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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.129/2014 
privind aprobarea rectificării şi virarilor de credite în cadrul bugetului propriu al 

Judeţului Hunedoara, pe anul 2014 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând: 
- Referatul Serviciului Buget, Financiar Contabilitate 
- Referatul nr.7366/2014 al Biroului resurse umane, salarizare si gestiunea functiei 

publice 
- Referatele nr.7231/2014 şi nr.7434/2014 ale Serviciului relații externe, comunicare 

interinstitutionala şi mass-media 
- Referatul nr.7259/2014 al Serviciului UIP „Sistem integrat de management al 

deseurilor in judetul Hunedoara” 
- Referatele nr.7450 /2014 al Directiei Tehnice si Investitii 
- adresa nr.12044/2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Hunedoara, 
- adresa nr.4199/2014 a Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane Hunedoara - Deva 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.41 şi ale art.49 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara, cu suma de  
+ 102.396,22 mii lei , precum şi virările de credite conform anexelor nr.1-31 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2.  Anexele nr.1-31  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
      
             
 PREŞEDINTE,    
       Mircea Ioan Moloţ                     CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                                SECRETAR AL JUDETULUI 
                                                                                                              Daniel Dan          
 
Deva, la 31 iulie 2014 
  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.139/2014 
     privind aprobarea  Strategiei Județene Antidrog Hunedoara 2013-2020  

și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei județene antidrog 2014-2016 
 

                CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
                Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
                 Ținând cont de Ordinul Prefectului nr.93/2014 privind aprobarea Strategiei 
antidrog a județului Hunedoara 2013-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea 
Strategiei județene antidrog 2014-2016; 
      Văzând adresa nr. 3.256.589/14.07.2014 a Centrului de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Hunedoara, înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr. 
6986/15.07.2014; 
                În conformitate cu prevederile: 
• Legii privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 

nr.143/2000, republicată; 
• Hotărârii Guvernului nr.784/2013 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-

2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei 
naționale antidrog 2013-2020;  

• Hotărârii Guvernului nr.461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale 
Antidrog; 

• Hotărârii Guvernului nr.860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
dispozițiilor Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, 
cu modificările și completările ulterioare;                        

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

              Art. 1 – Aprobă Strategia antidrog a Județului Hunedoara 2013-2020 conform 
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 
              Art. 2 -  Aprobă Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei județene 
antidrog 2014-2016 conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta. 
              Art. 3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Hunedoara şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
         
                  PREŞEDINTE 
              Mircea Ioan Moloţ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                   Daniel Dan 
 
Deva, la 31 iulie 2014        



 
       Anexa nr.1 la Hotărârea nr.139/2014 
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I. INTRODUCERE 

 
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a) din H.G. nr. 461 din 

11.05.2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara, structură teritorială a agenţiei, 
elaborează pe baza Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020, prin consultarea 
instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei judeţene antidrog Hunedoara 
2013-2020 şi Planul său de acţiune pentru perioada 2013-2016, documente ce vor fi 
supuse spre adoptare prin Ordin al Prefectului Judeţului Hunedoara şi prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Strategia judeţeană antidrog Hunedoara 2013-2020 este documentul 
programatic care înglobează obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune 
asumate de toate instituţiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la 
nivelul judeţului Hunedoara. Acest document reprezintă rezultatul unui proces 
transparent de consultare la nivelul instituţiilor judeţene şi locale cu atribuţii în domeniul 
reducerii cererii şi ofertei de droguri: Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara, Consiliul 
Judeţean Hunedoara, Inspectoratul de Poliţie al judeţului Hunedoara, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Hunedoara ”Decebal”, Primăria municipiului Deva – Serviciul Public 
de Poliţie Locală Deva, Primăria municipiului Hunedoara – Direcţia Poliţia Locală 
Hunedoara, Primăria municipiului Petroşani – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara, 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara, Serviciul de 
Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara, Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara, 
Penitenciarul Bârcea Mare, Brigada de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia -  
Serviciul Judeţean de Combatere a Criminalităţii Organizate Hunedoara, Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial 
Hunedoara, Episcopia Ortodoxă a Devei şi Hunedoarei, Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” 
Deva, Fundaţia ”Noi Orizonturi” Hunedoara, Asociaţia „Salvaţi copiii !”.  

Strategia va fi implementată în intervalul 2013-2020, care corespunde perioadei 
de implementare a noii Strategii a Uniunii Europene în domeniul drogurilor şi a 
Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 şi urmează Strategiei Antidrog a judeţului 
Hunedoara pentru anul 2012 şi Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei, 
care au fost aprobate prin Ordinul Prefectului judeţului Hunedoara nr. 124 din 22.03. 
2012.  

Strategia Judeţeană Antidrog Hunedoara 2013-2020 este implementată prin 
două planuri de acţiune aferente, primul Plan de acţiune care acoperă perioada 2013-
2016 fiind promovat împreună cu strategia prin acelaşi ordin al  Prefectului judeţului 
Hunedoara. 

Prin adoptarea ei prin Ordin al prefectului judeţului Hunedoara, Strategia Judeţeană 
Antidrog Hunedoara 2013-2020 este asumată ca document de politici publice în domeniu,  
conferind caracterul formal şi legitimitatea răspunsului la fenomenul drogurilor.  

Totodată, acest document a fost elaborat în contextul procesului consultativ lansat de 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara în calitate de structură 
teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, coordonator, evaluator şi monitor la nivel local al 
răspunsului la fenomenul drogurilor.  

 
II. INFORMAŢII GENERALE RELEVANTE – diagnoza locală 

Consumul şi traficul de droguri constituie la nivel mondial un fenomen dinamic, 
fiind puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică.  

Fenomen complex, caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de 
droguri a cunoscut şi în România noi forme de manifestare, necesitând abordări tot mai 
variate. Orientarea politicii de răspuns la fenomenul drogurilor a fost influenţată în timp 
de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de rezultatele din practica specialiştilor, 



precum şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea unei reacţii instituţionale 
rapide şi eficiente. 

Deşi România continuă să se afle sub mediile europene, datele ultimelor studii 
efectuate de Agenţia Naţională Antidrog indică o prevalenţă de-a lungul vieţii de 4,3% 
pentru orice tip de drog în rândul populaţiei generale, în timp ce în rândul populaţiei de 
elevi de 16 ani acest tip de prevalenţă se situează la 10%, ceea ce relevă creşteri 
semnificative ale consumului de droguri, la nivelul întregii populaţii, cu precădere în 
rândul celei tinere. 

Printre schimbările semnificative care au avut loc în ultimii anii şi care ar putea 
influenţa evoluţia fenomenului drogurilor, sunt de remarcat: 

� Modificări ale profilurilor consumatorilor de substanţe psihoactive; 
� Apariţia şi răspândirea modelului policonsumului; 
� Precocitatea în debutul de consum al drogurilor; 
� Reducerea diferenţelor de consum dintre sexe, în special pentru consumul 

de canabis: se remarcă scăderea raportului dintre prevalenţa consumului 
în rândul bărbaţilor şi cea în rândul femeilor; 

� Existenţa unei relaţii foarte strânse între debutul precoce în consumul de 
droguri şi modelul consumului recreaţional; 

� Apariţia de noi substanţe psihoactive (SNPP) pe piaţa drogurilor, cu o 
accesibilitate şi o disponibilitate foarte crescută; 

� Schimbări în patologia asociată consumului de substanţe psihoactive, 
cauzate, pe de o parte de practicarea policonsumului, iar pe de altă parte 
de efectele încă necunoscute ale consumului de substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive; 

� Creşterea riscurilor asociate consumului de droguri, prin sporirea 
numărului de cazuri de consumatori de droguri infectaţi cu HIV, HVC şi 
sau HVB, corelată cu reducerea serviciilor de asistenţă specifică 
consumatorilor problematici (programele de schimb de seringi); 

� Generalizarea traficului de droguri la nivel naţional, deşi există judeţe în 
care se înregistrează un număr sensibil mai mare de cazuri (persoane 
arestate/ condamnate, confiscări, etc). 

În acest context, fenomenul drogurilor în zona de competenţă prezintă unele 
particularităţi conferite de caracteristicile geografice ale judeţului, caracteristicile socio-

demografice şi informaţiile despre traficul şi consumul ilicit de droguri, aspecte care trebuie 
luate în considerare pentru o abordare eficientă a fenomenului. 

 
Caracteristicile geografice  şi socio-demografice ale judeţului 

Hunedoara  
Judeţul Hunedoara are o suprafaţă de 7 063 km²,  este situat în partea central-

vestică a României şi se învecinează cu judeţele: Arad (nord-vest), Alba (nord-est), 
Vâlcea (sud-est), Gorj (sud), Caraş-Severin, Timiş (vest) şi Bihor (nord). 

Comunicaţii/transport: judeţul Hunedoara este străbătut de Coridorul european 
rutier IV (drumul european E68 – DN7 şi calea ferată) care face legătura între vestul 
României şi Bucureşti. La Simeria (oraş situat lângă Deva, municipiul-reşedinţă al 
judeţului) există cel mai important nod de cale ferată din zonă. Reţeaua de drumuri 
însumează un total de 1.798 de km, din care drumuri naţionale 383 km şi drumuri 
judeţene 1.415 km (cea mai lungă reţea de drumuri judeţene din România). 

Cele mai apropiate aeroporturi internaţionale sunt Timişoara (150 km) şi Sibiu 
(120 km). 

Judeţul Hunedoara are cel mai ridicat grad de urbanizare din România (75%), 
situându-se pe locul al doilea în ţară după capitala Bucureşti cu 14 unităţi administrativ-



teritoriale urbane dintre cele 69: 7 municipii: Deva, Brad, Lupeni, Orăştie, Hunedoara, 
Petroşani, Vulcan şi cu 7 oraşe: Aninoasa, Călan, Geoagiu,  Haţeg, Petrila, Simeria şi 
Uricani. Celelalte 55 de unităţi administrativ-teritoriale sunt comune. 

 Pe cuprinsul judeţului Hunedoara se află numeroase monumente naturale şi 
istorice, cele mai importante fiind Parcul Naţional Retezat, Parcul Natural Grădiştea 
Muncelului - Ciclovina, Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, Castelul Corvinilor, 
precum şi ruinele celor 2 capitale ale vechii Dacii: Sarmizegetusa Regia şi Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, din acest punct de vedere constituind o puternica atracţie turistică atât 
pentru turiştii străini, cât şi pentru turiştii români1 .  

Varietatea obiectivelor turistice şi afluxul de turişti pot reprezenta premisele unui 
consum recreaţional de droguri în aceste zone, mai ales pentru turiştii străini proveniţi 
din state în care consumul (în special de canabis)  nu este incriminat 

Capacitatea de cazare turistică raportată în anul 2012 la nivelul judeţului 
Hunedoara era formată din 96 unităţi de cazare turistică, din care 19 hoteluri, 6 
moteluri, 17 vile turistice, 7 cabane şi 42 pensiuni, cu o capacitate totaă de cazare de 
4.072 locuri şi 86.540 turişti cazaţi.2 

Din punct de vedere al amplasării şi căilor de comunicaţie existente, se apreciază 
că judeţul Hunedoara este un punct important de legătură şi tranzit între vestul ţării, 
respectiv ţările vest-europene, estul României şi ţările din estul Europei şi Balcani, fapt 
ce îl amplasează pe principalele rute de acces şi tranzit ale drogurilor, în special pentru 
canabis şi drogurile sintetice. 

  Populaţia judeţului Hunedoara, conform datelor finale ale recensământului din 
20 octombrie 2011, era de 418.565 locuitori, distribuţia populaţiei stabile pe principalele 
localităţi fiind următoarea: DEVA - 61.123 locuitori, HUNEDOARA - 60.525 locuitori, 
PETROŞANI - 37.160 locuitori,  VULCAN - 24.160 locuitori, LUPENI - 23.390 locuitori. 
Totalul tinerilor cu vârste între 0 şi 19 ani era, la nivelul anului 2011, de  82.147 
persoane, iar a celor cu vârste cuprinse între 20 şi 34 ani era de 74.668 de persoane3. 

În anul 2012, în judeţul Hunedoara au fost încheiate 2.213 căsătorii şi 999 de 
divorţuri care, după numărul copiilor minori rămaşi prin desfacerea căsătoriei, se 
prezintă astfel: 484 divorţuri fără copii, 389 divorţuri - 1 copil, 110 divorţuri - 2 copii, 13 
divorţuri - 3 copii, 1 divorţ - 4 copii, 2 divorţuri – 5 copii sau peste.4  Datele referitoare 
la rata divorţurilor sunt relevante, având în vedere analiza realizată la nivelul Centrului 
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara, din care a rezultat faptul că  
aproximativ 70% dintre consumatorii de droguri care s-au adresat centrului în perioada 
2012-2014, provin din familii dezorganizate (divorţ, separare părinţi, deces părinte). 

Populaţia şcolară a judeţului Hunedoara este în anul şcolar 2013-2014, de 
63.447 de elevi, iar 4760 de cadre didactice sunt cuprinse în 318 unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, în 3 unităţi de învăţământ special, în 5 unităţi de 
învăţământ particular acreditate până la 01.09.2013 şi în 10 unităţi de învăţământ 
particular autorizate să funcţioneze provizoriu în anul şcolar 2013-2014.  

După nivelul de învăţământ, distribuţia populaţiei şcolare se prezintă astfel: 

Ciclul preşcolar: 9.778 elevi 
Ciclul primar: 16.884 elevi 

                                                 
1http://www.cjhunedoara.ro/index.php/prezentare 

2
 Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, Anuar Statistic judeţul Hunedoara 2013, p. 73 

3
 Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, Anuar Statistic judeţul Hunedoara 2013, p. 19, 21 

4
 Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, Anuar Statistic judeţul Hunedoara 2013, p. 26 



Ciclul gimnazial:          15.393 elevi 
Ciclul liceal:         17.749 elevi 

Învăţământ profesional:                662 elevi 
Învăţământ postliceal:   2.616 elevi 

Şcolarizare „A doua şansă”:    

84 elevi  
(primar) 

      281 elevi5  
(secundar inferior) 

 
Alternativele de petrecere a timpului liber la nivelul judeţului sunt 

reprezentate de organizarea de instituţii publice, autorităţi locale şi societatea civilă a 
unor activităţi sportive şi cultural-artistice adresate atât tinerilor, cât şi celorlalte 
categorii de vârstă (2 cinematografe, 2 teatre, 12 muzee). 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara  organizează pentru tineri 
acţiuni sportive, acţiuni de tineret şi tabere naţionale, sociale şi pentru persoanele cu 
dizabilităţi prin intermediul următoarelor programe: „Promovarea sportului de 
performanţă” (Campionate naţionale cu etape locale, judeţene, competiţii locale, 
judeţene, interjudeţene); „Sportul pentru toţi” (Campionate şcolare, universitare, etape 
locale şi judeţene), Proiecte de tineret proprii şi/ sau în parteneriat: ”Zilele tineretului”, 
”Zilele maghiare din judeţul Hunedoara”, ”Tineretul hunedorean, trecut şi perspective”, 
”De la daci la noi”, ”Străjerii istoriei”, ”Tabără de dezvoltare organizaţională”, 
”Studenţiada”, ”Liderul eşti tu !”. 

Tinerii îşi pot petrece timpul liber în centre care aparţin DJST Hunedoara:  
- Centrul de tineret Deva - Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, nr. 2; 
- Centrul de tineret Petroşani - Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, căminul 

nr. 1; 
- Centrul de Agrement Căprioara – la 5 km de municipiul Deva; 
- Centrul de Agrement Costeşti – localitatea Costeşti, comuna Orăştioara de 

Sus. 
 
Admitere la tratament 
Pe parcursul anului 2012 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Hunedoara a primit 14 solicitări de admitere la tratament din partea unor 
persoane consumatoare de droguri, în anul 2013 numărul admiterilor la tratament 
crescând la  22. 

Conform prevederilor Ordinului comun MSP şi MIRA nr. 770 din 2007, respectiv 
nr. 192 din 2007, pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor-standard şi de 
transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de admitere la tratament pentru 
consumul de droguri, lunar sunt colectate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara, Fişele de admitere la tratament, ca urmare a 
consumului de droguri, completate de ceilalţi furnizori de servicii pentru consumatorii de 
droguri (Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Centrul de Sănătate Mintală Adulţi Deva, 
Spitalul Municipal ”Dr. Al. Simionescu” Hunedoara, Spitalul Municipal Petroşani), în anul 
2013 fiind centralizate 4 cazuri. 

Urgenţe medicale cauzate de consumul de droguri 
Conform prevederilor Ordinului comun MSP şi MIRA nr. 770 din 2007 respectiv 

nr. 192 din 2007, pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor-standard şi de 
transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgenţă pentru consumul de 
droguri, lunar sunt colectate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Hunedoara, Fişele de admitere la tratament, ca urmare a consumului de droguri, 
completate de furnizorii de servicii de urgenţă pentru consumatorii de droguri (Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Deva, Secţia UPU, Spitalul Municipal ”Dr. Al. Simionescu” 
Hunedoara,  Secţia UPU,  Spitalul Municipal Petroşani, Secţia UPU).  
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În anul 2012, la secţiile UPU au fost înregistrate 29 de cazuri, dintre care 9 cazuri 
au fost înregistrate cu consum de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive 
(”etnobotanice”) şi 4 cu canabis. Au mai fost înregistrate cazuri cu consum de cocaină şi 
ecstasy. 

În anul 2013 s-a înregistrat o scădere a urgenţelor pentru consumul de droguri, 
fiind raportate 7 cazuri, dintre care 3 au fost înregistrate cu consum de substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive, 2 cu cannabis, 1 cu opiacee şi 1 cu barbiturice. 

Scăderea numărului de urgenţe înregistrate din cauza consumului de droguri 
poate fi corelată cu închiderea ”magazinelor de vise”, însă şi cu nedeclararea de către 
consumatori a adevăratei cauze pentru care se adresează UPU, de cele mai multe ori 
aceştia declarând o altă motivaţie pentru simptome, sau părăsesc secţiile UPU imediat 
ce se simt mai bine, de teamă să nu fie referiţi către organele de cercetare.  

 
Consumul de droguri şi consumul problematic de droguri în penitenciar 
În anul 2012, în evidenţa Penitenciarului Bârcea Mare figurau 58 de deţinuţi cu 

antecedente privind consumul de droguri şi alte infracţiuni prevăzute de Legea 
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, în 
perioada de referinţă fiind condamnate 16 persoane pentru infracţiuni prevăzute de 
Legea 143/2000, numărul acestora crescând în anul 2013, când în evidenţa 
Penitenciarului Bârcea Mare figurau 25 de persoane condamnate  pentru infracţiuni 
prevăzute de Legea 143/2000, din totalul de 61 de deţinuţi cu antecedente privind 
consumul de droguri şi alte infracţiuni prevăzute de Legea 143/2000. 6 

 
Referitor la asistenţa acordată consumatorilor de droguri în penitenciar, există 

multiple preocupări pentru întregirea lanţului terapeutic comunitate - penitenciar - 
comunitate, prin implementarea de programe de asistenţă psihosocială, de educaţie 
pentru sănătate, de formare de educatori pentru prevenirea infectării cu HIV, HVB şi 
HVC şi tratament specific al bolilor infecţioase asociate consumului de droguri, 
prevenirea consumului de droguri şi sprijinirea reintegrării sociale după momentul 
liberării din penitenciar. 

În perioada 2012 -2013,  Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Hunedoara a realizat în parteneriat cu Penitenciarul Bârcea Mare 2 proiecte locale de 
implementare a programelor specifice de asistenţă psihosocială destinate persoanelor 
cu antecedente în toxicomanie şi a implementat Campania naţională de prevenire a 
consumului de droguri la nivelul populaţiei generale din penitenciare şi pentru creşterea 
accesibilităţii serviciilor comunitare de asistenţă integrată şi reintegrare socială pentru 
foştii consumatori de droguri care au executat pedepse privative de libertate 
”Dependent de speranţă. Închisoarea nu este capăt de drum !”. 

