalul Național de Interpretare a 
Cântecului Popular „Drăgan Muntean” ed. a V-a, „Sărbătoarea Poeților 
Populari”, „Târgul Meșterilor Populari”, „Intâlnirea Moților cu Istoria” Buceș-
Cheia, „Istorie-Natură-Cultură” Costești, „Sărbătoarea Pădurenilor”, „Serbările 
Naționale Tebea”, Spectacol „Parfum de Romanță”, Festivalul-concurs „Stelele 
Cetății”, Festivalul „Călușerul Transilvănean”, Spectacol de obiceiuri și colinde 
de Crăciun „Seară de Colinde”. 
    Menționăm și implicarea specialiștilor instituției noastre în realizarea 
mai multor spectacole organizate ocazional în județul Hunedoara. 
    Este imperios necesar să specificăm faptul că toate acestea s-au 
realizat cu sprijinul material al Consiliului Județean Hunedoara care, prin toți 
factorii săi de decizie, a fost alături de noi pe parcursul anului 2016. 
 
 

7. Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” 
 
    Ansamblul profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale Hunedoara este o instituție publică de cultură, care 
valorifică folclorul tradițional românesc, scopul principal fiind cunoașterea, 
păstrarea și promovarea cântecului și dansului tradițional prin realizarea de 
spectacole folclorice, producții artistice folosind cu predilecție arta muzical-
coregrafică dar și alte modalități de expresie teatrală care duc la dezvoltarea și 
păstrarea valorilor culturale autentice ale județului Hunedoara. 
    Instituția, prin activitatea artistică pe care o susține, dezvoltă și un 
caracter educativ, prin activitatea de formare și perfecționare artistică a 
instrumentiștilor, dansatorilor și a interpreților de muzică populară.  
    Ansamblul profesionist ”Drăgan Muntean” pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale Hunedoara este subordonat administrativ și financiar 
Consiliului Județean Hunedoara. 
    Ansamblul își desfășoară activitatea în principal pe baza 
programelor și proiectelor elaborate de conducerea acestuia, în scopul creșterii 
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gradului de acces și de participare la cetățenilor la viața culturală. Totodată, 
instituția conservă, transmite și pune în valoare cultura tradițională și patrimoniul 
cultural imaterial în țară și în străinătate, promovează obiceiurile și tradițiile 
populare specifice fiecărei zone etnofolclorice din județul Hunedoara. 
    In anul 2016, Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara a participat și a susținut trei 
evenimente cultural-artistice în colaborare cu Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, care a avut și rolul 
de organizator al evenimentelor. 
    Evenimente cultural-artistice susținute de Ansamblul Profesionist 
„Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara în anul 
2016: 

1. Spectacol muzical-coregrafic „Unire-n cuget și-n simțiri!”, Deva, 24 
ianuarie 2016 – Premieră 

2. Spectacol muzical-coregrafic „... de Dragobete”, Otopeni12 februarie 2016 
3. ”Sărbătoarea Taragotului” Crișcior, 8 mai 2016 
4. Spectacol muzical-coregrafic „Daru' lu' Florar”, Deva, 19 mai 2016 – 

Premieră 
5. Spectacol muzical-coregrafic „Ziua Internațională a Iiei”, Deva, 24 iunie 

2016 
6. Sărbătoare folclorului mondial „Festivalul inimilor”, Timișoara, 7 iulie 2016 
7. Concert de pricesne ”O, Măicuță Sfântă!”, Deva, 12 august 2016 – 

Premieră 
8. „Serbările Naționale Tebea”, 11 septembrie 2016 
9. Festivalul Internațional „Dac Fest”, Măgura Uroiului, 18 septembrie 2016 

  10. „Ziua Recoltei”, Cristur, 23 septembrie 2016 
  11. Festivalul Național de folclor   „Tradiții la români”,  Timișoara,  5 octombrie  
        2016 
  12. Spectacol muzical-coregrafic  „Târg de toamnă în Cetate”,  Deva,  18   
        noiembrie 2016 – Premieră 
  13. Spectacol de colinde „Asta-i sara de Crăciun!”, Banpotoc, 6 decembrie  
        2016 
     In urma spectcolelor la care a fost invitat să participe Ansamblul 
Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, precum și a biletelor vândute la spectacolele organizate de instituția 
noastră, am reușit să realizăm venituri proprii în valoare de 59.858 lei. 
    Toate aceste evenimente cultural-artistice au fost realizate cu 
sprijinul financiar al Consiliului Județean Hunedoara pe parcursul anului 2016. 
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B. DOMENIUL SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 
 

1. Spitalul Județean de Urgență Deva 
 
    Activitatea conducerii spitalului in anul 2016 se bazeaza pe 
indeplinirea Strategiei de dezvoltare a Spitalului Judetean de Urgenta Deva 
pentru perioada 2013 - 2016, strategie ce aparţine echipei manageriale numite 
în data de 22.03.2013 si continuate de echipa manageriala numita la data de 
11.08.2016 și 14.09.2016. 
         În anul 2016, comitetul director a fost format din: 
     Manager – Laza Călin - Mircea  
     Director medical – Demeter Ioan 
     Director financiar – contabil interimar – Duduca (Moldovan) Cecilia 
     Director îngrijiri – Militaru Corina 
    Prin Dispozitia Președintelui Consiliului Județean Hunedoara 
nr.311/11.08.2016, a fost  numit în funcția de  director financiar – contabil 
interimar d-l Arșoi Grigore. 
    Prin Dispozitia Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr. 
370/14.09.2016,  a fost  numită în funcția  de  manager interimar d-na Oros 
Livia. 
    Strategia de dezvoltare constituie documentul intern principal de 
planificare pe termen scurt, mediu şi lung, care cuprinde obiectivele de 
dezvoltare a spitalului şi stabileşte măsurile şi acţiunile prioritare pentru 
atingerea acestora.       
    Obiectivul fundamental al strategiei este creşterea continuă a calităţii 
actului medical acordat în cadrul spitalului nostru, cu scopul final de a asigura 
îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor, implicit şi familiilor acestora, cresterea 
gradului de satisfactie a pacientilor si a personalului medico-sanitar angajat.  
    Misiunea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva este aceea de a oferi 
servicii medicale de o înaltă calitate, de a îmbunătăţii starea sănătăţii populaţiei 
din zona pe care o deserveşte, precum şi de a ne orienta permanent către 
necesităţile actuale ale pacienţilor şi de a le furniza servicii medicale integrate şi 
aliniate la principiul imbunătăţirii continue. 
    Viziunea conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva în 
domeniul calităţii este de a construi imaginea unei instituţii medicale de prestigiu 
reprezentativă pentru judeţul Hunedoara, de a dobândi şi menţine o bună 
reputaţie a spitalului prin calitate. Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie 
să constituie un exemplu pentru unităţile medicale similare. 
    Activitatea medicală – contractul de furnizare de servicii încheiat cu 
casa județeană de asigurări de sănătate hunedoara – 2016: 
    Spitalul Județean de Urgență  Deva a contractat cu  Casa Județeană  
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de Asigurari de Sanatate Hunedoara in anul 2016 un numar de 616 paturi din 
cele 778 de paturi aprobate în structură. 
    Valoarea contractului incheiat pentru serviciile medicale furnizate de 
catre Spitalul Judetean de Urgenta Deva a fost in sumă de  48.671.585,55 lei, 
reprezentând servicii contractate pentru un număr de 19.146 pacienti. 
    Cheltuielile Spitalului Judetean de Urgenta Deva cu serviciile 
medicale  în anul 2016, este in sumă de  53.038.687,83 lei, reprezentând 
servicii realizate pentru un număr de 21.189 pacienti. 
    Pentru un  număr de 2043 pacienti tratati suplimentar față de 
numărul de pacienți contractati cu CJAS – HD, cheltuiala a fost în sumă  de 
4.367.102,28 lei aceasta  fiind suportată din alte venituri proprii ale spitalului 
inclusiv din transferurile primite din bugetul Consiliului Județean Hunedoara. 
    S-au mai primit sume suplimentare de la Casa Județeană  de 
Asigurari de Sanatate Hunedoara pentru plata majorărilor salariale, în valoare 
de 6.731.049,00 lei. 
     Managementul resurselor umane: 
    În anul 2016, au fost organizate concursuri pentru ocuparea a 95 
posturi vacante si temporar vacante, pentru următoarele categorii de personal: 

Medic primar - 2 
Medici speciliști – 4 
Farmaciști – 3 
Psiholog – 1 
Kinetoterapeut - 1 
Asistenti medicali – 22  
Infirmieri – 14 
Ingrijitoare – 23 
Brancardieri – 7 

       Șef birou – 1 
Inginer – 2 
Statisticieni medicali – 6 
Referent studii superioare – 1 
Referent studii medii – 1 
Registrator – 1 
Șofer – 1 
Instalator – 1 
Fochist – 1 
Electrician – 1 
Bucătari – 2 

      Instruirea si formarea continua a personalului medical si nemedical 
(instruire interna/externa) a fost realizata prin participarea personalului angajat 
la cursuri de specializare, perfectionare, conferinte,  și training-uri.  
    Guvernul României a adoptat Ordonanța  de Urgență nr. 20/2016 
potrivit căreia s-au majorat salariile din sistemul sanitar, începând cu data de 1 
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august 2016.  De asemenea, începând cu data de  1 octombrie 2016 medicii au 
încheiat contracte cu timp partial pentru plata garzilor efectuate în afara normei 
de bază, iar prin Ordonanța de Urgență nr. 99/2016, începând cu luna 
decembrie 2016 s-a făcut o altă majorare a salariilor personalului din sectorul 
sanitar.  
             Managementul calitatii:  
    În cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva funcționeză un birou 
de managemetul calității condus de șef birou și care are în structură 1 consilier 
juridic și 2 referenți de specialitate. 
    În exercitarea atribuțiilor, s-a continuat implementarea sistemului de 
management al calităţii, sistem certificat în conformitate cu prevederile 
standardului SR EN ISO 9001:2008, s-au intocmit  note interne cu privire la 
neconformitatile  identificate  la  modul de completarea a foilor  de observatie 
clinică generală, foile de spitalizare de zi; a  verificat modul de implementare a 
procedurilor de lucru, a protocoalelor terapeutice si a ghidurilor de practică 
medicală; interpretarea chestionarelor de satisfactie angajati - analiza 
satisfactiei angajatilor; s-a monitorizat mecanismul de feedback al pacientului 
care are  drept obiectiv evaluarea satisfactiei pacientilor cu privire la serviciile 
medicale primite in cadrul spitalelor publice, prin analiza raspunsurilor oferite de 
pacienti cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacientilor si 
conduita morala a cadrelor medico-sanitare prin introducerea de chestionare in 
platforma electronica a Ministerului Sanitatii. Pe parcursul anului 2016, s-au 
evaluat si indicatorii prevăzuti în referințele Autorității Naționale de 
Manangenetul Calității. 
    Mecanismul include de asemenea, o componenta de gestionare a 
sesizarilor ce privesc incidente de etica si integritate ce au avut loc in spitalul 
public, au fost analizate 12 sesizari si s-au emis 2 avize de etica. 
    Pentru cresterea eficientei si calitatii actului medical in trimestrul I 
2016, s-a obtinut certificarea sistemului de management al mediului si sanatatii 
si securitatii ocupationale in acord cu standardele ISO 14001:2004 si OHSAS 
18001:2007.  
     Aparatură medicală 
    Pe parcursul anului 2016 s-au primit aparate medicale din donații si 
sponsorizări după cum urmează: 
    Sectia Cardiologie a primit de la Episcopia Hunedoarei – un sistem 
testare efort, o  bicicletă medicală, 2 electrocardiografe și un  defibrilator 
portabil; de la SC PROMEDICA COM SRL – un aparat EKG și de la  SC 
MEDICOMPLEX SRL un defibrilator. 
    Sectia ATI a primit de la Episcopia Hunedoarei un sistem de 
anestezie. 
    Laboratorul de analize medicale a primit de la firma ROCHE 
România un analizor biochimie și un analizor imunologie, de la SC HD Union 
SRL a primit un aparat detectat vene. 
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    Secția Interne II - din sumele acordate de Municipiul Deva prin 
transfer de la bugetul propriu s-a achizitionat un videogastroscop în  valoare de 
15.000 EURO. 
    Secția Pediatrie – a primit de la Asociația Pediatrilor Deva două 
injectomate și de la SC MEDIMPACT SRL CLUJ  un defibrilator. 
    S-au primit în folosință gratuită (comodat) următoarele aparate 
medicale: 
    Laborator Analize Medicale – a primit in comodat de la SC 
SANPRODMED: un analizor toxicologie, un analizor de coagulare, iar de la 
Institutul de Pneunologie “Marius Nasta” București a primit o hotă. 
    Farmacia a primit în comodat de la SC PHARMASEPTICA 
HYGIENE un aparat de nebulizare.  
    Secția Chirurgie a primit în comodat de la SC BIO HYGIENE SRL 
un aparat de nebulizare. 
    Secția Ginecologie a primit în comodat de la SC BIO HYGIENE 
SRL un aparat de nebulizare. 
    Secția ATI a primit în comodat de la SC BRAUN MEDICAL – două 
infuzomate și șapte injectomate, iar de la SC SANPRODMED: un analizor gaze, 
electroliți și metaboliți și un analizor de coagulare. 
    Precizăm faptul că materialele consumabile pentru aceste aparate 
sunt achizitionate de către spital. 
           Computer tomograf 
    La data de 23.12 2013, Spitalul Județean de Urgență Deva a 
achiziționat un Computer Tomograf (CT) Optima 520 (16 slice-uri) în valoare de 
1.517.760,00 lei, de la SC General Electric (GE) prin reprezentanța din România 
SC GE Medical System SRL București. Echipamentul a fost pus în funcțiune la 
secția imagistică radiologie a Spitalului Județean de Urgență Deva, încheidu-se 
în același timp contract de service și menetenață.  
    La data de 19.05.2015, în urma reviziei periodice s-au constatat 
căderi si fluctuații de tensiune, iar echipa de service a recomandat 
achiziționarea unei surse UPS consola PC in valoare de 67.500,00 lei + TVA. 
Oferta nu a fost acceptată de managerul instituției din acea perioadă din lipsă 
de fonduri. 
    La data de 04.11.2015, tubul RX a fost înlocuit gratuit fiind în 
perioada de garanție. 
    La data de 10.03.2016  echipa de service a recomandat  din nou 
achiziționarea  sursei UPS consola PC, oferta nefiind acceptată de ordonatorul 
de credite al instituției din acea perioadă din lipsă de fonduri. 
    La data de 01.08.2016, echipa de service a recomandat înlocuirea 
Sistemului PC  în valoare de 68.000,00 + TVA si DVD Tower în valoare de 
7.500,00 lei + TVA, datorită funcționării defectuase și intermitentă a acestora. 
    Oferta nu a fost acceptată de managerul instituției, Călin  Mircea 
Laza din acea perioadă din lipsă de fonduri. 
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    La data de 21.09.2016, în urma intervenției de service, s-a constatat 
defectarea piesei HV Tank Spare (generator de înaltă tensiune) în valoare de 
22.600,00 lei + TVA. În urma negocierii dintre noua conducere a spitalului și  
reprezentanții firmei de service, s-a convenit achizitionarea piesei menționate 
mai sus și plata eșalonată a acesteia în 3 rate, în vederea punerii în funcțiune 
cât mai repede în funcțiune. Prin urmare, la data de 07.10.2016, s-a înlocuit 
piesa menționată anterior, dar în urma testelor de funcționare s-a constatat că 
sistemul nu poate fi pus în funcțiune doarece trebuie înlocuite și piesele a căror 
defecțiune s-a constatat la data de 01.08.2016. La data de 17.10.2016, 
conducerea actuală a spitalului a acceptat oferta referitoare la piesele defecte și 
s-a procedat la achiziționarea acestora. Astfel, la data de 28.10.2016 firma de 
mentenanță a intervenit pentru înlocuirea pieselor defecte, dar în momentul 
efectuării probelor funcționale s-a constatat că tubul RX este defect și aparatul 
CT nu poate funcționa. 
    Tubul RX este cea mai scumpă componentă a aparatului CT, iar în 
urma negocierilor purtate între conducerea spitalului și SC GE Medical System 
SRL București, s-a convenit achiziționarea tubului RX cu o reducere de 50% cu 
condiția predării tubului defect, precum și achiziționarea sursei UPS consola CT. 
    Valoarea achiziției este următoarea – Tub RX 156,364,14 lei + TVA 
și sursa UPS consola CT 60.000,00 lei + TVA. Achiziția este în derulare, 
conform normelor legale incidente. La data de 28.12.2016 s-a semnat contractul 
de achizitie a celor doua piese.  Aparatul CT a fost pus în funcțiune la data de 
12 ianuarie 2017. 
    In această perioadă, în care aparatul CT s-a constatat că este 
defect, investigațiile au fost asigurate de către Spitalul Județean de Urgență 
Deva fără întrerupere prin încheierea de contracte cu alți  trei furnizori de 
servicii medicale, respectiv contractul nr. 25455/31.12.2015 încheiat cu SC 
CENTRUL DE MEDICINĂ AMBULATORIE SRL, valabil până la 31.12.2016, 
contractul nr. 20368/14.10.2016 încheiat cu SC HIPERDIA SA – punct de lucrul 
Orăștie, pe perioadă nedeterminată și contractul nr. 20790/20.10.2016 încheiat 
cu Spitalul Municipal “Al. Simionescu” Hunedoara încheiat pe perioadă 
nedeterminată. 
    Cheltuieli cu mentenanța computerului tomograf  42.120 lei pe anul 
2016.  
    Cheltuieli cu piese pentru computerul tomograf  377.356 lei pe anul 
2016.  
                  Lucrări de investiţii şi reparaţii capitale: 
    În cadrul contractului de reparații capitale şi modernizare RK finanțat 
de Ministerul Sănătății  prin Direcția de Sănătate Publică  Hunedoara, s-a 
finalizat și recepționat  pavilionul bucătărie şi spălătorie complet utilate cu 
echipamente noi, precum și extinderea corpului central (Parter + 7 etaje) în 
care se regasesc urmatoarele sectii: oftalmologie, ORL, sectia neonatologia, 
urologia, chirurgia, blocul operator, ATI, anatomopatologia si blocul alimentar.  
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Pe parcursul anului 2017  este necesar să se achiziționeze mobilier și 
echipamente medicale pentru corpul nou de cladire.  
                   Consiliului Județean Hunedoara  a aprobat prin Hotărârea nr. 
228/2016  ”Reparații capitale (intervenții de urgență) la Secția pediatrie a 
Spitalului Județean de Urgență Deva, lucrare care a fost finalizată si 
recepționată la data de 28 decembrie 2016.  
                    S-au amenajat birourile  asistentelor şefe la Secţiile Interne I şi 
Interne II, compartimentare cu tâmplărie PVC. – iulie 2016 și s-au instalat sistem 
de acces cu cartelă 
LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE (regie proprie) 
- Amenajare cabinet recoltare ATI – Punct de sânge 
- Zugrăvire salon 5 Secţia Chirurgie 
- Amenajare cabinet asistente Secţia Chirurgie 
- Amenajare birou Managementul Calităţii 
- Amenajare cabinet asistente Secţia Cardiologie 
- Amenajare cabinet medici Secţia Cardiologie 
- Amenajare cameră gardă Secţia Cardiologie 
- Amenajare Secţie Dermatovenerologie 
- Zugrăvit cabinet Laborator Analize 
- Montare faianţă UPU Ilia 
- Zugrăvit birou director financiar-contabil 
- Zugrăvit birou manager 
- Zugrăvire cabinet Ambulatoriu Boli Infecţioase 
- Instalaţie electrică iluminat la magazie imprimate 
- Instalaţie electrică UPU 
- Instalaţie electrică Cardiologie 
- Amenajare birou ingineri 
        Managementul financiar  
    Conform contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2016, SJU Deva inregistrat venituri in suma de  101.476.870 lei si 
cheltuieli in suma de 101.489.895 lei. Se poate constata ca veniturile au fost 
mai mici cu 13.025 lei, aceasta diferenta fiind acoperita din excedentul anului 
2015. 
    Analizand veniturile incasate in anul 2016 se constata 
urmatoarele: 
    Din punct de vedere al surselor, veniturile din anul 2016 se impart 
astfel: 
-venituri din vanzari de bunuri si servicii  99.203.420 lei 
-venituri din subventii 1.273.450 lei 
    Veniturile din vanzari de bunuri si servicii si alte activitati au 
urmatoarea componenta: 
-venituri din prestari de servicii 1.542.964 lei 
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-veniturile din contractele incheiate cu Casa Județeană de Asigurari de Sanatate 
- 67.958.477 lei 

-veniturile din contractele incheiate cu Direcția de Sănătate Publică din sumele 
alocate de la bugetul de stat 13.382.972 lei 

-veniturile din contractele incheiate cu Direcția de Sănătate Publică din sumele 
alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii   2.960.682 lei 

-veniturile din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 3.850.498 
lei 

-donatii si sponsorizari 308.101 lei 
-alte transferuri voluntare 99.726 lei 
    Veniturile din subventii provin din: 
-subventiile din bugetele locale (CJ Hunedoara) pentru finantarea cheltuielilor 

curente din domeniul sanatatii 8.926.580 lei 
-subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 525.591 lei 
-venituri din Bugetul Fondului unic de asigurari sociale de sanatate pentru 

acoperirea cresterilor salariale 1.835.919 lei 
    Din punct de vedere al destinatiei, veniturile se impart in : 
-veniturile sectiunii de functionare 100.512.444 lei 
-veniturile sectiunii de dezvoltare 977.451 lei 
    Din analiza cheltuielilor efectuate in anul 2016 se constata 
urmatoarele: 
    In 2016, cheltuielile au fost effectuate pe cele 2 mari sectiuni dupa 
cum urmeaza: 
-cheltuieli sectiunea de functionare 100.543.366 lei 
-cheltuieli de capital 946.530 lei 
    Cheltuielile de functionare grupate pe titluri de cheltuieli se 
prezinta astfel: 
-cheltuieli de personal 64.025.483 lei 
-bunuri si servicii 36.374.442 lei 
-alte cheltuieli 143.441 lei 
    Cheltuielile de personal se impart pe urmatoarele articole: 
-cheltuieli slariale in bani 50.477.677 lei 
-cheltuieli salariale in natura (tichete de masa) 2.212.871 lei 
-contributii 11.334.935 lei 
    Cheltuielile de bunuri si servicii se grupeaza pe urmatoarele 
articole: 
-bunuri si servicii 9.134.033 lei 
-reparatii curente 67.074 lei 
-hrana 893.723 lei 
-medicamente si materiale sanitare 25.490.024 lei 
-bunuri de natura obiectelor de inventar 537.080 lei 
-deplasari,detasari si transferari 22.300 lei 

87 
 



-alte cheltuieli 192.150 lei 
    Analizand veniturile realizate in evolutie pe ultimii 3 ani, se poate 
constata o crestere continua a acestora, dupa cum urmeaza: 
Anul 2014 2015 2016 
Venituri 
totale 

82.995.046 85.662.698 101.476.870 

%fata de 
anul 
precedent 

- 103,2 118,5 

    Dupa cum se poate constata, cresterea cea mai importanta s-a 
inregistrat in anul 2016, cand veniturile realizate au inregistrat o crestere in 
proportie de 118,5% fata de anul 2015. Analizand cresterea in structura 
veniturilor, s-a consatat ca cea mai importanta crestere au inregistrat-o veniturile 
din vanzari de bunuri si servicii, care au crescut in proportie de 115,7%, din care 
veniturile din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate au 
crescut in proportie de 11,8% iar veniturile din contractele incheiate cu directiile 
de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat au crescut in 
proportie de 142,3%. 
    Din analiza cheltuielilor pe ultimii 3 ani, s-a constatat, de 
asemenea o crestere, asa cum rezulta din datele de mai jos: 
Anul 2014 2015 2016 
Cheltuieli 
totale 

82.827.248 85.594.985 101.489.896 

% fata de 
anul 
precedent 

- 103,3 118,6 

    Asa cum se poate observa, cresterea cheltuielilor in perioada 
analizata a urmat ritmul de crestere a veniturilor, pastrandu-se astfel echilibrul 
bugetar. 
    Analizate pe titluri de cheltuieli, evolutia acestora pe ultimii 3 ani 
se prezinta astfel: 

Anul 2014 2015 2016 
Cheltuieli 
totale 

82.827.248 85.594.985 101.489.896 

% fata de 
anul 
precedent 

- 103,3 118,6 

Din care:    
Cheltuieli 
de 
personal 

43.611.168 48.779.691 64.025.483 

% fata de - 111,9 131,3 
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anul 
precedent 
Bunuri si 
servicii 

37.264.115 35.143.499 36.374.442 

%fata de 
anul 
precedent 

- 94,3 103,5 

Cheltuieli 
de capital 

1.799.773 1.860.504 946.530 

%fata de 
anul 
precedent 

- 103,4 50,9 

    Asa cum rezulta din tabelul de mai sus, ritmul cel mai dinamic este 
inregistrat de cheltuielile de personal, care au crescut in proportie de 111,9%  in 
anul 2015 fata de 2014, si in proportie de 131,3% in 2016, comparative cu 2015. 
    Se mai poate remarca si scaderea la aproape jumatate a cheltuielilor 
de capital in anul 2016 comparativ cu anul 2015.  
    Ponderea cea mai importanta in titlul de cheltuieli ,,Bunuri si servicii,, 
o ocupa articolul ,,Medicamente si materiale sanitare, care a avut urmatoarea 
evolutie: 
Anul 2014 2015 2016 
Bunuri si 

servicii 
37.264.115 35.143.499 36.374.442 

% fata de 
anul 
precedent 

- 94,3 103,5 

Din care:    
Medicamente 14.577.525 13.215.184 14.324.648 
%fata de anul 
precedent 

- 90,7 108,4 

Materiale 
sanitare 

4.503.224 4.521.356 5.098.285 

% fata de 
anul 
precedent 

- 100,4 112,8 

Reactivi 4.406.639 5.512.718 5.541.752 
% fata de 
anul 
precedent 

- 125,1 100,5 

Dezinfectanti 601.065 409.596 525.339 
% fata de 
anul 

- 68,1 128,3 
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precedent 
    Din datele de mai sus rezulta ca medicamentele au inregistrat o 
reducere in anul 2015 cu 5,7%, dar revenirea pe crestere cu 8,4% in anul 2016 
fata de anul 2015 a adus cheltuielile cu medicamentele la nivelul din 2014. 
    Consumul de materiale sanitare a inregistrat o crestere de numai 
0,4% in anul 205 fata de anul 2014, dar cresterea a fost de 12,8% in anul 2016 
fata de anul 2015.  
    Evolutia cheltuielilor cu reactivii a ainregistrat o valoare importanta in 
anul 2015, cand cheltuielile au crescut cu 25,1%. 
    Consumul de dezinfectanti a scazut in anul 2015 cu 31,9% fata de 
anul 2015, dar a crescut in anul 2016 fata de anul 2015 cu 28,3%. 
    In perioada 2014 - 2016, Consiliul Judetean Hunedoara a transferat 
fonduri catre SJU Deva dupa cum urmeaza: 

Anul 2014 2015 2016 
Totaltransferuri 4.440.994 6.159.504 9.452.530 
%fata de anul 

precedent 
- 138,7 153,5 

Din care:    
Cheltuieli 
salariale in 
natura 

- 151.077 - 

Bunuri si 
servicii 

2.454.139 3.478.583 3.677.022 

Hrana - - 40.441 
Reparatii 
curente 

9.416 - - 

Medicamente 
si materiale 
sanitare 

499.445 2.230.340 5.174.792 

Obiecte de 
inventar 

- - 21.842 

Alte cheltuieli - - 12.483 
Active fixe 
(inclusiv 
reparatii 
capitale) 

1.477.994 299.504 525.950 

    Din informatiile de mai sus se poate observa ca Spitalul Județean de 
Urgență  Deva a beneficiat de transferuri de la CJ Hunedoara in toata perioada 
analizata, acestea crescand de la un an la altul cu procente importante. Cea mai 
mare crestere s-a inregistrat in anul 2016, cand aceste transferuri au crescut in 
proportie de 153,5% fata de nivelul anului 2015. 

