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11  SSTTRRUUCCTTUURRAA  TTEERRIITTOORRIIUULLUUII  

11..11  LLooccaalliizzaarree  ggeeooggrraaffiiccăă  

1.1.1 AAşşeezzaarree  ggeeooggrraaffiiccăă  

Judeţul Hunedoara este amplasat în partea cea mai de est a Regiunii de Dezvoltare 
Vest, având legături directe cu Regiunea de Dezvoltare Centru – respectiv în imediata 
apropiere a municipiului Alba Iulia şi Sibiu, cu Regiunea de Dezvoltare NV – respectiv cu 
municipiul Oradea şi cu Regiunea de Dezvoltare SV Oltenia – respectiv cu municipiul 
Târgu Jiu, echilibrând dezvoltarea policentrică naţională.  

Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vestică a ţării, pe cursul mijlociu al 
Mureşului şi al principalului său afluent, Streiul, şi în zona cursului superior al Jiului şi al 
Crişului Alb şi este traversat de paralela de 46 grade latitudine nordică şi de meridianul 
de 23 grade longitudine estică. Astfel, el este poziţionat la răspântia celor patru 
drumuri: al Mureşului şi Banatului, al Olteniei (prin Defileul Jiului) şi al Ţării Crişurilor (peste 
culme de munte în Valea Crişului Alb).  

Poziţia sa geografică favorabilă este accentuată şi de intersecţia de drumuri (unul 
principal – coridorul IV paneuropean – şi celălalt, secundar – Oradea - Craiova). 

1.1.2 SSuupprraaffaaţţaa  

Judeţul Hunedoara are lungimea de 122,4 km, lăţimea de 96 km şi o suprafaţă de 7.011 
km² (2,9% din teritoriul ţării); se învecinează la sud cu judeţul Gorj, la vest cu Caraş-
Severin şi Timiş, la nord-vest cu Arad, la nord-est cu Alba, iar la sud-est cu Vâlcea. 
Limitele sale administrative urmează, în cea mai mare parte, cumpăna apelor din 
zonele înalte, munţii fiind dealtfel elementul principal al reliefului său. 

11..22  CCaaddrruull  nnaattuurraall  

1.2.1 CClliimmaa  

Din punct de vedere climatic, judeţul Hunedoara se încadrează în două subdiviziuni 
climatice ale ţării noastre şi anume: 

− ţinutul climei de munte, cu versanţi expuşi vânturilor de vest, în care intră toată 
zona muntoasă;  

− ţinutul climei continental-moderate de deal (200 - 800 m altitudine), o notă 
aparte în cadrul acestora formând depresiunile Haţeg şi Brad.   

1.2.1.1 Regimul precipitaţiilor  

Regimul precipitaţiilor este, de asemenea, influenţat de etajarea altitudinală a reliefului, 
de poziţia faţă de direcţia de deplasare a maselor de aer (care în judeţ este 
predominantă din sectorul vestic). În general, cantitatea medie anuală a precipitaţiilor 
scade în lungul Mureşului de la vest (600,9 mm la Deva) spre est (540 mm la Geoagiu) şi 
dinspre munţi spre depresiuni: de la 1.400 mm pe munţii înalţi din sudul judeţului la 700 
mm în depresiunile Petroşani şi Haţeg, de la 1.200 mm pe Munţii Poiana Ruscă şi Găina 
– aflaţi perpendicular pe direcţia dominantă de circulaţie a aerului – şi 1.000 mm în 
Munţii Zarand şi Metaliferi la 750-800 mm în Depresiunea Brad (deschisă spre vest) şi 600 
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- 550 mm pe Valea Mureşului. Numărul anual de zile cu ninsoare este de cca 80 pe 
munţii înalţi şi de cca 20 în Valea Mureşului.  

Cantităţile de precipitaţii căzute în timpul anului în judeţ se încadrează între 5,5 l/m2 şi 
214,5 l/m² . Precipitaţiile atmosferice sunt repartizate neuniform, fiind cuprinse între 530 
mm în depresiuni şi 1.000-1.200 mm în zonele alpine înalte.  

Cantităţi mari de precipitaţii înregistrate în intervalul analizat sunt cu prezenţă 
episodică, astfel la Deva s-au înregistrat 45,8 mm în 24 de ore în august 2006 şi la Ţebea 
au căzut 58,5 mm în 24 de ore în iulie 2005.  