 
Infracţionalitatea drogurilor 
În perioada 2012-2013, lucrătorii Serviciului Judeţean de Combatere a 

Criminalităţii Organizate Hunedoara au efectuat un număr de 17 acţiuni operative, fiind 
arestate un număr de 46 de persoane pentru săvârşirea de infracţiuni incriminate de 
Legea 143 din 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Ca urmare a activităţilor desfăşurate au fost realizate în total următoarele 
capturi: 4,5 kg  canabis şi rezină de canabis, peste 13 kg de substanţe susceptibile de a 
avea efecte psihoactive, 750 pliculeţe ce conţineau substanţe susceptibile de a avea 
efecte psihoactive (substanţă vegetală cât şi pulverulentă) au fost găsite şi distruse 2 
culturi clandestine de canabis, a fost destructurat un laborator clandestin de fabricare a 
substanţelor susceptibile de a avea efecte psihoactive (”etnobotanice”), 

La nivelul judeţului Hunedoara se constată o creştere continuă a traficului şi 
consumului de droguri, fiind identificate ca zone care au un potenţial criminogen mai 
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ridicat în domeniul traficului şi consumului ilicit de droguri oraşele din zona Văii Jiului, 
municipiul Hunedoara şi municipiul Deva .7  

În ceea ce priveşte cauzele penale soluţionate cu condamnarea persoanelor 
pentru săvârşirea de infracţiuni incriminate de Legea 143 din 2000 privind combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri, la nivelul judeţului Hunedoara se constată o 
scădere a acestora, în anul 2012 fiind condamnate 91 de persoane, iar în 2013, 33 de 
persoane (dintre care 1 minor).8 

În perioada  2012 – 2013, în evidenţele Serviciului de Probaţiune Hunedoara s-au 
aflat 60 de persoane condamnate cu suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere pentru săvârşirea de infracţiuni la Legea 143/2000, cele mai multe dintre 
acestea având domiciliul în localităţi din zona Văii Jiului.9 

În intervalul 2012-2013, Serviciul Rutier şi Serviciul Ordine Publică ale 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara nu au constatat abateri de natură penală 
ori contravenţională asociate consumului de droguri, însă pe linia consumului de alcool, 

În aceeaşi perioadă, au fost constatate 530 de infracţiuni, 479 de contravenţii, 
479 de permise de conducere suspendate, 8 accidente rutiere grave şi 40 de accidente 
rutiere uşoare. În anul 2013, faţă de perioada similară a anului anterior, tendinţa este 
descendentă.10 

Un fenomen de amploare întâlnit la nivelul judeţului este reprezentat de 
consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive denumite generic 
„etnobotanice”, acestea fiind accesibile datorită preţului scăzut. Substanţele în cauză 
sunt consumate adesea în grupuri de prieteni, la locuinţele lor, mai rar în locuri publice 
gen discoteci şi baruri. 

Canabisul este cel mai răspândit tip de drog la nivelul judeţului Hunedoara, 
acesta fiind întâlnit atât sub formă de rezină de canabis, cât şi sub formă de marijuana. 
Cu toate acestea, în ultima perioadă,  în judeţul Hunedoara au fost identificate şi alte 
tipuri de droguri de mare risc (cocaină, ecstasy).11 

 
III. PRIORITĂŢI, POLITICI ŞI CADRU JURIDIC 

Obiectivele specifice propuse sunt de natură a genera până în anul 2020 un 
impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, planurile de 
acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din 
domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi 
eficientă.  

Strategia judeţeană antidrog 2013-2020 urmăreşte să:  
� reducă nivelul consumului şi dependenţei de droguri, precum şi consecinţele 

generate de acestea la nivelul sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice; 
� contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă; 
� promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi 

provocărilor din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului 
instituţiilor şi structurilor societăţii civile; 

� asigure cadrul necesar dialogului şi cooperării între instituţiile implicate şi sectorul 
neguvernamental. 
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Modificări legislative 
� Aderarea României la Uniunea Europeană a implicat armonizarea legislaţiei naţionale cu 

cea a Uniunii Europene, adaptarea structurilor şi mecanismelor administraţiei publice 
naţionale în mod corespunzător celor ale Uniunii Europene, dar şi dezvoltarea capacităţii 
administrative şi juridice de implementare a acquis-ului european.  

� România a adoptat gradual, alături de alte state şi în special de statele-membre ale 
Uniunii Europene, un ansamblu de măsuri legislative destinate construcţiei şi consolidării 
continue a cadrului legal şi instituţional naţional, în contextul eficientizării cooperării 
internaţionale, în scopul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului de droguri. De 
asemenea, ţara noastră a înregistrat progrese importante în lupta împotriva fenomenului 
drogurilor, având în prezent reglementări naţionale conforme cu standardele europene şi 
internaţionale.  
 
Acte normative de referinţă 
În Programul de Guvernare 2012, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Parlamentului nr. 

15/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, la capitolul 6 „Administraţie şi interne”, în 
cuprinsul componentei „Ordine şi siguranţă publică”, un obiectiv principal îl constituie: 
Combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale 

criminalităţii economice şi financiare, în contextul în care criminalitatea organizată, traficul de 
persoane, traficul de droguri, contrabanda, continuă să constituie probleme pentru siguranţa 
internă a României.  

Pentru aceste considerente se propune ca instituţiile publice din domeniul ordinii şi 
siguranţei publice să acţioneze ferm atât pentru a contracara provocările ridicate de traficul şi 
consumul de droguri, cât şi pentru a oferi o reacţie clară şi cuprinzătoare în direcţia unor politici 
multidisciplinare, coerente şi coordonate, cu implicarea tuturor actorilor vizaţi. 

 
Principalele acte normative naţionale în domeniu: 
Principalele acte normative naţionale în domeniu: 

1. Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de 
a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 
vigoare; 

2. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  
3. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu  modificările şi completările ulterioare;    
4. Legea nr. 381/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi 

combaterii  traficului şi consumului ilicit de droguri; 
5. Legea nr. 64/2005 privind participarea României ca membru cu drepturi depline 

la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi traficului ilicit de 
droguri (Grupul „Pompidou”) care activează sub egida Consiliului Europei;   

6. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit 
de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. Hotărârea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale Antidrog; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 1543/2009 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale 
pentru participarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin Agenţia 
Naţională Antidrog, la Fundaţia Europeană Helpline (FESAT);  

9. Hotărârea Guvernului nr. 1102/2008 privind aprobarea Programului naţional de 
asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2009-2012, 
cu  completările ulterioare;  

10. Hotărârea Guvernului nr. 1101/2008 privind aprobarea Programului de interes 
naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri 2009-2012; 



11. Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

12. Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 
a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit 
de droguri, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor 
de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale. 

 
 Alte instrumente legislative naţionale în domeniu: 

1. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

2. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

3. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea voluntariatului nr. 195/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  
5. Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale,  aprobată prin Legea 

nr. 515/ 2003, cu modificările şi completările ulterioare;  
6. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor 
neprivative de libertate, aprobată prin Legea nr. 129/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

7. Hotărârea Guvernului nr. 220/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 
management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programele naţionale de 
sănătate pentru anii 2013 şi 2014;  

9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 121/2011 al pentru constituirea echipelor mixte 
ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în 
mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă 
substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele 
decât cele reglementate;  

10. Ordinul comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 429/C/125/2012 
privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în 
custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de 
realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014; 

12. Ordinul comun al ministrului sănătăţii publice, ministrului muncii, familiei şi 
egalităţii de şanse şi ministrului internelor şi reformei administrative nr. 
1389/513/282/2008 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a 
centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor 
minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii 
pentru consumatorii de droguri; 



13. Ordinul comun al ministrului sănătăţii publice şi ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 770/192/2007 pentru aprobarea Metodologiei de completare a 
fişelor-standard şi de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de 
urgenţă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la 
tratament pentru consumul de droguri, în fişa privind cazurile înregistrate de HVC 
şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi în fişa standard de 
prevalenţa infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri 
injectabile;  

14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1216/C/2006 privind modalitatea de derulare a 
programelor integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru 
persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri;  

15. Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2005 pentru 
aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a 
modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori;  

16. Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului justiţiei nr. 
898/725/2002 şi privind măsurile medicale şi educative aplicate toxicomanilor în 
penitenciare;  

17. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 187/2002 pentru definirea tipurilor de 
unităţi medicale ce pot fi abilitate să asigure asistenţă medicală persoanelor 
dependente de droguri, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale ce pot fi 
abilitate să desfăşoare activităţi de prevenire a transmiterii microorganismelor 
patogene pe cale sanguină în rândul consumatorilor de droguri injectabile;  

18. Dispoziţia directorului Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 222/1/2011 de aprobare a 
Metodologiei de lucru cu voluntarii în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog;  

19. Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 17/2006 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de 
asistenţă a consumatorului de droguri; 

20. Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 16/2006 pentru aprobarea 
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul 
asistenţei consumatorului de droguri. 

 
Documente strategice naţionale: 

1. Strategia naţională de ordine publică 2010-2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
1040/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013; 

2. Programul de guvernare al României 2013-2016 (Capitolul 20 - Ordine şi siguranţa 
cetăţeanului) aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea 
încrederii Guvernului. 

 
IV. DEFINIREA PROBLEMEI 

La nivelul judeţului, problema drogurilor, inclusiv cea a alcoolului şi a tutunului, continuă 
să reprezinte o provocare cu implicaţii grave atât pentru domeniul social, al sănătăţii, dar şi în 
domeniul aplicării legii, iar evoluţiile recente, cum ar fi consumul de substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive, continuă să genereze preocupări la toate nivelurile.  

Problema centrală identificată în fenomenul drogurilor este reprezentată de 
traficul, consumul, dependenţa şi riscurile asociate consumului de droguri.  

În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte adaptarea continuă 
a răspunsului la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile socio-
economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile 
de reacţie. În acest demers, sprijinul structurilor societăţii civile şi al comunităţii este 
deosebit de important.  



 Traficul şi consumul de droguri constituie una dintre principalele ameninţări 
asimetrice, care se manifestă la nivel social şi surprinde atât prin faţetele multiple de 
acţiune, neconvenţionale, cât şi prin implicaţiile în planul ordinii publice şi al securităţii 
interne. Pornind de la caracterul neconvenţional al fenomenului, se impune dezvoltarea 
unui set de capacităţi de reacţie puternice, echilibrate şi flexibile. În acest context, 
abordarea integrată şi proactivă a fenomenului devine esenţială pentru gestionarea 
eficientă a acestuia.  

Fenomenul drogurilor, fenomen care prezintă o complexitate deosebită cu 
implicaţii în toate sferele - sănătate publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate 
naţională, reclamă un răspuns instituţional multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat 
pe o evaluare realistă a nevoilor, resurselor, posibilităţilor de acţiune şi obiectivelor. 
Răspunsul instituţional la fenomenul dinamic al drogurilor nu poate fi limitat la o singură 
instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul unei cooperări interinstituţionale 
reale, constante şi eficiente.  

În acest sens, mecanismul de coordonare instituit anterior şi consolidat prin 
această strategie continuă să reprezinte elementul central în asigurarea sinergiei, 
coerenţei şi unităţii răspunsului la fenomenul drogurilor, pornind de la premisele 
cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui schimb eficient de informaţii 
şi date şi utilizării eficiente a resurselor.  

Pornind de la o abordare integrată, echilibrată, fundamentată ştiinţific, strategia 
se adresează şi noilor probleme, cum ar fi: 

� policonsumul de droguri inclusiv, consumul de combinaţii de droguri şi alcool;  
� extinderea rapidă a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive;  
� dinamica pieţelor drogurilor, generată inclusiv de utilizarea internetului ca mijloc 

de distribuţie a drogurilor;   
� abuzul de medicamente;  
� deturnarea precursorilor de droguri; 
� calitatea serviciilor de reducere a cererii;  
� incidenţa Hepatitei C în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi riscul unei 

epidemii HIV şi a altor boli asociate.  
 

 
V. OBIECTIVE 

Strategia dezvoltă cadrul de politici, necesar implementării unui răspuns proactiv faţă 
de fenomenul consumului de droguri, alcool şi tutun, precum şi faţă de cel al traficului de 
droguri şi precursori, prin obiective specifice şi acţiuni integrate ale instituţiilor judeţene şi 
locale.  

Noua strategie îşi propune să aducă un plus de valoare în ceea ce priveşte reacţia 
instituţiilor publice la problematica drogurilor, prin dezvoltarea mecanismelor de colaborare 
interinstituţională, transparenţă decizională, cercetare şi analiză strategică.  

De asemenea, Strategia judeţeană antidrog 2013-2020 consolidează rezultatele pozitive 
obţinute în urma implementării documentelor de politici publice anterioare şi îşi propune să 
ofere soluţii pentru depăşirea dificultăţilor întâlnite în practică.  

Consecventă principiului respectării drepturilor omului, noua Strategie antidrog propune 
o abordare umanistă a consumului de droguri, care se reflectă inclusiv în obiectivele acesteia. 
Totodată, strategia se înscrie în cadrul normativ naţional şi respectă principiile fundamentale ale 
Uniunii Europene: respectul faţă de demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate şi stat 
de drept. Elementul fundamental al acestei noi strategii îl reprezintă echilibrul între măsurile de 
reducere a cererii şi ofertei de droguri. 

Structural, Strategia judeţeană antidrog abordează integrat reducerea cererii şi ofertei 
de droguri, concomitent cu dezvoltarea coordonării, cooperării internaţionale, cercetării, 
evaluării şi informării în domeniu, vizând atingerea următoarelor obiective generale:  

� Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului judeţean şi naţional integrat 
de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea 



programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire 
implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, 
atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de 
asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială; 

� Reducerea ofertei de droguri prin reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă, 
concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare coordonate şi 
adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil 
măsurile de luptă împotriva acestuia;  

� Coordonarea în domeniul drogurilor urmăreşte asigurarea unui concept unitar de acţiune 
în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării 
politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi 
maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate;  

� Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel judeţean 
pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin informare şi evaluare. 

 
 

VI. PRINCIPII GENERALE 
Conceptul Strategiei Judeţene Antidrog 2013-2020 are ca fundament respectarea 

Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, a Convenţiilor şi Tratatelor internaţionale 
în domeniul drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeanului la care România este parte, aplicând 
în egală măsură următoarele principii: 

1. Principiul responsabilităţii sociale – responsabilitatea pentru răspunsul la 
fenomenul drogurilor, de la nivel instituţional şi comunitar, aparţine entităţilor sociale 
implicate, în limitele atribuţiilor şi ale sferei lor de acţiune.  

2. Principiul participării sociale – implicarea comunităţii şi a structurilor societăţii civile 
în definirea şi implementarea politicilor în domeniul drogurilor.  

3. Principiul coordonării – asigurarea legăturii dintre măsuri, intervenţii, factorii 
decizionali şi sociali, pe baza consensului şi cu respectarea autonomiei structurale, în 
scopul atingerii unui obiectiv comun. 

4. Principiul respectării drepturilor omului – garantarea drepturilor şi a libertăţilor 
fundamentale în scopul evitării stigmatizării, discriminării, insecurităţii şi excluziunii 
sociale.  

5. Principiul interesului superior al copilului - va prevala în toate demersurile şi 
deciziile care îi privesc pe copiii consumatori de droguri.  

6. Principiul pragmatismului – adoptarea şi implementarea de măsuri şi intervenţii 
fundamentate pe evidenţe ştiinţifice.  

7. Principiul multidisciplinarităţii – consolidarea demersurilor şi intervenţiilor prin 
îmbinarea diferitelor perspective disciplinare şi practici profesionale.   

8. Principiul echilibrului – abordarea proporţională a intervenţiilor din domeniul reducerii 
cererii şi a ofertei de droguri.  

9. Principiul echităţii – garanţia accesului egal şi nediscriminatoriu al tuturor cetăţenilor 
la programe şi servicii în domeniul drogurilor. 

10. Principiul continuităţii – consolidarea şi optimizarea rezultatelor obţinute din 
implementarea documentelor de politici publice anterioare.  

11. Principiul specificităţii – definirea şi implementarea politicilor de răspuns are în 
vedere nevoile şi realităţile specifice fiecărei zone de intervenţie, precum şi implicarea 
potenţialului local pentru atingerea obiectivelor propuse. 

 
 

VII. DIRECŢII DE ACŢIUNE 
Strategia judeţeană antidrog 2013-2020 abordează echilibrat şi integrat reducerea cererii şi 

ofertei de droguri prin îmbunătăţirea activităţilor de prevenire şi dezvoltarea circuitului integrat de 
asistenţă a consumatorilor de droguri respectiv diminuarea efectelor sociale ale infracţionalităţii la 



regimul drogurilor şi precursorilor, concomitent cu dezvoltarea coordonării, informării şi evaluării 
vizând atingerea următoarelor obiective specifice, subsumate obiectivelor generale, pe direcţiile de 
acţiune care sunt prezentate în cele ce urmează. 

 
VII.1  REDUCEREA CERERII DE DROGURI 

 

A. Prevenirea consumului de droguri  
 
A.1 Prevenirea în şcoală - Obiective specifice: 

1. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare, în 
vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, 
extraşcolare şi de petrecere a timpului liber;  

2. Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei 
şcolare, în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în 
consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a 
timpului liber. 
 
A.2  Prevenirea în familie - Obiective specifice: 

1. Creşterea nivelului de sensibilizare şi de responsabilizare a familiilor, în vederea 
oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, de 
educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri;  

2. Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor, în vederea formării sau 
întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie.  

 
A.3 Prevenirea în comunitate - Obiective specifice: 

1. Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de 
protecţie la categoriile profesionale ce sunt predispuse consumului de droguri, 
corelat cu nivelul de responsabilitate socială şi cu particularităţile acestora;  

2. Adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale ca alternativă 
la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber. 

 
A.4. Campanii de reducere a cererii de droguri - Obiective specifice: 

1. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a 
populaţiei la risc asupra efectelor, riscurilor şi consecinţelor negative ale 
consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului 
consumului de droguri;  

2. Creşterea nivelului de informare şi de sensibilizare a populaţiei generale cu 
privire la aspectele medicale, psihologice şi sociale ale consumului şi 
dependenţei de droguri în vederea diminuării stigmatizării şi marginalizării 
sociale a consumatorilor de droguri;  

3. Creşterea nivelului de implicare a mediilor de comunicare în masă în promovarea 
şi susţinerea programelor de prevenire a consumului de droguri.  

 
B. Asistenţa consumatorilor de droguri  
 

B.1 Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea 
includerii în serviciile de asistenţă specializată - Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor 
consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistenţă 
specializată, în special pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum, pentru 
persoanele consumatoare marginalizate sau excluse social, pentru grupurile 



etnice, persoanele consumatoare care practică sexul comercial, bărbaţi care fac 
sex cu bărbaţi, femeile şi copiii consumatori;  

2. Îmbunătăţirea accesului consumatorilor de droguri injectabile la servicii de 
prevenire, consiliere, tratament, testare HIV, HVC şi vaccinare  HVB, TBC şi a 
altor boli asociate, în comunitate şi în sistemele privative de libertate; 

3. Dezvoltarea capacităţii de răspuns interinstituţional a serviciilor sociale, serviciilor 
juridice, serviciilor de urgenţă, unităţilor de poliţie şi de arest, evidenţa 
populaţiei, în vederea optimizării intervenţiilor adresate consumatorilor de droguri 
care nu sunt incluşi în programele specializate de asistenţă; 

4. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a consumatorilor de 
droguri, precum şi dezvoltarea de intervenţii adecvate în vederea prevenirii 
deceselor sau bolilor infecţioase asociate consumului de droguri. 
 