90 
 



    Sumele primite de la Consiliul Județean Hunedoara cu titlul de 
transferuri au fost utilizate, in special, pentru achitarea datoriilor fata de furnizorii 
de medicamente si materiale sanitare, dar si pentru bunuri si servicii (furnizori 
de incalzire, iluminat, apa, canal si salubritate) sau hrana. 
    In anul 2016, suma de 525.950 lei primita pentru active nefinanciare, 
a fost utilizata pentru reparatia capitala a Sectiei Pediatrie. 
                 Manifestari științifice 
                   În perioada 24 - 26 noiembrie 2016, Spitalul Judetean de Urgenta 
Deva a organizat Conferinta  Regionala  „Zilele Medicale Devene ” editia a –IX-
a, cu tema  - Interdisciplinaritatea  în urgențele medicale și chirurgicale. 
Această manifestare științifică  s-a desfasurat cu scopul colaborarii intre 
specialistii  spitalului si personalitati ale lumii stiintifice  medicale romanesti. 
Colegiul Judetean al Medicilor din Romania a acordat acestei manifestari  
punctajul maxim pentru educatie medicala continua EMC. La această editie au 
participat aproximativ 400 de persoane medici din judetul Hunedoara precum si 
din judetele limitrofe și asistenți medicali,   acoperind mai multe specialitatiile 
medicale și  fiind realizată cu spijinul Consiliului Județean Hunedoara care a 
acordat prin trasnferuri din bugetul propriu suma de 15.000 lei și cu spijinul 
Consiliului local al Municipiului Deva, care a acordat prin trasnferuri din bugetul 
propriu suma de 15.000 lei. 
               Voluntariat : 
    La nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Deva este organizat 
programul de voluntariat „ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATE!”, unitatea noastra 
asumandu-si responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii 
unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera noastră de activitate şi 
competenţă, asumându-ne datoria de a oferi o experienţă de voluntariat de 
calitate, prin coordonarea corectă şi eficientă a voluntarilor, pentru susţinerea şi 
dezvoltarea voluntariatului în vederea creşterii contribuţiei sale la dezvoltarea 
societăţii noastre. 
    In anul 2016 au fost inregistrati un numar de 60 de voluntari pe 
diferite specialitati medicale, cu studii medii si superioare, care au adus un 
numar de beneficii importante pentru dezvoltarea culturii organizationale in 
cadrul unitatii noastre. 
  
 
 

2. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 
 
    TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI - Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Brad este unitate sanitara cu paturi, in administrarea Consiliului Judetean 
Hunedoara. 
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    In Legea 95/2006 este definit ca unitate sanitara cu paturi care 
asigura asistenta medicala, utilizand factori curativi naturali asociati cu celelalte 
procedee, tehnici si mijloace terapeutice. 
    ACTIVITATEA SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD - 
Obiectul de activitate al unitatii il reprezinta furnizarea de servicii medicale de 
recuperare reabilitare a sanatatii conform standardelor  contractului incheiat cu 
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, in baza contractului cadru privind 
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale 
de sanatate pentru anul 2016 (realizati in perioada 01.01.2016 - 31.12.2016): 
 
INDICATORI CANTITATIVI 
NUMAR CAZURI INTERNATE                   =    1370 
NUMAR CAZURI EXTERNATE                 =    1370 
TB PULMONARA                                     =     120 
AFECTIUNI PULMONARE NETB               =    1250 
NR.ZILE SPITALIZARE CONTABILE         =  40.750 
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE           =   27,81 
RATA DE UTILIZARE A PATURILOR        =   71,83% 
INDICE DE UTILIZARE A PATURILOR      =   262,90 
RULAJ BOLNAV/ PAT                                =   9,45 
 
INDICATORI CALITATIVI 
-RATA  MORTALITATII INTRASPITALICESTI                       =  1,24% 
-RATA INFECTIILOR NOZOCOMIALE                                   =   0.07% 
-SUPRAFATA MEDIE /PAT (mp)                                            =   7.08 
-INDICE DE CONCORDANTA AL DIAGNOSTICELOR         =   97% 
 
INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI 
- COST MEDIU PE ZI DE SPITALIZARE       =     180,23  lei/zi spitalizare - 
PROCENT CHELTUIELI  
   MEDICAMENTE DIN TOTAL BUGET        =      4.05 
-PROCENT CHELTUIELI DE PERSONAL                 =    48.61% 
               DIN TOTALUL CHELTUIELILOR 
-PROCENT CHELTUIELI DE PERSONAL      
               DIN TOTAL CH.CURENTE                                      =    60.64% 
IV.   - TOTAL BUGET –CHELTIUIELI PE PERIOADA: 
                      01.01.2016-31.12.2016                                 = 8.667.980  lei       
         - TOTAL BUGET-VENITURI PE PERIOADA :  
                      01.01.2016-31.12.2016                                = 8.495.750  lei 
CONTRACT CU CJAS HD-DEVA                                      = 5.579.800  lei     
PROGRAM TBC                                                                 =     131000 lei 
VENITURI PROPRII                                                            =      10.685 lei 
VENITURI PROVENITE DIN INCASARI COPLATA          =         4.905 lei 
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SUBVENTII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU 
FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE  
DIN DOMENIUL SANATATII              =     818.670 lei 
SUBVENTII DE LA BUGETELE LOCALE PENTRU 
FINANTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL  
DIN DOMENIUL SANATATII             =     181.330 lei 
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRUPROIECTE FINANTATE DIN 
FEN POSTADERARE           = 1.001.760  lei    FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE   

=     533.400  lei 
SUBVENTII DIN BUGETUL FNUASS PENTRU ACOPERIREA 
CRESTERILOR SALARIALE          = 184.200 lei 
 
    Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii in anul 2016 a-au 
realizat urmatoarele : 

- achizitia unei masini de spalat vase profesionale,  
- achizitia unui autoturism,  
- realizarea lucrarilor de producere a apei calde menajere cu o instalatie 

solara pentru reducerea consumului la combustibil lichid,  
- realizarea proiectului pentru lift persoane.  

 
Indicatori de performanta ai menagementului spitalului public 

in perioada 01.01.2016 – 31.12.2016   
 

Categoria de 
indicatori 

 
Denumirea indicatorului de 

performanţă ai managementului 
spitalului public 

Valoarea 
asumata 

 

Valoarea realizată in 
perioada 

01.01.2016             
31.12.2016 

 
A. Indicatori de 
management ai 
resurselor 
umane 

1. numărul mediu de bolnavi externaţi 
pe un medic; 

180 196 

2. numărul mediu de consultaţii pe un 
medic în ambulatoriu; 

X X 

3. numărul mediu de consultaţii pe un 
medic în camera de gardă/UPU/CPU; 

184 202 

4. proporţia medicilor din totalul 
personalului; 

11% 9.20% 

5. proporţia personalului medical din 
totalul personalului angajat al 
spitalului;A 

60% 70.11% 

6. proporţia personalului medical cu 
studii superioare din totalul personalului 
medical. 

20% 19.67% 

 
 
B. Indicatori de 
utilizare a 
serviciilor 

1. numărul de bolnavi externaţi total şi 
pe secţii; 

1250 
SI=675 
SII=575 

         T=1370 
         SI=654 
         SII=716 

2. durata medie de spitalizare, pe spital 
şi pe fiecare secţie; 

30,70 
SI=29,23 

         T=27,81 
         SI=28,83 
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SII=32,17         SII=26,65 
3. rata de utilizare a paturilor, pe spital şi 
pe fiecare secţie; 

80% 
SI=80% 
SII=80% 

         T=71,83 
         SI=71,61 
        SII=72,04 

4. indicele de complexitate a cazurilor, 
pe spital şi pe fiecare secţie; 

 
X 

 
X 

5. procentul bolnavilor cu intervenţii 
chirurgicale din totalul bolnavilor 
externaţi din secţiile chirurgicale; 

 
X 

 
X 

6. proporţia bolnavilor internaţi cu 
programare din totalul bolnavilor 
internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie; 

 
X 

 
X 

7. proporţia urgenţelor din totalul 
bolnavilor internaţi, pe spital şi pe 
fiecare secţie; 

 
X 

 
X 

8. proporţia bolnavilor internaţi cu bilet 
de trimitere din totalul bolnavilor 
internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie; 

100% 
SI=100% 
SII=100% 

 

T=100% 
SI=100% 
SII=100% 

9. numărul consultaţiilor acordate în 
ambulatoriu; 

X X 

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

 
 

X 

 
 

X 

 
C. Indicatori 
economico-
financiari 
  
  
  
 

1. execuţia bugetară faţă de bugetul de 
cheltuieli aprobat; 

80,00% 97,20% 

 2. procentul cheltuielilor de personal din 
totalul cheltuielilor spitalului; 

34,00% 48,61% 

3. procentul cheltuielilor de personal din 
totalul sumelor decontate de casele de 
asigurări de sănătate din Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate pentru serviciile medicale 
furnizate, precum şi din sumele 
asigurate din bugetul Ministerului 
Sănătăţii cu această destinaţie; 

 
55,18% 

 
           60,64% 

 

4. procentul cheltuielilor cu 
medicamentele din totalul cheltuielilor 
spitalului; 

5% 
 

4.06% 
 

5. costul mediu pe zi de spitalizare, pe 
fiecare secţie; 
 

172,00 
SI 172,00 

SII172,00 

T= 180,23% 
SI =180,23%      
SII=180,23% 
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6. procentul veniturilor proprii din totalul 
veniturilor spitalului (sintagma "venituri 
proprii" înseamnă, în cazul acestui 
indicator, toate veniturile obţinute de 
spital, exclusiv cele obţinute în 
contractul cu casa de asigurări de 
sănătate). 

 
 

           
5,40% 

 
 
 
       3,41%    

 
 
D.Indicatori de 
calitate 
  
 

1. rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe 
total spital şi pe fiecare secţie; 

 
2% 

 

T=1,24% 
 SI =1.07%     
SII=1,39% 
 

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

1% 0,07% 

3. rata bolnavilor reinternaţi în intervalul 
de 30 de zile de la externare; 

X X 

 4. indicele de concordanţă între 
diagnosticul la internare şi diagnosticul 
la externare; 

95% 
 

97% 

 5. procentul bolnavilor transferaţi către 
alte spitale din totalul bolnavilor 
internaţi; 

0,10% 
 

0 

 6. numărul de reclamaţii/plângeri ale 
pacienţilor înregistrate. 

5 0 

 
 

3. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 
 
      Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu este o unitatea sanitară cu 
paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură asistenţă 
medicală de specialitate, preventivă, curativă şi de recuperare a bolnavilor 
internaţi, in regim de spitalizare continua,  funcţionând în baza Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu consolidează calitatea 
actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei 
medicale.  
    In conformitate cu Criteriile de Clasificare a Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu în funcţie de competenţă, stabilite de M.S. prin 
Ordinul nr.1408/2010 şi a Ordinului 675/24.05.2011, Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu este unitate sanitară de categoria V, pentru 
acordarea asistenţei  medicale de specialitate pentru pacienţii din judeţul 
Hunedoara şi din tara.   
    Pe parcursul anului 2016, in cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu au fost internate un numar de 1625 persoane. In vederea diagnosticarii 
sau stabilirii etapei evolutive a bolilor cronice, personalul de specialitate s-a 
folosit de serviciile paraclinice oferite de laboratoarele existente in sanatoriu 
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(analize medicale, imagistica medicala, explorari functionale), in acest sens au 
fost solicitate si efectuate un numar de 26061 investigatii de laborator, 2319 
radiografii, 1221 spirometrii si 2596 analize bacteriologice . 
    In procesul de tratare sau ameliorare a bolii pacientilor le-au fost 
asigurate servicii medicale de calitate oferite de personal medical de specialitate 
precun  si conditii hoteliere care constau in hrana si cazare la un nivel destul  de 
bun, lucru reflectat in chestionarele de satisfactie ale pacientilor. 
    Alocarile de fonduri ale Consiliului Judetean Hunedoara pentru anul 
2016, au contribuit major la buna desfasurare a activitatii noastre. Astfel au fost 
alocate: 

 1.472.000 lei,  pentru utilitati, hrana, medicamente; 
 872.626 lei,  pentru investitii respectiv modernizari. 

    In anul 2016 :  
 A fost incheiat contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta 

medicala de specialitate de recuperare, Medicina fizica si balneologice 
pentru anul 2016 la tariful/zi de spitalizare  – 120,00 lei. 

 Au fost demarate si finalizate lucrarile de investitii pentru realizarea 
extinderii retelei de canalizare de la Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu si pana la reteaua de canalizare a Orasului Geoagiu. 

 Au fost achizitionate medicamente, materiale de curatenie, materiale 
sanitare si dezinfectanti in cantitati suficiente si cu ritmicitate, procedurile 
de lucru au fost respectate astfel ca la finele anului nu a fost inregistrata 
nici o infectie nozocomiala.  

 A fost implementat Programul National de Prevenire, Supraveghere si 
Control al Tuberculozei, pentru 117 pacienti. 

 A fost mentinuta recertificarea ISO 9001:2008, pentru Sistemul de 
management al calitatii serviciilor si autorizarea utilizarii marcii de 
certificare, auditurile de monitorizare conduse de organismul de certificare  
recertificand aceasta. 

    Avand invedere cele expuse mai sus, se poate spune ca misiunea 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu pentru anul 2016, a fost furnizarea 
de servicii medicale diversificate, de cea mai buna caliate, care sa vina in 
întâmpinarea dezideratului nostru principal „VINDECAREA BOLII ŞI 
RECUPERAREA TOTALĂ”, sau în ultima situaţie, „AMELIORAREA 
SIMPTOMATOLOGIEI”având în vedere permanent  SATISFACŢIA 
PACIENTULUI. 
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4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
 
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara are drept misiune asigurarea la nivel judeţean a aplicării legislaţiei, a 
politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi 
a oricăror persoane aflate în nevoie. 
    Evidențe statistice ale D.G.A.S.P.C. Hunedoara în domeniul 
Protecţiei Copilului 

Măsuri de protecţie: 
    Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea 
părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în 
grija acestora are dreptul la protecție alternativă. În cursul anului 2016, au fost 
instituite, modificate sau revocate măsuri de protecție, astfel că la sfârșitul anului 
situația statistică se prezintă astfel:  

- Tutela –  72 copii 
- Adopţia – pe parcursul anului au fost atestate/reatestate 37 familii, s-a 

realizat deschiderea procedurii de adopţie pentru 44 copii, au fost 
încredinţați în vederea adopţiei 11 copii, iar pentru un număr de 18 copiii 
s-a finalizat adopţia 

- Măsuri de protecție specială: 
- Plasament 

- Plasamentul familial la rude/alte familii – 572 copii 
- Plasamentul la asistent maternal profesionist – 231 copii aflaţi 

la 133 asistenţi maternali profesionişti 
- Plasamentul într-un serviciu rezidenţial - 161 copii 

- Plasamentul în regim de urgenţă - 115 copii pe parcursul întregului 
an 

- Supravegherea specializată -  1 copil. 
    Servicii de prevenire  
    Date statistice înregistrate la nivelul anului: 

- Copii aflaţi în centrele de zi şi de recuperare (DGASPC)  – 101 copii - 
număr mediu lunar  

- Copii părăsiţi în unităţi spitaliceşti în anul 2016 
Maternitate – 1 copii 
Pediatrie  - 2 copii 
Spital(alte secții) -1 copii 

- Sesizări cazuri de copii abuzați, neglijați și exploatați prin muncă – 397 
- Cazuri confirmate de copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi prin muncă – 192  
- Număr copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal – 34 copii 

    Serviciul de Evaluare Complexă Copii 
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    La sfârșitul anului 2016 în evidența Serviciului de Evaluare 
Complexă Copii  figurau 1411 copii încadrați într-o categorie de handicap (25 
ușor, 436 mediu, 334 accentuat, 616 grav). 
    Evidențe statistice ale D.G.A.S.P.C. Hunedoara în domeniul 
Protecţiei Persoanei Adulte: 
    Servicii rezidenţiale şi de recuperare pentru persoane adulte 
    In serviciile rezidenţiale pentru persoane adulte, la sfârşitul lunii 
decembrie se aflau un număr de 414 beneficiari. La nivelul judeţului, 263 
persoane adulte cu handicap din familie au beneficiat de serviciile de recuperare 
și alte 29 de persoane cu handicap au frecventat Centrul cu profil ocupațional 
Simeria.  
    Persoane Adulte încadrate într-o categorie de handicap: 

   In anul 2016 au fost emise de către Comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap un număr de 6703 certificate de încadrare în 
grad de handicap (dintre care 2718 au fost cazuri noi). La acest număr se 
adaugă certificatele de încadrare în grad de handicap cu valabilitate permanent, 
astfel că evidenţa D.G.A.S.P.C. Hunedoara indică la sfârşitul lunii decembrie un 
număr de 18955 persoane adulte neinstituţionalizate încadrate în grad de 
handicap. 
    Direcţia Economică 
    Bugetul alocat pentru anul 2016 pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara se cifrează la 114.434,78 mii 
lei, din care 21.634 mii lei pentru cheltuieli de personal, 10.808,08 mii lei pentru 
cheltuieli materiale şi servicii, 76.541,50 mii lei pentru ajutoare sociale (drepturi 
pentru copii şi persoane adulte), 2662 mii lei pentru asociaţii şi fundaţii, 2789,20 
mii lei pentru cheltuieli de capital. 
    Sursele de finanţare ale acestui buget provin de la: 

- bugetul de stat, în sumă de 100.120 mii lei; 
- buget propriu al judeţului în sumă de 10.050 mii lei; 
-    Ministerul Muncii,Familiei,Protecției Sociale și Persoane Vârstnice în 
sumă de 2.013,45 mii lei; 
-  sponsorizare în suma de 86,90 mii lei 

    La aceste surse de finanţare s-au adăugat şi sumele provenite din 
alte surse:  

- veniturile proprii din contribuţii ale persoanelor adulte asistate în 
centrele din subordinea DGASPC HD –1500 mii lei, 

- alte venituri din prestării de servicii – 13 mii lei, 
    In vederea asigurării condiţiilor optime, precum şi pentru îndeplinirea 
standardelor minime obligatorii atât în serviciile destinate copiilor, cât şi în cele 
pentru persoane adulte, DGASPC Hunedoara a realizat de la începutul anului şi 
până la sfârșitul lunii decembrie 2016 o serie de investiții și lucrări de reparaţii 
curente: 
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- În servicii pentru protecţia copilului: reparații curente și lucrări de 
izolare termică exterioară, lucrări de montaj pervazuri exterioare la C.P. 
Lupeni, lucrări de modificare a instalației interioară de încălzire și apă 
caldă la C.P. Vulcan, jgheaburi la CP Orăștie;  

- În servicii pentru protecţia persoanei adulte: reparații la acoperiș și 
terasă și lucrări electrice la C.I.A. nr. 3 Păclișa, reparații în casei 
centralei termice la C.I.A. Bretea-Strei, reparații instalație paratrăsnet și 
alte reparații curente la C.I.A. Brad ); 

- In sediile D.G.AS.P.C. Hunedoara: lucrări de reparații la instalația 
electrică interioară și înlocuire tablou electric general la sediul din 
Barițiu, lucrări de remediere tablou electric la sediul central; 

- Investiții: s-a achiziționat centrală termică pe gaz la C.P. handicap 
Hunedoara, C.P. Brad, Centrul de zi Petroșani și vas expansiune la 
C.P. Orăștie, centrală termică pe lemne la C.I.A. Petrila  și C.I.A. 
Păclișa, centrala termică pe gaz la C.I.A. Geoagiu și boiler/termoboiler 
la C.I.A. Păclișa, C.I.A Bretea, C.I.A. Brănișca, C.I.A. Geoagiu. 

    Valoarea investiţiilor în perioada raportată a fost de 309.733,02 lei 
de la bugetul de stat prin  AJPIS si 241.564,45 lei de la bugetul CJ. 
    Drepturi şi facilităţi pentru persoanele cu handicap 
neinstituţionalizate la finalul lunii decembrie 2016. 
    Pentru anul 2016 D.G.A.S.P.C Hunedoara a avut un buget alocat în 
valoare de 76.300.000 lei pentru plata drepturilor și facilităților persoanelor cu 
handicap neinstituționalizate, din care 74.203.210 lei pentru prestații sociale, 
2.066.000 lei pentru decontarea transportului interurban și 30.000 lei pentru 
plata dobânzilor la creditele contractate de către peroanele cu handicap. 
    In  anul 2016 au fost deschise credite bugetare în valoare totală de 
76.267.392,65 lei din care 74.188.481,37 lei pentru prestații sociale, 
2.049.817,41lei pentru decontarea transportului interurban și 29.093,87 lei 
pentru plata dobânzilor la credite. 
    Un număr mediu lunar de 19.725 persoane cu handicap, dintre care 
1.276 minori, au beneficiat în anul 2016 de facilități și prestații sociale prevăzute 
de Legea nr. 448/2006, după cum urmează: 

- indemnizații lunare în sumă de 42.708.422, pentru un număr mediu de 
16.921 persoane cu handicap; 

- buget personal complementar lunar în sumă de 20.279.094 lei, pentru un 
număr mediu de 19,725 de persoane cu handicap din care 18.449 adulți și 
1.276 minori; 

- alocații hrană copii cu HIV/SIDA, în sumă de 24.894 lei, pentru un număr 
mediu  

de 6 copii; 
- indemnizații însoțitor pentru adultul cu handicap vizual grav, în sumă de 

10.653.231 lei, pentru un număr mediu de 914 persoane; 
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           - taxe poștale pentru transmiterea drepturilor bănești în sumă de 
522.840,37 lei; 
           - transport interurban persoane cu handicap în sumă de 2.049.817,41 lei 
pentru un număr mediu lunar de 3.452 persoane cu handicap. 
           - dobândă credit bancar în sumă de 29.093,87 pentru un număr mediu de 
27 de persoane cu handicap. 
 De asemenea au fost eliberate pentru persoanele cu handicap 
următoarele: 
 - un număr total de 55.699 bilete transport interurban din care 23.178 
bilete transport CFR și 35.251 bilete transport AUTO; 
 - un număr de 546 legitimații transport interurban noi eliberate; 
 - un număr de 826 legitimații transport urban noi eliberate; 
    Resurse umane 
    In ceea ce privesc resursele umane, la nivelul DGASPC la sfârşitul 
anului 2016 din totalul de 987 posturi prevăzute în organigrama erau ocupate un 
număr de 751 posturi dintre care 94 funcţionari publici, 133 asistenţi maternali 
profesionişti şi 524 personal contractual. Un număr de 80 angajaţi ai instituţiei, 
asistenţi maternali profesionişti, personal contractual şi funcţionari publici au 
participat la cursuri de perfecţionare şi programe de specializare. 
    Acţiuni/activități realizate în perioada ianuarie – decembrie 2016 
1. Și în anul 2016 D.G.A.S.P.C. Hunedoara a încheiat noi protocoale şi 

convenţii de colaborare sau a continuat colaborarea cu unităţi şcolare, unităţi 
spitaliceşti, instituţii de cultură,  I.P.J., S.P.A.S., I.T.M., D.S.P., I.S.J., I.S.U, 
A.J.O.F.M., Penitenciarul Bârcea Mare, O.N.G – uri, alte persoane fizice sau 
juridice. 

2. În primul trimestru al anului 2016 s-a desfăşurat campania de descurajare a 
cerşetoriei „Locul copilului este în familie şi la şcoală, nu pe stradă” în 
municipiile şi oraşele din zona Văii Jiului, Deva, Călan, Hunedoara, Haţeg, 
Orăştie, Brad, cu sprijinul SPAS-urilor, unităţilor de Poliţie şi de Jandarmerie 
locale şi cu sprijinul ANITP Alba-Iulia. De asemenea au avut loc pe tot 
parcursul anului,  în toate oraşele şi municipiile din judeţ,  acţiuni de 
identificare a copiilor lăsaţi nesupravegheaţi pe stradă, în colaborare cu 
SPAS-urile, unităţile de Poliţie şi Jandarmerie locale. Cu aceste ocazii au fost  
distribuite și materiale tematice de informare a opiniei publice pentru 
combaterea acestui fenomen, au fost identificaţi minorii lăsaţi 
nesupravegheaţi pe stradă şi s-au instituit măsurile legale ce s-au impus.  

3. Cu ocazia Zilei mondiale a sindromului Down – 21 martie, sub denumirea 
„Respect pentru copiii cu dizabilităţi” a fost organizată la sediul instituţiei 
din strada Bariţiu o întâlnire cu copiii cu sindrom Down şi părinţii acestora în 
cadrul căreia s-au desfăşurat activităţi ludice şi recreative, picturi pe faţă şi 
concurs de dans. 
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4. Ziua internaţională a copilului – 1 Iunie - a fost marcată prin organizarea 
unei petreceri la un loc de joacă pentru un număr de 34 de copii aflaţi cu 
măsură de protecţie la asistent maternal profesionist.  

5. Cu ocazia Zilei naţionale a adopţiei – 2 iunie, sub denumirea “Familia – 
universul meu fericit”, s-a desfăşurat o întâlnire între familiile adoptatoare, 
copii adoptaţi şi reprezentanţii DGASPC în scop de socializare, schimb de 
impresii şi petrecerea timpului liber în mod plăcut. Cu sprijinul Teatrului de 
Artă Deva şi al Primăriei Municipiului Deva, un număr de 62 de copii, cu 
vârsta cuprinsă între 2 şi 11 ani însoţiţi fiind de părinţi, au vizionat un 
spectacol de teatru şi au petrecut împreună la un loc de joacă situat în 
municipiul Deva.  

6. Ziua împotriva violenţei asupra copilului - 5 Iunie a fost  marcată de 
DGASPC Hunedoara printr-un concurs de eseuri în rândul tinerilor liceeni 
„Violenţa este argumentul celui lipsit de argumente”, desfăşurat în 
perioada 1 – 21 iunie 2016. La concurs au participat 18 elevi din cadrul 
Colegiului Naţional de Informatică ”Traian Lalescu” Hunedoara şi Colegiului 
Național Pedagogic ” Regina Maria” Deva. Acţiunea a fost mediatizată atât în 
cadrul unei emisiuni televizate, cât şi pe pagina de internet a instituţiei, iar 
primele trei eseuri au fost premiate. 

7. S-a colaborat permanent, la nivel judeţean cu instituţii relevante, în scopul 
soluţionării tuturor cazurilor de violenţă în familie sesizate, intervenindu-se şi 
asigurându-se suport victimelor şi familiilor acestora în vederea depăşirii 
situaţiei. În trimestrul al doilea în cadrul unui proiect privind securitatea în 
mediul on-line, desfăşurat în colaborare cu ISJ, IPJ şi Fundaţia „Salvaţi 
copiii”, specialişti din cadrul DGASPC Hunedoara şi IPJ Hunedoara au 
desfăşurat activităţi de informare asistenţilor maternali profesionişti din cadrul 
instituţiei și reprezentanți SPAS. 

8. În cadrul Centrului de Management al carierei, respectiv Centrul Mobil de 
incluziune socială s-au desfăşurat activităţi de informare şi consiliere privind 
piaţa muncii, în scopul incluziunii pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, 
respectiv a romilor din judeţul Hunedoara, persoanele fiind îndrumate să 
participe şi la cursuri de formare profesională. 