Debitele medii, maxime şi minime anuale sunt prezentate în Tabelul 1-1 de mai jos:  

Tabelul 1-1: Debite medii, maxime şi minime anuale în judeţul Hunedoara 

Luna Minim Maxim 
 [l/m² ] [l/m² ] 

Ianuarie 13,2 37,9 

Februarie 5,5 14,6 

Martie 14,8 25,1 

Aprilie 18,1 31,9 

Mai 26,0 69,3 

Iunie 30,2 63,7 

Iulie 81,3 211,9 

August 71,6 214,5 

Septembrie 62,0 132,6 

Octombrie 36,1 60,8 

Noiembrie 27,8 71,2 

Decembrie 29,3 73,5 

1.2.1.2 Regimul termic 

Datorită etajării reliefului, între Lunca Mureşului – treapta cea mai joasă, unde media 
anuală a temperaturii este de +10°C – şi Munţii Retezat şi Parâng – unde temperatura 
medie anuală este de -20°C – se constată că amplitudinea valorică a temperaturii 
medii anuale este de cca 120°C. Durata medie a zilelor fără îngheţ este de 182 zile, 
primul îngheţ producându-se în medie la 17 octombrie, iar ultimul la 18 aprilie.  

Extremele absolute (maximă de +39,7°C în 16.08.1952 la Deva; minimă de -28,6°C în 
31.01.1947 la Deva) marchează o amplitudine termică în jur de 70 grade. Amplitudinea 
termică medie este în jur de 15 grade în regiunile montane înalte (-7°C în ianuarie şi 
+8°C în iulie), iar în zona depresionară centrală (Strei, Cerna şi culoarul Orăştiei) de cca. 
21 grade (-2°C în ianuarie şi cca. 20°C în iulie). 

1.2.1.3 Vânturile dominante  

Circulaţia maselor de aer este predominant vestică în regiunile centrale şi nordice şi 
sud-vestică în regiunea sudică. Vântul Mare este semnalat primăvara pe versanţii 
nordici ai Munţilor Retezat şi Şureanu. Rezultă efectul topirii bruşte a zăpezilor şi se 
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produce o scurgere importantă de pe versanţi cu creştere bruscă a torentelor şi 
producerea inundaţiilor.  

Staţia Deva a înregistrat 3 luni reci şi umede, 8 luni temperate şi o lună aridă (indice de 
ariditate 19), iar staţia Hunedoara a înregistrat 3 luni reci şi umede şi 9 luni temperate.  

În categoria fenomenelor meteorologice periculoase pot fi menţionate: grindina, 
vijelia, excesul de umiditate şi seceta. Din analiza datelor din intervalul analizat 2002-
2003, se constată prezenţa la Deva a fenomenului de vijelie în anii: 2002 (iunie, iulie), 
2004 (octombrie), 2005 (iunie, iulie) şi 2006 (martie, iunie). La staţia meteo Ţebea au fost 
vijelii în anii 2004 (iunie) şi 2005 (iunie). Căderi de grindină s-au produs la Deva în anii: 
2002 (aprilie, iunie), 2004 (august), 2005 (iulie), 2006 (iunie), iar la Ţebea în 2005 (iunie, 
iulie) şi 2006 (iunie).  

Din datele de mai sus se constată că, dacă în urmă cu 50-60 de ani, fenomenele 
meteorologice extreme erau prezente cu moderaţie, accidental la intervale mari de 
timp, în ultimii ani acestea s-au intensificat manifestându-se la intervale mai mici, prin 
alternarea anilor cu secetă şi a celor cu precipitaţii peste media obişnuită. Astfel la 
intervale de 3-4 ani au loc fenomene mai puţin obişnuite zonei judeţului Hunedoara 
(temperaturi ridicate vara, peste 34 grade pe mai multe zile, precipitaţii lipsă pe 
perioade de mai multe săptămâni, furtuni cu vânt de intensitate peste media obişnuită 
şi perioade de iarnă cu îngheţ şi temperaturi scăzute tot sub media obişnuită).  

Aceste fenomene sunt explicate de specialişti ca urmare a schimbărilor climaterice 
globale şi a acţiunilor rezultate din procesele tehnologice necontrolate (exploatarea 
necontrolată a fondului forestier prin tăieri masive, procese tehnologice 
neperformante, poluări accidentale sau din lipsa unei tehnologii neadecvate).  