B. 2 Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de    
droguri  - Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigurării 
accesului în circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor 
dependenţi de droguri; 

2. Adaptarea serviciilor din circuitul integrat de asistenţă la nevoile individuale ale 
consumatorilor şi la modelele de consum, cu accent pe policonsum, consum 
combinat de substanţe, consum de medicamente fără prescripţie, consum de 
substanţe nonopioide, precum şi consum de substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive; 

3. Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor şi particularităţilor copiilor consumatori 
de droguri, în vederea identificării timpurii şi asigurării accesului în circuitul 
integrat de asistenţă;  

4. Consolidarea şi diversificarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă, 
adresate persoanelor consumatoare de droguri aflate în sistemele privative de 
libertate;  

5. Dezvoltarea de servicii interinstituţionale integrate pentru consumatorii de 
droguri care au săvârşit fapte penale cu pericol social redus şi pentru 
consumatorii de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune în vederea 
includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă. 

 
VII.2  REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI 

 

În contextul actual, oferta de droguri reprezintă mai mult decât o provocare 
determinată de caracterul său asimetric, neconvenţional de manifestare şi acţiune, 
forţând graniţele impuse de sistemele de control dezvoltate până în prezent. În acest 
sens, prezenta strategie abordează domeniul reducerii ofertei de droguri din perspectiva 
elementelor sale intrinseci, şi anume oferta de droguri pe piaţa ilicită şi măsuri de 
monitorizare, reducere şi control. 

 
Obiective specifice: 
1. Cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri în judeţul Hunedoara; 
2. Dezvoltarea şi consolidarea sistemului instituţional şi legislativ privind 

combaterea ofertei de droguri; 
3. Eficientizarea activităţilor specifice de combatere a ofertei de droguri, a deturnării 

şi traficului de precursori şi controlul domeniilor conexe: corupţie, spălare de 
bani, confiscarea şi recuperarea creanţelor. 

 



VII.3  COORDONARE 

 

Dezvoltarea unor politici coerente de răspuns la fenomenul drogurilor şi 
urmărirea tendinţelor acestui fenomen au la bază o viziune globală şi colaborarea reală 
a tuturor factorilor sociali implicaţi.  

În acest context, principiul de bază al eficienţei strategiei judeţene în domeniul 
drogurilor este coordonarea. Acesta reprezintă garanţia sincronizării tuturor activităţilor 
către un obiectiv strategic comun, asumat de toate instituţiile implicate în ameliorarea 
sau reducerea problemelor identificate în domeniul drogurilor.  

Existenţa unui sistem de coordonare a răspunsului instituţional se impune dată 
fiind complexitatea fenomenului drogurilor. În acest context, cooperarea şi coordonarea 
între nivelurile local, regional, naţional şi internaţional reprezintă o condiţie esenţială în 
implementarea eficientă şi echilibrată a politicii în domeniul drogurilor. 

Coordonarea facilitează o mai bună gestionare a intervenţiilor, prin armonizarea 
deciziilor cu utilizarea raţională şi eficientă a tuturor resurselor existente, în scopul 
atingerii ţintelor propuse. 

În plus, mecanismele de coordonare sunt necesare pentru intensificarea 
cooperării între sectoarele de reducere a cererii şi ofertei de droguri, pentru a se ajunge 
la acţiuni concertate şi pentru a se evita contradicţiile, suprapunerile sau consecinţele 
nedorite ale unor intervenţii specifice.   

În acest context, instituirea şi consolidarea unui sistem eficient de coordonare 
interinstituţională reprezintă cheia consensului între autorităţile responsabile cu 
implementarea politicilor în domeniul drogurilor. 

Mecanismele de coordonare instituite în domeniul drogurilor au rolul de a 
identifica, aplica şi monitoriza răspunsul la problema consumului şi traficului de droguri, 
care implică mai mulţi factori, de la nivel central, teritorial şi local, din diverse sectoare 
de activitate (mai ales sănătate publică, aplicarea legii şi educaţie), furnizori de servicii 
sociale publici şi privaţi, mediul privat, industrie, mass media, instituţii de cercetare, 
comunităţi locale şi cetăţeni.  

Obiective specifice: 
1. Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog, prin Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara şi a mecanismului naţional şi judeţean 
de coordonare în domeniul drogurilor şi precursorilor; 

2. Armonizarea rolurilor şi responsabilităţilor pentru fiecare factor social din 
domeniu; 

3. Reducerea timpului de răspuns instituţional la problemele specifice apărute; 
4. Eliminarea barierelor interinstituţionale în oferirea de servicii; 
5. Creşterea vizibilităţii si credibilităţii instituţiilor statului si a implicării societăţii 

civile; 
6. Îmbunătăţirea calităţii actului profesional al tuturor categoriilor de specialişti cu 

atribuţii în domeniul drogurilor şi domenii conexe prin formare de bază şi 
continuă; 

7. Facilitarea comunicării, a schimburilor de bune practici şi resurse de informare 
între factorii sociali implicaţi în reducerea cererii şi ofertei de droguri. 

 

VII.4  EVALUARE ŞI INFORMARE 

 

În perioada 2013-2020 se va urmări analiza transversală a datelor oferite de 
indicatori, dar şi dezvoltarea unor cercetări ad-hoc, în vederea evaluării şi adaptării 
răspunsului instituţiilor guvernamentale şi organizaţiilor neguvernamentale la nevoile 
identificate. 

Obiective specifice: 
1. Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor din domeniul reducerii 

cererii şi ofertei de droguri;  



2. Dezvoltarea unei baze solide de date, validate ştiinţific, în domeniul reducerii 
cererii şi ofertei de droguri; 

3. Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii şi 
ofertei de droguri. 

 
VIII. REZULTATELE ACŢIUNII 

La sfârşitul perioadei de implementare, rezultatele determinate de atingerea obiectivelor 
strategiei judeţene antidrog sunt:  

� funcţionarea un sistem judeţean integrat de reducere a cererii de droguri, 
comprehensiv, eficient şi bazat pe rezultate ştiinţifice, care va include măsuri de 
prevenire, tratament, prevenire a riscurilor şi consecinţelor asociate consumului de 
droguri, precum şi de reintegrare socială, sistem care va acţiona în mediile de 
intervenţie preventivă în corelaţie cu serviciile de asistenţă specializată, inclusiv prin 
adaptarea permanentă a acestuia la tendinţele şi dinamica fenomenului, astfel încât 
prevalenţa consumului de droguri să fie menţinută cel puţin la acelaşi nivel  comparativ 
cu cel actual. Măsurile de reducere a cererii de droguri vor lua în considerare toate 
aspectele medicale psihologice şi sociale determinate de consumul de droguri, inclusiv 
alcool şi tutun, de policonsum, precum şi de apartenenţa la unul sau mai multe grupuri 
vulnerabile.  

� Reducerea ofertei de droguri implică efortul conjugat al tuturor instituţiilor cu 
atribuţii în domeniu, iar rezultatele aşteptate vizează menţinerea la un nivel scăzut a 
infracţionalităţii în domeniul drogurilor şi a infracţionalităţii conexe, având ca efect 
sporirea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului şi reducerea impactului negativ al 
traficului ilicit de droguri asupra securităţii şi siguranţei cetăţenilor; 

� De asemenea, scăderea disponibilităţii drogurilor pe piaţa ilicită reprezintă rezultatul 
preconizat a fi atinse prin implementarea activităţilor în domeniul reducerii ofertei de 
droguri. 

� funcţionarea unui sistem de coordonare a politicii antidrog care va evidenţia exact 
dacă intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri sunt echilibrate şi 
eficiente. Acest lucru va asigura previzionarea şi ajustarea intervenţiilor în funcţie de 
dinamica fenomenului drogurilor. 

� Utilizarea bazelor de date în fundamentarea tuturor iniţiativelor şi deciziilor de politici 
publice în domeniul drogurilor.  
Datorită acţiunilor implementate, populaţia judeţului Hunedoara va cunoaşte şi va 

conştientiza mai bine efectele fenomenului drogurilor asupra vieţii, sănătăţii, echilibrului psihic, 
stabilităţii economice, siguranţei şi securităţii la nivel individual şi social.  

Obiectivele specifice propuse sunt de natură a genera până în anul 2020 un impact 
favorabil asupra sănătăţii şi incluziunii sociale, asupra ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, 
planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din 
domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, coordonării, evaluării şi informării pornind de la o 
abordare coerentă şi eficientă.  

IX. INDICATORI 
Planurile de acţiune necesare implementării Strategiei judeţene antidrog, cuprind 

activităţile concrete şi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi fiecărei acţiuni asumate 
de instituţiile responsabile. 

 
X. IMPLICAŢII PENTRU BUGET 

Identificarea şi dezvoltarea mecanismelor financiare, inclusiv a componentelor legislative 
pentru punerea în aplicare a acestora, va contribui la consolidarea rolului instituţiilor locale 
implicate şi creşterea capacităţii de reacţie a acestora la dinamica fenomenului, utilizând în 
principal două paliere de finanţare, respectiv:  



1. atragerea şi valorificarea optimă a fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea 
Europeană şi din partea altor organisme internaţionale în domeniul reducerii cererii şi 
ofertei de droguri; 

2. asigurarea creditelor bugetare necesare susţinerii financiare a programelor şi activităţilor 
destinate reducerii cererii şi ofertei de droguri prin bugetele ordonatorilor principali de 
credite, potrivit obiectivelor şi priorităţilor stabilite de aceştia prin bugetele anuale, la 
nivelul instituţiilor publice locale implicate, cu încadrarea în limitele bugetare alocate 
acestora conform legilor bugetare anuale. 
Strategia Judeţeană Antidrog 2013-2020 se implementează în limita fondurilor alocate, 

conform prevederilor legale în vigoare, ordonatorilor de credite implicaţi,  prin legile anuale ale 
bugetului de stat. 
 

XI. PROCEDURI  DE  MONITORIZARE,  EVALUARE 
În vederea obţinerii de informaţii privind modul de implementare a strategiei, precum şi 

a rezultatelor pe care implementarea obiectivelor acesteia le va produce la nivel judeţean, 
activităţile de monitorizare vor urmări două direcţii: 

 
� Monitorizarea implementării strategiei: furnizează informaţii privind modul de 

implementare a acţiunilor menţionate în cadrul planului de acţiune. În acest sens vor fi 
elaborate rapoarte de monitorizare periodice conform graficului din planul de acţiune. 
Rapoartele de monitorizare vor fi elaborate de CPECA Hunedoara, pe baza datelor 
transmise de partenerii instituţionali cu responsabilităţi în implementarea Strategiei 
Judeţene Antidrog Hunedoara şi prevăzuţi în Planul de acţiune 2014-2016;  

 
� Monitorizarea atingerii obiectivelor: efectele strategiei vor fi resimţite şi după ce 

activităţile pe care aceasta le propune au fost implementate. Astfel, pentru a fi posibilă o 
evaluare a performanţei măsurilor propuse este necesar a derula un proces de 
monitorizare care urmează să se desfăşoare atât pe parcursul implementării cât şi după 
ce strategia a fost finalizată. Pe parcursul implementării strategiei unele activităţi produc 
rezultate care ar putea să conducă la modificări ale modului în care au fost concepute 
activităţile. În aceste situaţii, pot fi formulate recomandări privind modul în care profilul 
activităţilor ar putea fi îmbunătăţit astfel încât să conducă la creşterea performanţei în 
atingerea obiectivelor strategiei.  
Evaluarea va fi folosită ca un instrument important pentru planificarea viitoare. 
 
Evaluarea va lua în considerare următoarele criterii:  

� Eficacitatea şi eficienţa măsurilor şi acţiunilor întreprinse pentru realizarea obiectivelor în 
termeni de performanţă, rezultate şi valoare adăugată; 

� Relevanţa obiectivelor şi măsurilor de intervenţie propuse pentru îndeplinirea acestora; 
� Impactul social şi economic al rezultatelor obţinute şi a modalităţilor propuse pentru 

atingerea acestora; 
� Sustenabilitatea rezultatelor pe termen mediu şi lung; 
� Valoare adăugată ca element de noutate faţă de documentele programatice anterioare. 

 
Pe parcursul implementării Strategiei Judeţene Antidrog, CPECA Hunedoara va realiza 

două evaluări: o evaluare intermediară la jumătatea perioadei de implementare care va 
corespunde cu evaluarea primului plan de acţiune şi o evaluare ex-post care va încorpora 
rezultatele evaluărilor celor două planuri de acţiune. 
 



Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.139/2014 

PLANUL DE ACŢIUNE 
pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog Hunedoara în perioada 2014-2016 

I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI 

 
Obiectiv: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce 

cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi 
intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea 
socială. 

 
A. Prevenirea consumului de droguri 

A.1  Prevenirea în şcoală 
Obiective 
specifice Activităţi Rezultate Indicatori 

de evaluare 
Termen de 
evaluare 

Termen de 
finalizare Responsabili 

1. Creşterea 
nivelului de 
informare, educare 
şi conştientizare a 
populaţiei şcolare 
în vederea 
neînceperii 
consumului de 
droguri, în cadrul 
programelor 
şcolare, 
extraşcolare şi de 
petrecere a 
timpului liber 

1.1. Implementarea la nivelul 
judeţului Hunedoara de proiecte 
de formare în domeniul adicţiilor 
destinate personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar 

Minimum un proiect de formare,  
Personalul didactic din învăţământul 
preuniversitar format în domeniul 
adicţiilor 

 

Număr de proiecte cu 
componentă de formare, 
Număr de cursuri de formare 
organizate; 
Număr de participanţi la 
formare 

2015 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 
CJRAE Hunedoara 
 
 

1.2. Organizarea la nivel local a 
unor conferinţe / seminarii cu tema 
„Bune practici în prevenirea 
consumului de droguri în mediul 
şcolar”. 

Minimum o conferinţă locală/un 
seminar 

Număr de 
conferinţe/seminarii 
organizate, 
Număr de participanţi, 
Număr de materiale 
informative realizate 

2015 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara  
IŞJ Hunedoara 
DJST Hunedoara 
Penitenciar Bârcea Mare 
Autorităţile 
administraţiei publice 
locale 
Societatea civilă 

1.3. Implementarea de proiecte 
pilot, la nivel local, de intervenţie 
timpurie în mediul preşcolar, prin 
creşterea influenţei factorilor de 
protecţie şi scăderea influenţei 
factorilor de risc. 

Minimum un proiect pilot de 
intervenţie timpurie în mediul 
preşcolar 
 

Număr de proiecte, 
Număr de beneficiari direcţi, 
Număr beneficiari indirecţi 

2015 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 
Societatea civilă 

1.4. Implementarea la nivelul 
judeţului Hunedoara de proiecte 
naţionale şi/sau locale de educaţie 
nonformală, în vederea dezvoltării 
personalităţii de tip asertiv şi a 
mecanismelor de coping, necesare 
în adoptarea deciziilor corecte şi 

Minimum un proiect de educaţie 
nonformală adresat elevilor de 
gimnaziu, 
Dezvoltarea personalităţii de tip 
asertiv la elevii de gimnaziu 

Număr de proiecte, 
Număr de beneficiari direcţi, 
Număr de beneficiari 
indirecţi, 
Număr de materiale 
informative, 
Număr de proiecte, 

2015 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara  
IŞJ Hunedoara 
DJST Hunedoara 
CJRAE Hunedoara 

   Penitenciar Bârcea Mare  
Societatea civilă 



Obiective 
specifice Activităţi Rezultate Indicatori 

de evaluare 
Termen de 
evaluare 

Termen de 
finalizare Responsabili 

responsabile în legătură cu 
consumul de tutun, alcool, droguri 
şi substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive, proiecte adresate 
elevilor de gimnaziu. 

Număr de grupuri de lucru 

1.5. Dezvoltarea la nivel local de 
proiecte de informare, educare, 
conştientizare cu privire la 
consumul de tutun, alcool, droguri 
şi substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive, adresate elevilor din 
învăţământul preuniversitar şi 
universitar 

Minimum un proiect local de informare, 
educare, conştientizare adresate elevilor 
din învăţământul preuniversitar şi 
universitar-informarea, educarea şi 
conştientizarea elevilor şi studenţilor 
privind consumul de tutun, alcool, 
droguri şi substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive 

Număr de proiecte, 
Număr de beneficiari direcţi, 
Număr de beneficiari 
indirecţi, 
Număr de materiale 
informative distribuite 

2015 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara  
CJRAE Hunedoara 
Penitenciar Bârcea Mare  
Unităţi de învăţământ 
preuniversitar și universitar 
din judeţul Hunedoara 
Societatea civilă 
 

1.6. Implementarea la nivel local de 
proiecte pilot de prevenire a 
consumului de tutun, alcool, droguri şi 
substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive, bazate pe principiile 
educaţiei între egali în învăţământul 
preuniversitar. 

Minimum un proiect local de prevenire 
bazat pe principiile educaţiei între egali, 
Elevii din învăţământul preuniversitar 
formaţi să desfăşoare activităţi de 
prevenire 

Număr de proiecte, 
Număr de elevi formaţi să 
desfăşoare activităţi de 
prevenire 

2015 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 

  DJST  Hunedoara 
   Unităţi de învăţământ 
preuniversitar din judeţul 
Hunedoara   
Societatea civilă 

1.7.Implementarea la nivelul judeţului 
Hunedoara de proiecte naţionale 
şi/sau locale orientate pe activităţi de 
petrecere a timpului liber (culturale, 
artistice şi sportive), ca alternativă 
sănătoasă la consumul de tutun, 
alcool, droguri şi substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive,  adresate 
elevilor din învăţământul 
preuniversitar şi universitar 

Minimum un proiect local şi un  proiect 
naţional, orientate pe activităţi de 
petrecere a timpului liber ca alternativă 
la consumul de tutun, alcool, droguri şi 
substanţe noi cu proprietăţi psihoactive 

Număr de proiecte, 
Număr de beneficiari direcţi 

2015 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 
Instituţii de învăţământ 
universitar 

   DJST Hunedoara 
 

1.8. Implementarea la nivelul 
judeţului Hunedoara de proiecte 
naţionale şi locale de prevenire 
selectivă a consumului de droguri, 
adresate grupurilor la risc (elevi cu 
părinţi dependenţi de tutun, alcool şi 
droguri, elevi din familii cu statut 
socio-economic scăzut, elevi cu risc 
de abandon şcolar, elevi cu 
comportament deviant etc). 

Minimum un proiect local/naţional de 
prevenire selectivă a consumului de 
droguri adresate grupurilor la risc, 
Identificarea de grupuri la risc faţă de 
consumul de droguri 

Număr de proiecte, 
Număr de beneficiari direcţi, 
Număr de grupuri la risc, 
Număr de materiale 
informative 

2015 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara  
IŞJ Hunedoara  

DJST Hunedoara 
AJOFM Hunedoara 
Penitenciar Bârcea Mare  
Primăria Deva, 
Primăria Hunedoara, 
Primăria Petroșani, 
Societatea civilă 
 



Obiective 
specifice Activităţi Rezultate Indicatori 

de evaluare 
Termen de 
evaluare 

Termen de 
finalizare Responsabili 

1.9. Implementarea în rândul 
populaţiei şcolare de  la nivelul 
judeţului Hunedoara a unei campanii 
naţionale de prevenire (cu o 
componentă media) în funcţie de 
rezultatele studiului ESPAD din 2015. 