9. Sub denumirea „Efortul lor poate fi valorificat”, în scopul promovării 
abilităților persoanelor cu dizabilităţi şi a nediscriminării acestora, s-a 
desfăşurat în luna septembrie 2016 o întâlnire între angajatori şi tineri cu 
dizabilităţi, la care au participat 4 angajatori hunedoreni, unii dintre ei fiind 
fondatori ai unor unităţi protejate, un reprezentant AJOFM Hunedoara, 
reprezentanţi ai Asociaţiei Handicapaţilor Neuromotori Hunedoara şi 9 
persoane cu dizabilităţi. În cadrul întâlnirii au fost prezentate principalele 
modificări legislative în domeniu, modele de bune practici, experienţe în 
muncă şi exemple de greutăţi întâmpinate şi au fost distribuite broşuri 
informative.  
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10. Pentru marcarea Zilei de 20 noiembrie – Ziua Internaţională a drepturilor 
copilului, D.G.A.S.P.C. Hunedoara a lansat în rândul copiilor de  clasa a III - 
a şi a IV- a din 5 unităţi şcolare din mediul rural, concursul „Să ne colorăm 
copilăria”. Drepturile conferite prin lege, dar şi obligaţiile ce le revin au fost 
prezentate copiilor într-un format atractiv, prin jocuri şi prezentări power-
point, acestora revenindu-le sarcina de a aşeza frumos pe coala de desen tot 
ceea ce au învăţat. La final au fost acordate premii în dulciuri şi diplome 
pentru toţi copiii, acţiunea şi cele mai bune trei desene fiind mediatizate şi pe 
pagina de internet a instituţiei. Tot pentru marcarea zilei de 20 noiembrie în 
cadrul centrelor rezidenţiale pentru copii, sub titlul „Un zâmbet de copil, un 
drept câştigat” au fost prezentate drepturile şi obligaţiile copiilor într-o 
manieră interactivă, potrivită vârstei acestora.  

11. Cu ocazia Zilei Internaţionale pentru eliminarea violenţei asupra femeii – 
25 noiembrie – 25 noiembrie, D.G.A.S.P.C. Hunedoara a desfăşurat în luna 
noiembrie, sub denumirea „Spune NU violenţei”, o campanie de informare 
prin distribuire de materiale la primăriile/SPAS-urile şi unităţile de învăţământ 
din zona municipiilor Deva, Brad, Hunedoara, Orăştie, Haţeg, zona Văii Jiului 
şi a primăriilor de comune. Tot începând cu luna noiembrie, D.G.A.S.P.C. 
Hunedoara desfăşoară în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Egalitatea 
de Şanse între Femei şi Bărbaţi, „Campania naţională de conştientizare şi 
informare publică privind violenţa în familie” prin care se promovează numărul 
de telefon 0800.500.333 la care victimele violenţei în familie pot suna gratuit 
în regim non-stop. Campania îşi propune prevenirea violenţei în familie, 
promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi combaterea 
stereotipurilor de gen, precum şi discriminarea sexuală în context familial. 
Materialele informative elaborate în cadrul campaniei sunt distribuie în 
unităţile de învăţământ şi primăriile/SPAS-urile din judeţ. 

12. În toate centrele destinate protecţiei copilului şi adultului aflate în subordinea 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara s-au desfăşurat activităţi de petrecere a timpului 
liber (excursii, tabere, serbarea zilelor de naştere şi de nume a beneficiarilor, 
acţiuni şi serbări prin care s-au marcat zilele cu semnificaţie deosebită de 
peste an, întâlniri cu diverse ocazii etc.), activităţi pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă, activităţi ergoterapeutice etc. 

 
 

5. Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș 
 
    Unitatea de Asistență Medico-Socială  Baia de Criș  este  o instituție 
publică de interes județean cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Consiliului județean Hunedoara. Ea are ca obiect de activitate asigurarea la 
nivel județean a aplicării politicilor și strategiilor de asistență medico-socială, prin 
acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și de servicii sociale 
persoanelor vârstnice cu nevoi medico-sociale din județul Hunedoara. 
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    U.A.M-S Baia de Criș a fost inființată prin Hotărârea Consiliului Local 
Baia de Criș nr.24/2003 privind inființarea Unității de Asistență Medico-Socială 
Baia de Criș si trecută în subordinea Consiliului Județean Hunedoara prin 
Hotărârea nr.4/2005 privind trecerea Unității de Asistență Medico-Socială Baia 
de Criș în responsabilitatea administrativă și finaciară a Consiliului Județean 
Hunedoara,  în temeiul O.G.70/2002, art.5 și 6, privind administrarea Unităților 
sanitare publice de interes județean si local, modificată si completată de 
Ordonanța Guvernului nr.78/2004. 
       Principalele categorii de persoane cărora li se adresează  serviciile 
unității sunt persoanele  vârstnice, persoanele cu handicap, bolnavii cronici, 
persoanele care sufera de boli incurabile si care necesită  permanent îngrijire si 
tratament. 
         Internarea in unitate se face la recomandarea unităților sanitare  sau 
la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza grilei de evaluare medico-
socială, conform Ord.491/2003 al M.M.S.F.si M.S.P. Internarea se face fără 
discriminare de sex, vârstă, religie, apartenență etnică, sau nationalitate, 
venituri, avându-se în vedere doar locurile disponibile. 
           In cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș se acordă 
urmatoarele servicii de îngrijire, medicale si sociale: 

a) Servicii de natură medicală – sunt serviciile medicale și de îngrijire 
recomandate si realizate în conformitate cu tipurile de afecțiuni pe care le 
prezintă  personele internate. 

Principalele servicii acordate in cadrul U.A.M-S Baia de Criș sunt: 
         - evaluarea la internarea in unitate 
         - monitorizarea parametrilor fiziologici  
         - administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular,        
           subcutanat, intradermic, prin perfuzie endovenoasă  
         - măsurarea glicemiei cu glucometrul 
         - aplicații medicamentoase locale  
         - îngrijirea plăgilor simple și suprainfectate 
         - îngrijirea escarelor multiple 
         - îngrijirea tubului de dren  
         - îngrijirea stomelor și fistulelor  
         - calmarea și tratarea durerii  
      b) Servicii sociale: 
         - ajutor pentru igiena corporală  
         - îmbracare și dezbrăcare  
         - igiena eliminărilor  
         - hrănire și hidratare  
         - transfer și mobilizare  
         - deplasări în interior  
         - efectuarea de cumpărături  
         - deplasări în exterior  
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         - companie  
         - activități de administrare și gestionare a bunurilor 
     Unitatea dispune de proceduri si regulamente interne care respectă și 
sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șansă și tratament, 
precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor: 
            - existența „CARTEI DREPTURILOR BENEFICIARILOR„ - de care iau 
cunoștință atât beneficiarii, cât și aparținătorii acestora, din momentul internării  
              - „MANUALUL DE PROCEDURI„ - prin care sunt informați de serviciile de 
care pot beneficia  
         - existența „CUTIEI CALITATII SERVICIILOR” - unde beneficiarii pot depune 
sugestii sau reclamații, respectându-se  confidentialitatea. 
        In cadrul U.A.M-S Baia de Criș serviciile sunt furnizate cu respectarea 
regulilor privind  intimitatea. Orice măsură luată sau intenție se realizează cu 
acordul beneficiarului/reprezentantului legal. Beneficiarii își pot exprima 
nemulțumirea  fără  teamă și represalii. Datele personale ale acestora sunt păstrate 
în siguranță și confidențialitate, iar gestionarea propriilor bunuri se face după 
preferințele fiecărui beneficiar. 
          Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș este structurată 
pavilionar; dormitoarele  beneficiarilor, spațiul destinat birourilor, bucătăria și 
spălătoria fiind amenajate fiecare în alt pavilion . 
         In ceea ce privește mișcarea beneficiarilor, în anul 2016 au fost 
înregistrate 107 internări, din care 70 femei și 37 bărbați cu o medie de vârstă de 
peste 78 ani, gradul de ocupare a locurilor fiind de 95% . 
           Pentru funcționarea unității în condiții optime, în anul 2016 bugetul 
alocat Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș  a fost  de 2.272.000 lei, 
din care: 1700.000 lei – Consiliul Județean Hunedoara, 352.000 lei – Direcția de 
Sănătate Publică a județului Hunedoara, 220.000  lei – venituri proprii obținute din 
contribuția beneficiarilor. 
          In cadrul UAM-S Baia de Cris in anul 2016 au fost executate 
urmatoarele lucrări de reparații și de întreținere: 

- Reparații interioare bucătărie, centrală termică. 
- Reparații exterioare trotuare. 

                  Au fost încheiate contracte cu toți furnizorii de produse și de servicii. 
                 Bolnavii  beneficiază de un club al lor, unde pot juca șah, rummy etc., 
pot să-și primească rudele sau prietenii care îi vizitează. Tot aici se sărbătoresc 
lunar zilele lor de naștere, precum și alte evenimente din cursul anului (1 octombrie 
– Ziua persoanelor vârstnice, sărbătorile religioase etc). 
    Pentru a menține in permanență legatura cu lumea din exteriorul unității, 
instituția a organizat pentru bolnavi excursii la schitul Sf.Nectarie, Valea Nandrului, 
jud.Hunedoara. 
            In acordarea serviciilor medico-sociale de calitate, UAM-S Baia de Criș 
a avut  permanent relații de colaborare cu serviciile sociale de la nivelul primăriilor 
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din județ, care întocmesc grila de evaluare în baza căreia este internată orice 
persoană și cu familiile beneficiarilor, acolo unde este posibil. 
            UAM-S Baia de Criș a incheiat parteneriate și convenții de colaborare 
cu: Postul de Poliție Baia de Criș, Casa de Cultură a municipiului Brad, Scoala 
Generală Avram Iancu din Baia de Criș si convenție de voluntariat cu Parohia Baia 
de Criș, reprezentata prin preot Miron Brusturean, Parohia ortodoxă Ribița, 
I.I.Oprișa Simonel, contract de colaborare cu SC Interlog Brad, Liceul Tehnologic 
Crișan Crișcior, Scoala Postliceală Henri Coandă Brad, Asociația Filantropia 
Oradea - sucursala  Mănăstirea Izbuc jud.Bihor, Colegiu Avram Iancu Brad, 
Biblioteca Județeana Ovid Densușianu Deva. 
            Pentru rezolvarea situațiilor de urgență medicală, unitatea are o colaborare 
permanentă cu Spitalul  municipal Brad. 
 
 
 
 
 

C. SERVICII PUBLICE DE INTERES JUDETEAN 
 

1. Direcția Publică Comunitară de evidență a Persoanelor 
 
    Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, a fost 
înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 10/2005 funcţionează ca instituţie publică de 
interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice 
judeţene. 
    Instituţia are in structură: Serviciul de evidenţă a persoanelor şi 
ghişeu unic, Serviciul de stare civila, Serviciul juridic, economic, resurse 
umane şi relaţii publice şi Compartimentele: informatică  şi adminpistrativ, în 
conformitate cu prevederile OUG 77/2013 privind asigurarea functionalitatii 
administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la 
institutiile si autoritatile publice. 
     Principala atribuţie a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor Hunedoara, aşa cum este precizat în actul normativ de înfiinţare, 
este aceea de a coordona şi controla metodologic activitatea serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor din cadrul judeţului precum si 
modul de gestionare si de intocmire a registrelor de stare civila. În contextul 
acestor atribuţii, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor 
Hunedoara, direcţionează un număr de 14 servicii publice locale de evidenţă a 
persoanelor şi (în domeniul stării civile) un număr de 69 de unităţi administrativ-
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teritoriale existente pe raza de competenţă, toate cuprinzând o populaţie activă 
de 465551 locuitori.  
      În indeplinirea atributiilor legale, Directia Publică Comunitară de 
Evidenţă a Persoanelor Hunedoara a cooperat cu direcţiile de specialitate 
din cadrul  Consiliului Judetean Hunedoara, cu Directia pentru Evidenta 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, cu autoritatile publice 
locale, institutiile publice şi alte persoane juridice sau fizice. 
    Pe linie de control metodologic, eforturile D.P.C.E.P. Hunedoara au 
fost concentrate în principal pe activitatea desfăşurată de serviciile publice 
comunitare locale şi de ofiterii de stare civila de pe raza de competenţă, prin 
derularea activitatilor specifice starii civile şi evidenţei persoanelor, precum şi 
pe solutionarea şi operarea corespondenţei curente, a petiţiilor, a furnizarilor 
de date cu caracter personal în conformitate cu normele legale în vigoare, 
informatii de interes public, etc, astfel fiind acoperite următoarele arii de 
interes: 

A. Activitati pe linie de management; 
B. Activitati de evidenta a persoanelor; 
C. Activitati de stare civila; 
D. Activitati informatice; 
E. Activitati juridice, relatii publice şi de secretariat; 
F. Activitati financiar-contabile, administrative şi tehnico-materiale; 
G. Activitati de resurse umane, perfectionare şi formare 
profesionala;  
H. Activitati achizitii publice; 

    ACTIVITATI PE LINIE DE MANAGEMENT: 
      Pe această linie, au fost derulate actiunile specifice rezultate din 
planul de masuri şi activitati aprobate de onducere, precum şi alte activităţi ce au 
intervenit pe parcursul acestei perioade, astfel: 
- o atentie deosebita s-a acordat corespondenţei parvenite de la M.A.I - 
D.E.P.A.B.D. Bucureşti, aceasta fiind selectată şi transmisă de îndata celor 
indreptăţiţi, in vederea luării la cunoştinta şi aplicării întocmai a conţinutului 
acesteia; 
- s-au organizat instruiri şi prelucrari ale tuturor radiogramelor primite de la 
D.E.P.A.B.D. Bucureşti, cu lucratorii serviciilor de specialitate vizati, raportat la 
continutul fiecarui document  transmis; 
- s-a mentinut activitatea de respectare la nivelul institutiei a normelor de 
securitate a sistemelor informatice, in conformitate cu dispozitiile M.A.I –  
D.E.P.A.B.D. Bucureşti; 
 - s-au organizat şedinte de lucru cu personalul propriu ori de câte ori nevoile 
au impus comunicarea unor aspecte legale, organizaţionale sau procedurale. 
- In conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr 27/2002 privind 
activitatea de reglementare si solutionare a petitiilor în cursul anului 2016 au fost 
înregistrate, analizate şi soluţionate un număr de 6 petitii vizând activitatea de 
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profil. 
- In cadrul programului de audienţă s-au clarificat şi solutionat pozitiv cererile 
cetatenilor, iar in cazul în care solicitarile au fost de competenta altor institutii, 
au fost indrumati catre acestea. Au fost primiti in audienta în cursul anului 2016 
un numar de 12  cetateni ,deasemenea  au fost solutionate toate spetele 
telefonice comunicate de catre lucratorii celor 14 SPCLEP din judet si ai 
primarilor din judet pe domeniu de activitate. 
- pe parcursul anului s-au derulat activităţi specifice de popularizare în 
mass-media a prevederilor legale cu privire la activitatea de stare civilă şi 
evidenţă a persoanelor, la nivelul judetului au fost publicate 36 articole in presa 
locala scrisa si 18 materiale difuzate la posturile locale de televiziune, 
majoritatea facand referire la prevederile legale pe linie de stare civila si de 
evidenta a persoanelor, despre modificarile avute în programul de functionare, 
despre punerea in legalitate a persoanelor cu carţi de identitate expirate,  
despre documentele necesare eliberarii actelor de identitate, despre iniţierea     
înfiintari S.P.C.L.E.P. Geoagiu. In ceea ce priveste derularea procedurilor de 
infiintare a noului serviciu a fost acordat tot sprijinul necesar din partea institutiei 
noastre, pentru derularea procedurilor de infiintare  a acestui serviciu. 
- s-a continuat activitatea de respectare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 
pentru perioada 2016 – 2020, şi a măsurilor adoptate de D.P.C.E.P. în 
Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 
mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020. 
- s-a continuat implementarea Sistemului de Control Intern Managerial la Nivelul 
instituţiei, potrivit Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12 
iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 
publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor 
de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - s-a menţinut  sistemul de management  al calităţii în conformitate cu 
standardul ISO 9001:2008, în vederea realizării obiectivelor strategice ale 
instituţiei şi a asigura eficacitatea utilizării resurselor financiare; 
- s-au asigurat mijloacele tehnico – materiale şi aprovizionarea necesară 
funcţionării în condiţii optime a instituţiei; 
- s-a coordonat activitatea de arhivare a documentelor rezultate din activitatea 
curentă în conformitate cu normele legale în materie; 
    Activitatea D.P.C.E.P. Hunedoara a fost orientată în principal spre 
activităţi de sprijin şi îndrumare desfăşurate la nivelul serviciilor locale şi a 
oficiilor de stare civilă de pe raza de competenţă, spre instruirea personalului pe 
probleme specifice, fiind organizate astfel 4 convocări trimestriale cu şefii 
acestora, la care au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Biroului Judeţean de 
Administrare a Bazelor de Date, Serviciului de Ordine Publică, acestea având 
ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate cetăţenilor.  La nivelul judetului 
exista probleme in ceea ce priveste lipsa personalui atat pe linie de evidenta 
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persoanelor cat si stare civila ( salariile foarte mici determina lucratorii sa solicite 
suspendarea activitatii  pentru a putea sa plece sa lucreze in strainatate sau in 
alte domenii), in aceste conditii un lucrator nou este foarte greu sa desfasoare 
activitatile specifice la un nivel ridicat de performanta. 
    ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢA PERSOANELOR: 
      Managementul serviciului de evidenta persoanelor a fost 
asigurat  pe această perioadă de d-na Marian Florica. 
                   Principalele obiective ale Serviciului de evidenţa  persoanelor din 
cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor au fost axate şi 
concentrate în principal pe efectuarea activitaţilor de îndrumare şi control 
metodologic la cele 14 servicii publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor de pe raza judeţului Hunedoara, pregătirea şi instruirea 
personalului încadrat la aceste servicii, acordarea sprijinului de specialitate atât 
cetaţenilor cât şi noilor angajaţi ai serviciilor. 
                   De asemenea, Serviciul de evidenţa persoanelor doreşte să se 
evidenţieze la    nivelul judeţului ca un serviciu public profesionist, dornic să 
ofere servicii de calitate cetăţenilor şi colaboratorilor săi. 
                    Pe parcursul anului 2016 au fost desfăşurate un număr de 14 
controale metodologice complexe, aspectele şi neregulile identificate de către 
colectivul de control, precum şi concluziile finale, regăsindu-se în Rapoartele de 
control întocmite la finalizarea perioadei de control. Acestea sunt transmise atât 
serviciului în cauză cât şi secretarilor unităţilor administrative în subordinea 
cărora funcţionează SPCLEP –urile din judeţ. 
                      Totodată, au fost efectuate un număr de 14 recontroale, in 
vederea verificării îndeplinirii măsurilor dispuse în rapoartele mai sus 
menţionate. 
                       Au fost realizate, împreună cu lucrători din cadrul SPCLEP-urilor 
un număr de 28 controale la centrele de ocrotire a minorilor de pe raza 
judeţului Hunedoara, precum şi la unităţile sanitare în cadrul cărora 
funcţionează secţii de maternitate, prilej cu care au fost dispuse măsuri legale 
de punere în legalitate  cu acte de stare civilă şi acte de identitate a persoanelor 
instituţionalizate care nu aveau astfel de documente şi a mamelor internate care 
nu deţineau acte de identitate. 
                       Având în vedere că în cursul anului 2016 au fost angajaţi în 
cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor noi 
lucrători, au fost efectuate un  număr de 3 instruiri la SPCLEP Simeria, Brad,  
şi Vulcan, ocazie cu care au fost prelucrate persoanelor în cauză actele 
normative pe linie de evidenţă a persoanelor, aflate în vigoare. Deasemenea au 
fost desfasurate si 6 controale tematice, referitoare la modul de actualizare in 
RNEP  a comunicarilor de deces primite de la oficiile de stare civila,   la 
SPCLEP Uricani , Hunedoara, Brad, Aninoasa, Orastie si Hateg avand in 
vedere alegerile. 

108 
 



                 Conform dispoziţiilor DEPABD, în cursul anului 2016 au fost 
organizate 4  convocări trimestriale cu şefii serviciilor de evidenţă a 
persoanelor, la convocările respective fiind invitaţi şi prezenţi totodată 
reprezentanţi ai Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind 
Evidenţa Persoanelor şi ai Serviciului de Ordine Publică din cadrul I.P.J. 
Hunedoara. 
                 In perioada analizată serviciile publice comunitare locale de evidenţă 
a persoanelor au eliberat în regim de ghişeu unic un număr de 47.136  acte de 
identitate, dintre care 44.799 cărţi de identitate şi 2.337 cărţi de identitate 
provizorii. 
                 La nivelul serviciilor locale au fost realizate 253 acţiuni cu staţia 
mobilă, fiind puse în legalitate un număr de 538 persoane 
                 De asemenea, în perioada de referinţă s-au aplicat un  număr de 329 
sancţiuni contravenţionale în valoare de 18213. 
                 În cursul anului 2016 au fost demarate toate procedurile de infiinţare 
a  unui nou serviciu de evidenţa persoanelor, respectiv Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Geoagiu, fiind primit  avizul de 
infiintare de la DEPABD, urmind ca dupa dotarea noului serviciu cu aparatura  
conform indrumarilor primite de la DEPABD, sa fie solicitat avizul de functionare 
a acestui serviciu, care va deservii un nr. de    6500, pentru orasul Geoagiu si 
comuna Balsa. 
                 O importanţă deosebită s-a acordat şi următoarelor activităţi: 
- transmiterea cu maximă operativitate la serviciile publice comunitare locale de 
evidenţă din  judeţ, prin reţeaua F.T.P., a tuturor dispoziţiilor şi radiogramelor 
primite de la DEPABD Bucureşti în vederea insuşirii şi aplicării întocmai de către 
toate serviciile aflate pe raza de competenţă, asigurându-se astfel un mod unitar 
de lucru la nivelul judeţului Hunedoara. 
-rezolvarea promptă şi corectă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
a tuturor solicitărilor primite din partea cetăţenilor, atât la nivelul structurii 
noastre cât şi la ghişeele serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor.  
                 Planificarea activităţilor specifice stabilite prin lege atât serviciului 
judeţean cât şi serviciilor locale s-a concretizat în planuri de măsuri şi activităţi 
trimestriale în care au fost cuprinse toate activităţile de linie, avizată de către 
persoana care coordonează aceste activităţi. 

                       Nereguli generale constatate în activitatea de control:  
- a fost identificată o cerere de eliberare a actului de identitate la motivul “ 
restabilirea domiciliului din străinătate în România” la care nu se regăsea, ataşat 
în copie, actul de identitate sau paşaportul eliberat de autorităţile străine, aşa 
cum prevede art. 61, al. 1, lit. b din HG nr. 1375/2006; 
- a fost identificată o cerere pentru eliberarea actului de identitate prin procură la 
motivul “ furt” , la care nu s-a regăsit consimţământul de primire în spaţiu al 
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găzduitorului, iar declaraţia privind furtul actului de identitate dată în faţa 
autorităţilor străine nu a fost tradusă în limba română; 
-au fost identificate cereri la care nu se respectă prevederile Radiogramei 
3404688/2012 privind notificarea imobilului în cartea funciară ca şi locuinţă a 
familiei; 
- au fost identificate cereri care nu aveau toate rubricile completate pe verso;   
- au fost identificate cereri la care dovada adresei de domiciliu s-a făcut cu 
adeverinţă eliberată de către primării din care nu rezultă cine este proprietarul; 
- au fost identificate unele cereri la eliberarea cărţilor de identitate provizorii 
unde se regăseau alte motive decât cele prevăzute in HG . 1375/2006;    
                  Toate aceste nereguli au fost comunicate catre SPCLEP -urile unde 
au fost identificate pentru  a fi solutionate. 
    ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ: 
    Managementul serviciului de stare civila a fost asigurat 
temporar pe această perioadă de d-ra Chis Alexandra, şi a urmărit realizarea 
urmatoarelor obiective fundamentale: 
- coordonarea activitatii celor 69 unităţi administrativ-teritoriale în domeniul 
starii civile; 
- controlul activitatii desfăşurate în teritoriu pe linie de stare civilă; 
- operarea menţiunilor pe actele de stare civilă, exemplarul II, primite din 
teritoriu;  
- organizarea şi desfăşurarea instruirii ofiterilor de stare civilă şi a 
funcţionarilor publici care au delegate atribuţii de ofiter de stare civilă; 
- solutionarea corespondenţei şi a petiţiilor repartizate serviciului de stare 
civila;  
- verificarea şi avizarea dosarelor ce privesc transcrierea certificatelor de stare 
civilă emise de autorităţile străine; 
- intocmirea referatelor cu propunere de aprobare sau respingere a 
schimbării numelui / prenumelui pe cale administrativă; 
- verificarea şi întocmirea referatului de aprobare/respingere a dosarului de 
rectificare a actelor de stare civile ce conţin erori; 
    Concluzionând asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor pe 
linie de stare civilă, precum şi indicatorii realizaţi in perioada de referinţă, 
putem afirma că lucrătorii din cadrul serviciului de stare civilă şi-au îndeplinit 
obiectivele propuse fiind desfăşurate un numar de 75 controale şi 3 
deplasari efectuate cu ocazia predari – primiri gestiunii de stare civilă. 
    Au fost realizate un număr de 27 controale la centrele de ocrotire a 
minorilor şi a persoanelor cu dizabilitati, impreuna cu lucratorii din teritoriu, cu 
prilejul carora s-au dispus masuri legate de punere in legalitate cu acte de 
stare civila şi acte de identitate a persoanelor instituţionalizate care nu aveau 
astfel de documente. 
    Până la finalul anului 2016 la nivelul Serviciului stare civilă 
au fost solulţionate un numar de 1193 dosare, din care: 55 schimbări de 
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nume pe cale administrativă, 89 rectificari ale actelor de stare civila, 970 
transcrieri,  inregistrari tardive – 2, prin OUG 33/2016 au fost desemnate  
atributiile de inregistrare tardiva de la instantele de judecata la autoritatiile 
locale, au operat în registrele de stare civilă exemplarul II 10087 mentiuni 
şi s-au atribuit 79 numere pentru certificatele de divorţ prin acordul soţilor. 
    In anul 2016, la nivelul judetului Hunedoara au fost inregistrate 
11254 acte de stare civila din care, 3311 acte de naştere,2679 acte de 
cesatorie şi 5264 acte de deces, fiind eliberate 10295 certificate de 
naştere, 4414 certificate de căsătorie şi 6708 certificate de deces. 
    In perioada 24 -25.10.2016  a fost organizată instruirea anuală pe 
linie de stare civilă, organizată pe zone, cu ofiţerii de stare civilă din cadrul 
unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Hunedoara, la care a 
participat din  partea D.G.A.S.P.C Hunedoara: d-na Sav Cristina iar din partea 
Arhivelor Nationale Serviciul Judetean Hunedoaradl.Ionas Silviu Dumitru, 
imputernicit Sef Serviciu. 
    În desfăşurarea activităţii de coordonare şi control metodologic, 
lucrătorii D.P.C.E.P. au constatat următoarele nereguli în activitatea lucrătorilor 
serviciilor de stare civilă de pe raza de competenţă: 

 nerespectarea  termenului legal de transmitere a comunicărilor cu 
privire la înregistrarea naşterii cetăţenilor români, a modificărilor intervenite în 
statutul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani, precum şi a actelor de 
identitate ale persoanelor decedate către structurile de evidenţă a persoanelor 
din cadrul SPCLEP competent (de 10 zile);  