În concluzie se poate spune că fenomenele meteorologice periculoase sunt tot mai 
dese în ultimii ani, fiind caracterizate ca: „de intensitate deosebită” şi „mod atipic de 
manifestare” în raport cu caracteristicile geoclimaterice ale zonei geografice de 
dispunere a judeţului. Nu se pot evidenţia ferm zone cu vulnerabilitate crescută, 
practic tot teritoriul fiind pasibil de a fi afectat de asemenea fenomene.  

1.2.2 RReelliieeff  

Relieful judeţului Hunedoara este foarte variat, predominant muntos incluzând în 
întregime Munţii Retezat, a căror înălţime maximă este de cca 2.500 m, precum şi 
porţiuni din Munţii Parâng, Ţarcu, Poiana Ruscă, Godeanu, Metaliferi şi Zarandului. 
Varietatea reliefului este dată de înălţimi ce coboară de la 2.500 m în sud (Munţii 
Retezat şi Parâng), la 200 m în Valea Mureşului. Între masivele din sud ale munţilor 
Retezat, Parâng şi Şureanu şi cele din nord ale munţilor Poiana Ruscă şi Apuseni 
(Metalici) se găsesc depresiuni cu şesuri şi terase înalte, iar de-a lungul Mureşului se află 
o zonă depresionară mai largă. Încadrate de masive muntoase se găsesc două 
depresiuni: cea înaltă, deluroasă a Petroşanilor (pe Valea Jiului) şi cea joasă a 
Haţegului.  

În cuprinsul judeţului se deosebesc câteva categorii de unităţi de relief distincte: regiuni 
muntoase, depresiuni intramontane şi culoare depresionare.  

Depresiunile intramontane Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Simeria şi Brad formează 
treapta de relief cea mai joasă din judeţ, în care se resimte cea mai puternică 
intervenţie antropică. 
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1.2.3 FFlloorraa  

Flora judeţului este specifică reliefului – de la vegetaţie de şes la floră alpină. Unicitatea 
elementelor glaciare (cele peste 80 de lacuri glaciare din Masivul Retezat), diversitatea 
speciilor faunistice, floristice şi existenţa unor specii rare au fost argumente ce au 
determinat înfiinţarea în anul 1935 a Parcului Naţional Retezat (200 ha), cea mai mare 
rezervaţie naturală din ţară. 

Se poate menţiona, de asemenea, arboretumul de la Simeria (Parcul dendrologic), 
întins pe 77 ha şi care adăposteşte specii de arbori rari, specifici climei subtropicale. 

Fondul forestier reprezintă 43,74% din suprafaţă, judeţul Hunedoara ocupând locul III pe 
ţară după extinderea pădurilor. 

Zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de 
Hunedoara” al judeţului Hunedoara este caracterizată de suprafeţe împădurite întinse 
(aproximativ 317.000 ha), cu zone foarte greu accesibile, dar locuite, în Munţii Poiana 
Ruscă – zona Pădurenilor – şi în Munţii Apuseni – zona Moţilor. Suprafaţa împădurită ce 
revine pe cap de locuitor este de 0,57 ha, judeţul ocupând din acest punct de vedere 
locul cinci pe ţară. Dacă la suprafaţa fondului forestier public se adaugă suprafaţa 
fondului forestier proprietate privată, procentul de ocupare cu păduri la nivelul 
judeţului este de 44%.  

Pădurile constituie una dintre resursele naturale de bază ale solului din judeţul 
Hunedoara. În zonele mai joase cresc păduri de foioase (stejar, fag, gorun, cer, 
gâmiţă) iar în cele mai înalte din sud – conifere (pin, brad, molid). Păşunile şi fâneţele 
naturale se situează mai ales pe zonele deluroase şi muntoase. 

Reflectând în principal condiţiile climatice, compoziţia pădurilor este caracterizată 
printr-un număr ridicat de specii. În prezent compoziţia pădurilor în judeţul Hunedoara 
este în proporţie de 44% fag, 28% răşinoase, 14% stejar, 13% diverse esenţe tari şi 1% 
diverse esenţe moi. 

1.2.4 FFaauunnaa  

Particularităţile reliefului, climei şi vegetaţiei asigură o biodiversitate a faunei cu o 
compoziţie şi răspândire variată. Fauna cuprinde principalele specii existente pe 
teritoriul României, de mare interes cinegetic, printre care: iepurele, vulpea, capra 
neagră, cerbul carpatin, mistreţul şi gama păsărilor (cocoşul de munte, prepeliţa, 
sitarul, raţa sălbatică). Apele de munte sunt bogate în păstrăvi şi lipani, iar râurile de şes 
în mreană, somn, crap, ştiucă, şalău, etc. 