O campanie naţională 
de prevenire în funcţie de rezultatele 
studiului ESPAD 

Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi,  
Număr de materiale de 
campanie distribuite,  
Număr sesiuni/întâlniri, Număr 
de parteneriate,  
Număr apariţii TV/articole presă 
scrisă 

2015 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 

DJST Hunedoara AJOFM 
Hunedoara 

Mass-media locală 
Societatea civilă 

2. Creşterea 
nivelului de 
informare, 
sensibilizare şi 
conştientizare a 
populaţiei şcolare în 
vederea evitării 
transformării 
consumului 
experimental şi 
ocazional în consum 
regulat, în cadrul 
programelor şcolare, 
extraşcolare şi de 
petrecere a timpului 
liber 

2.1 Implementarea, în rândul 
populaţiei şcolare de la nivelul 
judeţului Hunedoara a unei 
campanii naţionale de prevenire 
(cu o componentă media) a 
consumului de canabis. 

O campanie naţională de prevenire a 
consumului de canabis 

Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi,  
Număr de materiale de 
campanie distribuite,  
Număr sesiuni/intâlniri, Număr 
de parteneriate,  
Număr apariţii TV/articole presă 
scrisă 

2015 

 
2015 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 

DJST Hunedoara  
Mass-media locală 
Societatea civilă 

2.2. Implementarea la nivelul 
judeţului Hunedoara de proiecte 
naţionale şi locale de prevenire 
indicată a consumului de droguri 
adresate elevilor din învăţământul 
preuniversitar şi universitar, aflaţi la 
debutul consumului de tutun, alcool, 
droguri şi substanţe noi cu 
proprietăţi psihoactive 

Minimum un proiect local de prevenire 
indicată a consumului de droguri 

Aria de acoperire, 
Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi,  
Număr de materiale informative  
distribuite,  
Număr de parteneriate,  
Număr sesiuni/întâlniri 

2015 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 

   DJST Hunedoara 
   IJJ Hunedoara 
   Penitenciar Bârcea Mare  

Societatea civilă 

 
A.2.  Prevenirea în familie 
 

Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1. Creşterea 
nivelului de 
sensibilizare şi 
responsabilizare a 
familiilor în vederea 
oferirii de modele 
pozitive copiilor, în 
cadrul programelor 
de informare, 
educare şi 

1.1. Implementarea la nivelul judeţului 
Hunedoara a unei campanii naţionale 
de informare, educare și 
conştientizare a familiilor 

Minimum o campanie naţională 

Aria de acoperire, 
Număr de parteneriate,  
Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi, 
Număr de sesiuni/întâlniri, 
Număr apariţii TV/presă scrisă 

2015 2015 

CPECA Hunedoara 
AJOFM Hunedoara 
Mass-media locală 
DGASPC Hunedoara 
Episcopia Devei şi 
Hunedoarei 
Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Deva 

1.2  Implementarea la nivelul judeţului 
Hunedoara de campanii naţionale 

Minimum o campanie naţională  
Aria de acoperire, 
Număr de parteneriate,  

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara 

AJOFM Hunedoara 



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

conştientizare cu 
privire la efectele 
consumului de 
droguri 

şi/sau locale de prevenire indicată 
adresate mamelor consumatoare de 
droguri. 

Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi,  
Număr de sesiuni/întâlniri, 
Număr apariţii TV/presă scrisă 

DSP Hunedoara 
CJ Hunedoara 
Mass-media locală 
Societatea Civilă  

2. Dezvoltarea 
rolului proactiv al 
familiilor în viaţa 
copiilor în vederea 
formării sau întăririi 
abilităţilor pentru 
creşterea influenţei 
factorilor de 
protecţie 

2.1  Implementarea unor proiecte pilot 
locale de tip „Şcoala părinţilor” de 
formare de abilităţi cu rol de factori de 
protecţie în consumul de droguri, 
inclusiv pentru personalul şi 
beneficiarii centrelor de plasament şi 
asistenţii maternali 

Minimum un proiect local 

Aria de acoperire, 
Număr de sesiuni/întâlniri, 
Număr de parteneriate,  
Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi 

2015 
 

2016 
2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 
CJRAE Hunedoara 

  DJST Hunedoara 
  DGASPC Hunedoara 
Societatea civilă  

2.2. Implementarea la nivelul judeţului 
Hunedoara a unui proiect naţional de 
formare de abilităţi educative privind 
prevenirea consumului de tutun, 
alcool şi droguri 

Un proiect naţional 

Aria de acoperire, 
Număr de sesiuni/întâlniri, 
Număr de parteneriate,  
Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 

 DJST Hunedoara 
DGASPC Hunedoara 
 

 

A.3. Prevenire comunitară  

 
Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1. Reducerea 
influenţei factorilor 
de risc şi 
dezvoltarea 
influenţei factorilor 
de protecţie la 
categoriile 
profesionale ce sunt 
predispuse 
consumului de 
droguri, corelat cu 
nivelul de 
responsabilitate 
socială şi 
particularităţile 
acestora 

1.1  Implementarea la nivelul judeţului 
Hunedoara a unei campanii naţionale de 
prevenire a consumului de droguri la locul 
de muncă. 

O campanie naţională 

Număr de campanii, 
Număr de categorii profesionale 
beneficiare, Număr de 
beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi, 
Număr de materiale distribuite, 
Număr de apariţii TV/presă 
scrisă,  
Număr de parteneriate, Număr 
de proiecte, Număr de agenţi 
economici beneficiari, Număr de 
beneficiari direcţi 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
 AJOFM Hunedoara 
CJ Hunedoara 
Primăria Deva, 
Hunedoara, Petroșani, 
Autorităţile publice locale 
Mass media 
 locală 

Societatea civilă 
 

1.2. Implementarea unor proiecte locale de 
prevenire a consumului de alcool la locul de 
muncă în ariile geografice cu o prevalenţă 
ridicată a consumului. 

Minimum un proiect local 

Număr de proiecte, 
Aria de acoperire, 
Număr de beneficiari indirecţi, 
Număr de parteneriate, Număr 
de sesiuni/intalniri,, Număr de 
materiale informative 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 

DJST Hunedoara AJOFM 
Hunedoara 
Primăria Deva, 
Hunedoara, Petroșani 



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

Mass-media locală 
Societatea civilă 

2. Adoptarea unui 
stil de viaţă sănătos 
la nivelul populaţiei 
generale, ca 
alternativă la 
consumul de 
droguri, în cadrul 
programelor de 
petrecere a timpului 
liber 

2.1. Implementarea de proiecte locale de 
prevenire a consumului de droguri, în spaţii 
recreaţionale (cluburi, săli de sport, parcuri 
etc.) 

Minimum un proiect local 

Număr de proiecte, 
Aria de acoperire, 
Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi,  
Număr de parteneriate, Număr 
de materiale informative,  
Număr sesiuni/întâlniri 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 

  DJST Hunedoara  
  CJ Hunedoara 
  Primăria Deva    
Hunedoara, Petroșani 

IPJ Hunedoara 
IJJ Hunedoara 
Poliţia Locală 
Societatea civilă 

2.2. Implementarea la nivelul judeţului 
Hunedoara a unui proiect naţional de 
prevenire universală, centrat pe 
programele de petrecere a timpului liber, 
ca alternativă la consumul de droguri. 

Un proiect naţional 

Număr de proiecte, 
Aria de acoperire, 
Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi,  
Număr de parteneriate,  
Număr de materiale informative, 
Număr sesiuni/întâlniri 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 
DJST Hunedoara 
CJ Hunedoara 
Autorităţile publice locale 
Societatea civilă 

 
 
A. 4. Campanii de reducere a cererii de droguri 
 

Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1. Creşterea nivelului 
de informare şi 
conştientizare a 
populaţiei generale şi 
a populaţiei la risc 
asupra efectelor, 
riscurilor şi 
consecinţelor negative 
ale consumului de 
droguri în vederea 
neînceperii sau 
întârzierii debutului 
consumului de droguri 

1.1. Implementarea la nivelul judeţului 
Hunedoara a unei campanii naţionale 
media de sensibilizare, conştientizare şi 
informare, adresată populaţiei generale, 
referitoare la consumul de droguri şi 
efectele acestuia. 

O campanie  
naţională 

Număr de campanii, 
Aria de acoperire 

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara 

  Mass-media locală 
 

2. Creşterea nivelului 
de informare şi 
sensibilizare a 

2.1. Implementarea la nivelul judeţului 
Hunedoara a unei campanii naţionale 
media de sensibilizare a populaţiei 

O campanie naţională 

Număr de campanii, 
Aria de acoperire, 
Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi, 

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara 

 Mass-media locală 
Societatea civilă 



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

populaţiei generale cu 
privire la aspectele 
medicale, psihologice 
şi sociale ale 
consumului şi 
dependenţei de 
droguri în vederea 
diminuării stigmatizării 
şi marginalizării 
sociale a 
consumatorilor de 
droguri 

generale având ca scop destigmatizarea 
consumatorilor de droguri. 

Număr de parteneriate, Număr 
de sesiuni/intâlniri, Număr de 
materiale promoţionale 
distribuite, Număr de apariţii 
TV/presă scrisă 

2.2. Implementarea la nivelul judeţului  
Hunedoara a unei campanii naţionale de 
informare a populaţiei generale privind 
serviciile integrate de prevenire şi 
asistenţă. 

O campanie naţională 

Număr de campanii, 
Aria de acoperire,  
Număr de beneficiari direcţi,  
Număr de beneficiari indirecţi, 
Număr de parteneriate, Număr 
de sesiuni/intâlniri, Număr de 
materiale promoţionale 
distribuite, Număr de apariţii 
TV/presă scrisă 

Anual 2015 

CPECA Hunedoara 
CJ Hunedoaraara 
IJJ Hunedoara 
Primăria Deva, 
Hunedoara, Petroşani 
  Mass-media locală 

Societatea civilă, 
Autorităţile 
administraţiei publice 
locale 

3. Creşterea nivelului 
de implicare a 
mediilor de 
comunicare în masă în 
promovarea şi 
susţinerea 
programelor de 
prevenire a 
consumului de droguri 

3.1. Realizarea, la nivel local, de mese 
rotunde şi seminarii cu reprezentanţi 
mass-media, în vederea promovării 
proiectelor de prevenire a consumului de 
droguri 

Minimum un eveniment 

Număr de evenimente, 
Aria de acoperire, 
Număr de materiale diseminate, 
Număr de participanţi, Număr 
de apariţii TV/articole presă 
scrisă 

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara 
Societatea civilă 

 
B. Asistenţa consumatorilor de droguri 

 

B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată 
 

Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1. Dezvoltarea 
intervenţiilor de 
identificare, atragere 
şi motivare a 
persoanelor 
consumatoare de 
droguri care nu au 

1.1. Creşterea capacităţii instituţiilor publice şi 
organizaţiilor neguvernamentale ce au ca 
specific apărarea drepturilor omului şi 
furnizarea de servicii pentru grupurile  
vulnerabile la risc, în vederea reducerii riscurilor 
şi consecinţelor negative asociate consumului 
de droguri prin formarea de peer- educators, 

Minimum 1 activitate realizată 

Aria de acoperire, 
Număr de întâlniri de 
lucru,  
Număr de activităţi 
realizate 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
AJOFM Hunedoara 
Avocatul Poporului, 
Autorităţile administraţiei 
publice locale,  
Societatea civilă 



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

contact cu serviciile de 
asistenţă specializată, 
în special pentru 
persoanele cu istoric 
îndelungat de 
consum, persoanele 
consumatoare 
marginalizate sau 
excluse social, 
grupurile etnice, 
persoanele 
consumatoare care 
practică sexul 
comercial, bărbaţi 
care fac sex cu 
bărbaţi, femeile şi 
copiii consumatori 

dezvoltarea unor platforme online etc. 

2. Îmbunătăţirea 
accesului 
consumatorilor de 
droguri injectabile la 
servicii de prevenire, 
consiliere, tratament, 
testare şi vaccinare 
HIV, HVB, HVC, TBC şi 
a altor boli asociate, în 
comunitate şi în 
sistemele privative de 
libertate 

2.1. Referirea consumatorilor de droguri 
injectabile către servicii de tratament pentru 
HIV hepatită: HAV tip B, HAV tip C,TBC şi alte 
boli asociate. 

Accesul consumatorilor de 
droguri la tratament HIV, HVB, 
HVC, TBC şi a altor boli asociate 

Număr de beneficiari Anual 2016 

DSP Hunedoara  
CPECA Hunedoara 
Penitenciarul Bârcea 
Mare 
Autorităţile administraţiei 
publice locale,  
Societatea civilă 

2.2. Referirea consumatorilor de droguri 
injectabile către unităţile sanitare în vederea 
vaccinării (în funcţie de antecedentele 
vaccinale) contra bolilor infecţioase care se pot 
transmite parenteral: hepatită HAV tip B, HAV 
tip C, tetanosul (în cazul seringilor murdare de 
pământ, praf). 

Accesul consumatorilor de 
droguri la vaccinare 

Număr de beneficiari Anual 2016 

DSP Hunedoara  
CPECA Hunedoara 
Penitenciarul Bârcea 
Mare 
AJOFM Hunedoara  
Autorităţile administraţiei 
publice locale,  
Societatea civilă 

3. Dezvoltarea 
capacităţii de răspuns 
interinstituţional a 
serviciilor sociale, 
serviciilor juridice, 
serviciilor de urgenţă, 
unităţilor de poliţie şi 
de arest, evidenţa 
populaţiei, în vederea 

3.1. Implementarea unor soluţii în vederea 
accesării, de catre consumatorii de droguri, a 
programelor de alfabetizare/reluare a studiilor, 
precum şi a serviciilor sociale de bază 

Creşterea accesului la serviciile 
de alfabetizare/reluare a studiilor 
precum şi la serviciile sociale de 
bază 

Număr de beneficiari 
2015 
2016 

2016 

IŞJ Hunedoara 
CPECA Hunedoara 
DJST Hunedoara 
AJOFM Hunedoara  
Penitenciarul Bârcea 
Mare Societatea civilă 

3.2. Întărirea capacităţii de răspuns a 
profesioniştilor din diferite domenii (poliţişti, 
farmacişti, medici de familie, asistenţi sociali / 

Creşterea nivelului de informare 
şi conştientizare a 
profesioniştilor din diferite 
domenii în vederea reducerii 

Aria de acoperire, 
Număr de sesiuni 
/întâlniri, Număr de 
profesionişti formaţi 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
IPJ Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 
IJJ Hunedoara 



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

optimizării 
intervenţiilor adresate 
consumatorilor de 
droguri care nu sunt 
incluşi în programele 
specializate de 
asistenţă 

lucrători sociali etc.) în vederea reducerii 
riscurilor şi consecinţelor negative asociate 
consumului de droguri 

riscurilor şi consecinţelor 
negative asociate consumului de 
droguri 

DJST Hunedoara 
DSP Hunedoara 
AJOFM Hunedoara 
DGASPC Hunedoara 
Poliţia Locală  Autorităţile 
administraţiei publice 
locale  
Societatea civilă 

3.3. Realizarea unor evenimente ştiinţifice şi 
profesionale în vederea comunicării exemplelor 
de bune practici 

Minimum un eveniment realizat 
Număr de instituţii, 
Număr de participanţi 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
DSP Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 
CJRAE Hunedoara 
DJST Hunedoara 
AJOFM Hunedoara 
Autorităţile administraţiei 
publice locale, Societatea 
civilă 

4. Creşterea nivelului 
de informare, educare 
şi conştientizare a 
consumatorilor de 
droguri, precum şi 
dezvoltarea de 
intervenţii adecvate în 
vederea prevenirii 
deceselor sau bolilor 
infecţioase asociate 
consumului de droguri 

4.1. Realizarea de campanii în mediile 
recreaţionale (concerte, festivaluri, cluburi, 
zone turistice etc) în vederea reducerii 
riscurilor şi consecinţelor negative asociate 
consumului de droguri 

Minimum 1 campanie realizată 

Număr de campanii, 
Număr de materiale 
distribuite, Număr de 
beneficiari 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
IPJ Hunedoara 
IJJ Hunedoara 
DSP Hunedoara 
DJST Hunedoara 
Societatea civilă  

4.2. Implicarea şi formarea egalilor şi 
voluntarilor în măsurile de reducere a 
deceselor ca urmare a consumului de droguri 
şi în măsurile de prim ajutor în caz de 
supradoză 

Minimum 1 sesiune de formare 
realizată 

Număr de sesiuni, Număr 
de persoane formate 

Anual 2016 

 CPECA Hunedoara 
DSP Hunedoara 
DJST Hunedoara 
Societatea civilă 
 

 
 
B 2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri 
 

Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1. Dezvoltarea 
politicilor adecvate  
standardelor de 
calitate în vederea 
asigurării accesului 
în circuitul integrat 
de asistenţă a 

1.1. Promovarea accesului consumatorilor de 
droguri la echipamente medicale şi servicii de 
sănătate primară 

Minimum 2 materiale informative 
elaborate,  
Minim 2 sesiuni de promovare 

Număr de materiale 
informative elaborate, 
Număr de beneficiari 

2015 
2016 

2016 
DSP Hunedoara 
CPECA Hunedoara 
Societatea civilă  

1.2. Promovarea sistemului naţional  și judeţean 
de asistenţă integrată pentru consumatorii de 
droguri în rândul acestora şi în rândul altor 
furnizori de servicii publici sau privaţi 

Minimum un material de 
promovare elaborate 
 

Aria de acoperire, 
Număr de materiale de 
informare distribuite, 
Număr de instituţii, 
Număr de participanţi 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
DSP Hunedoara 
AJOFM Hunedoara 
Serviciul de Probaţiune  
Societatea civilă 



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

consumatorilor şi a 
consumatorilor 
dependenţi de 
droguri 
 
2. Adaptarea 
serviciilor din cadrul 
circuitului integrat de 
asistenţă la nevoile 
individuale ale 
consumatorilor şi la 
modelele de consum, 
cu accent pe 
policonsum, consum 
combinat de 
substanţe, consum 
de medicamente fără 
prescripţie, consum 
de substanţe 
nonopioide, precum 
şi consum de 
substanţe noi cu 
proprietăţi 
psihoactive 

2.1. Implementarea de servicii alternative de 
informare, educare, recreere, formare de abilităţi, 
motivare şi creştere a responsabilităţii sociale în 
vederea incluziunii sociale a consumatorilor de 
droguri 

Minimum un serviciu furnizat 
Aria de acoperire, 
Număr de beneficiari; 
Număr de servicii 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
IŞJ Hunedoara 
DJST Hunedoara 
Serviciul de Probaţiune  
Autorităţile 
administraţiei publice 
locale, Societatea civilă  

3. Dezvoltarea 
politicilor adecvate 
nevoilor şi 
particularităţilor 
copiilor consumatori 
de droguri, în 
vederea identificării 
timpurii şi asigurării 
accesului în circuitul 
integrat de asistenţă 

3.1. Adaptarea mecanismelor de cooperare între 
serviciile de asistenţă integrată a copiilor 
consumatori de droguri şi sistemul public de 
asistenţă socială, medicală şi psihologică în  
vederea includerii acestora în circuitul integrat de 
asistenţă 

Minimum 2 întâlniri 

Număr de întâlniri, 
Aria de acoperire, 
Număr de grupuri de 
lucru, Număr de 
beneficiari 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
DSP Hunedoara 
AJOFM Hunedoara 
DGASPC Hunedoara 
Auorităţile Publice 
locale  
Societatea civilă 

4. Consolidarea şi 
diversificarea 
serviciilor din cadrul 
circuitului integrat de 
asistenţă, adresate 
persoanelor 

4.1. Asigurarea asistenţei integrate pentru 
consumatorii de droguri aflaţi în centrele de 
reţinere, de detenţie şi de reeducare precum şi 
asigurarea continuităţii intervenţiilor de asistenţă 
după momentul liberării 

Minimum un program terapeutic 
derulat în sistemul privativ de 
libertate 

Aria de acoperire, 
Număr de beneficiari; 
Număr de programe 
terapeutice 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
Penitenciarul Bârcea 
Mare 
Serviciul de Probaţiune 
Hunedoara 
IPJ Hunedoara 
Societatea civilă 