 omisiunea întocmirii şi transmiterii comunicărilor privind schimbările 
survenite în statutul civil al persoanei ca urmare a căsătoriilor/divorţurilor, către 
S.P.C.L.E.P competent în termen de 10 zile. Aceste aspecte pot atrage după 
sine o serie de probleme grave ca: bigamii, neidentificarea persoanelor ca 
urmare a schimbării numelui, inexistenţa persoanelor în R.N.E.P, etc. ; 

 nearhivarea documentelor primare aferente anului 2015  în 
conformitate cu prevederile art.19 alin.3 din Metodologie; 

 consultarea nomenclatorului arhivistic de la primării a relevat faptul 
că acesta nu era actualizat în conformitate cu HG 64/2011; 

 cererile pentru încheierea căsătoriilor înainte de termenul de 10 zile 
nu au fost susţinute cu documente justificative;  

 la constituirea unor dosare de căsătorie mixtă s-a omis anexarea 
fotocopiei filei cu viza pentru soţul cetăţean străin;   

 necomunicarea către SPCLEP competent a certificatelor de stare 
civilă anulate la completare (art.10 alin.1 lit.g din HG 64/2011); 

 nu s-au reţinut fotocopii ale actelor de identitate ale declaranţilor 
decesului (art.55 alin.1 HG 64/2011); Acolo unde s -a  putut au fost remediate 
aceste nereguli iar cele care nu puteau fi remediate in timp scurt s-au dat 
termene de solutioare. In toate cazurile s-a atras atentia cu privire la acordarea 
unei atentii sporite in activitatea desfasurata. 
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    ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ: 
    Pe parcursul anului  2016, lucrătorii compartimentului informatică din 
cadrul D.P.C.E.P Hunedoara, împreună cu colegii din cadrul Serviciului de 
Evidenţă a Persoanelor au desfăşurat un număr de 37 controale metodologice 
(de îndrumare, sprijin şi control), recontroale sau controale tematice la serviciile 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţ. Cu această ocazie, a 
fost verificată  respectarea legislaţiei şi a normelor aflate în vigoare, privind 
modul de actualizare a Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.). 
Astfel au fost verificate, modul cum au fost actualizate:  comunicările de naştere, 
de modificări, de deces, informaţiile privind căsătoria sau desfacerea căsătoriei 
prin divorţ primite de la oficiile de stare civilă, comunicările de dobândire /  
redobândire a cetăţeniei române, comunicările de stabilire a domiciliului în 
străinătate primite de la S.P.C.E.E.P.S. Hunedoara,  informaţiile primite de la 
posturile de poliţie în urma verificărilor efectuate în teren a persoanelor 
restanţiere precum  şi cererile de eliberare a actelor de identitate, sau de 
stabilire a reşedinţelor.  
    Lucrătorii din cadrul compartimentului informatică au oferit sprijin şi 
indrumare colegilor de la serviciile locale, atunci cînd au apărut probleme în 
utilizarea aplicaţiei informatice SNIEP, iar cazurile neoperabile (corecţii, 
actualizări, etc,),  fiind trimise la DEPABD,   pentru a se putea realiza toate 
actualizările, impuse de metodologiile aflate in vigoare.  
    Pe linia furnizării datelor cu caracter personal, la solicitarea diferitelor 
instituţii au fost efectuate în RNEP verificări pentru  număr de  10140  
persoane, din care:  2094 persoane la verificări telefonice şi verificări pentru 
soluţionarea diferitelor probleme apărute la serviciile pe care le coordonăm, 
3716 persoane pentru stare civilă, 1979 persoane pentru alte ministere , 139  
persoane pentru agenţi economici, 38 persoane fizice, 2174 persoane la 
comunicările CRDS  (1326  comunicări primite de la SPCEEPS Hunedoara şi 
848 reverificări în vederea urmăririi actualizării corecte şi la timp). 
    Deasemenea, au fost alocate în sistem informatic, din Registrul unic 
al certificatelor de divorţ un număr de  79 de numere de certificate şi au fost 
verificate în acest registru un număr de 224 certificate de divorţ primite de la 
birourile notarilor publici, iar acolo unde au fost inadvertenţe, acestea au fost 
sesizate, în vederea realizării corecţiilor care se impun. 
    Au fost realizate şi transmise în timp optim, prin sistemul FTP, sau 
actualizate on line, prin aplicaţia informatică PORTAL, diferite situaţii statistice 
zilnice, lunare, trimestriale atât pentru serviciul stare civilă cât şi pentru cel de 
evidenţă a persoanelor. 
    În cursul semestrului I  2016, s-a realizat de către personalul acestui 
compartiment, instruirea pe linie de informatică şi testarea cunoştinţelor 
teoretice şi practice a doi lucrători angajaţi la  SPCLEP Simeria si Vulcan, în 
vederea obţinerii codurilor de acces la aplicaţiile informatice specifice. 
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    S-a asigurat participarea la acţiunile cu staţia mobilă, pentru punerea 
în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor aflaţi  în imposililitatea de a se 
prezenta la ghişeu  (persoane netransportabile, internate, etc.). 
     ACTIVITĂŢI JURIDICE, RELAŢII PUBLICE ŞI DE SECRETARIAT 
    Componenta juridică a Serviciului juridic, economic resurse umane şi 
relaţii publice, a desfăşurat în cursul anului 2016, următoarele activităţi: 
- asigurarea condiţiilor de legalitate a actelor respectiv al măsurilor întreprinse 
de DPCEP, sens în care au fost avizate toate contractele  şi convenţiile 
încheiate de DPCEP, precum şi oricare alte acte ce angajează răspunderea 
patrimonială a Direcţiei 
- asigurarea consultanţei juridice pentru serviciile şi compartimentele din cadrul 
DPCEP prin verificarea şi avizarea sub aspectul legalităţii, a materialelor 
redactate de serviciile şi compartimentele din cadrul Direcţiei 
-  consilierea pe probleme de profil a lucrătorilor de la serviciile locale de pe raza 
de competenţă; 
- comunicarea către Instituţia Prefectului – Biroul judeţean pentru romi, a 
rapoartelor prevăzute de HG 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului 
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 
2015 – 2020;  
-redactarea şi avizarea juridică, pentru conformitate a dispoziţiilor emise de 
directorul instituţiei, în cursul anului 2015 fiind redactate şi vizate un număr de 
63  dispoziţii. 
    Site-ul institutiei www.evidentahunedoara.ro este actualizat periodic cu 
noutăţile legislative în domeniu, aici fiind prezentată activitatea structurilor 
componente, programul de lucru si audienţe la nivel de judet, date de interes 
public in legatura cu activităţile de stare civilă şi evidenţa persoanelor. 
    Pe linia securitatii documentelor şi a scurgerii de informatii, la 
nivelul directiei nu au fost semnalate incidente. 
ACTIVITĂŢI FINANCIAR - CONTABILE 
    Activitatea desfăşurată în cadrul componentei financiar-contabilitate, 
achiziţii, management din cadrul D.P.C.E.P. are în vedere realizarea, în condiţii 
legale, a următoarelor activităţi curente: 
 - fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli 
conform clasificaţiei bugetare; 
 - organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiei conform legii contabilităţii, 
asigurându-se astfel înregistrarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor în ordine 
cronologică; 
- întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale şi înaintarea 
acestora ordonatorului principal de credite; 
- organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 
- acordarea vizei de control financiar preventiv propriu în faza de angajare, 
lichidare, ordonanţare şi de plată pentru toate documentele care cuprind sau din 
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care derivă operaţiuni patrimoniale privind modul de constituire, administrare şi 
utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul DPCEP; 
- organizarea şi efectuarea operaţiunilor de inventariere a elementelor de activ 
şi de pasiv cât şi valorificarea inventarierii periodice şi anuale prin stabilirea 
diferenţelor dintre situaţia faptică şi cea scriptică, urmărind ducerea la 
îndeplinire a măsurilor aprobate, potrivit competenţelor privind valorificarea 
rezultatelor inventarierii; 
- efectuarea de controale periodice ale gestiunii cu regim special; 
- gestionarea cheltuielilor cu salariile aprobate în cadrul bugetului de venituri şi 
cheltuieli, întocmirea documentelor necesare calculului şi acordarea drepturilor 
legale; 
- efectuarea plăţii deplasărilor în ţară şi urmărirea încadrării acestora în 
normativele stabilite, în conformitate cu actele normative în vigoare; 
- efectuarea de achiziţii privind desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor în 
cadrul DPCEP, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. 
    Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 aprobat prin 
Hotărârea nr. 233/2016 a  Consiliului Judetean Hunedoara a fost stabilit în sumă 
de 1172,00 mii lei, constituit la partea de venituri din suma de 72,00 mii lei din 
venituri din taxe administrative şi suma de 1100,00 mii lei subvenţii de la bugetul 
Consiliului Judeţean Hunedoara. În cadrul secţiunii de funcţionare se regăsesc 
1132,00 mii lei, din care 915,00 mii lei reprezintă cheltuieli de personal şi 220,00 
mii lei cheltuielile cu bunuri şi servicii, iar în cadrul secţiunii de dezvoltare se 
regăsesc 40,00 mii lei, pentru efectuarea de investiţii prin achiziţionarea de 
licente si programe informatice.  
    Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în cadrul instituţiei, s-au 
realizat lucrări de reparaţii curente în cadrul birourilor de stare civilă si 
contabilitate au fost montate geamuri si coborate tavanele pentru reducerea 
costurilor la incalzire si crearea unui mediu de lucru propice ,la evidenţa 
persoanelor a fost montata timplarie noua    la geamuri. Mentionez faptul ca la 
toate birourilr unde s-a schimbat tamplaria  aceasta era intr-o stare precara. 
    Lucrările au fost realizate în conformitate cu devizul de lucrări 
întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Hunedoara, respectând standardele de calitate impuse şi au constat în 
înlocuirea geamurilor în cadrul birourilor menţionate anterior, din cauza 
deteriorării celor existente. 
    În cursul anului au fost realizate venituri proprii din taxe 
administrative (taxe furnizări de date şi taxe de urgenţă: transcrieri, rectificări, 
schimbări de nume pe cale administrativă), în valoare de 79,00 mii lei. 
Analizând încasările realizate pe parcursul anului, se constată că veniturile 
proprii ale DPCEP s-au realizat în proporţie de 152,%.  
    În cursul anului, nu au fost înregistrare depăşiri ale creditelor şi nici 
plăţi restante către furnizorii de utilităţi.  
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    S-a continuat implementarea Sistemului de Control Intern 
Managerial la Nivelul instituţiei, potrivit Ordinul Secretariatului General al 
Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice pentru aprobarea Codului controlului 
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice 
şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    S-a menţinut  sistemul de management al calităţii în conformitate cu 
standardul ISO 9001:2008, în vederea realizării obiectivelor strategice ale 
instituţiei şi a asigura eficacitatea utilizării resurselor financiare. Menţionăm că 
principalul obiectiv al instituţiei noastre este satisfacerea cerinţelor părţilor 
interesate, respectiv: clienţi, furnizori, parteneri şi personalul D.P.C.E.P., a 
respectării cerinţelor reglementate şi legale precum şi faptul că aceste cerinţe 
sunt cunoscute, înţelese, conştientizate şi respectate de întreg personalul 
instituţiei. S-au realizat analize periodice privind eficacitatea utilizării resurselor 
necesare recertificării, dezvoltării, îmbunătăţirii activităţii si pregătirii 
personalului, precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a Sistemului de 
Management al Calităţii. Personalul organizaţiei este implicat în proces, având 
responsabilităţi şi ţinte clare referitoare la activitatea desfăşurată, având 
totodată o preocupare continuă spre îmbunătăţirea constantă a performanţelor 
şi spre obţinerea unor rezultate cât mai bune. 
    ACTIVITĂŢI PE LINIE DE RESURSE UMANE: 
    În luna ianuarie 2016, ca urmare a intrării în vigoare a noilor acte 
normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar aferentă anului 
2016, (O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2016, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice) au fost 
operate primele modificări salariale, după cum urmează:  

a) stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici;  
b) stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual;   

    Cu această ocazie au fost operate şi menţiunile corespunzătoare în 
Registrul de Evidenţă a Funcţionarilor Publici, pe Portalul de Management al 
Funcţionarilor Publici de pe site-ul ANFP şi în cadrul REVISAL.  
    Ulterior, au fost întocmite, distribuite şi centralizate documentele 
necesare depunerii declaraţiilor de impunere pentru stabilirea deducerilor 
personale şi suplimentare de impozit pe anul 2015.  
În luna ianuarie s-a predat către Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
Hunedoara situaţia statistica ,,Date informative privind fondul de salarii si 
situaţia posturilor ocupate si vacante existente la sfârşitul lunii decembrie 2015”.  
    Până la data de 15 iunie 2016, s-a procedat la actualizarea şi 
publicarea pe site-ul instituţiei a declaraţiilor de avere şi de interese ale 
funcţionarilor publici precum şi la transmiterea unor copii certificate ale acestora 
către A.N.I. 
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    În luna februarie 2016, s-a procedat la întocmirea Declaraţiei 
Informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe 
beneficiari de venit (D205)  şi concomitent la depunerea lor la Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice Hunedoara.  
    Până la data de 31 ianuarie 2016, s-a procedat la evaluarea 
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi a  
personalului contractual pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2016– 
31.12.2016 precum şi anexarea acestora la dosarul profesional al fiecăruia în 
parte.  
    În  anul 2016, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 432/2004 – 
privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, în vederea asigurării 
gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea 
carierei funcţionarului public, s-a procedat la întocmirea, actualizarea, 
rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor 
publici şi a registrului de evidenţă atât a funcţionarilor publici cit si a personalului 
contractual din cadrul instituţiei noastre.   
    In semestrul I al anului 2016 si-au încetat activitatea, prin acordul 
părților, 2 funcționari publici din cadrul Serviciului Stare Civila, respectiv 
Compartimentul Informatica, iar in semestrul II al anului 2016 si-au  mai încetat 
activitatea un funcționar, tot prin acordul părților, din cadrul Serviciului Evidența 
Persoanelor și Ghișeu Unic.  
    In semestrul I al anului 2016 a fost organizat concurs de promovare 
a personalului contractual conform prevederilor art. 44  din H.G.  nr. 286/2011 
privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale din sector bugetar. 
    In semestrul II al anului 2016 au fost aplicate prevederile OUG 
20/2016 privind modificarea OUG 57/2015 ținând cont de faptul că existau 
niveluri diferite de salarizare pentru aceeași funcție în cadrul aceleiași instituții. 
Prevederile acestei ordonanțe au fost aplicate pentru 4 funcționari publici din 
cadrul D.P.C.E.P. Hunedoara. 
    In semestrul II al anului 2016 au fost aplicate prevederile Ordinului 
MMFPSPV nr. 2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul 
public, Declarația M500 fiind depusa in termen pe portal. 
    În anul 2016 au fost iniţiate de către serviciul nostru un număr de 39 
dispoziţii. 
    De asemenea, tot la nivelul serviciului nostru au fost întocmite şi 
centralizate:  
- declaraţia lunară privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul asigurărilor de stat, 
şomaj şi asigurări sociale (D112);  
- statele de plată lunare pentru salariaţii instituţiei;  
- situaţii recapitulative pentru controlul salariilor; 

- monitorizarea cheltuielilor de personal.  
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    Serviciul Juridic, Ecomonic, Resurse Umane şi Relaţii Publice a 
asigurat şi legătura permanentă cu unităţile bancare cu care instituţia noastră 
are încheiate convenţii de plată a salariilor pe card.  
    Au fost completate, înregistrate şi eliberate aproximativ :  
- 24 de foi colective de prezenţă, pe baza cărora s–au întocmit lunar statele de 
plată;  
- 110 de adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi adeverinţe privind 
vechimea în muncă;  
- 120 de cereri de concediu de odihnă, recuperări;  

         -   63 concedii medicale.  
    Tot la nivelul Serviciului Juridic, Ecomonic, Resurse Umane şi Relaţii 
Publice a fost coordonată şi monitorizată activitatea de perfecţionare 
profesională a funcţionarilor publici, prin cursurile de perfecţionare profesională 
organizate de Agenţia  Naţională a Funcţionarilor Publici, Centru Naţional şi 
Centrul Regional de Formare Profesională Bucureşti, precum şi de către 
centrele regionale. În anul 2016   - 20,  dintre angajaţii instituţiei au urmat 
programe de perfecţionare in 5 domenii de activitate. 
    ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI TEHNICO – MATERIALE: 
    Pe linie de asigurare tehnico - materială şi gestiune s-a realizat 
aprovizionarea cu materiale cu caracter special necesare activitatii de evidenta 
a persoanelor precum şi cu imprimatele necesare activităţii de stare civilă de la 
Serviciul de asigurare tehnico - materială din cadrul Directiei pentru Evidenta 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. Acestea au fost distribuite 
serviciilor locale precum şi primariilor de pe raza judetului, în functie de 
necesitati. 
    CONCLUZII: 
    În concluzie, apreciem că, în momentul identificării unor nereguli sau 
disfuncţionalităţi în activitatea de profil, s-au luat măsuri concrete şi imediate 
pentru înlăturarea acestora, pentru îmbunătăţirea activităţii şi continuarea 
perfecţionării tuturor lucrătorilor implicaţi în această activitate. 
    Toate cele relatate conduc la concluzia că lucrătorii Direcţiei 
Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara şi ai serviciilor 
publice comunitare locale din judeţ şi-au realizat in bune conditii atributiile 
conferite de lege, desfaşurând un volum mare de muncă cu celeritate şi 
profesionalism şi în conformitate cu legislaţia in vigoare, în interesul primordial 
al cetăţeanului şi al comunităţii. 
 
 

2. Serviciul Public Județean Salvamont 
 
I.     Structură şi funcţionare 
    Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara funcţionează în 
cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, înființat conform HG 77/2003; 402/2006 
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și a Regulamentului de Organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean 
prin Hotărâre de Consiliu, cu modificările ulterioare. 
    Organigrama serviciului cuprinde 4 formaţii de salvare montană 
repartizate pe toate zonele muntoase distincte din judeţ şi o echipă salvaspeo: 
Formaţia  Lupeni        
         Zona de actiune 
                    -  Straja – Vâlcan 
                    -  Parte din zona centrală Retezat 
         Puncte de permanenta: 

- Refugiu Straja (toata perioada – 12 luni )  45°19'16.15" 
N23°14'12.14"E 

 Iarna ( 7 salvatori /zi )   
 Vara ( 2 salvatori / zi )   
- Refugiul Poiana Pelegii (numai vara aprox. 4luni) 
- Refugiul Bucura (numai vara aprox. 4luni) 

         17 salvatori montani atestati: 
- 3 angajati cu carte de munca 
- 14 cu contracte de colaborare 

Formaţia  Petrosani     
Zona de actiune 
           -   Parang 

                     -   Parte din Șureanu Gradiste 
           Puncte de permanenta: 
   - Refugiul Parang (toata perioada) 45°23'4.27"N  23°28'17.65"E 

  Iarna ( 2 salvatori /zi – în timpul săptămânii )   
                    ( 4 salvatori /zi – în weekend) 

                      Vara (2 salvatori / zi în weekend)  
          11 salvatori montani atestati: 

- 1 angajat cu carte de muncă 
- 10 cu contracte de colaborare    

Formaţia  Uricani    
Zona de acțiune 

                    -   Retezatul Mic 
                    -   Oslea 
           Puncte de permanenta: 

- Refugiul Buta (numai vara aprox. 4luni - 2 salvatori / zi) 
           13 salvatori montani atestati: 

- 3 angajați cu carte de muncă 
- 10 cu contracte de colaborare    

Formaţia  Hunedoara     
            Zona de acțiune 
                    -  Parte din zona centrală Retezat  
   -  Parte din Șureanu Gradiște 
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                    -  Parte din Apuseni 
  -  Parte din Poiana Ruscă 
            Puncte de permanență: 

- Baza Salvamont Râușor (toata perioada – 12 luni)   
                 45°25'4.78"N  22°50'38.53"E                                                                                                                                                       

 Iarna ( 2 salvatori /zi – în timpul săptămânii )   
                    ( 4 salvatori /zi – în weekend) 
 Vara (2 salvatori / zi )   
- Refugiul Zănoaga (numai vara aprox. 4luni - 2 salvatori / zi) 
- Punct salvamont Pietrele (vara aprox. 4luni - 2 salvatori / zi) 

  (8 luni -2 salvatori / zi în  weeken  
           21 de salvatori montani atestați 

- 8 angajati cu carte de munca 
- 13 contracte de colaborare: 

Echipa Salvaspeo 
 Zona de acțiune 

-  Toată zona carstică a județului Hunedoara aprox. 1000 de peșteri,       
avene, puțuri. 

- 15 salvatori atestați din mediul speologic cu contracte de 
colaborare. 

- 6 salvatori atestați din mediul subacvatic (scafandri) 
    Are în dotare o barca cu motor pentru transport echipă scafandri. 
    In cadrul Serviciului Public Judeţean activează un număr de 62 de 
salvatori montani atestaţi - activi, 17 fiind angajaţi cu contract de muncă, ceilalţi 
fiind voluntari cu contracte de colaborare. 
    In echipa salvaspeo activează 15 salvatori atestati, voluntari cu 
contracte de colaborare. 
    Conform regulamentului de organizare şi funcţionare şi prin 
hotărârea membrilor, formaţiile se întâlnesc lunar pentru planificarea activităţii şi 
analiza evenimentelor ce au avut loc în perioada analizată. 
II. Activităţi 
    Activitatea pe perioada anului 2016 s-a desfăşurat după un program 
prestabilit atât în punctele de permanenţă cât şi în patrulare, cu echipe formate 
din membri salvamont sau echipe mixte, împreună cu voluntari. 
    Principalele activităţi sunt prezentate în cele ce urmează: 

a. S-a asigurat prezenţa salvatorilor montani la punctele de permanenţă  
salvamont, puncte în număr de 9 pe timpul verii, respectiv: Baza 
Salvamont Râușor, Cabana Pietrele, Refugiul Zănoaga, Refugiul 
Poiana Pelegii, Refugiul Bucura, Refugiul Buta, Punctul Salvamont 
Parâng, Câmpuşel, Punctul Salvamont Straja şi în număr de 5 pe 
timpul iernii: Punctul Salvamont Straja, Punctul Salvamont Parâng, 
Baza Salvamont Râuşor, Cabana Pietrele, Pasul Vâlcan. 
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b. Membri aspiranți ai formaţiilor au participat la cele patru şcoli de iarnă şi 
respectiv de vară care au avut loc la Padina.  

c. Membrii activi atestati au participat la cursurile obligatorii de pregatire 
profesională (reatestare). 

d. S-au derulat acţiuni de salvare şi prim ajutor, numărul acestora fiind de 
402 la nivel de judeţ, majoritatea pe pârtiile de schi, toate fiind finalizate 
cu succes (vezi Anexa I). 

e. S-a finalizat remarcarea a 2 trasee montane și montarea (schimbarea) 
indicatoerelor turistice de la intersectia traseelor montane, precum și a 
podețului peste pârâul Zlătuia, pe traseul Gura Zlata – Zanoaga. 

f. S-au terminat procedurile de acreditare a Serviciului Public Judetean 
Salvamont, având însă de finalizat câteva condiții impuse de comisia 
de acreditare.  

g. Am colaborat cu Administraţia Parcului Naţional Retezat şi 
Adminsitraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina, 
contribuind la informarea turiştilor referitor la regulamentele de vizitare, 
la acţiuni de patrulare, de implementare a unor activităţi de 
management, acţiuni de curăţenie cu voluntari (studenți).  

h. Au fost intreținute si reparate refugiile din dotarea serviciului: Stâna de 
Râu, Baleia și Buta, avariate de vânt și zăpadă, activitate la care au 
participat pe lângă membrii formatiei salvamont şi mulţi voluntari care 
au ajutat la transportul materialelor.   

i. Curățirea și repitonarea unor trasee de cățărare: în zona Balomir, în 
Pereții Bucurei și Valea Râușorului. 

    Rezultatele activităţilor reflectă munca şi pregătirea profesională de 
calitate de care au dat dovadă salvatorii în activitatea de salvare montană.  
    Activitatea de salvare propriu-zisă a solicitat întreaga capacitate a 
formaţiilor, atât din punct de vedere al resurselor umane cât şi al celor materiale, 
precum şi mijloacele de transport de care dispunem.  
    Trebuie să reamintim că activitatea unui salvator montan nu se 
rezumă doar la salvarea montană, ea este mult mai complexă şi anume: 
patrulare, permanenţă la punctele Salvamont, întreţinere şi remarcări de trasee, 
reparaţii refugii şi podeţe şi prevenire, fiind astfel deserviți prin activitatea 
noastră un numar de aproximativ 85 000 de turiști anual.  
    După cum se observă şi din cazuistică cel mai mare număr de 
accidente se produc pe pârtiile de schi, în cazul nostru: Straja, unde, datorită 
aglomerării suprafeţei schiabile, se produc majoritatea accidentelor şi unde ar 
trebui să ne concentrăm eforturile pe viitor împreuna cu proprietarii de pârtie 
pentru prevenirea  accidentelor.  
    Tot în acest context s-a finalizat verificarea tuturor pârtiilor de schi 
din județ, împreună cu reprezentanți ai ANT, ISU, Jandarmerie, unde s-au 
constatat anumite deficiențe care au fost consemnate în procesele verbale 
încheiate la fața locului și care vor trebui remediate în cel mai scurt timp.  
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    Am beneficiat şi în acest an de sprijinul financiar din partea 
Consiliului Judeţean Hunedoara prin aprobarea unui buget care a permis 
achiziţionarea unui echipament de salvare, individual şi de echipă performant. 
    Pe lângă aceste lucrări vom continua refacerea de podeţe şi trasee 
montane, lucrări care se execută anual cu bani de la bugetul aprobat de către 
Consiliul Județean şi care sperăm ca pe viitor să poată fi suportate şi din alte 
surse de finanţare.  
    Vom încerca din nou în acest an să demarăm lucrările de construire 
a refugiului Salvamont Pietrele unde avem deja concesionat un teren de 250mp. 
    Am participat cu tehnică de salvare, utilaje si personal la toate 
solicitarile umanitare de transport de alimente și de acordare de asistență 
medicală, din județ și din alte județe. 
    Am fost invitați și în acest an în localitatea Pinzolo, Italia, unde am 
participat ca membrii de onoare la festivitatea de decernare a Premiului 
Internațonal pentru Solidaritate Montana, „TARGA D’ARGENTO” , premiul pe 
care în anul 2005 l-a obținut și Serviciul Public Județean Salvamont prin domnul 
Avel Ritișan, ca o recunoaștere și apreciere a activității de salvare montană. 
    Tot cu această ocazie am avut și un schimb de experiență cu 
Serviciul de Salvare Montană din Trento și în special cu echipa de salvare aero 
din cadrul serviciului și cu echipa de salvare terestră din Pinzolo, unde am facut 
și căteva exerciții comune. 
    S-a pus un accent deosebit pe activitatea de promovare a imaginii 
Serviciului Public Judeţean Salvamont.  
    Astfel, am participat nenumărate acţiuni demonstrative de salvare de 
la înălţime şi de verificare a vitezei de reacţie împreună cu echipele de la ISU, 
SMURD, JANDARMERIE şi AMBULANŢĂ, demonstraţii care reflectă 
profesionalismul salvatorilor montani ci capacitatea de colabora cu alte structuri 
de urgenţă. 
     Toate aceste acţiuni de colaborare au fost foarte apreciate atât de 
cei care ne-au invitat la evenimentele respective, cât şi de presă şi de 
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean. Sperăm ca şi pe viitor să fim invitaţi la 
asemenea evenimente şi activitatea noastră să fie la fel de apreciată de 
colaboratori.   
    In toate aceste situaţii am realizat o bună colaborare cu presa, atât 
de necesară în promovarea unei imagini corecte.  
 