1.2.5 SSoolluurrii  

Datele din Tabelul 1-2 de mai jos au fost preluate din Hotărârea nr. 127/2008 a 
Consiliului Judeţean Hunedoara – Suprafeţele solurilor pe clase şi tipuri (conform 
„Sistemului român de taxonomie a solurilor”). 
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Tabelul 1-2: Suprafeţele solurilor pe clase şi tipuri 

Clasa Tipul de sol 
Denumirea Suprafaţa Denumirea Suprafaţa 

 [ha] [%]  [ha] [%] 

litosoluri 18.729,4 6,74 
regosoluri 22.167,0 7,98 
aluvisoluri 35.281,1 12,70 

protisoluri 77.125,1 27,76 

entriantrosoluri 947,6 0,34 
faeziomuri 5.311,1 1,91 cernisoluri 6.478,5 22,33 
rendzine 1.167,4 0,42 

umbisoluri 1.000,4 0,36 nigrisoluri 1.000,4 0,36 
eutricambosoluri 21.372,1 7,69 cambisoluri 56.281,5 20,26 
districambosoluri 34.909,4 12,57 
preluvosoluri 23.910,3 8,61 
luvosoluri 68.393,2 24,63 

luvisoluri 92.894,0 33,26 

planosoluri 59,0 0,02 
podzoluri 5.701,6 2,05 spodisoluri 6.081,6 2,19 
criptopodzoluri 380,1 0,14 

pelisoluri 1.619,1 0,58 vertisol 1.619,1 0,58 
stagnosoluri 5.421,7 1,93 hidrisoluri 12.693,7 4,55 
gleiosoluri 7.272,0 2,62 
erodisol 14.040,0 5,05 antrisoluri 15.656,7 5,13 
androsoluri 212,7 0,08 

eroziune de adâncime 7.516,1 2,71 - - - 
rocă la zi 1.736,1 0,62 - - - 
mlaştini şi bălţi 580,2 0,21 - - - 

 Sursa: Hotărârea nr. 127/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara 

Menţionăm că studiile pedologice se pot reface după o perioadă de minim 15 ani. În 
cadrul oficiului nu există un serviciu special de urmărire şi de întreţinere la zi a 
degradărilor intervenite în soluri după data executării studiilor pe teritorii cadastrale 
comunale. 

Textura – afectează gradul de tasare a solului şi regimul aerohidric. 

Conţinutul de argilă al solului determină rezistenţa solului la eroziunea de suprafaţă şi de 
adâncime precum şi permeabilitatea pentru apa din precipitaţii şi scurgeri laterale. 

Tabelul 1-3: Repartiţia terenurilor agricole pe clase de calitate 

CLASE DE CALITATE Modul de folosinţă 
II III IV V Media 

 [ha] Nota [ha] Nota [ha] Nota [ha] Nota [ha] Nota 

Arabil 6.282 66 22.001 49 40.821 29 19.647 16 IV 34 
Păşune/Fâneaţă 1.149 72 39.167 48 113.472 27 101.765 15 IV 26 
Vie - - 40 54 47 33 86 20 IV 31 
Livadă 127 76 829 55 2.237 33 770 18 IV 36 
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1.2.6 RReessuurrsseellee  ssoolluulluuii  şşii  aallee  ssuubbssoolluulluuii  

Pe teritoriul administrativ al judeţului Hunedoara se află următoarele resurse ale solului şi 
subsolului:  

− zăcăminte de huilă – în Valea Jiului (zona Petrila, Petroşani, Vulcan, Lupeni, 
Aninoasa, Uricani, Lonea, Paroşeni, Bărbăteni, Livezeni, Dâlja); 

− cărbunele brun – la Ţebea, Brad; 

− zăcămintele de fier – din Munţii Poiana Ruscă (Ghelari, Teliuc şi Vadu Dobrii) şi 
din Munţii Zarand (Ciungani - Căzăneşti); 

− minereuri complexe neferoase – în Munţii Metaliferi (Băiţa, Săcărâmb, Hondol, 
Măgura-Topliţa), Munţii Poiana Ruscă, Munţii Zarand; 