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

consumatoare de 
droguri aflate în 
sistemele privative 
de libertate 

 

5. Dezvoltarea de 
servicii 
interinstituţionale 
integrate pentru 
consumatorii de 
droguri care au 
săvârşit fapte penale 
cu pericol social 
redus şi pentru 
consumatorii de 
droguri aflaţi în 
evidenţa serviciilor 
de probaţiune în 
vederea includerii 
acestora în circuitul 
integrat de asistenţă 

5.1. Sensibilizarea profesioniştilor din cadrul 
instituţiilor de aplicare a legii în legătură cu 
prevederile normative în vigoare, privind accesul 
consumatorilor de droguri care au comis fapte 
penale cu pericol social redus şi al consumatorilor 
de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de 
probaţiune la circuitul integrat de asistenţă în 
vederea reabilitării sociale 

Minimum o întâlnire de 
sensibilizare 

Aria de acoperire, 
Număr de participanţi; 
Număr de întâlniri 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
IPJ Hunedoara 
IJJ Hunedoara 
Serviciul de Probaţiune 
Hunedoara 
Tribunalul Hunedoara 
DIICOT BT Hunedoara 
SCCO Hunedoara  
Societatea civilă 

5.2. Capacitarea instituţiilor din circuitul de 
aplicare a legii şi cel de asistenţă integrată în 
vederea dezvoltării instituţionale pentru 
gestionarea cazurilor de consumatori de droguri 
care au săvârşit fapte penale cu pericol social 
redus şi de consumatori de droguri aflaţi în 
evidenţa serviciilor de probaţiune în vederea 
reabilitării sociale 

Minimum 1 sesiune de formare, 
Minim un ghid de lucru elaborat 
 

Aria de acoperire, 
Număr de sesiuni, 
Număr de participanţi, 
Număr de ghiduri 
elaborate 

2015 
2016 

2016 

CPECA Hunedoara 
IPJ Hunedoara 
Tribunalul Hunedoara 
Servicul de Probaţiune  
DIICOT BT Hunedoara 
SCCO Hunedoara 
Societatea civilă  

 

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI 

 

Obiectiv: Reducerea ofertei de droguri prin reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent 
cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod 
viabil măsurile de luptă împotriva acestuia 

 

Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1. Cunoaşterea 
dimensiunii ofertei de 
droguri în judeţul 
Hunedoara 

1.1 Colectarea, centralizarea, analiza şi 
interpretarea datelor privind reducerea ofertei 
de droguri 

Minimum 2 raportări şi informări 
efectuate în domeniul reducerii 
ofertei de droguri 

Număr de raportări  şi 
număr de informări 
efectuate în domeniul 
reducerii ofertei de 
droguri 

Semestrial Anual 
CPECA Hunedoara 
DIICOT BT Hunedoara 
SCCO Hunedoara 

2 .Dezvoltarea şi 
consolidarea sistemului 
instituţional privind 

2.1. Desfăşurarea unor programe de 
pregătire comună pentru judecători, 
procurori, poliţiştii antidrog şi jandarmi. 

Minimum un program de 
pregătire, în funcţie de nevoile 
identificate 

Număr de de cursuri la 
care s-a participat, 
 Număr de participanţi 

2015 
2016 

Decembrie 
2016 

IPJ Hunedoara 
IJJ Hunedoara 
DIICOT BT Hunedoara 
SCCO Hunedoara 



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

combaterea ofertei de 
droguri 

Tribunalul Hunedoara 

3 .Eficientizarea 
activităţilor specifice de 
combatere a ofertei de 
droguri a deturnării şi 
traficului de precursori 
şi controlul domeniilor 
conexe: corupţie, 
spălare de bani, 
confiscarea şi 
recuperarea creanţelor; 

3.1. Canalizarea investigaţiilor asupra 
persoanelor/grupărilor criminale organizate 
a căror implicare în traficul ilicit de droguri 
provoacă un impact major asupra 
comunităţilor. 

Cazuri/persoane/grupări 
criminale investigate 

Număr de cazuri 
investigate,  
Număr de persoane/ 
grupări criminale 
investigate 

2015 
2016 

Decembrie 
2016 

 
 
DIICOT BT Hunedoara 
SCCO Hunedoara 
 

3.2. Organizarea de întâlniri la nivel 
interinstituţional pentru implementarea 
coordonată a politicilor antidrog sectoriale. 
 

Cel puţin o întâlnire  desfăşurată  
 

Număr de grupuri 
constituite,  
Număr de întâlniri 
organizate,  
Număr de analize 
elaborate,  
Număr de propuneri 
implementate 

2015 
2016 

Decembrie 
2016 

CPECA Hunedoara 
IPJ Hunedoara 
IJJ  Hunedoara 
DIICOT BT Hunedoara 
SCCO Hunedoara 
Serviciul de Probaţiune 
Hunedoara 

 

III. COORDONARE 

  
Obiectiv: Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul 

drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate   
 

Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1. Consolidarea rolului 
Agenţiei Naţionale 
Antidrog şi a 
mecanismului naţional 
de coordonare în 
domeniul drogurilor  

1.1. Instituirea unui sistem eficient de 
monitorizare şi evaluare a implementării 
activităţilor derulate de autorităţile publice 
locale şi structurile societăţii civile 

Rapoarte anuale de evaluare, 
Rapoarte de evaluare a Planului 
de acţiune şi a Strategiei 
judeţene antidrog  

Număr de întâlniri 
periodice, Număr de 
participanţi, Număr 
de foruri consultative 
instituite si 
funcţionale, 
Rapoarte de 
evaluare elaborate 

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara și 
instituţiile implicate 

2. Armonizarea rolurilor 
şi responsabilităţilor 
pentru fiecare factor 
social din domeniu 

2.1.  Armonizarea strategiilor instituţionale cu 
obiectivele prioritare ale Strategiei judeţene 
antidrog 

Strategii, 
Acte elaborate/modificate  

Număr de 
documente interne 
modificate, Notificări 
formale, anunţuri, 
rapoarte elaborate 

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara și 
instituţiile implicate 

2.2. Asigurarea cooperării interdisciplinare 
prin grupuri de consultare permanente şi 
tematice 

Grupuri constituite 

Număr grupuri de 
consultare 
permanente si 
tematice instituite si 

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara şi 
instituţiile implicate 



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

funcţionale 

3. Reducerea timpului 
instituţional de răspuns 
la problemele specifice 
apărute 

3.1. Instituirea unui sistem de raportare 
periodică 

 Rapoarte periodice 

Număr de instituţii 
incluse in sistemul 
de raportare,  
Număr de instituţii 
ce realizează 
raportarea 

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara și 
instituţiile implicate 

4. Eliminarea barierelor 
interinstituţionale în 
oferirea de servicii 

4.1. Instituirea unui cadru comun de evaluare 
a intervenţiilor in domeniul drogurilor 
(reducerea cererii si ofertei) 

Rapoarte periodice 

Existenţa unui cadru 
comun de evaluare,  
Număr de instituţii şi 
reprezentanţi ai 
societăţii civile ce 
folosesc cadrul 
comun de evaluare 

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara și 
instituţiile implicate 

5. Creşterea vizibilităţii şi 
credibilităţii instituţiilor 
statului si a implicării 
societăţii civile 

5.1. Dezvoltarea parteneriatului cu 
societatea civila prin înfiinţarea de 
platforme/programe/mecanisme de 
comunicare/consultare/validare cu 
societatea civila (comunităţi) 

platforme/programe/ 

mecanisme de comunicare/ 
consultare/validare cu societatea 

civila implementate 

Număr de  
platforme/programe 
de comunicare şi 
consultare cu 
societatea civilă 

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara și 
instituţiile implicate 

6. Îmbunătăţirea calităţii 
actului profesional al 
tuturor categoriilor de 
specialişti cu atribuţii în 
domeniul drogurilor şi 
domenii conexe prin 
formare de bază şi 
continuă 

6.1. Consolidarea capacităţii de formare a 
CPECA Hunedoara ca pol de excelenţă în 
servicii de formare profesională a adulţilor în 
domeniul drogurilor, conectat internaţional și 
competitiv 

Infrastructură Agenţiei Naţionale 
Antidrog/CPECA Hunedoara  de 
formare în domeniul reducerii 
cererii şi ofertei îmbunătăţită,  
Cadru legal îmbunătăţit şi 
adaptat nevoilor de formare 

Facilităţi existente de 
formare 
operaţionalizate, Act 
de reglementare 
elaborat şi aprobat,  
 
Număr de suporturi 
de curs elaborate și 
avizate,   
Facilitate nouă de 
formare 
operaţionala, 
Noi programe de 
formare   
implementate 

2015 
2016 

2016 
CPECA Hunedoara și 
instituţiile implicate  



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

 

6.2. Implementarea de programe comune  
de formare de bază şi continuă în domeniul 
cererii şi ofertei de droguri la nivel central şi 
teritorial, destinate specialiştilor cu atribuţii 
în domeniu, (psihologi, asistenţi sociali, 
cadre medicale, farmacişti, cadre didactice, 
specialişti MAI  și din mediul penitenciar,  
judecători, procurori etc.), organizate după 
principiul multidisciplinarităţii 

Minimum 1 program anual 
comun de formare de bază şi 
continuă implementat pe 
principiul multidisciplinarităţii  

Număr de programe 
de formare 
implementate în 
rândul cadrelor MAI 
și din afara MAI,  
Analiza eficientei 
formarii,  
Număr de beneficiari 

2105 
2016 

2016 

 CPECA Hunedoara 
IPJ Hunedoara 
DSP Hunedoara 
DJST Hunedoara 
Serviciul de Probaţiune  
CJRAE Hunedoara 
IJJ Hunedoara 
Penitenciarul Bârcea 
Mare 
DIICOT Hunedoara 
Tribunal Hunedoara 
DGASPC Hunedoara 
AJOFM Hunedoara 

 

 

IV. EVALUARE SI INFORMARE 

 
Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi 

informare 

 
Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1. Consolidarea 
sistemului de colectare 
şi analiză a datelor din 
domeniul reducerii 
cererii şi ofertei de 
droguri 

1.1. Organizarea de ateliere de lucru cu 
reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private 
furnizori de date din domeniul reducerii 
cererii şi ofertei de droguri 

Minimum 1 întâlnire de lucru 
organizată 

Număr de ateliere de 
lucru organizate 

2015 
2016 2016 CPECA Hunedoara 

1.2. Actualizarea  reţelelor de colectare a 
datelor, prin identificarea de noi furnizori de 
date şi prin reînnoirea parteneriatelor de 
colaborare 

Reţea de colectare a datelor 
actualizată 

Număr de furnizori de 
date identificaţi 

2015 
2016 2016 CPECA Hunedoara 

2. Dezvoltarea unei 
baze solide de date, 
validate ştiinţific, în 
domeniul reducerii 
cererii şi ofertei de 
droguri 

2.1. Implementarea de studii/ sondaje în 
populaţia generală referitoare la cunoştinţe, 
atitudini, practici despre consumul de droguri 
şi consecinţele acestuia 

Studii/ sondaje 
în populaţia generală realizate 

Număr de studii 
realizate 

2016 2016 

CPECA Hunedoara 
Autorităţile publice 
locale 

2.2 Implementarea de studii în rândul 
populaţiei tinere în vederea evaluării 
tendinţelor înregistrate în consumul de 
droguri (de exemplu: studii privind consumul 
de droguri în spaţii recreaţionale, studii 

Studii în rândul 
populaţiei tinere realizate 

Număr de studii 
realizate 

2016 2016 

 
CPECA Hunedoara 
IȘJ Hunedoara 
DJST Hunedoara 
CJRAE Hunedoara 



Obiective 

specifice 
Activităţi Rezultate 

Indicatori 

de evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

privind consumul de droguri în rândul 
liceenilor, studenţilor sau al populaţiei tinere 
neinstituţionalizate) 
2.3. Implementarea de studii şi cercetări 
privind consumul de droguri la nivel regional 
şi local (judeţean) 

Studii/ cercetări 
la nivel regional şi local realizate 

Număr de studii 
realizate 

2016 2016 

CPECA Hunedoara 
Autorităţile publice 
locale 

3. Consolidarea 
sistemului de raportare 
a datelor din domeniul 
reducerii cererii şi 
ofertei de droguri 

3.1. Colectarea, analiza şi interpretarea 
datelor referitoare la cererea de tratament ca 
urmare a consumului de droguri, precum şi a 
patologiei asociate  

Baza de date privind admiterea 
la tratament actualizată 

Număr de înregistrări 
2015 
2016 2016 CPECA Hunedoara 

3.2. Colectarea analiza şi interpretarea 
datelor referitoare la bolile infecţioase 
(HVB/HVC/HIV, alte boli infecţioase) asociate 
consumului de droguri, prin monitorizare de 
rutină şi prin efectuarea de studii în grupele 
considerate la risc 

Baza de date privind cazurile de 
boli infecţioase asociate 
consumului de droguri 
actualizată 

Număr de înregistrări 
2015 
2016 2016 CPECA Hunedoara 

3.3. Colectarea, analiza şi interpretarea 
datelor referitoare la urgenţele medicale 
datorate consumului de droguri 

Baza de date privind cazurile de 
urgenţă ca urmare a consumului 
de droguri actualizată 

Număr de înregistrări 
2015 
2016 2016 CPECA Hunedoara 

3.4. Monitorizarea deceselor asociate 
consumului de droguri şi a mortalităţii 
datorate consumului de droguri 

Baza de date privind cazurile de 
deces asociate consumului de 
droguri actualizată 

Număr de înregistrări 
2015 
2016 2016 CPECA Hunedoara 

3.5. Monitorizarea programelor din domeniul 
reducerii cererii de droguri desfăşurate de 
diferite instituţii/organizaţii, conform 
standardelor EDDRA  

Baza de date privind programele 
din domeniul reducerii cererii de 
droguri actualizată 

Număr de proiecte 
eligibile propuse pentru 
EDDRA 

Anual 2016 CPECA Hunedoara 

 

 
 
 
 
 

 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.144/2014 
privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara 
 cu Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan pentru realizarea 
proiectului de dezvoltare zonală  Complex  de  agrement  - parc acvatic -  Vulcan 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 

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

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vulcan nr. 63/2014 privind aprobarea 
asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Vulcan prin 
Consiliul Local al Municipiului Vulcan pentru realizarea unui proiect de dezvoltare zonala; 

 În baza prevederilor art. 14, art. 91 alin.(3) lit. d şi  alin.(6) lit. a din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art. 1.- Se aprobă asocierea Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu 

Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan pentru realizarea Proiectului de 
dezvoltare zonală: Complex de agrement – parc acvatic Vulcan, potrivit  Acordului de asociere 
prevăzut în anexa la prezenta. 

Art. 2.- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
acordul de asociere prevăzut la art. 1 din prezenta. 

Art. 3.- Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 

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

Deva, la 31 iulie 2014 
 

 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.150/2014 
privind solicitarea Consiliului Județean Hunedoara de preluare în administrare 

 a imobilului „Baza Nautică Cinciș” prin procedura de dare în plată 
 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de specialitate al consiliului județean, precum și avizul comisiilor de 
specialitate ale consiliului județean; 

Urmare a adresei S.C. I.C.S.H. S.A. Hunedoara - în insolvență, înregistrată la 
registratura Consiliului Județean Hunedoara cu nr.10670/2014 privind solicitarea de 
transmitere a unor imobile în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, prin procedura de 
stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată; 

În conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 486/2007 pentru 
aprobarea procedurii privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri 
datorate bugetului de stat, 

În conformitate cu art.175 alin.(5) din Ordonanța Guvernului României  nr.92/2003 
privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 
                                                            H O T Ă R Ă Ș T E  : 
 

Art.1. – Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Hunedoara de preluare în 
administrare a imobilului „Baza Nautică Cinciș” situat în Cinciș Cerna, județul Hunedoara, prin 
procedura de dare în plată pentru stingerea unor creanțe bugetare ale S.C. I.C.S.H. S.A. 
Hunedoara - în insolvență.  

Art.2. – Prezenta va fi transmisă Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea 
inițierii procedurii de stingere a creanțelor datorate bugetului de stat prin trecerea imobilului în 
proprietate publică și va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului  administrație 
publică locală, relații publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara. 

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

Deva,   la  31 iulie 2014 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

                              HOTĂRÂREA NR.155/2014 
privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu 

Universitatea din Petroşani în vederea finanţării şi realizării în comun a unei acţiuni de 
interes public 

 
 

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

specialitate al Serviciului Relații Externe, Comunicare Interinstituțională și Mass - Media, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.24/2014 
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2014; 

Analizând solicitarea primită din partea Universităţii din Petroşani prin adresa 
nr. 3428/05.08.2014 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 
7234/05.08.2014; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.a pct.1 şi alin.(6) lit.a din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se aprobă asocierea Județului Hunedoara prin Consiliul Judeţean 
Hunedoara, cu Universitatea din Petroşani, cu sediul social în municipiul Petroşani, str. 
Universităţii, nr. 20, cod 332006, judeţul Hunedoara, pentru realizarea în comun a unei 
acţiuni de interes public, și alocarea sumei de 10.000 lei pentru Organizarea 
Simpozionului Naţional cu Participare Internaţională „Universitaria SIMPRO” 2014 şi 
aniversarea a 150 de ani de Învăţământ Superior Minier în România şi 66 de ani de 
Învăţământ Superior Minier la Petroşani – Institutul de Mine Petroşani 1949 – 2014, care 
va avea loc la Petroşani în perioada 10 – 11 Octombrie 2014  

 
 
Art.2.(1)- Se aprobă conţinutul-cadru al Acordului de asociere pentru realizarea 

acţiunii menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
   (2)- Se împuterniceşte Administratorul Public al Județului Hunedoara să 

semneze Acordul de asociere precizat la alin.(1). 



Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Art.4.- Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara.       

 
 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE,  
         Mircea Ioan Moloț             
              CONTRASEMNEAZA: 
                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
           Daniel Dan                                                      
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          ROMANIA 
JUDETUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDETEAN 
  
 

HOTARAREA nr.156/2014      
privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara 

 
    CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
    Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției Administrație Publică Locală, precum și raportul comisiilor de 
specialitate  ale  consiliului județean; 
   Văzând adresa nr.3003485/2014 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
„Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara; 
   In baza prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.132/2007; 
    In conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.8 din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
    In temeiul dispozițiilor art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

    Art.1 Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului 
Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.144/2013 
privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara se 
abrogă. 
   Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, 
Secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru situații de urgență al județului 
Hunedoara, precum și celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații 
publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
                                       
   PRESEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloț             
        CONTRASEMNEAZA: 
              SECRETAR AL JUDETULUI,   
                 Daniel Dan                                                      
 
 
 
Deva, la 29 august 2014 
       



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.159/2014  
privind darea în administrare a unui  tronson de drum  de interes judeţean  

din judeţul Hunedoara 
 
 

 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei tehnice şi investiţii, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 Văzând Hotărârea nr. 69/2014 a Consiliului Local al Oraşului Geoagiu; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art.11 şi art.22 din Ordonanţa Guvernului României 
nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.4 lit.a şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Geoagiu, prin contract 
de administrare, a  tronsonului din drumul judeţean DJ 710: DN7- Aurel Vlaicu – Gelmar, cuprins 
între km 0+000 şi km 2+130 ( DN7-Aurel Vlaicu ).  