 

3. Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului 
 
    Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Hunedoara 
este o instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, finanţată 
din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean, aflată 
sub autoritatea Consiliului Judeţean. 
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Reorganizarea Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului 
Hunedoara 
    Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.64/2015, ADEH 
are calitatea de administrator al Parcului de Afaceri Simeria un proiect cofinanţat 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Lucrările de investiţii ale 
parcului au fost finalizate în luna decembrie 2014. De la data finalizării lucrărilor 
şi până în luna august 2016 nu a început activitatea la Parcul de Afaceri 
Simeria. Menţionăm că data limita de îndeplinire a indicatorilor  proiectului a fost 
12.12.2016 de către beneficiar (Consiliul Judeţean Hunedoara şi Primăria 
Oraşului Simeria), ADEH s-a aflat în imposibilitatea de a-şi continua activităţile 
legate de proiectul mai sus menţionat întrucât majoritatea personalului şi-a dat 
demisia, motiv pentru care a fost necesară găsirea unei soluţii legate de resursa 
umană a agenţiei. 
    Astfel, au fost detaşate de la societăţi comerciale 5 persoane 
calificate în vederea continuării activităţii ADEH. 
    Până la momentul efectuării detaşărilor, precizăm că toţi indicatorii la 
Parcul de Afaceri Simeria erau zero, riscând ca beneficiarii să fie nevoiţi să 
ramburseze sprijinul financiar obţinut din fonduri europene în suma de 
7.818.966,61 lei, respectiv 1.737.548 euro. 
    Structura  Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului 
Hunedoara, este următoarea: 

a) Biroul de elaborare şi implementare proiecte din fonduri externe 
nerambursabile 

b) Serviciul Management şi Administrare Activităţi Economice  – Parc de 
Afaceri Simeria 

c) Compartiment promovare turism în judeţul Hunedoara 
d) Compartiment contabilitate, administrativ, juridic 
e) Biroul de elaborare şi implementare proiecte din fonduri externe 

nerambursabile 
Personal angajat: 

Şef Birou: Ştaier Maria Liana 
Referent specialitate: Popa Constantin 
Referent specialitate: Dărăștean Mariana 
Referent specialitate: Jula Roxana 
Referent specialitate: Nistor Monica 
Referent specialitate: Bedea Camelia 

    Începând cu luna Decembrie 2015, odată cu semnarea contractului 
de administrare, ADEH a preluat activitatea de management a  infrastructurii de 
sprijinire a afacerilor. 
    Pentru îndeplinirea indicatorilor proiectului, s-a continuat procedura 
de selecţie în vederea închirierii birourilor şi spaţiilor din halele de producţie ale 
Parcului de Afaceri Simeria, începută la data de 29.08.2016, procedura de 
selecţie fiind continua şi deschisă până la un grad de ocupare de 100%; 
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    A fost obţinută autorizaţia de securitate la incendiu nr.282/16/SU-HD 
din 20.09.2016  pentru Clădirile 2 şi 3, din cadrul parcului, clădiri în care se afla 
cele 6 hale de producţie. Fără aceasta autorizaţie nu era posibilă închirierea 
acestor spaţii; 

-     Au fost reorganizate comisiile de selecţie/evaluare şi de soluţionare 
a contestaţiilor, în luna octombrie, prin Decizia nr.24/13.10.2016 a directorului 
ADEH, în vederea evaluării dosarelor depuse pentru închirierea spaţiilor de 
birouri şi halelor de producţie din clădirile realizate prin proiectul „Parc de 
Afaceri Simeria”. 

-     A fost semnat un contract de închiriere pentru Hala de producţie 
nr.2, în perioada de consolidare, cu societatea S.C. DEGO SYSTEM S.R.L, în 
vederea desfășurării activităţii de confecţionare curele pentru clăpari. Societatea 
are în momentul de faţă de 35 de angajaţi şi se obligă să mai creeze încă 16 
locuri de muncă pe parcursul a 2 ani. 
     S-a semnat un contract de închiriere pentru Hala de producţie nr.5, 
în perioada de incubare, cu societatea SC REGIAGRO TRANS  SRL, în 
vederea desfăşurării activităţii de producţie a produselor alimentare (mixuri de 
salate, seminţe şi fructe uscate, fructe). Societatea se obligă să creeze minim 3 
locuri de muncă pe parcursul celor 2 ani. 
      S-a înregistrat cererea reprezentantului firmei SC DEGO SYSTEM 
SRL pentru închirierea Halei nr.3 în vederea  desfăşurării unui alt tip de 
activitate faţă de cel prevăzut prin contractul iniţial. Societatea se obligă să 
creeze minim 10 locuri de muncă în primul an de activitate şi altele 10 pe 
parcursul celor 2 ani. 
      Au fost organizate concursuri/examene în cadrul parcului, pentru 
cele 18 locuri de muncă din cadrul Serviciului management şi administrare de 
activităţi economice, serviciu creat  în vederea administrării Parcului de Afaceri 
Simeria. 
        După desfăşurarea concursurilor/examenelor, au fost angajate pe 
perioadă nedeterminată 4 persoane pentru următoarele funcţii: doi portari,  un 
economist şi un şef serviciu; 

• În prezent au fost reluate procedurile de angajare pentru completarea 
necesarului de  personal până la crearea celor 18  locuri de muncă;  
• A fost organizată campania de promovare a Parcului de Afaceri Simeria 
începând cu luna octombrie 2016, prin toate mijloacele de comunicare 
posibile;  
• În mediul online: site ADEH  pentru promovare online, a fost dezvoltată 
platforma online a Parcului de Afaceri Simeria de pe site-ul ADEH; 
• A fost concepută şi editata broşura de prezentare a Parcului de Afaceri 
Simeria în limba romană şi în limba engleză pentru iniţierea parteneriatelor 
cu Camerele de Comerţ Internaţionale; 
• Presa scrisă: au fost publicate articole în presa locală referitoare la 
activităţile desfăşurate pentru funcţionalitatea parcului de afaceri dar şi la 
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spaţiile disponibile pentru închiriere şi serviciile oferite în cadrul parcului de 
afaceri; 
• A fost difuzat un film de prezentare al Parcului de Afaceri Simeria la postul 
de televiziune local Antena 1 Deva; 
• Promovare la evenimentele organizate în cadrul parcului: Târgul Feeric şi 
Târgul de  Cadouri; 
• Semnarea unui acord de parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Ovid 
Densusianu” Hunedoara-Deva, în vederea organizării în sala de conferinţe 
a Parcului de Afaceri Simeria de diverse evenimente culturale. 
• Semnarea unui acord de parteneriat cu Asociaţia Centrul de Voluntariat 
Simeria (VOLSIM), în vederea organizării evenimentului caritabil cu tema 
„Atenţie la motociclişti, vreau să o ajut pe  Iulia”, pe platoul expoziţional al 
Parcului de Afaceri Simeria. 

     Venituri Parc de Afaceri Simeria, octombrie-decembrie 2016 – 
19.837 lei 

   Personal: 
 Nistor Monica 
 Ştaier Liana 
 Bedea Camelia 
 Popa Constantin 

    Serviciul Management şi Administrare Activităţi Economice  – Parc 
de Afaceri Simeria 

 Activitate 
    Pentru promovarea Parcului de Afaceri Simeria şi transmiterea 
informaţiilor referitoare la facilităţile oferite de această structură potenţialilor 
clienţi au fost întreprinse următoarele: 

- A fost solicitată, prin adresa nr. 715/21.11.2016, o listă de la Registrul 
Comerţului cu toate societăţile înfiinţate în perioada 2014 – 2016, în zona 
ţintă a acestui proiect, întocmindu-se în acest sens o bază de date cu 
contactele a 1.604 societăţi nou înfiinţate; 

- A fost creată o pagină de  Facebook, care oferă informaţii referitoare la 
această investiţie, la modul de închiriere a spaţiilor şi a facilităţilor oferite. 
De menţionat este faptul că aceasta a avut un impact pozitiv asupra 
utilizatorilor de internet, numărul persoanelor care au vizualizat informaţiile 
de pe pagină fiind de peste 1.500. 

- În data de 21.12.2016, s-a făcut inspecţia clădirilor împreună cu 
reprezentanţii UAT Judeţul Hunedoara, UAT Primăria Simeria şi SC 
ACOMIN SA, pentru constatarea deficientelor şi încheierea procesului 
verbal de receptie finală a lucrărilor. 

- În data de 29.12.2016 s-a făcut inventarierea tuturor mijloacelor fixe şi a 
obiectelor de inventar existente în Parcul de Afaceri Simeria, urmând a se 
încheia un proces verbal de predare-primire în acest sens.  
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 Evenimente organizate în cadrul Parcului de Afaceri 
    Au fost organizate pentru prima dată târguri de prezentare şi 
vânzare, în spaţiile   expoziţionale ale parcului şi anume: 
1.Târgul Feeric 2016 organizat în perioada 28 - 29 octombrie 2016 pe platoul 
expoziţional exterior al parcului. Scopul acestui târg a fost promovarea 
instalaţiilor şi decoraţiunilor pentru iluminatul festiv de sărbători, atât pentru 
interior cât şi pentru iluminatul stradal precum şi oferta de „jocuri luminoase”. 
    Au fost încheiate contracte de închiriere a spaţiilor expozitonale cu 2 
firme exponente dar şi cu alţi producători locali, pe perioada târgului respectiv 
cu  SC MK ILLUMINATION SRL şi SC ROMETCHIM PROD SRL; 
 Cheltuieli: 0 lei 
 Venituri: 3036 lei, valoare cu TVA 
  Impact:  
    A fost primul târg organizat în cadrul Parcul de Afaceri Simeria, 
foarte apreciat atât de locuitorii Simeriei cât și de presa locală și conducerea 
administrației publice. 
2.Târgul de Cadouri Simeria 2016 organizat în perioada 26 – 27 noiembrie 
2016 în spaţiul expoziţional interior cu o suprafaţă totală de 1030 mp, din 
Clădirea 1 a parcului de afaceri; 
    Au fost încheiate contracte de închiriere a spaţiilor expoziţionale interioare 
cu 6 firme exponente şi alţi producători locali, pe perioada târgului cu: SC 
AZIANA SRL,  SC REFLEX COMPUTERS SRL, SC Prems Librexim SRL, SC 
Lavandaria Company SRL, SC BARRIKADA SRL şi SC ARTIZANII 
CUTEZĂTORI SRL, PFA Marinut Izabela Luiza, Întreprindere Individuală David 
Daniel Virgil şi Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice. 

Cheltuieli: 0 lei 
 Venituri: 1190,36 lei, valoare cu TVA 

Impact: 
    Un târg cu vânzare care a fost vizitat de peste 1000 de locuitori ai 
orașului Simeria, care a încântat oamenii cu multitudinea de cadouri. Oamenii 
au rămas plăcut surprinși fiind primul târg de acest gen în Parcul de Afaceri 
Simeria.  
3.Lansare de carte şi CD şi spectacol de teatru puzzle: „Eu sunt Aladin”, 
organizat în data de 16.12.2016, susţinut de artistul Edy Motataianu. 
    Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Biblioteca Judeţeană 
Ovid Densusianu Hunedoara-Deva, cu participarea a peste 300 de copii din 
şcolile din Simeria. 
4.Spectacol caritabil cu tema „Atenţie la motociclişti, vreau să o ajut pe  Iulia”, 
organizat în data de 16.12.2016, privind strângerea de fonduri pentru Iulia, o 
tânără din Simeria care a fost implicată într-un accident rutier violent, căreia i-a 
fost amputat un picior şi are nevoie de o proteză. 
    Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Asociaţia Centrul de 
Voluntariat Simeria (VOLSIM), cu participarea a peste 130 de persoane. 
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 Discuţii, vizite, potenţiali clienţi 
    Parcul de Afaceri a fost vizitat de reprezentanţii Grupului 
Plastivaloire din Timişoara, un grup francez cu o experienţă de peste 50 de ani 
în producerea de mase plastice. Grupul este interesat de închirierea uneia sau a 
mai multor hale de producţie, ei fiind un partener serios al celor de la Philips 
Orăştie. Le-au fost prezentate toate facilităţile şi le-au fost oferite toate 
informaţiile necesare. În momentul de față suntem în contact cu ei, urmând să 
se hotărască în perioada următoare. 
    La Parcul de AfaceriSimeria a avut loc o întâlnire, cu delegaţia 
oficială ambasadorului R.S. Vietnam dl. LỜI CHÀO ĐẠI SỨ, care a efectuat o 
vizită oficială în Simeria. Le-au fost prezentate toate facilitate oferite şi le-au fost 
oferite toate informaţiile necesare, pentru a fi transmise mai departe potenţialilor 
investitori din Vietnam.  

Personal: 
 Ştaier Liana 
 Turda Alexandra 
 Bulz Eugen 
 Bedea Camelia 
 Popa Constantin 
 Şoldan Răzvan 
 Berindei Romulus 
 Manoilescu Ana Maria 
 Pintea Florin 

    Compartiment promovare turism în judeţul Hunedoara 
    În cadrul acestui compartiment s-a avut în vedere inventarierea 
obiectivelor turistice din judeţ, a operatorilor turistici, precum şi culegerea de 
date în ce priveşte turismul de lux al judeţului Hunedoara, după cum urmează: 

• Actualizarea bazei de date cu operatorii turistici ai  judeţului; 
În cadrul acestei activităţi s-a avut în vedere inventarierea operatorilor 
turistici din judeţ, totodată la baza de date s-a adăugat şi Ţinutul 
Pădurenilor, aceşti operatori fiind inexistenţi în baza de date. 

• Baza  de date cu obiectivele turistice ale judeţului;   
S-au contactat toţi reprezentanţii obiectivelor turistice pentru 
actualizarea bazei cu persoane de contact, e-mail-uri, numere de 
telefon şi adrese. 

• Crearea unei baze de date cu  turismul de lux al judeţului. 
În această bază de date am cuprins tot ce înseamnă turismul de lux în 
judeţul Hunedoara, începând cu hoteluri de 4-5 stele, castele şi 
terminând cu vile, pensiuni şi complexe de agrement. 

• Crearea unei baze de date cu operatorii turistici din Ţinutul Pădurenilor.  
• S-au organizat întâlniri/consultări cu reprezentanţii obiectivelor turistice 

pentru o mai bună reprezentare a judeţului la Târgul de Turism al 
României, Noiembrie 2016 organizat de Romexpo România. 
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• Semnarea unui protocol de colaborare cu Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane din Deva, în vederea organizării în comun a anumitor activităţi 
pentru prezenţa judeţului Hunedoara la Târgul de Turism al României. 

• Semnarea unui acord de parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie 
Hunedoara, în vederea participării judeţului Hunedoara la Târgul de 
Turism al României. 
Personal: 

 Turda Alexandra 
 Bulz Eugen 
 Ştaier Liana 
 Popa Constantin 
 Şoldan Răzvan 

    Participarea Agenţiei de Dezvoltare Economico Socială a Judeţului 
Hunedoara la Târgul de Turism al României –Bucuresti – Noiembrie 2016 
    Participarea la Târgul de Turism al României a vizat promovarea 
obiectivelor istorice, culturale, turistice şi sportive ale judeţului Hunedoara. Prin 
participarea la târg, s-a stabilit contactul cu peste 60 de agenţii de turism ai 
operatori turistici din ţară. 
    Standul a fost vizitat de peste 2000 de oameni, oficialităţi şi 
numeroşi reprezentanţi mass-media. 
    S-a avut în vedere implementarea unei imagini moderne şi 
competitive a standului judeţului în raport cu restul standurilor participante.  
     Considerăm că reprezentarea noastră a avut un real succes mărturie 
fiind apariţiile pozitive din media precum şi feed-back-ul vizitatorilor. 
    Cheltuieli: 75111,03 lei, valoare cu TVA. 

Personal: 
 Turda Alexandra 
 Bulz Eugen 
 Ştaier Liana 
 Bedea Camelia 
 Popa Constantin 
 Şoldan Răzvan 

    Compartiment contabilitate, administrativ, juridic 
    Întocmirea de ordine de plată aferente salariilor, a statelor de plată a 
drepturilor de retribuire, a foilor de pontaj, indemnizaţii de concediu, concedii 
medicale, deconturi pentru deplasări şi efectuarea controlul salariilor la 
Trezoreria Statului conform declaraţiilor de salarii întocmite, eliberarea de 
adeverinţe salariaţilor; 
    Întocmirea lunară a notele contabile şi a balanţelor de verificare; 

Completarea registrelor contabile; 
Întocmirea şi depunerea lunară declaraţiilor fiscale către ANAF; 

    Întocmirea dărilor de seamă contabile,vizarea acestora la Trezorerie 
şi  depunerea  la Consiliul Judeţean; 

127 
 



    Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din 
cadrul Parcului de Afaceri Simeria din calitatea de secretar de comisii; 
    Rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, supunerea 
spre aprobare Consiliului Judeţean şi transmiterea acestuia  către ANAF; 
    Urmărirea şi conducerea decontării cheltuielilor curente şi a 
veniturilor instituţiei; 
    Acordarea de asistență juridică, cadrul legal necesar activităţii 
birourilor şi compartimentelor din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Economico-
Socială a judeţului Hunedoara.    
    Avizarea juridică pentru legalitate a actelor, a contractelor şi 
redactarea acestora; 
    Acordarea de asistență de specialitate şi îndrumare la organizarea 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. 

Personal:  
 Ioaneș Doru 
 Palaghia Georgeta 
 Şoldan Răzvan                  

    Elaborare Plan Managerial pe anul 2017 
    Dezvoltarea socio-economica a judeţului Hunedoara trebuie să fie în 
acelaşi timp corelată cu liniile directoare europene, naţionale şi regionale. Astfel, 
acesta oferă tuturor actorilor locali un cadru şi o direcţie comună de acţiune – un 
set coerent de priorităţi şi obiective care să canalizele eforturile individuale şi să 
acţioneze sinergic, în interesul comunităţii. 
 
 

4. Camera Agricolă Județeană 
 

- Formare profesională  
 a) Realizarea  de cursuri de calificare a producătorilor agricoli:  
     Cursuri autorizate 

Nr.  
crt. 

Meseria Locul 
 desfăşurării 

Perioada 
desfăşurării 

Număr 
 absolvenţi 

1 Lucrãtor în 
cultura plantelor 

1/2016 

Deva 01.02.-
08.04.2016 

24 

2 Lucrãtor în 
cresterea 
animalelor 

1/2016 

Deva 01.02.-
08.04.2016 

27 

3 Lucrãtor în 
cresterea 
animalelor 

2/2016 

Deva 09.03.-
16.05.2016 

26 
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4 Lucrãtor în 
cresterea 
animalelor 

3/2016 

Deva 04.04.-
10.06.2016 

25 

5 Lucrãtor în 
cresterea 
animalelor 

4/2016 

Deva 04.04.-
10.06.2016 

28 

6 Pomicultor 
1/2016 

Deva 11.04.-
17.06.2016 

17 

7 Lucrãtor în 
cultura  

Plantelor 2/2016 

Deva 10.05.-
15.07.2016 

19  

8 Lucrãtor în 
cresterea 
animalelor 

5/2016 

Deva 10.05.-
16.07.2016 

28  

9 Apicultor 1/2016 Deva 01.06.-
31.07.2016 

16  

Total 9   210 
 
 b) Realizarea  de cursuri de iniţiere a producătorilor agricoli:  
   Cursuri autorizate 

Nr.  
crt. 

Meseria Locul 
 desfăşurării 

Perioada 
desfăşurării 

Număr 
 absolvenţi 

- - - - - 
Total - - - - 

 
c) Realizarea  de cursuri de formare profesională (instruire) a beneficiarilor 
măsurilor din PNDR 2007– 2013 

Nr.  
crt. 

Măsura  Număr  
 cursanţi  

1. Măsura 112 – Instalarea tinerilor 
fermieri  

- 

2. Măsura 141 – Sprijinirea fermelor 
agricole de semi-subzistentă 

- 

3. Alte măsuri - 
Total  - 

 
d) Realizarea  de cursuri de formare profesională  (instruire) a beneficiarilor 
măsurilor din PNDR 2014 – 2020 

Nr.  Măsura  Număr Număr fermieri 
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crt.  fermieri din 
listele APIA  

 instruiti  

1. Măsura 10 – Agro-mediu si climă - 11 
2.  Măsura 11 – Agricultura ecologică   - 3 
Total  - 14 

e) Realizarea de cursuri de instruire/informare a producătorilor agricoli privind 
normele de ecocondiţionalitate, Codul de bune practici agricole, PNDR 2014 – 
2020, schimbări climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
utilizarea energiilor regenerabile, produse tradiţionale etc.:  

Nr.  
crt. 

Tematica instruirii Locul 
desfăşurării 

Data 
desfăşurării 

Număr 
 participanţi 

1 Norme obligatorii 
privind 
ecoconditionalitat
ea (GAEC si 
SMR): 
-apã (SMR1, 
GAEC 1,2,3) 
-sol si stoc de 
carbon (GAEC 
4,5,6) 
-biodiversitate 
(SMR 2,3) 
-sãnãtate publicã, 
sãnãtatea 
animalelor si 
plantelor, 
siguranta 
alimentarã (SMR 
4,5) 
-identificarea si 
înregistrarea 
animalelor (SMR 
6,7,8) 
-bolile animalelor 
(SMR 9) 
-produse de 
proetctie a 
plantelor (SMR 
10) 
-bunãstarea 
animalelor (SMR 
11,12,13) 

Mãrtinesti, 
Orãstioara de 
Sus, Orãstie, 
Turdas, Beriu, 
Geoagiu, Rapolt, 
Romos, Balsa, 
Rîu de Mori, 
Densus, Sãlasu 
de Sus, Pui, 
General 
Berthelot, Hateg, 
Sîntãmãrie Orlea, 
Totesti, 
Sarmizegetusa, 
Rãchitova, Ilia, 
Gurasada, 
Burjuc, Vorta, 
Zam, Gurasada, 
Dobra, Lãpugiu 
de Jos, Vetel, 
Brãnisca, Brad, 
Criscior, Tomesti, 
Bucuresci, Vata 
de Jos, Blãjeni, 
Luncoiu de Jos, 
Vãlisoara, 
Bulzestii de Sus, 
Buces, Baia de 
Cris, Ribita, 
Deva, Simeria, 
Bãcia, Soimus, 
Hãrãu, Vetel, 

01.01.-
31.12.2016 

 
 
 
 
 

 

1148 
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Cîrjiti, Certeju de 
Sus, Bãtrâna, 
Bosorod, 
Hunedoara, 
Bãita, Bretea 
Românã, Cerbãl 
 

Tot
al 

   1148 

 
 
f) Realizarea de cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor consultanţi: 

Nr.  
crt. 

Tematica Locul 
desfăşurării 

Data 
desfăşurării 

Număr 
participanţi 

1. 
 

Instruirea consultantilor 
(formare formatori) pe 
tematici referitoare la: 

- Implementarea 
angajamentelor de agro-
mediu si climă si agricultură 
ecologică de către 
beneficiarii Măsurilor 10, 11 
si 13 din  PNDR 2014–
2020;  

- Informarea beneficiarilor si 
a potentialilor beneficiari ai 
măsurilor compensatorii din 
cadrul PNDR 2014 – 2020, 
Măsurile M10, M11 si M13; 

- Ghidul informativ pentru 
beneficiarii măsurilor PNDR 
2014–2020: M 10 – agro-
mediu si climă; M 11 – 
Agricultură ecologică; M 13 
– Zone cu constrângeri 
naturale sau alte 
constrângeri specifice; 

- Zone eligibile pentru plăti 
complementare, judete si 
UAT – uri; speciile 
indicatoare pentru pajistile 
cu valoare naturală ridicată 
si a speciilor de plante 

Sovata  
Jud. Mures 

15 -18 
martie 
2016 

2 
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utilizate ca indicatori de 
management ai pajistilor cu 
rol important în conservarea 
mediului. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Instruirea consultanţilor de la 
nivel judeţean şi local pe 
tematici referitoare la: 

 - Implementarea 
angajamentelor de agro-
mediu si climă si agricultură 
ecologică de către 
beneficiarii Măsurilor 10, 11 
si 13 din  PNDR 2014–
2020;  

- Informarea beneficiarilor si 
a potentialilor beneficiari ai 
măsurilor compensatorii din 
cadrul PNDR 2014 – 2020, 
Măsurile M10, M11 si M13; 

- Ghidul informativ pentru 
beneficiarii măsurilor PNDR 
2014–2020: M 10 – agro-
mediu si climă; M 11 – 
Agricultură ecologică; M 13 
– Zone cu constrângeri 
naturale sau alte 
constrângeri specifice; 

- Zone eligibile pentru plăti 
complementare, judete si 
UAT – uri; speciile 
indicatoare pentru pajistile 
cu valoare naturală ridicată 
si a speciilor de plante 
utilizate ca indicatori de 
management ai pajistilor cu 
rol important în conservarea 
mediului. 

- Instruire privind colectarea 
de informatii contabile agricole 
pentru RICA 

Deva 
Jud.Hunedoara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucuresti 

01 aprilie 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
octombrie 

2016 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Total    12 
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-  Realizarea de loturi demonstrative 
 a) domeniul vegetal: 
Nr.  
crt. 
 

Cultura Supraf
aţa 
ha  

Localitatea Organizatori Veriga tehnologică 
studiată 

1. Porumb  
marca 

PIONEER 

2,00 Lãpugiu de 
Jos, sat 
Grind 

CAJ Hunedoara 
SC Rural Iova 

SRL 

Pregãtire pat 
germinativ, 
semãnat, erbicidat, 
administrare 
îngrãsãminte 
chimice în functie de 
hibrid, recoltarea si 
evaluarea 
productiei/ha. 

2 Rapitã 2,00 Romos CAJ Hunedoara 
SC GABIEMA 
SRL ORASTIE 

 

Pregãtire pat 
germinativ, 
semãnat, erbicidat, 
administrare 
îngrãsãminte 
chimice în functie de 
hibrid, evaluarea 
productiei. 

3 Grâu 1,00 Baia de 
Cris,  

sat Lunca 

CAJ Hunedoara 
SC 

AGROBUSSINE
S SRL  

Baia de Cris 

Aplicarea de 
îngrãsãminte 
chimice, stabilirea 
nr.de plante/m2, 
erbicidare, actiuni 
fitosanitare în 
perioada de 
vegetatie, evaluare 
productie/ha. 
 

4 Triticale 0,30 Baia de 
Cris,  

sat Lunca 

CAJ 
HUNEDOARA 

SC 
AGROBUSSINE

S SRL  
Baia de Cris 

Aplicarea de 
îngrãsãminte 
chimice, stabilirea 
nr.de plante/m2, 
erbicidare, actiuni 
fitosanitare în 
perioada de 
vegetatie, evaluare 
productie/ha. 

Tot
al 

4 5,30    
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 b) domeniul zootehnic: 
Nr.  
crt. 

Specia Număr 
animale 

Localitatea Organizatori Veriga 
tehnologică 

studiată 
1. Vaci de 

lapte 
8 Loc.VATA 

DE JOS 
CAJ 

HUNEDOAR
A 

INCAU EMIL 

Intretinere, 
furajare, 
reproductie, 
preparare 
produse 
lactate. 

2. Porcine 200 Loc.TOTEST
I 

CAJ 
HUNEDOAR

A 
GAINA 

DANIELA 

Intretinere, 
furajare, 
reproductie, 
vânzare. 

3. Ovine 1400 Loc.SANCR
AI 

CAJ 
HUNEDOAR

A 
LAL IOAN 

Intretinere, 
furajare, 
reproductie, 
preparare 
produse 
lactate, 
vânzare. 

4. Albine 135 Loc.DEVA CAJ 
HUNEDOAR

A 
I.I.TARNOVE
ANU DORIN 

GEORGE 

Nutritia si 
alimentatia 
albinelor, factori 
de microclimat, 
tehnologia 
intretinerii si 
exploatãrii 
familiilor de 
albine, baza 
meliferã, 
produsele 
apicole, bolile si 
dãunãtorii 
albinelor. 