− minereuri auro - argintifere – în Munţii Metaliferi (Musariu, Gura Barza, Băiţa, 
Certej şi Săcărâmb); 

− pirite cuprifere (Deva, Boiţa-Haţeg), pirite (Boiţa), plumb şi zinc (Muncelu Mic, 
Runcu Mic şi Băiţa - Crăciuneşti), bauxită (Ohaba Ponor); 

− marmură (Alun şi Luncani în comuna Boşorod, Alun în comuna Bunila), 
travertin (Banpotoc, Geoagiu, Cărpiniş), calcar (Crăciuneşti, Ardeu, Roşcani, 
Lăpugiu, Zlaşti şi Băniţa); 

− bioxid de carbon (Ocolişu Mare); 

− ape minerale (Boholt, Băcia, Banpotoc, Chimindia), termale (Geoagiu, Vaţa şi 
Călan); 

− talc (Lelese, Cerişor), bentonită (Gurasada, Dobra), nisipuri cuarţoase (Baru 
Mare, Uricani), dolomita (Teliuc, Zlaşti), gips (Călanu Mic), andezite şi dacite 
(Deva, Băiţa, Crişcior, Ormindea şi Valea Arsului); 

− întinse suprafeţe forestiere, pajiştile naturale, etc. 

Dintre resursele naturale ale subsolului, pe primul loc se situează cărbunele, exploatat în 
bazinul din Valea Jiului (huila) şi în nordul judeţului, la Ţebea - Brad (cărbunele brun). 

1.2.7 RReeţţeeaauuaa  hhiiddrrooggrraaffiiccăă  

Structura geologică variată a reliefului judeţului determină condiţii variate de 
zăcământ acvifer: de la straturi acvifere în cristalin la straturi acvifere sub sedimentar. 
La marginea depresiunilor şi în văile largi sunt straturi acvifere în glacis, în formaţiuni de 
terasă sau în depozite de luncă. O menţiune aparte trebuie acordată apelor de 
infiltraţie şi cursurilor subterane în zonele calcaroase, precum şi apelor de adâncime din 
zona manifestărilor postvulcanice, care sunt mineralizate (în sudul Munţilor Metaliferi – 
de la Trestia până la Băcia şi Bozeş, în nord-vestul măgurilor vulcanice ale Devei – la 
Veţel, Bretelin) sau termale la Călan, Vaţa de Jos, Bobâlna Geoagiu - Băi). 

Ca urmare a varietăţii reliefului şi răspândirii inegale a precipitaţiilor, densitatea reţelei 
hidrografice variază între 0,3 şi 0,5 km/km² în vestul Munţilor Şureanu, Munţii Zarand, 
Metaliferi, Piemontul Orăştiei; 0,7 - 0,9 km/km² în Munţii Vulcan, Retezat, Şureanu, 
Parâng, Poiana Ruscăi şi 0,9 - 0,11 km/km² în vestul depresiunilor Petroşani şi Haţeg. 

După tipul de alimentare, reţeaua hidrografică a judeţului aparţine tipului de nivel 
moderat, din zăpadă scursă superficial (60%) şi alimentare subterană (S=10-35%), în 
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regiunea munţilor înalţi din sud; tipului pluvional – nivel cu scurgere superficială (40-60%) 
şi alimentare subterană moderată (S=10-35%), care cuprinde cea mai mare parte a 
judeţului, mai puţin culoarul Orăştiei şi Ţara Haţegului, care aparţin tipului pluvial 
moderat, cu scurgerea superficială (30-40%) şi alimentare subterană moderată (S=10-
35%). 

Bazine hidrografice din judeţul Hunedoara: 

(1) Bazinul hidrografic Mureş – coordonat de Direcţia Apelor Mureş, Tg. Mureş – 
suprafaţa bazinului hidrografic = 5.260 km²; 

(2) Bazinul hidrografic Criş Alb – coordonat de Direcţia Apelor Crişuri, Oradea – 
suprafaţa bazinului hidrografic = 987 km²; 

(3) Bazinul hidrografic Jiu – coordonat de Direcţia Apelor Jiu, Craiova – suprafaţa 
bazinului hidrografic = 1.106 km². 

În judeţul Hunedoara există următoarele lacuri de acumulare: Gura Apelor, Ostrovul 
Mic, Păclişa, Haţeg, Subcetate, Cinciş, Mintia şi Valea de Peşti.  