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze contractul 
de dare în administrare a tronsonului de drum judeţean de la art. 1, potrivit modelului anexat. 
 Art.3. Prezenta va fi comunicată, celor interesaţi, prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
  PRESEDINTE, 
         Mircea Ioan Moloț 
         CONTRASEMNEAZA: 
             SECRETAR AL JUDETULUI, 
               Daniel Dan 
         
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2014 

                                              
 
 



          ANEXA  
           la Hotărârea nr.  159/2014 a 
              Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

ORAŞUL GEOAGIU 
CONSILIUL  LOCAL  AL ORAŞULUI   

GEOAGIU 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN HUNEDOARA 

Nr. ___________/_________2014 Nr. ____________/_________2014 

CONTRACT  DE  ADMINISTRARE  
a sectorului de drum cuprins între Km 0+000 – km 2+130  
din drumul judeţean DJ 710: DN7-Aurel Vlaicu-Gelmar,  

sector situat în teritoriul administrativ al Oraşului Geoagiu 
 
Având în vedere următoarele considerente: 
� sectorului de drum situat în intravilanul  satului Aurel Vlaicu cuprins între Km 0+000-km2+130 

din drumul judeţean DJ 710: DN7-Aurel Vlaicu-Gelmar, se află în administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara, potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Consiliul Local al Oraşului Geoagiu a solicitat prin Hotărârea nr. 69/2014 să deţină un drept de 
administrarea asupra tronsonului de drum situat în intravilanul satului Aurel Vlaicu. 

 
Părţile  : 
I. JUDEŢUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA  reprezentat de domnul 

Mircea Ioan MOLOŢ – preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, în calitate de titular al 
dreptului de administrare. 

II. Orașul Geoagiu, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU, reprezentat de domnul  
Ioan VĂLEAN – primarul Oraș Geoagiu, în calitate de administrator,  

 
În temeiul prevederilor: 

• Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, precum şi ale Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Local al Orașului Geoagiu nr. 69/2014 privind aprobarea preluarii ăn 
administrare a sectorului de drum cuprins între Km 0+000 – km 2+130 din drumul judeţean 
DJ 710:DN7-Aurel Vlaicu-Gelmar, sector de drum situat în intravilanul satului Aurel Vlaicu; 

• Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____________ privind aprobarea dării în 
administrare a unui sector de drum din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara  în 
administrarea Consiliul Local al Orașului Geoagiu; 

 
Părţile au convenit să încheie prezentul CONTRACT DE ADMINISTRARE, prin care stabilesc  
următoarele: 
 
1. Obiectul contractului de administrare 



1.1.- Obiectul prezentului contract de administrarea este sectorul de drum situat în intravilanul  
satului Aurel Vlaicu cuprins între Km 0+000 - 2+130 din drumul judeţean DJ 710: DN7-Aurel 
Vlaicu-Gelmar  

1.2.- Consiliului Judeţean Hunedoara transmite în administrarea Consiliul Local al Oraşului Geoagiu 
sectorul de drum situat în intravilanul  satului Aurel Vlaicu cuprins între Km 0+000-2+130 din 
drumul judeţean DJ 710: DN7-Aurel Vlaicu-Gelmar . 

1.3.- Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, fac 
parte integrantă din sectorului de drum ce se transmite în administrarea Consiliul Local al 
Orașului Geoagiu următoarele părţi componente: ampriza şi zonele de siguranţă, podurile, 
podeţele, viaductele, pasajele denivelate, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, 
pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, bretelele de acces, indicatoarele 
de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, spaţiile de serviciu sau control, 
spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între stradă/drum şi 
bretelele de acces, terenurile şi plantaţiile din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie. 

 
2.  Durata contractului de administrare 
2.1.- Darea în administrare se face pe termen neliminat, şi poate fi modificată cu acordul părţilor. 
2.2.- Prezentul contract de administrare începe la data semnării prezentului contract. 
2.3.- Sectorul de drum care face obiectul prezentului contract, va fi în administrarea Consiliul Local al 

Oraşului Geoagiu, care are obligaţia executării tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. 
 
3.- DREPTURILE PĂRŢILOR 
3.1- Drepturile Consiliului Judeţean Hunedoara 
Consiliul Judeţean Hunedoara în calitate de titular al dreptului de administrare asupra sectorului de 
drum care face obiectul prezentului contract de administrare, are următoarele drepturi: 
a) să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către Consiliul Local al Oraşului Geoagiu prin 

prezentul contract de administrare; 
b) să inspecteze sectorul de drum transmis în administrare, să verifice stadiul şi calitatea lucrărilor 

de întreţinere şi reparaţii, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea 
acestor lucrări; verificarea se va efectua cu notificarea prealabilă a administratorului; 

3.2.- Drepturile Consiliului Local al Oraşului Geoagiu 
Consiliul Local al Oraşului Geoagiu în calitatea dobândită de administrator, are următoarele 
drepturi: 
a) de a administra în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, sectorul de drum transmis în 

administrare; 
4.- OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

4.1- Obligaţiile  Consiliului Județean Hunedoara 
Consiliul Judeţean Hunedoara în calitate de titular al dreptului de administrare asupra sectorului de 
drum care face obiectul prezentului contract de administrare, are următoarele obligaţii: 
a) să nu îl tulbure pe administrator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 

administrare; 
b) să notifice administratorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 

drepturilor/intereselor administratorului; 
c) să facă predarea  sectorului de drum, prin proces-verbal de predare, la data semnării prezentului 

act. 
 
4.2- Obligaţiile Consiliului Local al Oraşului Geoagiu 



4.1. Consiliul Local al Oraşului Geoagiu în calitatea dobândită de administrator, are următoarele 
obligaţii: 
a) să administreze sectorul de drum preluat, potrivit scopului prevăzut la pct. 1.3.din prezentul 

contract 
b) să asigure funcţionarea sectorului de drum în condiţii corespunzătoare, cu respectarea 

prevederilor legale privind regimul juridic al drumului; 

 
 
5. Incetarea contractului de administrare 

5.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a)  prin acordul părţilor, în această situaţie încheindu-se un act adiţional semnat de părţi; 
b) prin renunţare, în situaţia în care administratorul este în imposibilitatea de a realiza lucrările de 
întreţinere sau reparaţii curente. 
 
6. Alte  clauze 
6.1. Prezentul Contract de administrare se poate modifica prin acte adiţionale semnate de către 

părţi, cu respectarea normelor legale în vigoare. Nici o parte contractantă, nu poate modifica în 
mod unilateral prezentul Contract de administrare. 

6.2. Prezentul Contract de administrare se completează cu legislaţia în materie. 
6.3. Eventualele divergenţe în derularea Contractului se soluţionează pe cale amiabilă. Cele ce nu 

pot fi soluţionate amiabil se vor soluţiona de instanţele competente. 
6.4. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract.  
 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
                               prin 

CONSILIUL  JUDEŢEAN HUNEDOARA 
HUNEDOARA                                         

 ORAŞUL GEOAGIU 
                               prin 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  
GEOAGIU  

                       

Preşedinte 
 

Mircea Ioan MOLOŢ 
 

 Primar, 
 

Ioan VĂLEAN 

 
 
 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.170/2014 

privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean 
Hunedoara cu Oraşul Uricani prin Consiliul Local al Oraşului Uricani pentru 

realizarea proiectului de dezvoltare zonală Complex  de  agrement  - parc acvatic 
“Bucura”  Uricani 

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

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

Având în vedere solicitarea din adresele Primăriei Oraşului Uricani nr.3753/2014 
şi 4123/2014, înregistrate la registratura generală a Consiliului Judeţean Hunedoara sub 
nr. 8236/2014 şi 8952/2014, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Uricani nr. 
63/2014 privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean 
Hunedoara cu Oraşul Uricani prin Consiliul Local al Oraşului Uricani pentru realizarea 
unui proiect de dezvoltare zonală; 

 În baza prevederilor art. 14, art. 91 alin.(3) lit. d şi  alin.(6) lit. a din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art. 1.- Se aprobă asocierea Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean 

Hunedoara cu Oraşul Uricani prin Consiliul Local al Oraşului Uricani pentru realizarea 
Proiectului de dezvoltare zonală: Complex de agrement – parc acvatic “Bucura” Uricani, 
potrivit  Acordului de asociere prevăzut în anexa la prezenta. 

Art. 2.- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
semneze Acordul de asociere prevăzut la art. 1 din prezenta. 

Art. 3.- Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

                                                                                                 
               CONTRASEMNEAZĂ: 
         PREŞEDINTE,             SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan MOLOŢ                                  Dan   DANIEL 
 
 
 
 
 

Deva,   la  26 septembrie 2014 
 



 
 

 
 
 
 

ANEXA    
la Hotărârea nr. 170/ 2014 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 
 
 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  

COMPLEX  DE  AGREMENT  - PARC  ACVATIC  BUCURA –  
URICANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 

 ORAŞUL  URICANI 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

ORAŞULUI  URICANI 
Nr. ________/_________2014  Nr. ________/_________2014 

 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  

COMPLEX  DE  AGREMENT   
 PARC  ACVATIC    ”BUCURA”  - URICANI 

 
Părţile asociate: 
I. JUDEŢUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA  reprezentat  

de domnul Mircea Ioan MOLOŢ – preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, în 
calitate de parte asociată responsabilă de Proiect,  
şi  

II. ORAŞUL  URICANI, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI URICANI reprezentat 
de domnul Dănuţ  Buhăescu –primarul Oraşului URICANI, în calitate de parte 
asociată ; 

 
În temeiul  Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2014 şi a Hotărârii 
Consiliului Local al Oraşului URICANI nr. _____/2014,  
părţile asociate, au convenit la încheierea prezentului  Acord de asociere,  potrivit 
prevederilor  art. 14 şi art. 91 alin. (3) lit. d) din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, prin care stabilesc  
următoarele: 
 
1. Obiectul şi scopul asocierii 
1.1.- Obiectul Acordului de asociere este dezvoltarea unei Aplicaţii de finanţare pentru 
promovarea  Proiectului  de  interes  public  Complex  de  agrement  - cu denumirea 
Parc  acvatic”BUCURA”  URICANI,  proiect  ce  va fi finanţat/cofinanţat de către părţile 
asociate, inclusiv prin atragerea de  fonduri europene nerambursabile. 
1.2.- Scopul Acordului este realizarea/construirea în oraşul URICANI a unui ansamblu de 
construcţii de agrement de tipul  unui unui „parc acvatic”,  format în principal din:  

� bazine de înot pentru adulţi,  
� bazine pentru tobogane,  
� piscine pentru relaxare şi distracţie; 
� bazine de apă pentru copii, cu mobilier de joacă pentru copii,   
� zonă de plajă; 
� amenajări pentru activităţi sportive de tipul: fotbal pe plajă, volei pe plajă, tenis cu 

piciorul, etc; 
� zonă comercială şi de alimentaţie publică; 
� zonă terapeutică, fitness, saună, masaj, ,etc,  



precum şi construirea unei microhidrocentrale (MHC), care să producă energia electrică 
necesară funcţionării complexului de agrement Parc acvatic „Bucura” Uricani. 
 
2.  Etapele proiectului 
Proiectul  va cuprinde: 
2.1. ETAPA 1 - Realizarea documentaţiilor tehnice: S.F.- Studiu de fezabilitate, 

prefezabiliate, proiect tehnic, documentaţii de atribuire, precum şi obţinerea 
autorizaţiilor şi avizelor necesare începerii lucrărilor. 

2.2. Etapa 2 - Realizarea construcţiilor ce vor forma complexul de agrement de tipul 
parc acvatic, în Oraşul  URICANI,  precum şi punerea lor în funcţiune. 

2.3. ETAPA 3 – Operarea / funcţionarea complexului de agrement, prin intermediul unui 
operator de servicii de acest tip. 
 
 

3. Responsabilul de Proiect 
Părţile stabilesc  ca „lider al asocierii” sau „parte asociată responsabilă de Proiect”, să 
fie Consiliul Judeţean Hunedoara, calitate în care acesta va coordona întreaga 
derulare a Proiectului, atât în faza de realizare a construcţiilor, cât şi în faza de 
funcţionare a complexului de agrement / serviciilor specifice. 
 
 

4. Obligaţiile  părţilor  asociate 

Pentru realizarea Proiectului de interes public părţile asociate au următoarele obligaţii: 

4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de 
Proiect, are următoarele obligaţii: 
a) să realizeze şi să promoveze următoarele documentaţii tehnice aferente 

proiectului: proiect tehnic, detalii de execuţie, aplicaţie de finanţare, documentaţii 
de atribuire, etc ; 

b) să asigure/ să acceseze  fondurile necesare  pentru finanţarea/cofinanţarea 
Proiectului, în special din programe nerambursabile; 

c) să asigure cofinanţarea locală a Proiectului; 
d) să suporte toate costurile promovării Proiectului; 
e) să obţină toate avizele şi autorizaţiile necesare începerii lucrărilor de construire; 
f) să urmărească realizarea lucrărilor, în etapele de achiziţie, contractare  şi recepţie 

a lucrărilor şi bunurilor rezultate; 
g) să atribuie/ să concesioneze serviciile de gestionare/administrare a complexului 

de agrement; 
h) să urmărească / să monitorizeze activitatea operatorului complexului de 

agrement; 
i) să informeze periodic cealaltă partea asociată, asupra stadiului derulării 

Proiectului / funcţionării serviciilor de agrement. 
 
4.2. Consiliul Local al Oraşului  URICANI, în calitate de parte asociată, are 
următoarele obligaţii: 

a) să realizeze şi să promoveze documentaţiile tehnice: studiu de prefezabiliate şi 
studiu de fezabilitate; 

b) să pună la dispoziţia Proiectului, prin darea în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, a terenului necesar construirii complexului de agrement;  



c) să analizeze şi aprobe documentaţiile tehnice care sunt de competenţa sa; 
d) să participe, prin reprezentanţi desemnaţi, în comisiile de licitaţie şi comisiile de 

recepţie la terminarea lucrărilor. 
 
 
 

5. Alte  clauze 
5.1.  Amplasamentul/terenul pe care se va construi parcul acvatic  va fi stabilit de către 

părţi, de comun acord, în etapa de elaborare a Studiului de fezabilitate, pe baza 
propunerii Primăriei sau Consiliului Local al Oraşului Uricani, cu acceptul Consiliului 
Judeţean Hunedoara, după o analiză tehnică şi economică a proiectului ; 

52. Părţile convin  ca, Consiliul Judeţean Hunedoara în calitate de parte asociată 
responsabilă de Proiect, să coordoneze activităţile proiectului în etapele de: 
proiectare, pregătire a aplicaţiei de finanţare, accesare fonduri, implementare, 
funcţionare şi  operarea  a complexului de agrement. 

5.3. Prezentul Acord de asociere întră în vigoare la data semnării lui, şi are durată 
nedeterminată.  

5.4. Încetarea valabilităţii prezentului Acord de Asociere se realizează prin acordul scris 
al părţilor. 

5.5. Prezentul Acord de asociere se poate modifica şi completa prin act adiţional semnat 
de reprezentanţii părţilor, cu respectarea normelor legale în vigoare. Nici o parte 
asociată nu poate modifica în mod unilateral prezentul Acord. 

5.6. Eventualele divergenţe în derularea Acordului se soluţionează pe cale amiabilă. 
Cele ce nu pot fi soluţionate amiabil se vor soluţiona de instanţele competente. 

5.7. Forţa majoră exonerează părţile asociate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul acord.  

 
Încheiat. azi __________ 2014,  în  2  exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
semnatară. 
 
 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
prin 

CONSILIUL  JUDEŢEAN HUNEDOARA 

              ORAŞUL  URICANI 
prin 

CONSILIUL  LOCAL  AL ORAŞULUI  
URICANI 

reprezentat de  reprezentat de 
Preşedinte 

Mircea Ioan MOLOŢ 
 
 
 

 Primarul Oraşului  URICANI 
Dănuţ  BUHĂESCU 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



           R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.178/2014 
privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2014 - 2015 pentru 

drumurile judeţene 
 
 
 

 

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

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

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

În conformitate cu prevederile art.7, art.22 şi ale art.40 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.5 lit.a pct.12 precum şi ale art.97 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se aprobă Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2014– 2015, 
pentru drumurile judeţene, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 septembrie 2014 



                                                                                                                                                                                                                                                           
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA           Anexă  
                                        la Hotărârea nr. 178/2014 

              a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
 

PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE 
pe timpul  iernii 2014-2015 

 
 

Nr. 
Crt. Denumirea utilajului sau 

mijlocului de transport  şi 
însoţitori, 

 propriu sau închiriat. 
Sectorul de drum pe care se 

acţionează 

Numele şi prenumele cond. 
Auto şi utilaje. 

Adresa şi număr telefon 

Alte puncte de 
inform., 

localitate, poz. 
Km., of. 

PTTR, IAS 
Ore de 

funcţionare 

Poziţie 
KM 

depozit 
mat. 

Antidera
pant 

Cantitat
e 

Necesar 
carbu- 
ranţi 

Stoc 
tampon 
carbu-
ranţi 

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

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

 DJ 706A:Băița-Ormindea km 33+700-41+440  
 DJ 706B:DN76-Stejărel km 00+000- 03+800  
 DJ 707:Căzănești-Vața de jos-DN76 km 28+400-42+000  
 DJ 741:DN74-Bucureșci-Curechiu km 00+000-16+130  
 DJ 742A:DN74-Buceș-Tarnița km 00+000-14+200  
 DJ 742B:DN74-Blăjeni-Grosuri km 00+000-11+425  
 DJ 760 :DN76-Ribița-Crisan  km 00+000-06+100  
 DJ 762:DN76-Baia de Criș-Bulzeștii 

de Sus 
km 00+000-23+000 

 

 DJ 763A:DN76-Tomești-Obârșa km 00+000-13+400  
 DJ763B:DN76-Dealu Mare-DN76 km 00-000-10+044  
 DJ705D:Stănija-Buceș Km 32+500-43+500  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 

Nr 

crt 
Denumirea utilajului 

Numele şi 

prenumele 

deserventului 

Domiciliu Numar telefon 

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

nr.1 
0726/159728 

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

ap.3 
0726/193875 

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

0723/593472 

 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă 
 

Nr 

crt 
Denumire mijloc de transport 

Numele şi 

prenumele 

deserventului 

Domiciliul Numar telefon 

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

TRANZIT HD 10 GME 
Tămaș Gabriel 
Alin 

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

0768/835555 

3 � Autoutilitară VW T4 HD 60 Blăgăilă Radu Com.Ilia, str.Prundului, nr.8 0766/360233 



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

 

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

 DJ 107A:Rapoltu Mare-Bârsău km 47+375-64+445   
 DJ 680B:DN68A-Lăpugiu de Sus km 00+000- 07+500   
 DJ 688:Dobra –Roșcani-Bătrâna km 00+000-07+125  
 DJ 700A:Simeria -Uroi km 2+350-04+390    
 DJ 706:DJ 706A-Vorța 

DJ706:Tebea-DN76 
km 
km 

00+000-17+800 
28+800-33+350 

 

 DJ 706A:Ilia-Păuliș-Băița km 00+000-33+700   
 DJ 706B:Luncsoara-Dumesti-Sarbi km 07+150-19+450  
 DJ707A:Tisa-DN68A km 10+800-30+378  
 DJ 707F:Zam-Sălciva km 00+000-02+800  
 DJ707G:Gurasada-Dănulești km 00+000-14+000  
 DJ 708D:DN7-Vețel-Feregi km 00+000-26+800  
 DJ 708E:Deva-Cârjiți-Popesti-Pestisu 

Mic-Ciulpaz-DJ687J   
km 02+500-33+190 

 

 DJ 761:Șoimuș-Certej-Săcărâmb  km 00+000-22+000  
 DJ707E:Burjuc-Tisa km 00+000-01+100  
 DJ707G:DN7-Cabana Caprioara km 00+000-03+500  
 DJ761A:Soimus-Boholt-Certeju de 

Sus 
km 00+000-16+697 

 

 DJ761B:Barsau-Nojag-Varmaga km 00+000-08+400  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 