Total 4     
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- Realizarea de demonstraţii practice: 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 
practice  

Locul 
desfăşurării 

Data 
desfăşurării 

Organizatori Număr  
participanţi 

1. Tãierile de 
întretinere în 
livadã în timpul 
repausului 
vegetativ 

Bãita, Brad, 
Vata de Jos, 

Gurasada 

martie, 
aprilie 2016 

CAJ 
HUNEDOARA 
CLCA BRAD, 
CLCA ILIA 

26 

2. Recunoasterea 
agentilor 
patogeni cu 
importantã 
economicã 
pentru culturile 
de legume si 
cartof si 
combaterea lor 

Ribita, Baia de 
Cris 

mai, iunie 
2016 

CLCA BRAD 13 

3. Recunoasterea 
principalelor 
boli si 
dãunãtori în 
livadã 

Bãita, Vata de 
Jos 

iunie 2016 CLCA BRAD 8 

4. Tehnica 
aplicãrii 
erbicidelor la 
cultura de 
porumb 

Brad aprilie, mai 
2016 

CLCA BRAD 6 

5. Fertilizarea si 
erbicidarea 
culturilor de 
pãioase la 
loturile 
demonstrative 

Lunca aprilie 2016 CLCA BRAD 4 

6. Tratamente 
împotriva 
bolilor foliare la 
cartof 

Sarmizegetusa iunie 2016 CLCA 
SINTAMARIA 
ORLEA 

5 

7. Aplicarea 
tratamentelor 
fitosanitare la 
legume în 
camp 

Vorta iunie 2016 CLCA ILIA 6 
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8. Importanta 
mulsului 
mecanic 

Aurel Vlaicu ianuarie 
2016 

CLCA 
GEOAGIU 
SC EMAGAB 
SRL 

8 

9. Tehnologia 
preparãrii si 
producerea 
produsului 
traditional 
„virsli de 
Salas” 

Sãlasu de Sus mai 2016 CLCA 
SINTAMARIA 
ORLEA 

7 

10. Recoltarea si 
evaluarea 
productiei la 
lotul 
demonstrativ 
marca 
„Pioneer” 

Lãpugiu de 
Jos 

Sat Grind 

Noiembrie 
2016 

CAJ 
HUNEDOARA 
SC RURAL 
IOVA SRL 

45 

Total 10    128 
 

- Realizarea de materiale de specialitate (proiecte model, ghiduri, pliante, 
postere, fişe tehnologice, ziare, reviste etc.):  

Nr. 
crt. 

Denumirea/tematica  Număr exemplare 
 multiplicate şi distribuite gratuit  

1. Brosuri/Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici 

1.200 

2. Brosuri/Instalarea tinerilor 
fermieri 

1.200 

3. Postere-flayer/Tehnologia 
cresterii bovinelor-
principalele date tehnice 

3.000 

4. Postere-flayer/Tehnologia 
cresterii ovinelor-principalele 
date tehnice 

3.000 

5. Postere-flayer/Traditie si 
calitate pe meleaguri 
hunedorene (produse 
traditionale) 

3.000 

6. Postere-flayer/Prezentare 
servicii oferite producãtorilor 
agricoli 

3.000 

7. Postere-flayer/Lot 200 
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demonstrativ de porumb 
marca PIONEER 

8. Postere-flayer/Ajutor de 
minimis pentru 
achizitionarea de cãtre 
crescãtorii de ovine 

500 

Total  15.100 
 

-  Realizarea/participarea la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri, 
seminarii, simpozioane: 

Nr. 
crt. 

Specificaţie Tematica Localitat
ea 

Perioad
a 

desfăşu
rării 

Organizatori Număr 
particip

anţi 

1. Târguri      
 Târg de 

Produse 
Tradiționale
, Ecologice 
și de Casă 
– Editia IV 
 
 
 
 
Târg apicol 
„Sãrbãtoare
a Mierii” -
Editia IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Târg 
internationa
l de 
agriculturã, 
industrie 

Prezentare 
produselor 
procesate de 
carmangerie, 
patiserie, 
cofetărie, 
brutărie, 
brânzeturi, 
miere și 
produse 
apicole 
 
 
Târg cu 
vânzare de 
produse 
apicole, miere 
şi produse 
apiterapeutice, 
echipamente 
şi utilaje 
agricole, 
produse 
tradiţionale 
româneşti sau 
certificate 
ecologic, 
sesiune de 

Alba - 
Iulia 

 
 
 
 
 
 

 
Blaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jucu, 
jud.Cluj 

 
 
 
 
 

11.03.-
13.03.2
016 
 
 
 
 
 
 
19.03.-
20.03.2
016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.04.-
24.04.2
016 
 
 
 

Asociația 
Producătorilor 
de Produse 
Tradiționale, 
Ecologice și 
de Casă, Alba 
– Transilvania 
și Consiliul 
Județean 
Alba 
 
Apidava Blaj,  
Consiliul 
Local Blaj, 
Consiliul 
Judeţean 
Alba şi 
Asociaţia Apis 
Târnave Blaj 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul 
Judetean Cluj 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
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alimentarã 
si ambalaje 
„Agraria” – 
Editia XXII 
 
Expo –Târg 
Animale 
Editia II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Târg 
Internationa
l de 
agriculturã, 
industrie 
alimentarã 
si ambalaje 
„AGROMAL
IM” 
 
Expozitie-
Târg 
„Bãltatã 
româneasc
ã” 
 
 
 
Târg 
Sãrbãtoare
a 
crescãtorilo
r de ovine 
„Turcana – 
Regina 

comunicări 
ştiinţifice şi 
business 
 
Echipamente 
în domeniul 
agriculturii, 
horticulturii, 
mecanizãrii, 
zootehniei si 
industriei 
alimentare 
 
 
Prezentare 
animale, 
produse 
traditionale, 
produse 
locale, fonduri 
europene, 
conlucrare în 
profil teritorial 
cu GAL Tara 
Zarandului si 
actiuni de 
instruire 
profesionalã 
cu studentii 
români de la 
UASMB si 
studentii 
americani 
 
 
Echipamente 
în domeniul 
agriculturii, 
horticulturii, 
mecanizãrii, 
zootehniei si 
industriei 
alimentare 

 
Vata de 
Jos 
Jud.Hun

ed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arad 
 
 
 
 
 
 

Bãcia 
 
 
 
 
 

Costesti 
 
 
 
 
 

Totesti 
 
 
 
 
 

Pui 

 
 
 
26.05.2
016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.09.2
016 
 
 
 
 
 
 
18.09.2
016 
 
 
 
 
 
25.09.2
016 
 
 
 
 
 
04.10.2
016 
 

AgroTransilva
nia 
 
 
 
 
 
Primãria si 
Consiliul 
Local Vata de 
Jos 
CAJ 
HUNEDOAR
A 
Asociatia 
Judeteanã a 
crescãtorilor 
de pãsãri si 
animale 
Hunedoara-
Deva, 
HEIFER 
International 
România 
 
 
 
CCIA Arad 
 
 
 
 
 
 
Consiliul 
Local Bãcia 
Asociatia 
Crescãtorilor 
de vaci de 
lapte Bãcia 
CAJ 
Hunedoara 
 

300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

900 
 
 
 
 
 

2000 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 

300 
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muntilor” 
 
 
Expozitie - 
Târg ovine 
„Breaza 
Regina 
Turcanelor”  
 
 
Târg zonal 
al ovinelor 
 
 
Expo-Târg 
de toamnã  
 
 
 
Târg 
Internationa
l „Indagra” 

 
Promovarea 
rasei de 
bovine 
„Bãltãtã 
româneascã” 
 
 
 
Promovarea 
rasei de ovine 
Turcana 
 
 
 
 
Promovarea 
rasei de ovine 
Breaza Regina 
Turcanelor 
 
 
 
Promovarea 
rasei de ovine 
Turcanã cu 
adaptabilitate 
în zonã 
 
Promovarea 
fermierilor în 
specificul Tãrii 
Zarandului  
 
Echipamente 
în domeniul 
agriculturii, 
horticulturii, 
viticulturii si 
zootehniei 

 
 
 

Bãita 
 
 
 
 

Bucures
ti 

 
 
 
 
14.10.2
016 
 
 
 
23.10.2
016 
 
 
 
 
03.11.2
016 

Consiliul 
Local 
Orãstioara de 
Sus 
Asociatia 
Crescãtorilor 
de ovine 
„Dacia” 
 
Asociatia 
Crescãtorilor 
de ovine 
„Retezatul” 
Primãria si 
Consiliul 
Local Totesti 
 
Asociatia 
crescãtorilor 
de ovine Pui 
 
Asociatia 
Intercomunita
rã „Tara 
Zarandului” 
GAL 
 
Romexpo  
MADR 

500 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

Tot
al 

11     4549 

1. Expoziţii      
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 Expozitie 
vitei de 
rasã în hala 
din 
Bergland 
 
 
„Ziua 
recoltei” 

Licitatie pentru 
viteii de rasã 
Simmental 
Austria 
 
Prezentarea 
produselor 
agroalimentar
e 

Berglan
d 
Austria 
 
 
Geoagi
u 

20.06-
23.06.2
016 
 
 
14.10.2
016 

Asociatia de 
Geneticã 
 Si Crestere a 
Viteilor 
Austria Nord 
 
Primãria si 
Consiliul 
Local 
Geoagiu 

4 
 
 
 
5 

Tot
al 

1     4 

1. Concursuri       
Tot
al 

- - - - - - 

1. Festivaluri       
 Festivalul 

„Mangalita” 
editia a IV-
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festivalul 
Internationa
l al Viei si 
Vinului 
Vrancea 
“Bachus 
2016” 

Expozitie de 
animale, târg 
cu produse 
tradiționale, 
produse 
Mangalița, 
produse de 
artizanat și 
produse 
meșteșugăreșt
i. Revigorarea 
raselor locale 
de porcine 
Mangalita si 
Bazna 
 
Prezentarea 
soiurilor de 
struguri pentru 
vinificatie si 
degustãri 
sustinute de 
somelierii 
celebri din 
cadrul 
Organizatiei 
Somelierilor 

Cluj – 
Napoca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focsani 

14.04.-
16.04.2
016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.10.2
016 

Asociatia 
Crescãtorilor 
de suine 
autohtone 
Mangalita si 
Bazna 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul 
Judetean 
Vrancea 
CAJ Vrancea 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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din România 
Tot
al 

2     4 

1. Seminarii/ 
simpozioan
e  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adunarea 
Generală a 
Federațiilor 
Oierilor de 
Munte din 
România 
(FOM) 
 
 
 
 
 
 
Ecoconditio
nalitatea 
Bune 
conditii 
agricole si 
de mediu 
Cerinte 
legale în 
materie de 
gestionare 
Codul de 
bune 
practici 
agricole 
 
Identificare
a solutiilor 
privind 
valorificare
a raselor de 
bovine 
pentru 
carne 
 

Analizarea și 
clarificarea 
situației create 
de 
neconcordanța 
dintre Ordinul 
619/2015, 
Ordinul 
234/2016 și 
Legea 
104/2015, cu 
privire la cine 
depune cerere 
pentru 
pășunile 
închiriate de 
asociații 
 
Schemele si 
mãsurile de 
sprijin care 
trebuie 
respectate  
Normele de 
ecoconditionali
tate GAEC 1-
13 si SMR 1-
15 
 
 
 
Prezentarea 
rasei de 
bovine pentru 
carne 
Aberdeen 
Angus 

Brasov-
Moeciu 
de Sus 
 
 
 
 
 
 
Brad, 
Orãstie, 
Geoagi
u, 
Sîntãmã
ria 
Orlea, 
Dobra, 
Ilia 
 
 
 
 
Sibiu 
 
 
 
 
 
Vulcan 
Toplita 
Pui 
Ilia 
Baru 
Rîu de 
Mori 
Hãrãu 
Beriu 

27.02.-
28.02.2
016 
 
 
 
 
 
 
 
Februari
e 2016 
 
 
 
 
 
 
 
31.03.2
016 
 
 
 
 
 
07.04.2
016 
08.04.2
016 
15.04.2
016 
19.04.2
016 
20.04.2
016 
22.04.2

Federațiile 
Oierilor de 
Munte din 
România 
 
 
 
 
 
 
 
CAJ 
Hunedoara 
CLCA-uri 
APIA 
Hunedoara 
 
 
 
 
 
 
SC Karpaten 
Meat Sibiu 
 
 
 
 
OJFIR 
Hunedoara 
CAJ 
Hunedoara 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
          
          
40 

25 
30 
30 
25 
25 
20 
25 
20 
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Promovare 
Mãsuri 
active din 
PNDR (Fise 
Mãsuri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atragerea 
fondurilor 
europene 
 
Conditii de 
accesarede 
fonduri 
europene 
 
 
Oportunitati 
de 
dezvoltare 
ruralã 
2014-2020 
privind 
strategiile 
de 
dezvoltare 
localã 
 
Prezentare 
produse 
alimentare 
si 
nealimentar
e destinate 
producãtori
-lor români  
 

 
 
 
Evaluare 
(Sm.6.1; 6.3; 
4.1; 4.1a; 4.2 
Serviciul 
Leader si 
Investitii Non-
agricole  
 
 
 
 
 
 
Prezentarea 
mãsurilor 
active 2014-
2020 
 
Consultantã 
pentru fermieri 
în privinta 
noilor conditii 
de accesare 
de fonduri 
europene 
 
Incurajarea 
activitãtilor 
turistice  
Dezvoltarea 
localã 
LEADER 
 
 
Lansare 
proiect 
destinat 
producãtorilor 
români, 
produse 

Bosorod 
 
 
Dobra, 
Ilia 
 
 
Arad 
 
 
 
Brad, 
Sîntãmã
ria 
Orlea, 
Soimus, 
Criscior 
 
Sibiu 
 
 
 
 
 
 
 
Arad 
 
 
 
Buces 
 
 
 
 
 
 

016 
26.04.2
016 
27.04.2
016 
29.04.2
016 
 
Mai 
2016 
 
 
13.05.2
016 
 
 
 
Iunie 
2016 
 
 
 
 
 
06.07.2
016 
 
 
 
 
 
 
29.09.2
016 
 
 
 
30.09. 
2016 
 
 
 
 

 
 
 
CAJ 
Hunedoara 
OJFIR 
Hunedoara 
 
MADR 
 
 
 
GAL Sargetia 
I 
CAJ 
Hunedoara 
GAL Tara 
Zarandului 
 
 
 
 
Auchan 
Camera de 
Comert si 
Industrie 
Sibiu 
 
 
 
 
 
SCDCB 
Muresul Arad 
 
 
 
 
Primãria 
Buces 
Primãria 
Blãjeni 
Primãria 

25 
 
 
2 
 
 
 

 
58 

 
 

 
 
 
        1 
 
 
 
 
 
 
        1 
 
 
 
       35 
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Prezentare 
material de 
prãsilã 
existent 
bovine 
 
Informarea 
producãtoril
or agricoli 
privind 
mãsurile 
PNDR 
2014-2020 
 
 
 

alimentare si 
nealimentare 
organizate de 
Auchan în 
parteneriat cu 
Camera de 
Comert si 
Industrie Sibiu 
 
Posibilitãti de 
difuzare cãtre 
fermierii din 
judetul 
Hunedoara 
 
Oportunitãti 
oferite de 
PNDR 2014-
2020 privind 
mãsurile 
active care 
acordã sprijin 
financiar 
producãtorilor 
agricoli 

 
 

Criscior 
Asociatia 
Intercomunita
rã „Tara 
Zarandului”Le
ader Gal 

Tot
al 

7     417 

  
- Realizare  materiale audio-vizuale, emisiuni radio-tv:   

Nr. 
crt. 

Tipul acţiunii 
(materiale audio-
vizuale, emisiuni 

radio.tv) 

Denumire/tematică Postul şi 
data  

difuzării 

Durata 

1. Emisiune TV Satul 
hunedorean 

Norme de 
ecoconditionalitate si 
schimbãri climatice. Sfatul 
specialistului  
Conditii de obtinere a 
subventiilor APIA 
Valorificarea 
multifunctionalã a pajistilor 
în contextul dezvoltãrii 
durabile a agriculturii si 

Hunedoa
ra 

TV/sãptã
mânã 

10 
minute 
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protectiei mediului 
2. Emisiune TV Codul de bune practici 

agricole 
Consultantã agricolã 

KapitalTV
/ 

lunã 

45 
minute 

3. Emisiune TV Mãsuri PNDR 2014-2020 
Sfatul specialistului 
Cursuri de calificare a 
producãtorilor agricoli 
Actualitatea hunedoreanã 

InfoHD/ 
sãptãmâ

nal 

30 
minute 

4. Emisiune TV Atestarea produselor 
traditionale 
Utilizarea produselor si 
echipamentelor de protectie 
a plantelor 
Amenajamentul pastoral 
 

Viata la 
tarã/ 

sãptãmâ
nal 

30 
minute 

Tot
al 

156 emisiuni    

 
- Consiliere şi asistenţă tehnică în domeniul de activitate:   

Nr. 
crt. 

Domeniul  Număr consilieri/ 
asistentă tehnicã 

1. Cultura mare 210 
2. Legumiculturã 260 
3. Pomiculturã 140 
4. Zootehnie 450 
5. Mecanizare si îmbunãtãtiri 

funciare 
80 

6. Economie agrarã si industrie 
alimentarã 

60 

7. Legislatie 810 
Total  2010 

   
- Diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor ADER finanţate prin  

Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de 
dezvoltare rurală, pentru perioada 2015-2018 “ Orizont PAC 2020”: 

Nr. 
crt. 

Tipul 
activităţi

i 

Denumire 
proiect/ 

Tematica 

Locul 
desfăşură

rii 

Data 
desfăşurării 

Organizat
ori 

Număr 
participa

nţi 
1. - - - - - - 
Tot
al 

- - - - - - 
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- Identificare potenţiali beneficiari ai măsurilor PNDR 2014 – 2020, asistenta tehnică şi consilierea 
acestora în accesarea de fonduri europene: 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Adresa, date 
de contact 

4.1 - 
Investitii 

in 
exploata

tii 
agricole 

4.2 - 
Investitii 
pentru 
procesare/ 
marketingul 
produselor 
agricole 

6.1- 
Sprijin 
pentru 

instalare
a tinerilor 
fermieri 

6.2 - Sprijin 
pentru 

infiinatarea 
de activitati 
neagricole 
in zonele 

rurale 

6.3-  
Sprijin 
pentru 

dezvoltar
ea 

fermelor 
mici 

6.4- 
Investiţii în 
crearea şi 
dezvoltare
a de 
activităţi 
neagricole 

Alte 
măsuri  

1. 

ALB 
DANIEL 

Com.Rîu de 
Mori,  
sat Sibisel 
nr.63 
0766693269 

  1     

2. BANCIU 
IONEL-
PETRU 

Com.Tomesti,  
sat Steia nr.79 

  1     

3. CODRIN  
IOAN-
MARCEL 

Com.Buces,  
sat Tarnita 
nr.104 
0734375987 

    1   

4. DANCIU 
IOAN 

Com.Pui,  
sat Rîu Bãrbat 
nr.14 
0753092194 

    1   

5. DRÃGULE
SC AUREL 

Com.Ghelar,  
sat Ruda nr.92 
0732819603 

    1   

6. LAZÃR Com.Vãlisoara   1     
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MIHAELA sat Vãlisoara 
nr.224 
0730237650 

7. MOS 
VASILE-
ADRIAN 

Com.Sãlasu 
de Sus, sat 
Mãlãiesti 
nr.57-
0766710432 

  1     

8. STURZA 
ANGELA-
ELENA 

Com.Orãstioar
a de Sus, sat 
Costesti 
nr.146, 
0254246819 

  1     

9. SIMINA 
CÃTÃLIN 
BOGDAN 

Orãstie, 
str.Pricazului 
bl.6, ap.15-
0760615786 

  1     

10. COSTEA 
RODICA-
NICOLETA 

Com.Bosorod, 
sat Tîrsa nr.55 
0766246322 

  1     

11. ALB 
SORIN-
CLAUDIU 

Com.Sãlasu 
de Sus, sat 
Nucsoara 
nr.85-
0773379833 

  1     

12. COMAN 
DORIN 

Com.Sãlasu 
de Sus, sat 
Mãlãiesti 
nr.58-

    1   

146 
 



0761243688 
13. COSTA 

CRISTINA 
MARIA 

Com.Dobra, 
sat Lãpusnic 
nr.75 
0732747139 

  1     

14. DUMITRU 
DAN MIHAI 

Orãstie, 
str.Viilor nr.93 
0747033980 

  1     

15. IOVAN 
IULIAN 
IOAN 
ANDREI 

Com.Bãita, sat 
Bãita nr.162 

  1     

16. IUGA 
PETRONEL
A 

Deva, 
str.Mihai 
Eminescu, 
bl.4, ap.50 
0730504842 

  1     

17. STRUT 
MIRCEA 

Brad, sat 
Potingani 
nr.30 
0722299105 

    1   

18. VITONESC 
DORINEL 
MARCEL 

Hateg, str.Ion 
Luca 
Caragiale 
nr.3A 
0741015586 

  1     

19. MITUCÃ 
OVIDIU 
BÃIUT 

Com.Sîntãmãr
ia Orlea, sat 
S.Orlea 

  1     
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nr.189A 
0766751708 

20. ABRUDEA
N ADELINA 
DANIELA 

Com.Dobra, 
sat Dobra, 
str.1 
Decembrie 
nr.14 

  1     

21. AVRÃMES
C DORICA 

Com.Sãlasu 
de Sus, sat 
Nucsoara 
nr.117 
0768953746 

    1   

22. 
 
 
 

LUPULESC
U FLAVIUS 
SEBASTIA
N  

Com.Sãlasu 
de Sus, sat 
Rîu Mic nr.28 
 

  1     

23. LÃSCÃU-
BÎLC 
ADRIAN 
MIRCEA 

Com.Cîrjiti, sat 
Almasu Sec 
nr.79 
0724780622 

    1   

24. SENDRONI 
FLORIN 
TIBERIU 

Com.Toplita, 
sat Bãbîca 
nr.40 
0769285391 

  1     

25. LUGOJAN 
MARCEL 
MARINEL 

Deva, 
str.Nicolae 
Grigorescu 
nr.14 
0761590372 

  1     
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26. MOGA 
PETRU 

Com.Hãrãu, 
sat Bîrsãu 
nr.57 
0724028338 

    1   

27. MELTIS 
SABIN 

Com.Tomesti, 
sat Steia nr.88 
0757133105 

    1   

28. MÃRUNTE
SCU 
ANDREIA 
SIMONA 
TATIANA 

Com.Sarmizeg
etusa, sat 
Pãucinesti 
nr.72-
0752067540 

  1     

29. CÃLINA 
IZVOREL 
FILIMON 

Petrosani, 
str.Slãtinioara 
nr.80 
0766539856 

  1     

30. HAMZ 
GHEORGH
E 

Com.Sãlasu 
de Sus, sat 
Zãvoi nr.36-
0740353779 

    1   

32. MUNTEAN 
LOREDAN
A MIRELA 

Com.Toplita, 
sat Hãsdãu  
nr.83 
0766881569 

  1     

33. BAIA 
VASILE 

Com.Bãnita, 
sat Bãnita 
nr.188A 
0766447671 

    1   

34. LÃBAN Petrila, str.Jiet   1     
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MIHAELA nr.98-
0732043488 

35. SIMON 
JUJICA 

Com.Sãlasu 
de Sus, sat 
Sãlasu de Sus 
nr.232 
0721491055 

    1   

36. CIC PETRU 
DANIEL 

Petrosani, 
str.Venus 
nr.48 - 
0736487661 

  1     

37. TODORAN 
ALEXANDR
U 
CRISTIAN 

Com.Sãlasu 
de Sus, sat 
Paros nr.2 
0763724950 

  1     

38. BUGARIU 
VASILIE 

Hateg, sat 
Silvasu de Jos 
nr.121 
0756533050 

    1   

39. MAVRITSA
KIS 
MONICA 
EUGENIA 

Com.Criscior, 
sat 
Criscior,str.Dig
uluinr5 

  1     

40. VLADISLAV 
ADRIAN 
VASILE 

Com.Bãnita, 
sat Bãnita 
nr.168 
0727301892 

  1     

41. BAL 
MARGARE

Com.Sãlasu 
de Sus, sat 

  1     
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TA 
CRISTINA 

Sãlasu de Sus 
nr.205 - 
0766306322 

42. RUSU 
CORDUNE
AN 
MANUELA 

Com.Sãlasu 
de Sus, sat 
Mãlãiesti 
nr.11-
0746122773 

  1     

43. BUGARIU 
ADRIANA 

Hateg, sat 
Silvasu de Jos 
nr.56 
0747038156 

    1   

44. SUSAN 
LEOREAN 

Cãlan, sat 
Grid nr.4 
0767634168 

    1   

45. GOLÃSIE 
ADELINA 
RUXANDR
A 

Hunedoara, 
Ale.Cocsarilor 
nr.8, bl.8, 
ap.57 
0764111833 

  1     

46. PÃSCONI 
BIANCA 
IONELA 

Com.Bretea 
Românã 
nr.111 
0766779669 

  1     

47. POPA 
MARCEL 

Com.Bãita, sat 
Lunca nr.29 
0721598261 

    1   

48. CURCAN 
DANIEL 

Deva, 
Bld.Decebal, 

    1   
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FLORIN bl.16, ap.15 
0743992767 

49. NEAGA 
CLAUDIU 
NICOLAE 

Com.Tomesti, 
sat Obîrsa 
nr.62 
0768853898 

  1     

50. SCOROBE
TE MARIUS 
ADRIAN 

Com.Lunca 
Cernii de Jos, 
sat Meria nr.1-
0736357186 

  1     

51. ADAM 
ADRIAN 
GEORGIAN 

Com.Baia de 
Cris, sat Risca 
nr.68 

  1     
 
 

52. NEAGU 
IONEL 

Com.Bãita, sat 
Hãrtãgani 
0733949545 

    1   

53. VULC 
VALENTIN 
LAURENTI
U 

Com.Pui, sat 
Ohaba Ponor 
nr.74 
0761804759 

  1     
 
 
 

54. CIUCULES
CU 
CRISTINEL 
OVIDIU 

Com.Cerbãl, 
sat Poiana 
Rãchitele 
nr.16-
0728023261 

  1     

55. HER 
MARIANA 
IONELA 

Com.Orãstioar
a de Sus, sat 
Ocolisu Mic 
nr.54 

  1     
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0764315427 
56. RUS 

RODICA 
DIANA 

Brad, 
str.Republicii, 
bl.24, ap.39 
0733893209 

  1     

57. RUSU 
EMILIA 
CORINA 

Com.Bãnita, 
sat Merisor 
nr.14 
0744213172 

  1     

58. JITEA IOAN Com.Bãnita, 
sat Bãnita 
nr.149 
0763426636 

    1   

59. KOVACI  
ATILA 

Com.Sîntãmãr
ia Orlea, sat 
Vadu nr.32-
0724460436 

    1   

60. REDNIC 
LIVIU 

Deva, 
str.George 
Enescu nr.2 

    1   

61. UNGUR 
GHERASIM 

Simeria, sat 
Simeria Veche 
nr.60 

    1   

62. MIHÃILÃ 
DOREL 

Simeria, sat 
Sãulesti nr.94 

    1   

63. BORZA 
IOAN 

Comuna Bãita, 
sat Ormindea 
nr.217 

    1   

64. STOIC Comuna   1     
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IRINA Vorta, 
Sat Vorta 
nr.92 

65. NEMES 
FLORIN 

Hateg, 
str.Mihail 
Eminescu 
nr.23 

  1     

66. STAN 
CORNEL 

Simeria, str.1 
Mai nr.14 

    1   

67. CIBIAN 
IONEL 

Bãita, sat 
Hãrtãgani 
nr.95 

    1   

68. PÎRVA 
VIOREL 

Comuna 
Soimus, sat 
Sulighete 
nr.89 

    1   

69. CÎNDA 
FLORIN 

Comuna 
Soimus, sat 
Soimus nr.340 

    1   

Tot
al 

59    41  28   
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- Elaborare de proiecte pentru accesare fonduri europene:  
Nr. 
crt. 