Lacurile naturale majore sunt: Bucura, Galeş, Gemenele, Zănoaga, Peleaga, Ana, Tăul 
Custurii. 

De asemenea există un număr de iazuri de decantare aparţinând companiilor: 
C.N.C.A.F. Minvest Filiala Devamin S.A., C.N.C.A.F. Minvest Filiala Poiana Ruscă Teliuc, 
C.N.C.A.F. Minvest Filiala Ecomin S.A. - Boiţa Haţeg, S.C. Electrocentrale S.A. Deva, 
C.N.C.A.F. Minvest Filiala Certej S.A., S.C. Bradmin S.A. Brad, E.P.C.V.J. Vulcan - U.P.C. 
Coroeşti, S.E. Paroşeni. 

Obiectiv → Conservarea şi valorificarea durabilă a cadrului natural 

Acesta pare a fi un obiectiv contradictoriu, deşi conservarea în mod inteligent ar trebui 
să facă parte integrantă din valorificare. Primul deziderat al dezvoltării durabile este 
încurajarea dezvoltării economice într-un mod care lasă principalele resurse disponibile 
pentru uzul generaţiilor ulterioare. Principiul este acela de a valorifica o resursă fără a o 
distruge. Acest lucru este desigur mult mai aplicabil în cazul turismului ecologic, a 
exploatării sustenabile a fondului forestier şi cinegetic, decât în cazul mineritului. În 
esenţă, principiul dezvoltării durabile necesită o redefinire a ceea ce este general 
acceptat de societate ca fiind o „resursă”.  

Punctul de vedere tradiţional, al societăţilor preindustriale sau industriale, a fost acela 
că lemnul din pădure, cărbunele şi/sau minereul de fier din sol sunt resurse; utilizarea 
acestora presupune îndepărtarea lor de unde se află în prezent şi transformarea lor în 
altceva, într-un bun economic (fontă, cherestea). Societatea post-industrială 
(informaţională) a redefinit resursele în „regenerabile şi neregenerabile”, adoptând o 
nouă perspectivă asupra a ce constituie o „resursă”.  

Astfel, în exemplul de mai sus, minereul de fier sau cărbunele subteran îşi menţin statutul 
de lucruri care trebuie extrase şi transformate în bunuri economice (cu minimum de 
disrupere adusă mediului înconjurător), dar copacii din pădure s-au diferenţiat: sunt 
exploatabili prin tăiere numai copacii morţi, uscaţi, sau cei pe cale de a deveni astfel. 
Un copac viu, este în primul rând o parte componentă a pădurii, oferind habitat pentru 
vieţuitoarele de acolo. Utilitatea economică a pădurii constă în primul rând în atracţia 
pentru turism pe care o constituie cadrul natural imaculat al acesteia şi nu în ultimul 
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rând în funcţia de filtrare a aerului, de absorbţie a bioxidului de carbon şi de generare 
de oxigen, necesar vieţii în general şi vieţii umane în special. Astfel, nu cheresteaua ci 
cadrul natural imaculat al pădurii devine o „resursă economică” şi devine răspunderea 
celor care guvernează societatea (în teritoriu, Consiliul Judeţean Hunedoara) să 
impună salvgardarea acesteia. Aceasta presupune costuri pentru implementarea de 
monitorizare şi aplicarea de măsuri punitive şi preventive împotriva celor care poluează 
sau murdăresc pădurile, care defrişează fără să replanteze, afectând astfel acest bun 
public care estre patrimoniul natural al judeţului. 

Oportunităţi şi priorităţi: 

− reducerea vulnerabilităţii la hazarde naturale şi tehnologice; 
− reducerea poluării apei, aerului şi solului; 
− menţinerea echilibrului între suprafeţele naturale şi cele antropizate; 
− exploatarea raţională a resurselor naturale epuizabile; 
− asigurarea managementului forestier protejarea şi conservarea biodiversităţii.  

1.2.8 CCaalliittaatteeaa  ffaaccttoorriilloorr  ddee  mmeeddiiuu  

În perioada actuală protecţia mediului este una din problemele majore ale umanităţii. 
Activitatea omului, îndreptată spre valorificarea resurselor naturale, a afectat 
întodeauna factorii de mediu.  

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Activităţile sociale şi economice din judeţul Hunedoara au dus la degradarea mediului 
înconjurător, fiind un teritoriu cu un grad mare de industrializare. Principalele surse 
generatoare de poluare provin din industria extractivă, industria siderurgică, industria 
termoenergetică, industria materialelor de construcţii, zootehnie şi R.A.G.C.L. 
orăşenesc. 