Nr 

crt 
Denumirea utilajului 

Numele şi 

prenumele 

deserventului 

Domiciliu Numar telefon 

1 � Autogreder Bomag  June Cotoi Adrian Com.Vorța, sat Visca, nr.69 0726/857201 
2 � Autobasculantă cu lamă  Anucuța Ion Deva, str.G.Enescu, bl.33, ap.6 0756/577344 
3 � Autobasculantă cu lamă  Buble Corneliu Deva, B-dul Decebal, bl.S, ap.15 0724/932041 
4 � Autobasculantă cu lamă și 

răspănditor  
Ambrudean 
Cerasel 

Com Vorța, sat Visca, nrn146 0720/051637 

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

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

7 � Tractor U650 Lupu Iacob Deva, Al.Panseluțelor, bl.B5 0721/701428 
8 � Tractor Silver Corlan Cosmin Vladuleni 0732/831079 
9 � Autoîncărcător Ifron Lupu Florin Deva, Aleea Saturn, bl.13, ap.44 0729/381753 
10 � Autoîncărcător CASE Miclea Daniel Sat Lăsău, Com.Lăpugiu, nr.13 0728/568949 
11 � Autogreder Arsenal Husa Ionut Visca, com.Vorta, nr.115 0727/765752 
12 � Tractor SILVER Pup Virgil Deva, bl.37, ap.4 0788/543748 
13 � Autogreder Frisch Josan Oti  0765/154374 
14 � Buldozer S1501 Ilie Mihai Vețel, str.Principală nr.1 0751/764532 
15 � Buldoexcavator CAT Jakab Elek Deva, str.Minerului, nr.45, 

bl.23/27 
0734/391691 

PUP Cristian 
4 � Autobasculantă HD 08 CEK 

� Mercedes 8x4 
Suba Viorel Brad, str.Libertății, bl.D1, 

ap.36 
0254/613122 
0726/198628 

5 � Autobasculantă HD 06 PRX  
� Mercedes 8x4 

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

6 � Autobasculantă HD 08 
ANG 

� MAN 8x4 

Ocnean Mihai Ilia, str.Avram Iancu, bl.B, 
sc.1, ap.3 

0735/272059 

7 � Autobasculantă HD 08 YFF 
� Scania 8x4 

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

8 � Autobasculantă HD 09XJL 
� Mercedes 8x4 

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



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

18 � Excavator CASE Jurj Cosmin Deva, str.Bejan nr, bl.64, ap.112 0729/831114 
 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă  
 

Nr 

crt 
Denumire mijloc de transport 

Numele şi 

prenumele 

deserventului 

Domiciliul Numar telefon 

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

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

3 � Autoutilitară VW HD 40 PUP Cotoi Adrian Visca, com.Vorta, nr.69 0726/857201 
4 � Autoutilitară VW Sharan Buble Simion Deva, str.Toamnei nr.3 0788/135513 
5 � Autobasculantă MAN HD-08-

YJM 
Sav Moise Com.Brănișca, sat Rovina, 

nr.91 
0721/599367 

6 � Autobasculantă HD 07 YLX 
� Mercedes 8x4 

Buble Daniel Deva, B-dul Decebal, bl.S, 
ap.15 

0727/921796 

7 � Autobasculantă HD 06 SBJ 
� Mercedes 8x6 

Blăgăila Radu 
Cristian 

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

8 � Autobasculantă HD 08 ANJ 
� Renault 8x6 

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

9 � Autobasculantă HD 08 CEL 
� Scania 8x6 

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

10 � Autobasculantă HD 07 FNP 
� Volvo 

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

 
 
SECTOR ORĂȘTIE 
III.BAZA Simeria 
 

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

 DJ 107A:Homorod-Rapolt(Primărie) km 29+925-47+375       
DJ107B:Bobâlna-Feredee km 00+000-05+060  
DJ 668:DN7-Dânc  km 27+874-41+025   
DJ 668B:Mărtinești-Jeledinți-Magura km 00+000-12+650   
DJ 705:DN7-Almașu Mic de Munte  km 00+000-31+500  
DJ 705A:Orăștie –Costești-Grădiște km 00+000-28+000  
DJ 705D:Bozeș-Băcâia km 01+460-06+460   
DJ 705F:Căstău-Sibișel km 00+000-10+100  
DJ 705G:DN7-Romosel km 00+000-12+290  
DJ 705J:Ocoliș-Ludești km 06+000-09+870  
DJ 707L  :Orăștie-Pricaz 
DJ 707L:DJ107A-Folt 

km 
01+000-03+500 
05+200-06+100  

 

DJ 709G:DN7-Turdaș-DN7 km 00+000-03+951   
DJ 741:Poiana-Almașu Mic de Munte  km 16+130-23+130  
DJ 705K: Geoagiu-Sanatoriu  km 00+000-03+810  

 DJ705L:DJ 705-Mada km 00+000-06+500  
 DJ 705H:DJ705-Geoagiu Băi km 00+000-02+660  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 

Nr 

crt 
Denumirea utilajului 

Numele şi 

prenumele 

deserventului 

Domiciliu 
Numar 

telefon 

1 � Autogreder  Șerban Mihai Hunedoara,str.Cocsarilor, 
nr.8/70 

0721/608601 

2 � Unimog cu lamă și 
răs.mat.antiderapant 

Stroia Cornel Șoimuș, nr.366 0726/321253 

3 � Unimog cu lamă și 
răs.mat.antiderapant 

Crișan Dorin Deva, str.ZAMFIRESCU, 

BL.A1/38 

0732/144507 



4 � Autobasculantă MAN Florea Octavian Hărău, nr.154 0723/669548 
5 � Autobasculantă MAN Sebastian Marius Vărmaga, nr.64 0765/258621 
6 � Buldoexcavator Ciuca Ioan Călan, str.O.Densușianu, 

nr.6/96 
0729/232992 

7 � Incărcător frontal Case Ianc Lucian Petriș, str.Principală nr.18 0724/854321 
8 � Buldoexcavator Sas Marius Deva, str.Bejan, bl.60/2 0726/773088 
 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă 
 

Nr 

crt 
Denumire mijloc de transport 

Numele şi 

prenumele 

deserventului 

Domiciliul Numar telefon 

1 � Autoturism  Dacia Papuc Adam Dorin Deva, str.Moților, bl.A1-5/11 0727/301529 
2 � Autoturism Fiat 7 locuri Covasan Valer Deva, str.Streiului, bl.64/71 0721/405417 
3 � Autoturism Fiat 7 locuri Vajaiala Damian Deva, str.Jiului, bl.F/42 0731/473430 
4 � Microbuz IVECO Banta Grigore Deva, Aleea Moților, bl.1/72 0745/347655 

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

Şef bază: ing. Brate Valentin tel:0723/243321 
 Zaharie Sorin, tel:0734/779455, 
 Bogdan Daniel, tel.0734/779440 

 DJ 668:Bretea Română-Dîncu 
Mare-DN7 km 13+155-28+525 

  

 DJ 668A:Streisângiorgiu-Boșorod-
Luncani 

km 00+000-23+150 
 

 DJ 668C:DN66-Bretea Strei-
Vâlcele-Vâlcelele Rele-DJ668 

km 00+000-10+900 
 

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

Hunedoara-Călan 
km 

00+000-07+590 
15+148-22+841 

 

 DJ 687A:Hășdat-Silvașu de Jos km 00+000-08+000  
 DJ705J:DJ668A-Ocolisu Mic km 00+000-06+000  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 

Nr 

crt 
Denumirea utilajului 

Numele şi 

prenumele 

deserventului 

Domiciliu Numar telefon 

1 � Autobasculantă cu distribuitor și 
lamă, HD-10-PUB  

Iuhas Petru 
 

 0727/350385 

2 � Autobasculantă cu distribuitor și 
lamă, HD-09-LWL  

Cioran Mircea  0725/722467 

3 � ATB cu lama(raspandire manuala), 
HD-08-HBR 

Sabau Oliver  0725/722481 

4 � Unimog cu distribuitor și lamă, HD-
07-VLL 

Schifler Istvan 
 

 0734/779457 
 

5 � Autogreder cu lama Iancu Ioan  0748/411982 
6 � Buldoexcavator cu lamă Fărcaș Lucian  0726/220796 
7 � Incărcător frontal cu cupă de 3,0 mc Punga Ilie  0764/394587 
8 � ATB aprovizionare material, HD-07-

ZIZ 
Pascu M  0720/358971 

9 � Autospeciala transport muncitori, 
HD-07-NKV 

Corcodel Claudiu  0725/350379 

 
SECTOR HAȚEG-HUNEDOARA 
V.BAZA Hunedoara 
 

Şef bază: ing. Filimon Mihai, 
tel.0761/883283;0726/100758 
Ofițer de serviciu:Vintilă Raul,tel.0745/328752  
Secara Mihai  tel:0734/779433 

 DJ 687D:Teliucu Inferior-Toplița-
Lunca Cernii 

km 0+000-43+077 
 

 DJ 687E:Hunedoara-Ghelari-Vadu 
Dobrii 

km 
02+015-

29+200(Bunila) 
 



 DJ 687F:Teliucu Superior-Govăjdia-
Lelese   

km 00+000-21+100 
 

 
DJ 687J:Hunedoara-Cerbăl-Socet km 

05+000-
25+000(Socet) 

 

 DJ687D:DJ687M-Cinciș km 00+000-01+500  
 DJ687N:Ghelari-Dealu Mic-DJ 687D km 00+000-07+500  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 

Nr 

crt 
Denumirea utilajului 

Numele şi prenumele 

deserventului 
Domiciliu Numar telefon 

1 � Autobasculanta cu lama si distribuitor 
HD-07-ZIX 

Sinc Aurelian  0722/469116 

2 � ATB cu lama(raspandire manuala), 
HD- 9-TSD 

Ungureanu Marius  0727/694177 

3 � ATB cu lama(raspandire manuala), 
HD- 9-UOT 

Craciun Daniel  0725/722468 

4 � Tractor cu lamă, HD- 5-EZY    
5 � Unimog cu  lamă si distribuitor, HD-

08-NXA 
Bogdan Adam  0766/751846 

6 � Autogreder cu lama Socolan Aurelian  0752/532631 
7 � Buldoexcavator cu  lama Neciu Stefan  0730/222334 
8 � Incărcător frontal cu cupă de 3,0 mc Lihaci Viorel  0734/779445 
9 � Buldozer cu lamă Lăcătuș Mihai  0746/060922 
10 � ATB aprovizionare material, HD-09-

PSV 
Tampean Dorel  0725/722469 

11 � Autospeciala transport muncitori,  
� HD-06-UFF 
� HD-08-ARV 

 
Anastasie Adrian 
Gherman Nicolae 

  
 
0729/275259 

 
VI.BAZA PEȘTEANA 
 

Şef baza:ing. Negulescu Lucian  
tel. 0722/509077 
Ofițer de serviciu: 
Romica Greu  tel:0730/582734,  
Tivadar Florin tel:0734/779427 

 
DJ 667:DN66-Pui-Hobița km 

00+000-
05+400(Hobița) 

  

 DJ 667A:DN66-Sălașu de Sus-Cabana 
Pietrele 

km 
00+000-12+200 

(Nucșoara) 
 

 DJ 668:DN66-Sântămăria Orlea-
Gânțaga-Bretea Română 

km 00+000-13+155  
 

 DJ 685:DN68-Clopotiva-Gura Zlata-
Cabana Rotunda 

km 00+000-34+520 
 

 DJ 686:DN66- Sântămăria Orlea-Râu de 
Mori-Cabana Râușor 

km 00+000-30+200  
 

 DJ 686A:Baraj Hațeg km 00+000-02+500   
 DJ 686B:Sânpetru-Baraj-Păclișa km 00+015-04+500  
 DJ 686C:Baraj Ostrov km 00+000-01+500  
 DJ 686D:Brazi-Râu de Mori   km 00+000-01+200  
 DJ 687A:Silvașu de Jos-Hațeg km 08+000-16+650  
 DJ 687C:Hațeg-Răchitova km 00+000-17+835  
 

DJ 687G:DN68-Totești-Densuș-Ștei km 
00+000-

14+000(Ștei) 
 

 DJ 687K:Silvașu de Jos-Mănăstirea 
Prislop 

km 05+100-12+275 
 

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

Nr 

crt 
Denumirea utilajului 

Numele şi 

prenumele 

deserventului 

Domiciliu Numar telefon 

1 � Tractor cu lamă, DENSUS 013 Mihăilesc Adrian  0767/592585 
3 � Autobasculantă cu distribuitor și 

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



 � ATM cu lama( raspandire manuala ) 
HD-08-TUV 

Pui Solomon  0721/770078 

 � ATM cu lama( raspandire manuala ) 
HD-10-PUA 

Bucsa Dorel  0763/755856 

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

Florescu Aurel   

 � Buldoexcavator cu lamă Cubic Andrei   
 � Încărcător frontal cu cupa de 3,0 mc Voica Alexandru   
6 � Autogreder cu lamă Pusca Ciprian   
7 � ATB aprovizionare material, HD -

07-ZIY 
Neata Ion   

8 � Autospeciala transport muncitori, 
�  HD -07-PPV 
� HD-06-AVY 

 
Rascanu Dan 
 Bucur Ion 

  

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

Șef bază:Vișki Ianoș, tel:0730/024248 

 

 DJ 709F:Slătinioara-Cabana Rusu km 00+000-06+600  
 DJ 709H:Petrila –Jieț km 05+125-10+000  
 DJ 664A:Lupeni-Straja km 01+000-09+300  
 DJ666:Merișor-Dealu Babii-Vulcan km 00+000-10+000  
 DJ664:Pas Vulcan-Vulcan km 38+000-41+700  
A. Utilaje de intervenții specifice activității de iarnă 
 

Nr 

crt 
Denumirea utilajului 

Numele şi prenumele 

deserventului 
Domiciliu Numar telefon 

1 � Autogreder DZ 180 Hariton Constantin Lonea 0723/798420 
2 � Încărcător frontal tip WOLLA Paliuc Gheorghe Lupeni 0731/814648 
3 � Buldoexcavator Boroaca Dumitru Lupeni 0728/342477 
4 � Buldozer S1500 Tudorache Mihai Uricani 0728/324451 
5 � Buldozer S1500 Cornescu Mihai Lupeni 0761/143699 
6 � Buldoexcavator Ilie Dumitru Petroșani 0766/344272 

 
B. Mijloace de transport ce participă la activitatea de iarnă 
 

 

-Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul plan operativ de acțiune pe timpul iernii  
2014-2015 
 
 
 
 
 

Nr 

crt 
Denumire mijloc de transport 

Numele şi 

prenumele 

deserventului 

Domiciliul Numar telefon 

1 � Autobasculantă DCA 665 6x6 cu 
răspânditor HD 03 CYB 

Pădure Dumitru Lupeni 0732/848789 

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

răspânditor 
Bejenaru 
Constantin 

Uricani 0723/328665 

4 � Autobasculantă 8x6 18,6 mc cu 
lamă HD 62 FAG 

Petrescu Nicolae Lupeni 0726/729726 

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

04 XIG 
Burlacu Angel Uricani 0733/850770 

7 � Autospecială tip LEA HD 06 
JPG 

Ianc Gheorghe Lupeni 0723/973824 

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



 
                                                                                                                      ANEXA NR.1 

la  PLANUL OPERATIV DE 
ACŢIUNE PE TIMP DE IARNĂ 

S I T U A Ţ I A 
bazelor şi punctelor de sprijin pe  sectoarele de acţiune  

 
 

Nr. 
Crt. 

Baza/punctul de 
sprijin 

 

Adresa 
Telefon 

Responsab
ili 
 

Raza de acţiune 
Relieful 
Bazei/p
unct. 

1. BAZA BRAD str. Avram 
Iancu nr.21  
 

Neagoe 
Daniel, tel: 
0785/2025
31 
 

DJ 706A:Băița-Ormindea km 33+700-41+440 

Deal 
Munte 

  DJ 706B:DN76-Stejărel km 00+000-03+800 
  DJ 707:Căzănești-Vața de 

Jos-DN76 
km 28+400-42+000 

  DJ 741:DN74-Bucureșci-
Curechiu 

km 00+000-16+130 

  DJ 742A:DN74-Buceș-
Tarnița 

km 00+000-14+200 

  DJ 742B:DN74-Blăjeni-
Grosuri 

km 00+000-11+425 

  DJ 760 :DN76-Ribița-Crisan  km 00+000-06+100 
  DJ 762:DN76-Baia de Criș-

Bulzeștii de Sus 
km 00+000-23+000 

  DJ 763A:DN76-Tomești-
Obârșa 

km 00+000-13+400 

  DJ763B:DN76-Dealu Mare-
DN76 

km 00+000-10+044 

    DJ705D:Stănija-Buceș km 32+500-43+500  
2. BAZA PĂULIȘ Loc.Păuliș nr.7                           Buble 

Simion 
tel:0788/13
5513 
 

DJ 107A.Rapoltu Mare-
Bârsău 

km 47+375-64+445 

Deal 
Munte 

  DJ 680B:DN68A-Lăpugiu 
de Sus 

km 00+000- 07+500  

  DJ 688:Dobra –Roșcani-
Bătrâna 

km 00+000-07+125 

  DJ 700A:Simeria -Uroi km 02+350-04+390   
  DJ 706:DJ 706A-Vorța km 00+000-17+800 
  DJ 706:Tebea-DN76 km 28+800-33+350 
  DJ 706A:Ilia-Păuliș-Băița km 00+000-33+700  
  DJ706B:Luncsoara-

Dumesti-Sarbi 
km 07+150-19+450 

  DJ707A:Tisa-DN68A km 10+800-30+378 
  DJ 707F:Zam-Sălciva km 00+000-02+800 
  DJ707G:Gurasada-Dănulești km 00+000-14+000 
  DJ 708D:DN7-Vețel-Feregi km 00+000-26+800 

  DJ 708E:Deva-Cârjiți –
Popesti-Pestisu Mic-Ciupaz-
DJ687J  

km 02+500-33+190 

   DJ 761:Șoimuș-Certej-
Săcărâmb  

km 00+000-22+000 

 

DJ 707E:Burjuc-Tisa km 00+000-01+100 
DJ 707G:DN7-Cabana 
Caprioara 

km 00+000-03+500 

DJ 761A:Soimus-Boholt-
Certeju de Sus 

km 00+000-16+697 

DJ 761B:Barsau-Nojag-
Varmaga 

km 00+000-08+400 

3. Baza  Simeria Balastiera 
Săulești 
Sat Săulești 

 Muste 
Gheorghe 
tel :0756/0
24937 
 

DJ 107A:Homorod-
Rapolt(Primărie) 

km 29+925-47+375 

Deal 

DJ107B:Bobâlna-Feredee km 00+000-05+060 
DJ 668:DN7-Dânc  km 27+874-41+025 
DJ 668B:Mărtinești-
Jeledinți-Magura 

km 00+000-12+650 

DJ 705:DN7-Almașu Mic de 
Munte  

km 00+000-31+500 



DJ 705A:Orăștie –Costești-
Grădiște 

km 00+000-28+000 

DJ 705D:Bozeș-Băcâia km 01+460-06+460 
DJ 705F:Căstău-Sibișel km 00+000-10+100 
DJ 705G:DN7-Romosel km 00+000-12+290 
DJ 705J:Ocoliș-Ludești km 06+000-09+870 

DJ 707L  :Orăștie-Pricaz 
DJ 707L:DJ107A-Folt 

km 
01+000-03+500 
05+200-06+100 

DJ 709G:DN7-Turdaș-DN7 km 00+000-03+951  
   DJ 741:Poiana-Almașu Mic 

de Munte  
km 16+130-23+130  

   DJ 705K: DJ 705-Geoagiu 
Băi  

km 00+000-03+810  

   DJ705L:DJ 705-Mada km 00+000-06+500  
    DJ 705H:DJ705-Geoagiu 

Băi 
km 00+000-02+660  

4. Baza CĂLAN str.Furnalistului 
nr.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brate 
Valentin 
tel:0723/24
3321 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DJ 668:Bretea Română-
Dîncu  Mare-DN7 

km 13+155-28+525 

Deal 

  DJ 668A:Streisângiorgiu-
Luncani-Târsa 

km 00+000-23+150 

  DJ 668C:DN66-Bretea Strei-
Bretea Română 

km 00+000-10+900 

  DJ 668D:DN7-Simeria-
Băcia 

km 01+150-04+670 

  DJ 687:DN7-Sântuhalm-
Hunedoara-Călan 

km 
00+000-07+590 
15+148-22+841 

  DJ 687A:Hășdat-Silvașu de 
Jos 

km 00+000-08+000 

  DJ705J:DJ668A-Ocolisu 
Mic 

km 00+000-06+000 

Deal 

 
5. 