Numă
r 

proiec
te  

total 
  

Valoa
re 

proiec
te 

total 
  
- euro 

-  

4.1.  
Investitii in 
exploatatii 
agricole 

4.2.Investitii 
pentru 
procesarea/
marketingul 
produselor 
agricole 

6.1.  Sprijin 
pentru 

instalarea 
tinerilor 
fermieri 

6.2. Sprijin 
pentru 

infiinatarea 
de activitati 

neagricole in 
zonele rurale 

6.3.  Sprijin 
pentru 

dezvoltarea 
fermelor 

mici 

6.4. 
Investiţii în 
crearea şi 
dezvoltarea 
de activităţi 
neagricole 

Alte 
măsuri  

Numă
r 

proiec
te 

Valo
are 

Numă
r 

proiec
te 

Valo
are 

Num
ăr 
proie
cte 
 

Valoa
re 

Num
ăr 

proie
cte 

Valoa
re 

Num
ăr 

proie
cte 

Valo
a 
re 

Numă
r 

proiec
te 

Val
oa 
re 

Nr.  
proi
ect
e 

Val
oar
e 

 
euro   euro  euro   euro euro eur

o  
 eur

o 
1. - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tot
al - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

- Consiliere şi asistenţă tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăţi pentru proiectele 
finanţate prin PNDR 

Nr. 
crt. 

Măsura Număr  
dosare plăţi  elaborate 

1. 141 50 
Total  50 
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- Elaborare proiecte de amenajamente pastorale în vederea 
organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente 

Nr. 
 crt. 

Număr localităţi (UAT)/ 
judet  

Număr 
proiecte 
solicitate  

Număr 
proiecte 

 elaborate 

Număr 
proiecte 

în curs de 
elaborare 

 69 8 8 - 
Total 69 8 8 - 

 
-  Eliberare avize consultative în vederea obţinerii atestatului de 

producător 

Nr. 
crt. 

Număr localităţi/ 
 judet 

Număr localităţi  
repartizate de CJ 

Număr avize 
consultative 

eliberate 
 69 53 3094 
Total  69 53 3094 

 
-  Actiuni de identificare a operatorilor economici, consilierea 

acestora si acordarea de asistentă tehnică pentru întocmirea 
documentaţiei necesare în vederea atestării produselor tradiţionale 
si a celor obtinute conform retetelor consacrate românesti 

Nr. 
crt. 

Denumire operator 
economic consiliat 

Denumire 
produs 

Număr  
caiete 
sarcini 

întocmite 

Număr 
produse 
atestate 

1. 
 

2. 
 
 

3. 

TURCANU 
CONSTANTIN DANIEL 
I.I 
ROVINAR TATIANA 
„CASA MARIA” I.I 
 
MUNTEAN AURELIA 
MINERVA PFA 

Virsli de Bârsãu 
– Turcanu 
Marmeladã de 
prune 
„Miericica”-
„CASA MARIA” 
Plãcintã 
pãdureneascã-
Muntean 

Pentru 
acreditare 
 
Pentru 
acreditare 
 
 
Consiliere 

- 
 
- 
 
 
- 

Total     
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-  Alte activităţi solicitate de Consiliile judetene,  administratiile locale 

si asociatiile din agricultură (se vor specifica) 
 Vizitã la fermã – scoalã: Fermã horticolã SC SERE ZARAND 

SRL (com.Criscior) în data de 05.04.2016 – 17 cursanti; 
 Vizitã la ferme – scoalã: Fermã de bovine  SC ADILACT SRL 

(sat Tustea, com.General Berthelot), fermã de ovine PF LAL 
IOAN (sat Sîncrai, Cãlan), fermã de ovine+bovine PFA 
CHITIC IOAN (sat Cincis, com.Teliucu Inferior) în data de 
06.04.2016 – 27 cursanti; 

 Vizitã la fermã - scoalã – Fermã de bovine  SC ADILACT SRL 
(sat Tustea, com.General Berthelot), fermã de ovine+bovine 
PFA CHITIC IOAN (sat Cincis, com.Teliucu Inferior) în data 
de 17.05.2016 – 26 cursanti 

 Vizitã la fermã - scoalã – Fermã de bovine  SC ADILACT SRL 
(sat Tustea, com.General Berthelot), fermã de ovine+bovine 
PFA CHITIC IOAN (sat Cincis, com.Teliucu Inferior) în data 
de 08.06.2016 – 25 cursanti 

 Vizitã la fermã – scoalã: Fermã horticolã PFA LUPSA VASILE 
(Orãstie) în data de 16.06.2016 – 17 cursanti; 

 Promovarea activitãtii Camerei Agricole Judetene Hunedoara 
în ziarul local „Mesagerul hunedorean” – sãptãmânal si 
„Hunedoreanul” - sãptãmânal; 

 Parteneriat de cooperare cu Grupurile de acţiune locală: 
- Asociaţia Sargertia GAL I 
- Asociaţia Microregiunea “Tara Hategului – Tinutul 

Pãdurenilor” GAL 
- Asociatia Intercomunitarã “Tara Zarandului” LEADER GAL 
- bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC; 
- obligaţia menţinerii suprafeţelor de păşuni permanente la 

nivel naţional (raportul de referinţă - % Pp); 
- cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi a 

pesticidelor în cadrul plăţilor de agromediu; 
- cerinţe legale în materie de gestionare – SMR; 

-     actiuni de asistentã tehnicã de specialitate privind aplicarea 
măsurilor prevăzute în Programul de Acţiune pentru zonele 
vulnerabile la nitraţi; 

     -    amenajarea capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd pe 
platforme individuale sau colective; 
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     -    respectarea perioadei de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul 
agricol (calendarul de interdicţie); 
     -    stabilirea cantitaţii maxime de azot (170 kg\ha) provenită din 
aplicarea îngrăşămintelor organice pe  

terenul agricol în decursul unui an de zile; 
     -    aplicarea gunoiului de grajd pe terenul agricol în funcţie de 
condiţiile locale specifice; 
     -    acoperirea terenurilor în pantă cu culturi agricole în timpul iernii; 
     -    încărcatura de animale la hectar, acţiuni tehnice şi amenajări 
pastorale pe păşunile comunale; 
     -    infiinţarea şi mentţnerea fâşiilor de protecţie situate în 
vecinătatea apelor de suprafaţă sau a captărilor  

de apă; potabilă cu respectarea restricţiilor prevazută în programele 
de acţiuni. 

Consiliere şi asistenţă tehnică în constituirea şi funcţionarea 
formelor asociative în  

agricultură.  
Constituirea Asociatiei Crescãtorilor de Ovine „Corvina” – Deva. 
Colaborarea cu unităţile de cercetare-dezvoltare de pe raza 
judeţului în vederea diseminării rezultatelor obţinute în cadrul 
proiectelor ADER finanţate prin Planul Sectorial de cercetare-
dezvoltare pentru agricultură şi dezvoltare rurală „Orizont PAC 
2020” 
Intocmire documentaţie specifică pentru Eliberarea avizului 
consultativ necesar obţinerii atestatului de producător în 
conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţii produselor din sectorul agricol. 
Asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea proiectelor de 
amenajament pastoral în vederea utilizării raţionale  şi 
îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor Conform OG.nr.34/2013 
aprobată prin Legea nr.186/2014, HG nr.1064/2013 şi Ghidul de 
intocmire a amenajamentelor pastorale realizat de Institul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Brasov. 
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D. AGENTI ECONOMICI 
 

1. S.C.ApaProd S.A. Deva 
 
    In prezent S.C. Apa Prod SA Deva opereaza servicii publice 
de alimentare cu apa si de canalizare, in baza Contractului de delegare a 
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiile 
Deva , Hunedoara  şi Brad, oraşele  Simeria, Hateg, Geoagiu, Calan si 
comunele Santamarie Orlea, Bretea Romana, Bacia, Ilia, Criscior, 
Certeju de Sus, Dobra , Teliucu Superior, Densus, Pui, Gurasada, 
Romos, Vetel, Buces, Bucuresci, Harau, General Berthelot, 
Sarmizegetusa, Baita şi localităţi adiacente acestora. 
    S.C. APA PROD S.A. este societate comerciala pe acţiuni 
având ca obiect principal de activitate - Captarea, tratarea şi distribuţia 
apei (cod CAEN 3600) şi activitate secundara  Colectarea şi epurarea 
apelor uzate (cod CAEN 3700). 
    Societatea a fost inregistrata la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul  Hunedoara la data de 25.07.2001 sub nr.J20/571/2001, 
CUI-14071095. 

  Sediul social al societăţii este in Deva, Calea Zarandului nr. 
43. 

Structura acţionariatului la data prezentă este următoarea: 
DENUMIRE ACŢIONAR VALOARE CAPITAL (lei) % 
Consiliul Judeţean Hunedoara 640.870 76,7224 
Consiliul Local Deva 70.970 8,4962 
Consiliul Local Hunedoara 70.970 8,4962 
Consiliul Local Brad 41.870 5,0125 
Consiliul Local Oraştie 1.420 0,1700 
Consiliul Local Geoagiu 5.250 0,6285 
Consiliul Local Hateg 420 0,0503 
Consiliul Local Calan 420 0,0503 
Consiliul Local Simeria 420 0,0503 
Consiliul Local Ilia 420 0,0503 
Consiliul Local Dobra 420 0,0503 
Consiliul Local Sântămarie 
Orlea 420 0,0503 
Consiliul Local Bretea Română 420 0,0503 
Consiliul Local Băcia 420 0,0503 
Consiliul Local Certeju de Sus 600 0,0718 
 835.310 100 
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    Dezvoltarea activitatii in anul 2016 a avut loc pe trei directii 
strategice: 

• Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare; 

• Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale  
• Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor 

operatorului. 
    Prin modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare s-a urmarit:  

• Imbunatatirea parametrilor de functionare si reducerea pierderilor 
de apa; 

• Reabilitarea/inlocuirea retelelor si echipamentelor cu durata de 
exploatare depasita; 

• Retehnologizarea pentru eficientizarea functionarii si a 
managementului operational; 

• Reducerea costurilor de exploatare. 
    Extinderea ariei de operare a fost si va continua sa fie 
analizata in detaliu de catre conducerea societatii, iar strategia de 
extindere pe termen scurt si mediu a fost continuata si in anul 2016. 
    Avantajele extinderii ariei de operare sunt: 

• Furnizarea serviciilor la nivel regional si folosirea sistemelor 
integrate poate duce la reducerea risipei de apa, promovarea 
conservarii resurselor, minimizarea investitiilor si protectia surselor 
de apa; 

• Cresterea capacitatii de pregatire si implementare a  proiectelor de 
investitii de dimensiuni mari si organizate regional  

• Imbunatatirea calitatii serviciilor funizate, a relatiei cu clientii si a 
perceptiei acestora privind operatorul; 

• Implementarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii 
anumitor categorii de costuri: centralizarea activitatii de facturare si 
managementul financiar, unitatea de implementare a proiectului la 
nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc. 
PROIECTE CU FINANTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA  

PROMOVATE DE S.C. APA PROD S.A. DEVA  
I. Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 

uzata in judetul  Hunedoara ” derulat în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Mediu in perioada  de programare 2007-
2013 

    In cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL 
,,MEDIU”,  in 19 februarie 2013 s-a semnat, Contratul de Finantare 
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nr.146005 din 19.02.2013 intre Ministerul Mediului si Schimbarilor 
Climatice si SC Apa Prod SA Deva prin care s-a promovat Proiectul 
regional CCI 2011 RO 161 PR 004 ,, Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” . Contractul de 
Finantare cu MMSC s-a semnat in baza Deciziei de Aprobare nr.C(2012) 
8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene, cu nr. 41097 de 
inregistrare in SMIS – CSNR si a Ordinului ministrului Mediului si 
Schimbarilor Climatice nr.217 din 08.02.2013. 
    Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de  599.180.663 lei, 
in conformitate cu Ordinul nr. 217 din 08.02.2013 al Ministerului Mediului 
si Schimbarilor Climatice, din care: 

- Valoarea eligibila conform POS Mediu si in conformitate cu Decizia 
de Aprobare nr. C (2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei 
Europene (fara TVA) este de: 454.403.576 lei (finantare 
nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la 
bugetele locale) 

- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila conform POS Mediu 
(fara TVA) este de 29.975.301 lei (contributia SC APA PROD SA la 
Proiect) 

    Prin semnarea Actului Aditional nr. 1, din data de 27.09.2013, 
Contractul de Finantare s-a modificat dupa cum urmeaza: 
    Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de  580.489.969 lei, 
in conformitate cu Ordinul nr. 1745 din 12.07.2013 al Ministerului 
Mediului si Schimbarilor Climatice, din care: 

- Valoarea eligibila conform POS Mediu si in conformitate cu Decizia 
de Aprobare nr. C (2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei 
Europene (fara TVA) este de: 440.263.222 lei (finantare 
nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la 
bugetele locale) 

- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila conform POS Mediu 
(fara TVA) este de 29.042.515 lei (contributia SC APA PROD SA la 
Proiect) 

- Valoarea TVA este de 111.184.232 lei 
    Prin semnarea Actului Aditional nr. 2, din data de 14.12.2015, 
durata Contractului s-a modificat la 43 de luni de la data semnarii 
Contractului de Finantare -19.02.2013, respectiv pana la data de 
30.06.2016. 
    Prin semnarea Actului aditional nr. 3, din data de 30.06.2016, 
Proiectul ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Hunedoara” a fost esalonat in doua etape, durata de 
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implementare a etapei I a Proiectului fiind pana la data de 30.06.2016. 
Valoarea totala a etapei I a Proiectului este de 364.687.105 lei.  
    Prin Decizia Comisiei C(2016)  7834 din 29.11.2016 a fost 
aprobata fazarea Proiectului major intre doua etape de programare, 
adica 2007-2013 si 2014-2020. 
    In data de 08.11.2016 a fost semnat Contractul de finantare 
privind Fazarea Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de 
apa si apa uzata in judetul Hunedoara” , termenul de implementare a 
fazei II a proiectului fiind pana la data de 28.02.2018, Valoarea totala a 
Contractului de Finantare este de 75.257.313 lei cu TVA. 
   Obiectivele de investitii principale realizate  in cadrul Proiectului: 
 -Reabilitare 1 captare apă brută la Criscior;  
 -Reabilitare 2 stații de tratare apă : Santamarie Orlea si Criscior ;  
 -Construcție și reabilitare 14 complexe de înmagazinare apă;  
 -Construcție 13 stații de pompare apă;  
 -Reabilitare aproximativ 32 km rețele de aducțiune;  
 -Extindere și reabilitare aproximativ 76 km rețea de distribuție apă;  
 -Construcție 3 stații de epurare apă uzată: Deva si Hunedoara si 
Calan;  
 -Construcție și reabilitare 29 stații de pompare apă uzată;  
 -Extindere aproximativ 0,6 km colector de canalizare;  
 -Extindere și reabilitare aproximativ 101 km rețea de canalizare;  
 -Implementare Sistem de Monitorizare, Control și Achiziție Date 
(SCADA) în sistemul de distribuție apă și sistemul de canalizare.  
    Ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a sistemelor 
de alimentare cu apă și canalizare, în zona de acoperire a Proiectului au 
fost obținute următoarele rezultate:  
 -Creșterea la peste 90% a gradului de conectare a populației la 
serviciul de apă și canalizare;  
 -Imbunătățirea siguranței în furnizarea apei;  
 -Reducerea pierderilor fizice de apă în sistemul de alimentare cu 
apă;  
 -reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare;  
 -Imbunătățirea condițiilor de mediu;  
 -Menținerea în limitele suportabilității a tarifelor percepute pentru 
serviciile prestate de operatorul regional.  
    Stadiul de implementare a  Proiectului  la data de 31.12.2016: 
Progresul fizic al Proiectului - 99,97% 
Progresul financiar al Proiectului - 88,70% 
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Stadiul de realizare a contractelor de lucrari,  la data de 31.12.2016 : 
 Contracte de lucrări aflate în Perioada de Notificare  a Defectelor: 
 HD-CL1 - Construirea și reabilitarea aducțiunilor de apă brută, 

rezervoarelor și stațiilor de pompare apă din Hunedoara, Hațeg 
și Călan 

   In data de 10.05.2016  Inginerul a emis Certificatul de 
Receptie la terminarea lucrarilor, cu data de 17.02.2016. 
    In data de 03.06.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul 
Verbal la terminarea lucrarilor. 

Progresul fizic - 100% 
Progresul financiar - 94,82% 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  
Hunedoara  

 Reabilitare 1,141 km rețea de aducțiune apă brută;  
 Reabilitare 4 complexe de înmagazinare apă;  
 Construire 3 stații de pompare a apei;  

Hațeg  
 Reabilitare 2 complexe de înmagazinare apă;  
 Construire 2 stații de pompare a apei;  

Călan  
 Construire complex de înmagazinare apă potabilă;  
 Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții 
de Date) în sistemele de distribuție apă și în sistemele de canalizare din 
Hunedoara, Hațeg, Călan.  

 HD-CL2 - Construirea și reabilitarea captărilor de apă, stațiilor 
de tratare apă, rezervoarelor și stațiilor de pompare apă din 
Deva, Simeria și Brad; 

    In data de 25.02.2016 Inginerul a emis Certificatul de 
Receptie la terminarea lucrarilor cu data de 31.12.2015.  
    In data de 12.04.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul 
Verbal  de  Receptie la terminarea lucrarilor. 

Progresul fizic - 100% 
Progresul financiar - 97,46% 
Beneficii obtinute în urma implementării contractului de lucrări:  
Deva  

 Reabilitare 5 complexe de înmagazinare apă;  
 Construire 3 stații de pompare apă potabilă;  

Simeria  
 Reabilitare 2 rezervoare înmagazinare apă;  
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Brad  
 Reabilitare captare apă brută din sursa de suprafață Crișul Alb;  
 Construire stație de tratare apă Crișcior;  
 Construire 5 stații de pompare apă potabilă în Brad;  
 Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții 
de Date) în sistemele de distribuție apă și sistemele de canalizare din 
Deva, Simeria și Brad. 

 HD-CL3 - Reabilitarea sistemelor de tratare și transport pentru 
alimentarea cu apă a localităților din Hațeg, Călan, Simeria și 
Deva; 

    In data de 21.04.2016  Inginerul a emis Certificatul de 
Receptie la terminarea lucrarilor cu data de 30.01.2016.  
    In data de 31.05.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul 
Verbal  de  Receptie la terminarea lucrarilor. 

Progresul fizic - 100% 
Progresul  financiar - 97,47% 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  

 - Reabilitarea stației de tratare apă Sântămăria Orlea;  
 - Reabilitarea rețelei de aducțiune Sântămăria Orlea – Deva pe o 
lungime de 26 km, pentru alimentarea cu apă potabilă a orașelor Hațeg, 
Călan, Simeria, Deva și localităților adiacente;  
 - Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și 
Achiziții de Date) la nivel regional.  

 HD-CL6 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a 
rețelei de  distribuție și a rețelei de canalizare din Brad 

    In data de 29.12.2016  Inginerul a emis Certificatul de 
Receptie la terminarea lucrarilor cu data de 18.11.2016.  
    In data de 28.12.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul 
Verbal  de  Receptie la terminarea  lucrarilor. 

Progres fizic – 100% 
Progres financiar – 60,13% 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  
Brad  

 Reabilitare 1,926 km rețea de aducțiune;  
 Reabilitare 7,672 km rețea de distribuție a apei;  
 Extindere 18,066 km rețea de distribuție a apei;  
 Extindere 34,462 km rețea de canalizare;  
 Construire 9 stații pompare apă uzată;  

Crișcior  
 Reabilitare 2,911 km rețea de distribuție a apei;  
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 Extindere 3,282 km rețea de distribuție a apei;  
 Extindere 7,596 km rețea de canalizare;  
 Construire 2 stații pompare apă uzată;  

Bucureșci  
 Extindere 1,389 km rețea de canalizare;  
 Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții 

de Date) în sistemul de distribuție apă potabilă și sistemul de colectare 
ape uzate din Brad, Crișcior și Bucureșci.  

 HD-CL7 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a 
rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Călan și Hațeg; 

   In data de 11.05.2016  Inginerul a emis Certificatul de 
Receptie la terminarea lucrarilor la data de 23.12.2015. 
     In data de 11.05.2016 Comisia de Receptie a emis  
Procesului Verbal de Receptie la  terminarea lucrarilor.  

Progresul fizic - 100% 
Progresul financiar - 94,95% 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  
Hațeg  

 Extindere 1,732 km rețea de aducțiune a apei;  
 Reabilitare 4,734 km rețea de distribuție a apei;  
 Extindere 4,464 km rețea de distribuție a apei;  
 Extindere 6,385 km rețea de canalizare;  
 Reabilitare 1,299 km rețea de canalizare;  
 Construire 3 staţii de pompare apă uzată;  

Călan  
 Reabilitare 4,528 km rețea de distribuție a apei;  
 Extindere 3,451 km rețea de distribuție a apei;  
 Extindere 6,646 km rețea de canalizare;  
 Reabilitare 5,442 km rețea de canalizare;  
 Construire 3 staţii de pompare apă uzată în Călan, Strei Săcel și 
Ohaba Strei;  
 Reabilitare 1 staţie de pompare apă uzată în Strei Săcel;  
 Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții 
de Date) în sistemul de distribuție apă potabilă și sistemul de colectare 
ape uzate din Călan și Hațeg. 

 HD-CL8 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a 
rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Hunedoara; 

    In data de 05.05.2016 Inginerul a emis Certificatul de 
Receptie la terminarea lucrarilor cu data  de 29.12.2015. 
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    In data de 05.05.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul 
Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.   

Progresul fizic - 100% 
Progresul financiar - 95% 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  
Hunedoara 

 Reabilitare 1,204 km rețea de aducțiune;  
 Reabilitare 5,460 km rețea de distribuție a apei;  
 Extindere 4,564 km rețea de distribuție a apei;  
 Reabilitare 1,828 km rețea de canalizare;  
 Extindere 538 m colector de canalizare Hunedoara-Sântuhalm;  
 Extindere 11,109 km rețea de canalizare;  
 Construire 5 stații de pompare apă uzată;  
 Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții 
de Date) în sistemul de distribuție apă potabilă și sistemul de colectare 
ape uzate din Hunedoara.  

 HD-CL9 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a 
rețelelor de distribuție apa și a rețelelor de canalizare in Deva si 
Simeria 

    In data de 13.06.2016 Inginerul a emis Certificatul de 
Receptie la terminarea lucrarilor cu data de 31.03.2016. 
    In data de 13.06.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul 
Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor. 

Progresul fizic - 100% 
Progresul financiar - 66,67% 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  
Deva  

 Reabilitare 0,118 km conductă de aducțiune;  
 Reabilitare 7,299 km rețea de distribuție apă;  
 Extindere 9,205 km rețea de distribuție;  
 Reabilitare 0,856 km rețea de canalizare;  
 Extindere 9,934 km rețea de canalizare;  
 Construire 5 stații de pompare apă uzată;  
 Extindere 6,455 km colector de canalizare Hunedoara - Sântuhalm;  

Simeria  
 Reabilitare 3,860 km rețea de canalizare;  
 Extindere 1,580 km rețea de canalizare;  
 Construire 1 stație de pompare apă uzată;  
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 Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții 
de Date) în sistemul de distribuție apă potabilă și sistemul de colectare 
ape uzate din Deva și Simeria. 
 Contracte de lucrări finalizate: 
 HD-CL4 – Construcție stație nouă de epurare a apelor uzate în 

Călan 
    In data de 10.12.2015 Comisia de Receptie a emis Procesul 
Verbal la terminarea lucrarilor. 
    Recepția finală a Contractului de lucrări s-a efectuat de către 
Beneficiar, în data de 10.11.2016. 

Progresul fizic : 100% 
Progresul financiar : 100% 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  
Călan 

 Noua stație, dimensionată pentru 7.400 locuitori echivalenți, asigură 
epurarea mecano-biologică, la standarde europene, a apelor uzate 
menajere colectate de pe raza orașului Călan și localitățile adiacente. 
Stația de epurare este prevăzută cu o linie de prelucrare a nămolului 
rezultat din proces și este dotată cu sistem SCADA (Sistem de 
Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la nivel local.  

 HD-CL5 - Lot 1 - Lucrări pentru reconstrucția stațiilor de epurare 
Deva și Hunedoara.  

    In data de 22.07.2014 Comisia de receptie a emis Procesul 
Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor. 
    Recepția finală a Contractului de lucrări s-a efectuat de către 
Beneficiar, în data de 07.04.2015. 

Progresul fizic : 100% 
Progresul financiar : 100% 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  
Deva si Hunedoara  

 Noile stații de epurare construite la Deva si Santuhalm , 
dimensionate pentru 90.000 și respectiv 95.000  locuitori echivalenți, 
asigură epurarea mecano-biologică și terțiară, la standarde europene, a 
apelor uzate menajerecolectate de pe raza localităților Deva și 
Hunedoara.  
 Stațiile de epurare sunt prevăzute cu o linie de tratare  a nămolului 
rezultat din proces și sunt dotate cu sistem SCADA (Sistem de 
Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la nivel local.  

167 
 



 HD-CL5 - Lucrări pentru reconstrucția stațiilor de epurare Deva 
și Hunedoara - Lot 2 –  Construcția platformelor de depozitare a 
nămolului provenit de la stațiile de epurare Deva și Hunedoara.  

    In data de 09.09.2014 Comisia de receptie a emis Procesul 
Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.  
    Recepția finală a Contractului de lucrări s-a efectuat de către 
Beneficiar, în data de  01.09.2015. 

Progresul fizic : 100% 
Progresul financiar : 100% 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  
Deva si Hunedoara  

   In incinta stațiilor de epurare construite la Deva și Santuhalm a fost 
construită câte o platformă acoperită, cu suprafața de 2250 mp fiecare, 
pentru depozitarea temporară pe o perioadă de maxim 6 luni, a nămolului 
rezultat ca urmare a procesului de epurare a apelor uzate menajere 
colectate de pe raza municipiilor Deva și Hunedoara. 
   Stadiul de realizare a contractelor de servicii  la data de 
31.12.2016: 
 Contract de servicii în derulare:  
 HD-SC2 - Supervizarea Lucrărilor pentru Proiectul "Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara"; 

     Termenul finalizarii contractului  30.06.2017; 
 Progresul fizic - 99,67% 
 Progresul financiar - 90% 

    In cadrul contractului sunt asigurate servicii de supervizare a 
lucrărilor executate la nivelul Proiectului, din punct de vedere al calităţii, 
costurilor şi perioadei de implementare a contractelor de lucrări, în 
conformitate cu legile românești referitoare la „Calitatea în Construcții”. 
 Contracte de servicii in procedura de inchidere:  
 HD-SC1 - Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului 

"Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Hunedoara"; 

 Data finalizarii contractului: 01.12.2016 
 Progresul fizic -100% 
 Progresul financiar - 90,06% 

    Scopul acestui contract a fost acordarea de sprijin 
managerial, calificat şi eficient necesar  
    Autorității Contractante pentru implementarea cu succes a 
Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare.  
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    In cadrul Contractului de servicii a fost asigurată publicitatea 
Proiectului și furnizarea de echipamente necesare operatorului regional 
pentru monitorizarea, operarea și investigarea sistemelor de alimentare 
cu apă și canalizare. 