 
Baza 
HUNEDOARA 

 Filimon 
Mihai 
tel:0761/883
283 

DJ 687D:Teliucu Inferior-
Toplița-Lunca Cernii 

km 00+000-43+077 

  DJ 687E:Hunedoara-
Ghelari-Vadu Dobrii 

km 02+015-29+200 

  DJ 687F:Teliucu Superior-
Govăjdia-Lelese   

km 00+000-21+100 

  DJ 687J:Hunedoara-Cerbăl-
Socet 

km 05+000-25+000 

  DJ687D:J687M-Cincis km 00+000-01+500 
    DJ687N:Ghelari-Dealu Mic-

DJ687D 
km 00+000-07+500  

6. Baza PEȘTEANA  Negulescu 
Lucian tel: 
0722/5090
77 

   

Deal, 
Munte 
 

DJ 667:DN66-Pui-Hobița km 00+000-05+400 
DJ 667A:DN66-Sălașu de 
Sus-Cabana Pietrele 

km 00+000-12+200 

DJ 668:DN66-Sântămăria 
Orlea-Gantaga-Bretea 
Română 

km 00+000-13+155 

DJ 685:DN68-Clopotiva-
Gura Zlata-Cabana Rotunda 

km 00+000-34+520 

DJ 686:DN66- Sântămăria 
Orlea-Râu de Mori-Cabana 
Râușor 

km 00+000-30+200 

DJ 686A:Baraj Hațeg km 00+000-02+500 
DJ 686B:Sânpetru-Baraj-
Păclișa 

km 00+015-04+500 

DJ 686C:Baraj Ostrov km 00+000-01+500 
    DJ 686D: Brazi-Râu de Mori   km 00+000-01+200 

 

DJ 687A:Silvașu de Jos-
Hațeg 

km 08+000-16+650 

DJ 687C:Hațeg-Răchitova km 00+000-17+835 
DJ 687G:DN68-Totești-
Densuș-Ștei 

km 00+000-14+000 



DJ 687K:Silvașu de Jos-
Mănăstirea Prislop 

km 05+100-12+275 

DJ687E:Sânpetru-Ohaba-
Sibișel 

km 00+000-07+100 

7. Baza LUPENI str.Bărbăteni 
nr.163A 
 

Vișki Ianoș 
tel:0730/24
8024 

DJ 709F:Slătinioara-Cabana 
Rusu 

km 00+000-06+600 

Munte 
DJ 709H:Petrila –Jieț km 05+125-10+000 
DJ 664A:Lupeni-Straja km 01+000-9+300 
DJ666:Merișor-Dealu Babii-
Vulcan 

km 00+000-10+000 

DJ664:Pas Vulcan-Vulcan km 38+000-41+700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
                               la PLANUL OPERATIV DE   ACȚIUNE  

                                                                                        PE TIMP DE IARNĂ                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

N E C E S A R U L 
DE MATERIAL ANTIDERAPANT ŞI COMBUSTIBIL PENTRU IARNA  

2014-2015 
 
 

Nr. 
Crt 

Sectoarele de drumuri 
Nisip 
Mc 

Sare 
To 

Combustibil 
To 

1. 
SECTOR DEVA-BRAD-PĂULIȘ 
 

6300 230 
 

140 
 

2. SECTOR HAȚEG-HUNEDOARA 
 

6000 340 
110 

 
3. SECTOR ORĂȘTIE 

 
2800 100 4,5 

4. 
SECTOR VALEA JIULUI 
 

2100 180 
 

125 
 

 
TOTAL 

17.200,0 850,0 379,5 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

                              HOTĂRÂREA NR.180/2014 
privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu 

Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Hunedoara în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unei acţiuni de interes public 

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

specialitate al Serviciului Relații Externe, Asocieri şi Comunicare Interinstituțională, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.24/2014 
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2014; 

Analizând solicitarea Asociaţiei Judeţene Sportul pentru Toţi Hunedoara din 
adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 7454 / 
30.07.2014; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.(a) pct.6 şi alin.6 lit.(a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se aprobă asocierea Județului Hunedoara prin Consiliul Judeţean 
Hunedoara cu Asociaţia Sportul pentru Toţi Hunedoara, cu sediul social în municipiul 
Deva, str. O. Goga, nr. 1, cod 330018, judeţul Hunedoara, pentru realizarea în comun a 
unei acţiuni de interes public, precum și alocarea sumei de 10.000 RON în vederea 
participării la escaladarea vulcanului Ojos del Salado, Chile, cel mai înalt din America de 
Sud, a şasea acţiune în Circuitul celor şapte vulcani cei mai înalţi de pe fiecare continent; 

Art.2.(1)- Se aprobă conţinutul-cadru al Acordului de asociere pentru realizarea 
acţiunii menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

   (2)- Se împuterniceşte Administratorul Public al Județului Hunedoara să 
semneze Acordul de asociere precizat la art.1. 

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Art.4.- Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
PREŞEDINTE 

Mircea Ioan MOLOŢ 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR AL JUDEŢEULUI, 

Daniel DAN 
  
 
Deva, la 26 septembrie 2014 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.186/2014 
privind aprobarea Regulamentului de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa 

Regia - Grădiştea de Munte 
 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 

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

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1237/2012 privind înscrierea unui 
monument istoric, cuprins în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 36/2014 
privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei 
Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice 
care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.2 și art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art. 1.(1) Aprobă Regulamentul de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa 
Regia-Grădiştea de Munte, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se mandatează Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice 
organizat în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, să pună în aplicare regulamentul 
de vizitare prevăzut la alin. (1). 

(3) Cu data prezentei, Regulamentul de vizitare a monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de Munte aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr. 101/2013 se abrogă. 

Art. 2. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
 

PREŞEDINTE 
Mircea Ioan MOLOŢ 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR AL JUDEŢEULUI, 

Daniel DAN 
  
 
 
Deva, la 26 septembrie 2014 



 Anexa la  
                                                                                         Hotărârea nr.186/2014 a  

                                                                                    Consiliului Județean Hunedoara 
 

 

REGULAMENT  DE   VIZITARE 

 a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia- Grădiştea de Munte 

 

   

 Art.1.(1).- Accesul turiştilor în interiorul sitului arheologic este permis numai prin 
locurile și pe traseele stabilite şi marcate.   

  (2)- Vizitarea monumentului de la Sarmizegetusa Regia se face după cum urmează: 

         a) în perioada 1 mai – 30 septembrie,- zilnic între orele 09.00 şi 20.00; 

 b) în perioadele 1 martie – 30 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie,- zilnic între orele 

   09.00 și 18.00; 

  c) în perioada 1 decembrie – 28 februarie, situl este închis. În această perioadă 
vizitarea este posibilă, la solicitarea unor grupuri mai mari de 5 persoane, numai dacă 
starea vremii permite acest lucru și cu aprobarea prealabilă a Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor Istorice. 

  (3)- Ultima intrare a turiştilor în perimetru se face cu o oră înaintea închiderii. 

 Art.2.- Folosirea în scop comercial a imaginilor fotografiate sau filmate în monument 
indiferent de suport, nu este permisă decât cu acordul prealabil al conducerii Serviciul 
Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizat în subordinea Consiliului 
Judeţean Hunedoara şi cel al Ministerului Culturii -prin Direcţia Judeţeană Pentru Cultură şi 
Patrimoniu Naţional Hunedoara, în condiţiile prevederilor legislative în vigoare. 

 Art.3.- Organizarea de adunări publice, manifestări de orice natură,  activităţi 
culturale, sportive sau de orice fel în interiorul monumentului se face numai cu aprobarea 
conducerii Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizat în subordinea 
Consiliului Judeţean Hunedoara şi a Ministerului Culturii avizată de Institutul Patrimoniului 
Naţional prin Direcţia Judeţeană Pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Hunedoara, în 
condiţiile prevederilor legislative  în vigoare. 

 Art.4.- Vizitatorii sitului arheologic au următoarele obligații:  

a) să achite taxele aferente vizitării monumentului, stabilite prin hotărâre a Consiliului 
Județean Hunedoara, indiferent de direcţia din care pătrund în incinta monumentului, 
și să nu prezinte la control, bilete false sau cumpărate în alte zile decât cea a 
controlului; 

b) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, 
indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul 
sitului arheologic; 

c) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate; 



d) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate 
corespunzãtor categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea 
selectivă; 

e) să nu aprindă focul, torțe lumânări, candele  sau orice alt obiect cu flacară în incinta 
sitului arheologic sau în imediata apropiere a zidurilor cetății; 

f) să respecte orarul de desfăşurare a activitãţii de vizitare a sitului arheologic și să nu 
pătrundă în incinta monumentului, din nici o direcție, în afara programului de vizitare 
afișat și publicat; 

g) să parcheze autovehiculele numai în zonele special amenajate în acest scop; 

h) să nu pătrundă și să nu circule în interiorul sitului arheologic cu autovehicule, 
motociclete, mopede, biciclete, role, sau orice alt tip de vehicule, fie cu autopropulsie 
fie cu tracțiune animală; 

i) să folosească pentru satisfacerea necesitãţilor fiziologice doar locurile special 
amenajate, în mod civilizat și respectând normele igienice afișate; 

j) să nu foloseascã produse de igienã personalã în interiorul sitului arheologic; 

k) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugã vegetaţia, plantele, animalele, 
rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit; 

l) sã nu profaneze monumentul istoric prin postarea sau înscripţionarea unor semne 
sau mesaje în interiorul sitului arheologic; 

m) să păstreze liniştea şi sã nu deranjeze alţi vizitatori prin strigăte, producerea de 
zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical sau  
prin manifestări care afectează imaginea monumentului ; 

n) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele 
special amenajate; 

o) să nu campeze și să nu desfășoare activități de picnic sau plajă în interiorul sitului 
arheologic, și să nu consume alcool pe timpul vizitării sau în incinta monumentului 
istoric; 

p) să folosească numai locurile de odihnă special amenajate și să nu se așeze pe iarbă 
în incinta monumentului; 

q) să nu organizeze în incinta sitului arheologic, manifestații publice, cultural-artistice, 
ceremonii religioase sau ezoterice, ședințe de yoga, spiritism sau de vindecare si 
purificare, fără aprobarea prealabilă a conducerii  Serviciul Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice, precum și să nu participe la astfel de adunări; 

r) să nu escaladeze, să nu se cațere și să nu se așeze pe monumentele sau zidurile 
sitului arheologic. 

s) să nu se abată de la traseele marcate pentru vizitarea monumentului ; 

 Art.5.(1)- Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după cum 
urmează:  

a) nerespectarea dispoziţiilor art.1, alin.(1), precum și ale art. 4, lit.: c), d), g), i), j) și n) – 
cu amendă de la 50 lei la 100 lei; 

b) nerespectarea dispoziţiilor art.4, lit. a) și s) – cu amendă de la 100 lei la 200 lei; 



c) nerespectarea dispozițiilor art.4, lit. p), – cu amendă de la 300 lei la 600 lei; 

d) nerespectarea dispozițiilor art.4, lit. h), m), o) – cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei; 

e) nerespectarea dispozițiilor art.4  lit. b), e), f), k), l) ,r) şi q)- cu amendă de la 500 lei la 
2.000 lei 

  (2)- Constatarea contravenţiilor la prezentul regulament de vizitare şi aplicarea 
sancţiunilor prevãzute la alin. (1), se face prin  împuterniciți ai Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara, stabiliți prin dispoziție a acestuia. 

  (3)- Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, dupã caz, de la data 
comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute la alin. (1), agentul constatator 
având obligația de a menționa despre aceastã posibilitate în procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei, anexă la prezentul regulament. 

  Art.6. Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevãzute la art. 5 se completeazã cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã 
cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/200modificãrile şi completãrile ulterioare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 



                                                                                                           
                                                                                  

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                          ANEXA  la Regulamentul de vizitare a monumentului istoric 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A                                                 Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte 
MONUMENTELOR ISTORICE                                                                         
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Mun. Deva, Jud. Hunedoara 
Cod de Înregistrare Fiscală : 33027827 
Tel/fax. 0254/211350, int. 164              
                                                                                        

PROCES - VERBAL 
de constatare şi sancţionare a contravenţiei 

Nr._______ 
 

                     Încheiat astăzi ___________________, la _________________________________________ 
                                                ( ziua,luna, anul)                                 (locul încheierii procesului verbal) 
Subsemnatul(a)___________________________________________________________________________________angajat  
al Serviciului Public de  Administrare a Monumentelor Istorice, în funcţia de _________________ ______________________, în 
calitate de agent constatator, în baza legitimaţiei de control nr. ___________din _____________, am constatat următoarele: 
 Persoana fizică _________________________ cu domiciliul în _______________________ str. ________________ 
nr.__ bloc __ sc.__ etaj __ apt. ___ județul _________________ , CI seria ___ nr._______ eliberată de 
_____________________________ la data de _________________ CNP ___________________ a săvârșit 
următoarea/următoarele fapte: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie și este/sunt sancționată/sancționate de prevederile 
art.____ alin.______lit.______din Regulamentul de viziatre a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.___/2014 şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. 
_____ alin._____ lit._____ din H.C.J. nr.______________, cu amendă de la_____________la_______________ lei.  
                  Agentul constatator aplică avertisment/amenda de ________ lei, care se va achita în  contul Serviciului Public de 
Administrare a Monunentelor Istorice  RO32TREZ3665010XXX009473– Trezoreria Municipiului Deva,CF 33027827 în termen 
de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului–verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. 
 Contraventiei i se aplica dispozitiile O.G.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării in termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii adică _________lei. 
Contravenientul are obligatia sa trimita imediat dupa achitare o copie dupa documentul care atestă plata amenzii la adresa 
Consiliului Judeţean Hunedoara din antet. 
 Alte menţiuni ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________. 
 Contravenientul refuză să semneze, împrejurările fiind confirmate de martorul ________________________(numele şi 
prenumele), omiciliat/domiciliată în ________________, str.________________,nr. __, bl.__, sc.__, et.__, ap.___, judeţul 
______________,posesor/posesoare al/a CI. seria ___,nr.______________,eliberată de ___________ la data 
de_________________, CNP.___________________________. 
 Motivele incheierii procesului verbal fără martor _____________________________________________________. 
 Împotriva prezentului proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 
15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia  procesului  verbal de constatare si 
sancţionare a contravenţiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.Drept pentru care 
am încheiat prezentul Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei  în 3(trei) exemplare.  

Agent constatator,                                 Martor,                                       Contravenient,                                 
                                                                                                  Am primit un exemplar al procesului verbal 
                                                                                                                   şi înstiinţarea de plată 

            _____________                  _____________________                     __________________________                                                         
 
ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ 
Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr._____, încheiat la data de ________, aveţi 
obligaţia să o achitaţi în contul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice - Trezoreria Municipiului Deva, în 
termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. 
         În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.  
                                                                                                                               
                                                                                                                                       Am luat cunoştinţă, 
           Agent constatator,                                                                                                  Contravenient, 
         (nume şi semnătura)                                                                                            (nume şi semnătura) 
    _____________________                                                                                         ________________ 

 



 

        ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

                   

 
 
 

COLECTIVUL  REDACŢIONAL  
AL  MONITORULUI  OFICIAL  AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA  

 
 

 

  Colectivul redacţional al Monitorului Oficial al judeţului Hunedoara, 
analizând materialele prezentate pentru publicare în M.O. al judeţului pe 
trimestrul III, nr.3/2014, conform sumarului anexat, avizăm  favorabil: 
 
 
 
Dan Daniel                 Secretar al  judetului 

 
Sălăşan Daniela                Director executiv, Direcţia programe, 

prognoze, buget, finanţe 
 

Rotar Viorel           Şef Serviciu, Serviciul tehnic si 
administrare drumuri 
 

Ştefan Mihaela            Şef Serviciu, Serviciul administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP  
 

Bîrsoan Mariana   Şef Serviciu juridic-contencios,    relaţii 
cu consiliile locale  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONDUCEREA  CONSILIULUI  JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Mircea Ioan Moloţ 

Apartenenţa politică: PNL 
Telefon: 0254/211624 

 Profesia: profesor 
 
 
 

      VICEPREŞEDINTE                                    VICEPREŞEDINTE 
                  Rus Ioan                                                                 Balint Tiberiu  
       Apartenenţa politică: PSD                                       Apartenenţa politică: PNL 
          Telefon: 0254/212625                                              Telefon: 0254/212230 
           Profesia: economist                                                   Profesia: inginer 

 
 
 

SECRETAR  AL   JUDETULUI 
Dan Daniel 

Telefon: 0254/215923 
Profesia: jurist 

 
 

TELEFOANE CONSILIUL JUDEŢEAN   HUNEDOARA 

                              Numarul pt. situatii de urgenta al Consiliului Judetean Hunedoara 

                                                          0254 / 212832 
Centrala : 0254/211350 

Fax : 0254/230030   
Centrul de Informare al Cetăţeanului  

Telefon:0254/215055 
E-mail: relatiicupublicul_cjh@yahoo.com 

 
 

 



 
 
 
 

PROGRAMUL  AUDIENŢELOR  LA  SEDIUL 

CONSILIULUI  JUDEŢEAN  HUNEDOARA 

 
 

                     Dl. Mircea Ioan Moloţ - preşedinte 
                      Marţi, orele 900 - 1200 
             Dl. Rus Ioan– vicepreşedinte 
         Luni, orele 900 - 1200 

                                  Dl. Balint Tiberiu – vicepreşedinte 
          Joi, orele 900 - 1200 
             D-na Dan Daniel – secretar al judetului 
          Miercuri , orele 900 - 1200 

         
 
 
 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 

AL APARATULUI DE SPECIALITATE  

AL  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 

Luni – Vineri : 730 – 1600 

                                                   Sâmbătă         : liber 
                                                   Duminică       : liber 
 
 
 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL 

 
Luni, Marţi, Joi, Vineri : 830-1630 

Miercuri: 830-1830 

 

 
 



REPERTORIUL CRONOLOGIC 
cu  principalele acte normative publicate în Monitorul Oficial al României  în  

perioada 01 iulie 2014  — 30 septembrie 2014 
 
 
 
 
Nr.
crt. 

Actul 
normativ 

Publicat 
în M.O. 

Titlu 

1. 55/2014 646/2014 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru 
reglementarea unor măsuri privind 
administrația publică locală 

2. 111/2014 526/2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.15/2014 pentru 
completarea art.52 din Legea nr.500/2002 
privind finanțele publice 

3. 119/2014 524/2014 LEGE privind abilitatea Guvernului de a emite 
ordonanțe 

4. 123/2014 687/2014 LEGE pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal 

5 496/2014 500/2014 DECRET  pentru promulgarea Legii privind 
respingerea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri privind asigurarea funcționalității 
administrației publice locale, a numărului de 
posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și 
autoritățile publice din subordinea, sub 
autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor 

6 610/2014 567/2014 HOTĂRÂRE pentru modificarea și 
completarea unor anexe la Hotărârea 
Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Hunedoara 
precum și a municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Hunedoara 
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