 Servicii de audit pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”. 

         Data finalizarii contractului  30.11.2016 
Progresul fizic : 100% 
Progresul financiar : 95% 

    Obiectivul contractului a constat în asigurarea anuală a unui 
audit independent al Proiectului realizat de un auditor autorizat potrivit 
legislaţiei în vigoare din România. 

II. Proiectul ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Hunedoara”  derulat în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructura Mare  in perioada  de programare 
2014-2020 

       Etapele parcurse pana la 31.12.2016 pentru implementarea 
Proiectului : 
 ETAPA I - ELABORARE MASTER PLAN 

      In vederea definitivarii programului investiţional pe termen 
mediu şi lung (pe o perioadă de cel puţin 20 de ani) , Compania S.C. 
APA PROD S.A. DEVA  a elaborat in anul 2014, cu ajutorul  
Consultantului  SC Ramboll South East Europe SRL, Master Planul 
revizuit si actualizat,  privind extinderea si modernizarea sistemelor 
de alimentare cu apa si canalizare din judeţul Hunedoara, avand ca 
scop identificarea si prioritizarea nevoilor si a investitiilor in vederea 
obtinerii, la cele mai mici costuri, a unei conformitati depline cu 
directivele relevante ale UE si cu angajamentele Romaniei, la nivel 
judetean/regional, atat pentru serviciile de apa cat si pentru cele de 
apa uzata, avandu-se in vedere dezvoltarea urbana cat si 
suportabilitatea investitiei. 
 OBIECTIVELE SI SCOPUL MASTER PLANULUI 

    Actualizarea Master Planului existent de apă si apă uzată 
pentru regiune a fost necesara ca un prim pas spre elaborarea 
documentatiei necesare pentru Cererea de Finantare din Fonduri de 
Coeziune etapa a-II-a, pentru perioada de finantare prin POS Mediu 
2014 – 2020, si include următoarele informatii:  
 Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apă si apă 

uzată din zona de proiect; 
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 Previziunile evolutiei populatiei, previziunile zonei deservite, 
utilizarea terenurilor în prezent si planificarea utilizarii viitoare, 
previziunile cerintei de apă si calitatea apei la consumatori in 
perioada urmatoare; 

 Justificarea selectării unei anumite optiuni de modernizare si 
extindere a a sistemului de alimentare cu apa si canalizare, bazată 
pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare si întretinere; 

 Hărti care să prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si 
extinderea sistemelor de apa si apa uzata pentru zonele deservite; 

 Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru 
modernizarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata din 
județul Hunedoara, in special pentru cele aflate in aria de operare a 
SC APA PROD SA DEVA. 

 COSTURILE DE INVESTIŢII, PENTRU FIECARE ETAPĂ 
PREVAZUTE 

      IN  MASTER PLAN 

Costuri 
Totale 
(Euro) 

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Surse de finantare 

2014-2021 2022-
2028 

2029 - 
2042 FC Altele 

291,844,941 229,054,669 8,708,739 53,996,532 104,058,237 187,786,704 

o Proiectul propus pentru finanţare în Faza I, perioada de programare 
2014-2020 se va focaliza in principal  pe zona rurala din aria deservita 
in vederea atingerii obiectivelor asumate de Romania  prin Capitolul 
de Mediu al Tratatului de Aderare. 

o Investitiile prioritare pe termen scurt  propuse pentru acest Proiect au 
fost aprobate de Consiliul Judetean Hunedoara prin Hotararea 
nr.188/26.09.2014. 

o Lucrările care vor fi incluse în Proiectul propus pentru finanţare în 
Faza I:  

I. Lucrari in sistemele de alimentare cu apa   
• Lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa in zone fara 

acoperire sau cu furnizare intermitenta a apei; acestea pot cuprinde 
printre altele reţele de apă, staţii de tratare, aducţiuni, staţii de 
pompare etc. După caz, pot fi incluse şi alte facilităţi necesare 
pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de apă. 

• Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de 
alimentare cu apa cu risc important asupra sistemului si implicit 
asupra sanatatii umane; 
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• Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de 
alimentare cu apa determinate de: 

o Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre 
inlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra sistemului 
si/sau asupra populatiei sau mediului inconjurator, pierderi de 
apa excesive; 

o Depasirea duratei de viata a componentelor propuse pentru 
inlocuire; 

o Reconfigurarea/optimizarea sistemului de alimentare cu apa 
determinata de calitatea precara a apei sau insuficienta 
acesteia; 

o Optimizarea consumurilor de energie si/sau reactivi prin 
adoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului de 
alimentare cu apa, SCADA. 

    Lucrarile se vor adresa sistemelor de alimentare cu apa care 
deservesc localitati cu un numar minim de 50 locuitori, dar ca excepţie, 
cu justificări solide, se pot accepta la finanţare si zone/localitati/sisteme 
care deservesc mai putin de 50 locuitori. În ambele situaţii, investitiile 
trebuie să se incadreze in valoarea specifica maximă de 1000 
Euro/locuitor.  

II . Lucrari in sistemele de canalizare 
• Lucrari de extindere a sistemelor de canalizare in zone fara 

acoperire sau cu acoperire insuficienta; acestea pot cuprinde 
printre altele reţele de canalizare, staţii de epurare, facilităţi pentru 
geetionarea nămolurilor, colectoare, staţii de pompare etc. După 
caz, pot fi incluse şi alte facilităţi necesare pentru funcţionarea 
corespunzătoare a sistemelor de canalizare. 

• Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de 
canalizare cu risc important asupra sistemului, asupra sanatatii 
umane sau asupra mediului; 

• Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de canalizare 
determinate de: 

o Depasirea duratei de viata a componentei propuse pentru 
inlocuire; 

o Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre 
inlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra sistemului 
si/sau asupra populatiei sau mediului inconjurator; 

o Nivel de infiltratii mare; 
o Incidente frecvente de exploatare (blocaje, prabusiri); 
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o Inundarea unor proprietati sau zone din aglomerare cluster 
datorita lipsei de capacitate hidraulica a sistemului de 
canalizare; 

o Reconfigurarea/optimizarea sistemului de canalizare 
determinata de ratiuni functionale, energetice, etc.; 

o Optimizarea consumurilor de energie si/sau reactivi prin 
adoptarea unor componente no /modificate ale sistemului de 
canalizare. 

    Lucrarile se vor adresa sistemelor de canalizare care 
deservesc aglomerari cu un numar minim de 2000 locuitori echivalenti, 
dar ca excepţie, cu justificări solide, se pot accepta la finanţare si 
aglomerari/clustere care deservesc mai putin de 2000 locuitori, daca 
acestea sunt motivate temeinic. În ambele situaţii, investitiile trebuie sa 
se incadreze in valoarea specifica maxima de 2000 Euro/locuitor 
echivalent. 

  La initiativa Consiliul Judetean Hunedoara din perioada iulie-
august 2016, s-a facut revizuirea Master Plan-ului astfel incat un numar 
de 12 U.A.T - uri din mediul rural de pe raza judetului Hunedoara care nu 
beneficiaza de investitii prin programul POIM 2014-2020,sa aiba 
posibilitatea accesarii fondurilor nerambursabile pentru infrastructura de 
apa si apa uzata prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 
2020 (PNDR), Sub-Masura 7.2., promovat prin Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale (AFIR). Acestea sunt :  

• aglomerarea Baru  
• aglomerarea Harau  
• aglomerarea Rau de Mori  
• aglomerarea Sintamaria Orlea  
• aglomerarea Sarmizegetuza  
• aglomerarea Totesti  
• aglomerarea Vetel  
• aglomerarea Bacia  
• aglomerarea Pui  
• aglomerarea Romos  
• aglomerarea Bretea Romana 
• aglomerarea Zam  
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 ETAPA II- IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE  ASISTENŢĂ 
TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE 
ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI 
APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-
2020 

    In data de 19.11.2015  a fost finalizata procedura de achizitie 
publica in scopul atribuirii contractului de servicii „Sprijin pentru pregătirea 
Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul 
Hunedoara, în perioada 2014-2020”. 
    Valoarea contractului de servicii este de 7.109.865,09 lei 
faraTVA. 
    Cu scopul semnarii  Contractului de servicii compania S.C. 
APA PROD S.A. DEVA  a depus la Ministerul Fondurilor Europene - 
Directia Generala Programe infrastructura Mare, Cererea de Finantare 
intocmita in conformitate cu „Ghidul solicitantului” lansat in luna aprilie 
2016 de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM).  
    La data de 28.12.2016 AM POIM a finalizat procesarea 
Cererii de finantare estimandu-se semnarea Contractului de Finantare in 
cursul lunii ianuarie 2017. 

 ETAPA III- Implementarea Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Hunedoara, în 
perioada 2014-2020”  

    Proiectul  estimat la valoarea de 104,058,237 euro este 
preconizat a se implementa in perioada 2018-2020 si se va focaliza in 
principal pe zona rurala din aria deservita in vederea atingerii obiectivelor 
asumate de romania   prin capitolul de mediu al tratatului de aderare. 
    Investitiile prioritare propuse pentru acest Proiect au fost 
aprobate de Consiliul Judetean Hunedoara si vor fi realizate in cadrul a 
16 contracte de lucrari dupa cum urmeaza :  
CL-R 1 Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si 

canalizare in municipiul Deva (inlcusiv zona Archia - Almasu 
Sec).  
Conducta aductiune si infiintare retele distributie in localitatile 
Cainelu de Sus si Fornadie apartinatoare comunei Soimus, 
jud. Hunedoara. 

CL-R 2 Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si 
canalizare in localitatile Calan (inclusiv cartierele Nadastia de 
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Jos, Nadastia de Sus, Sancrai,Calanu Mic, Santamatria de 
Piatra). 
Executie coducta de refulare Calanu Mic- cartier Sancrai. 

CL-R 3 Executie conducte de transport STAP Santamarie Orlea - 
Sanpetru – comuna Rau de Mori – comuna Samisegetuza. 
Reabilitare conducta Dn 400 mm - STAP Orlea - Rezervoare 
Hateg 
Extindere capacitate pompare SP (Orlea – Sanpetru) 
Infiintare retele de alimentare cu apa in localitatile Balomir, 
Barastii Hategului, Ciopeia, Sanpetru si Sacel apartinatoare 
comunei Santamarie Orlea, jud. Hunedoara. 
Infiintare si extindere retele de alimentare cu apa in localitatile 
Rau de Mori, Clopotiva, Ostrov, Ostrovu Mic, Ostrovel 
apartinatoare comunei Rau de Mori, jud. Hunedoara 
Infiintare retele de alimentare cu apa in localitatile Totesti, 
Paclisa, Reea si Carnesti apartinatoare comunei Totesti. 
Infiintare retele de alimentare cu apa in localitatile 
Sarmisegetuza, Breazova si Hobita Gradiste apartinatoare 
comunei  Sarmisegetuza. 

CL-R 4 Executie conducte de transport de la rezervorul Sanpetru 
spre localitatile Totesti, General Berthelot, Rachitova. 
Infiintare si extindere  retele de alimentare cu apa in 
localitatile General Berthelot, Craguis, Livezi si Tustea 
apartinatoare comunei General Berthelot. 
Infiintare retele de alimentare cu apa in localitatea  Rachitova. 
Infiintare si extindere  retele de alimentare cu apa si 
canalizare in localitatile Hateg, Silvasu de Sus, Silvasu de 
Jos, apartinatoare orasului Hateg. 

CL-R 5 Executie conducte de transport catre localitatile Ilia, Sarbi, 
Bacea, Bretea Muresana, Boz, Branisca si Rovina. 
Infiintare retele de alimentare cu apa in localitatile Branisca, 
Boz, Tarnavita si Rovina, apartinatoare comunei Branisca. 
Infiintare retele alimentare cu apa in localitatile Bretea 
Muresana, Sarbi si Bacea. 
Reabilitare si extindere retele de distributie in localitatea 
Dobra. 
Infiintare retele distributie apa in localitatea Zam. 

CL-R 6 Infiintare si extindere  retele de alimentare cu apa in 
localitatile Luncoiu de Sus, Luncoiu de Jos, Stejarel, Podele 
apartinatoare comunei Luncoiu de Jos. 

174 
 



Extindere si reabilitare  retele de alimentare cu apa in 
localitatile Brad, Criscior (satul Zdrapti). 
Infiintare retele alimentare cu apa localitatile Crisan si Ribita 
apartinatoare comunei Ribita. 
Extindere conducta transport Ribita-Baia de Cris-Vata de Jos, 
Steia (Tomesti). 
Executie conducta de transport Brad- Luncoiu de Jos. 
Infiintare si extindere  retele de alimentare cu apa in 
localitatile Vata de Sus, Prihodiste, Basarabasa si Tatarastii 
de Cris apartinatoare comunei Vata de Jos. 
Infiintare  retele de alimentare cu apa in localitatile Tomesti si 
Steia apartinatoare comunei Tomesti. 
Infiintare retea de alimentare cu apa in localitatile Baia de Cris 
si Tebea apartinatoare comunei Baia de Cris. 

CL-R 7 Conducta transport Simeria- Rapolt-Geoagiu-Aurel Vlaicu 
Reabilitare conducta transport Geoagiu - Geoagiu Bai - 
Sanatoriu TBC. 
Extindere retea de distributie in localitatile Gelmar si Geoagiu. 
Extindere si reabilitare retele de canalizare si colectoare in 
localitatea Geoagiu 

CL-R 8 Reabilitare retele de alimentare cu apa in oras Simeria  
Extindere retea de canalizare si colectoare in localitatea 
Simeria, inclusiv cartierele Uroiu, Carpenis, Saulesti, Simeria 
Veche si Barcea Mare. 
Extindere retele de canalizare si colectoare in localitatile 
Certeju de Sus si Hondol.  

CL-R 9 Extindere conducta transport Hunedoara - Pestisu Mare –
Racastie - Zlasti. 
Infiintare si extindere retele de alimentare cu apa si canalizare 
in localitatile Hunedoara, Pestisu Mare, Racastie, Zlasti si Bos 
apartinatoare mun. Hunedoara. 
Extindere retea de canalizare in localitatea Ghelari. 

CL-G1 Modernizare linie namol in statiile de epurare Deva si 
Hunedoara. 
Reabilitare SEAU Silvasu de Jos. 
Extindere capacitate SEAU Simeria  
Reabilitare SEAU Santamaria Orlea 
Executie statii noi de epurare in localitatile Ghelari, Dobra si 
Certeju de Sus, inclusiv SCADA 

CL – G2 Executie conducta de transport, rezervoare de inmagazinare, 
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statii de pompare si clorinare in Petreni si Jeledinti, inclusiv 
SCADA 

CL – G3 Executie gospodarii de apa Sanpetru, Barastii Hategului, 
Silvasu de Sus,  Clopotiva, Rachitova, inclusiv SCADA 

CL – G4 Executie gospodarie de apa Zam (inclusiv sursa, rezervor, 
statie de pompare, clorinare si aductiune), inclusiv SCADA 
Executie statii de clorinare, rezervoare de inmagazinare, 
cartiere Archia si Almasu Sec (Deva), comuna Dobra si 
comuna Ilia, inclusiv SCADA.Reabilitare statii de pompare tip 
booster hidrofor, inclusiv SCADA in orasul Deva 

CL – G5 Executie si reabilitare statii de clorinare, rezervoare de 
inmagazinare si statii de pompare in localitatile Brad (Dealul 
Lia), Luncoiu de Jos, Tomesti, Ribita, Crisan, Baia de Cris si 
Vata de Jos, inclusiv SCADA 

CL – G6 Conducta transport Simeria- Harau - Certeju de Sus. 
Executie statie de clorinare si pompare in localitatea Certeju 
de Sus. 
Constructie statii de clorinare Geoagiu si Geoagiu Bai, 
reabilitare rezervoare Geoagiu si Geoagiu Bai, executie 
rezervor SP Folorat, reabilitare SP Folorat, executie statii de 
pompare Geoagiu Bai, inclusiv SCADA 

CL – G7 Executie statie de reclorinare Calan. Reabilitare conducta de 
aductiune oras Calan Dn 600. 
Reabiltare statii de pompare tip booster hidrofor - inlocuire 
echipamente EM, inclusiv SCADA in loalitatea Hunedoara. 
Executie tablou electric general SP Ciuperca. 

 
 

2. S.C. ApaServ Valea Jiului S.A. Petroșani 
 
    S.C.  APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI, ca 
Operator Unic Regional, asigură servicii în domeniul: 

• alimentării cu apă potabilă şi canalizare, atât pentru cetăţenii Văii 
Jiului cât şi pentru unităţile din domeniul ocrotirii sănătăţii, 
învăţământului, comerţului şi alte categorii de consumatori, 

• captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei 
potabile în localităţile Văii Jiului, 

• colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate în 
emisar, 
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• întreţinerii şi reparării reţelelor de aducţiune şi distribuţie a apei 
potabile şi canalizare, 

• montării , întreţinerii şi verificării metrologice a aparatelor de 
măsură şi control, 

• lucrărilor de construcţii – montaj, 
• producerii şi furnizării energiei electrice 

având un număr mediu total, la 31 decembrie 2016, de 506 salariaţi, din 
care 440 pentru serviciile de apă şi 66 pentru serviciile de canalizare. 

  Situaţia financiară: 
  S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani a asigurat apă 

potabilă unui număr mediu de 87.217 persoane, înregistrându-se un 
consum specific de 2,63 mc/pers./lună. Numărul mediu de utilizatori în 
perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016  a fost de 39.140, 33.994 
abonaţi la încasare directă, 5146 prin asociaţii de proprietari şi 2.760 
agenţi economici şi instituţii publice.  
    Producţia fizică de apă potabilă facturată în perioada 
01.01.2016  – 31.12.2016 – 3.286.973 mc 
    Producţia fizică de apă uzată menajeră evacuată în sistemul 
de canalizare  –  2.524.406  mc 
    Producţia fizică de apă meteorică evacuată în sistemul de 
canalizare  –   1.157.676 mc 

  Veniturile societăţii se realizează din încasarea producţiei 
facturate din activitatea de bază precum şi din serviciile auxiliare.  

  Nivelul creanţelor SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
Petroşani la data de 31 decembrie 2016 a fost de 15.052.271,46  lei, din 
care: 
          - Agenţi economici                            5.533.892,64  lei     36,76  % 
          - Unităţi bugetare                                   73.175,02  lei  0,49  % 
          - Populaţie                                         9.445.203,80 lei      62,75 %  

  La data de 31 decembrie 2016 societăţile de termoficare din 
Valea Jiului datorau operatorului de apă 4.943.643,87 lei, din care 
4.417.332,92 lei sunt creanţe de recuperat de la S.C. EDIL THERMA 
S.A. Vulcan şi 524.122,42 lei creanţe de recuperat de la S.C. 
UNIVERSAL EDIL S.A. Lupeni, societăţi aflate în insolvenţă. Pentru 
recuperarea creanţelor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani s-a 
înscris la Masa Credală. 

  La nivelul lunii decembrie 2016 creanţele aferente populaţiei 
au fost în valoare de 9.445.203,80 lei.  
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  Recuperarea creanţelor şi creşterea gradului de încasare a 
fost o prioritate pentru conducerea societăţii fiind obiectiv distinct în 
programul de management.  

  Cifra de afaceri preliminată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 
Petroşani în anul 2016 este în valoare  de 22.983 mii lei.   

  La data de 31 decembrie 2016 S.C. Apa Serv Valea Jiului 
S.A. Petroşani nu înregistrează  datorii restante. 

  La 31.12.2016, SC Apa Serv SA Petroşani a realizat din 
activităţile de bază şi auxiliare următoarele rezultate preliminate: 

- venituri totale:       24.800 mii lei 
- cheltuieli totale:     21.844 mii lei 
- profit net:         2.392 mii lei 

INVESTIŢII REALIZATE  ÎN PERIOADA 1 ianuarie – 31 decembrie 2016: 
a) A. Lucrări executate din surse proprii ale Operatorului: 

I. Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic = 
222.733,15 leI, din care: 

1. Canalizare menajeră în Staţiunea Straja – Lupeni  
    Valoare = 35.519,14 lei 
    Lungime reţea = 482 m  

2. Extindere reţea apă – Str. Dărăneşti Petroşani        
    Valoare = 4.490,63 lei 

            Lungime reţea = 40 m 
  3. Extindere reţea apă potabilă – str. Jieţ, zona Moliviş Petrila 
     Valoare = 40.321,83 lei 
             Lungime reţea = 955 m 
4.  Extindere reţele de alimentare cu apă potabilă – str. Valea Lupsească 
Vulcan  
      Valoare = 32.766,40 lei 
              Lungime reţea = 1.080 m 
5.  Extindere reţea apă – str. Ghiocelului Lupeni 
             Valoare = 3.816,08 m 
      Lungime reţea = 350 m 
6.   Extindere reţele de alimentare cu apă – str. Slătinioara Petroşani 
              Valoare = 9.615,21 lei 
       Lungime reţea = 340 m 
7.  Extindere reţele de canalizare – str. Nicolae Bălcescu Petrila 
                 Valoare =  8.302,22lei 
                 Lungime reţea = 129 m 
8.  Extindere reţele de canalizare – str. Birăoni Petrila 
                 Valoare = 4.119,66 lei 
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                 Lungime reţea = 66 m 
9.  Extindere reţele de canalizare – str. Galeriei Cimpa, Petrila 
                  Valoare = 32.110,04 lei 
                  Lungime reţea = 428 m 
10. Extindere canalizare menajeră staţie pompe SP1 Cimpa – Cartier 
Muncii Lonea 
                  Valoare = 14.810,07 lei 
                  Lungime reţea = 240 m 
11.  Modernizare incintă SUT 
                   Valoare = 11.984,20 lei 
12.  Modernizare sediu Societate şi Arhivă 
                   Valoare = 19.961,00 lei 
13.  Modernizare centre de încasări şi secţii 
                   Valoare = 4.916,67 lei 
II. Pentru bunurile de natura domeniului public al Statului sau al Unităţii 
Administrativ Teritoriale – 2.216,67 lei  din care: 
     Staţia de pompe Uricani- UAT Uricani – 2.216,67 lei 
14.  Dotări – 708.821,85 lei 
  TOTAL REALIZAT 2016 = 933.771,67 Lei 
B. Lucrări executate din surse finanţate de la bugetul local al Consiliului 
Judeţean Hunedoara = 0 
C. Lucrări executate din surse finanţate de la bugetele locale ale 
U.A.T.urilor  = 0 

Obiective cu finanţare din Fonduri Europene:  
2. A fost finalizat Proiectul Major „Extindere şi reabilitare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)” POS Mediu – 
AXA Prioritara 1 
 Valoarea totală a proiectului:  143.391.966 lei 
 Valoare finalizare proiect: 118.406.893,49 lei 
  Proiectul „Extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”a cuprins următoarele 
componente: 

 
Nr. şi data 
contract 

 
Cod contract/Denumire contract 

299/C/ 
28.04.2011 

VJ-CS01: Asistenţa Tehnică pentru Managementul 
Proiectului 

380/C/ 
18.08.2011 

VJ-CS02: Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea 
Lucrărilor 

122/C/ VJ-CS03: Contract de servicii Audit 
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24.05.2013 
88/C/ 

30.05.2012 
VJ-CL01: Extinderea Staţiei de epurare a apei uzate 
Dănuţoni, Valea Jiului 

5/C/30.01.2012 VJ-CL02: Reabilitarea Staţiei de Tratare a apei Valea 
de Peşti şi a Captării Lazăru, Valea Jiului 

4/C/25.01.2012 VJ-CL03: Reabilitarea Staţiei de Tratare a apei Jieţ şi 
sistemele de clorinare pentru localităţile Lupeni, Vulcan 
şi Aninoasa 

92/C/ 
10.04.2013 

VJ-CL04: Extinderea şi reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea 
Petroşani – Municipiul Petroşani 

379/C/ 
10.08.2011 

VJ-CL05: Extinderea şi reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea 
Petroşani – localităţile Petrila şi Aninoasa 

121/C/ 
22.08.2012 

VJ-CL06: Extinderea şi reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea 
Petroşani – Municipiul Vulcan 

132/C/ 
24.09.2012 

VJ-CL07: Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din 
Valea Jiului 

188/C/ 
29.11.2012 

VJ-CT01: Contract furnizare utilaje 

3. A fost finalizat Proiectul : “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) – economii prin 
POS Mediu 2007-2013”. 

    Valoarea totală a proiectului:  5.994.831 lei 
   Valoare finalizare proiect: 5.212.966,27 lei 
   Proiectul  “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) – economii” a cuprins 
următoarele componente: 

 
Nr. şi data 
contract 

 
Cod contract/Denumire contract 

107/C/ 
10.06.2015 

VJ-CL08: ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) – 
economii” 

108/C/ 
11.06.2015 

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor 
”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) – economii” 

136/C/ Contract furnizare utilaje 
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21.07.2015 
175/1/C/ 

29.09.2015 
Contract de Prestări Servicii de Publicitate 

194/C/ 
26.10.2015 

Contract de prestări servicii Audit Extern 

4.  Contract de Finanţare pentru „Asistenta tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 
din regiunea Valea Jiului, in perioada 2014 - 2020” 

               Valoarea totala a Contractului : 12.312.000 lei 
    S-a finalizat etapa I care a cuprins: 

- Studiu de fezabilitate; 
- Aplicatia de finantare inclusiv documentele support; 
- Elaborarea documentatiilor de atribuire (contracte de servicii, 

furnizare, contracte de lucrari); 
- Raportul final aferent etapei I. 

  Proiectul : “Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Hunedoara (Valea Jiului) –2014-2020” 

  Aplicaţia de finanţare, inclusiv documentele suport aferente 
proiectului “Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Hunedoara (Valea Jiului) –2014-2020” a fost depusă la Ministerul 
Fondurilor Europene în data de 24.10.2016 în varianta revizuită, potrivit 
observaţiilor reprezentanţilor Ministerului Fondurilor Europene şi 
JASPERS pentru verificare şi aprobare.  
 
 

x 
 

    In final, doresc să precizez că întreaga activitate desfășurată 
în anul 2016 de Consiliul județean Hunedoara a avut în vedere 
dezvoltarea socio-economică a județului și asigurarea serviciilor publice 
de interes județean în condiții de legalitate, transparență, profesionalism 
și eficiență, în scopul îmbunătățirii permanente a calității vieții locuitorilor 
județului nostru.  
    Obiectivele noastre generale au fost, ca de obicei: 

- creșterea calității actului administrativ; 
- asigurarea unor servicii de calitate orientate spre cetățean; 
- desfășurarea unei activități transparente și eficiente, cu 

respectarea cadrului legal; 
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- creșterea gradului de implicare în realizarea obiectivelor la nivel 
județean; 

- creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene. 
    Pentru anul în curs considerăm în continuare ca obiectiv 
prioritar dezvoltarea economico–socială şi culturală a judeţului, 
accesarea de programe  și încheierea de parteneriate pentru atragerea 
de finanţări interne şi externe, crearea unui mediu atractiv pentru 
investitori, mai ales prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii la 
nivelul judeţului.   
    În final, doresc să vă mulțumesc pentru activitatea 
desfăşurată pe parcursul anului 2016, atât dumneavoastră, doamnelor şi 
domnilor consilieri, cât și conducerilor instituţiilor de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, tuturor colaboratorilor noştri și, nu în 
ultimul rând, reprezentanților mass-media.  Sper că ne vom bucura și în 
viitor de aceeași bună colaborare, pentru ca cetăţenii judeţului 
Hunedoara  să fie pe deplin convinși de faptul că activitatea consiliului 
judeţean va fi permanent în slujba comunităţii. 
 

 
 
 
 

PRESEDINTE, 
Mircea Flaviu Bobora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MCC. 
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