Direcţie de dezvoltare → Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu 

Măsurile destinate dezvoltării unui sistem eficace de monitorizare şi control al calităţii 
apei, aerului şi solului şi reducerea riscului de poluare industrială şi de poluare menajeră 
constituie priorităţi pentru asigurarea unui management eficient a calităţii factorilor de 
mediu. 

1.2.8.1 Calitarea aerului 

Aerul reprezintă factorul de mediu natural cu cele mai evidente şi importante implicaţii 
asupra sănătăţii omului. În reţeaua de supraveghere a poluării de impact din judeţul 
Hunedoara au fost efectuate în anul 2006 măsurători privind: dioxidul de sulf, dioxidul 
de azot, amoniacul, acidul clorhidric, pulberile în suspensie, pulberile sedimentare. 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Potenţialele surse de poluare a aerului din judeţul Hunedoara sunt: unităţile siderurgice, 
unităţile de producere a energiei electrice şi termice, unităţile de producere a 
materialelor de construcţie, etc. 

Se disting două zone în care frecvenţa depăşirii valorilor concentraţiilor maxime admise 
este mare, cu efect negativ asupra mediului şi sănătăţii oamenilor. Acestea sunt: Deva 
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- Hunedoara - Călan şi Petroşani. (Datele au fost extrase din „Anuarul de Mediu” al 
judeţului Hunedoara pe 2006.) 

Transporturile rutiere poluează atmosfera cu produşi de ardere a combustibililor: 
funingine, oxid de carbon, hidrocarburi, plumb. Atât transportul de mărfuri, cât şi de 
persoane prezintă o ameninţare asupra mediului, în special în oraşele mari şi de-a 
lungul principalelor artere rutiere. Datorită acestui fapt, traficul are o influenţă directă 
asupra sănătăţii publice, aici fiind cuprinse toate bolile respiratorii, slăbirea sistemului 
imunitar şi o incidenţă mai mare a cancerului. Influenţa negativă asupra calităţii vieţii 
include vizibilitatea scăzută, niveluri ridicate ale zgomotului şi mirosul neplăcut. 

Traficul constituie o importantă sursă de poluare a mediului urban, atât prin numărul 
mare al autovehiculelor, cât şi prin cantitatea de substanţe poluante evacuată. Traficul 
urban se face răspunzător de eliminarea în atmosferă a bioxidului de sulf, oxizilor de 
azot, monoxidului de carbon, dioxidului de carbon, compuşilor organici volatili şi ai 
plumbului care constituie un factor de poluare notabil. Odată ajunşi în atmosferă, în 
funcţie de condiţiile meteorologice, aceşti poluanţi participă la o serie de reacţii 
fotochimice care contribuie la producerea ozonului de atmosferă joasă. 

Situaţia emisiilor din transportul rutier la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2006 se 
prezintă în  Tabelul 1-4  de mai jos:  

Tabelul 1-4: Situaţia emisiilor din transportul rutier la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2006 

Poluant U.M. Emisii în 2006 

SO2 mg 67,697692 
NOx mg 193,6395022 
NMVOC mg 87,95738482 
CH4 mg 1,627676 
CO mg 579,5034668 
CO2 Gg 24,015799 
N2O Mg 1,13352465 
Cd kg 0,07545 
Cr kg 0,377251 
Cu kg 12,82653 
Ni kg 0,528151 
Pb kg 77,08092 
Se kg 0,07545 
Zn kg 7,54502 
Pulberi mg 28,55099 

În Tabelul 1-5 de mai jos sunt prezentate sursele majore de poluare a aerului, unităţi 
aflate sub incidenţa legislaţiei IPPC precum şi a celei privind gazele cu efect de seră, 
precum şi poluanţii emişi în atmosferă, specifici acestora. 

Unităţile mari de producere a energiei termice şi a cimentului sunt amplasate în zona 
centrală a judeţului.  

În afara surselor majore industriale prezentate mai jos, pe raza judeţului mai trebuie 
semnalată activitatea de creştere a păsărilor, cu o concentrare majoră în zona Mintia, 
cu pondere importantă în privinţa emisiilor de amoniac. 
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Tabelul 1-5: Surse majore de poluare a aerului din judeţul Hunedoara 

Nr. 
crt. Sursa de poluare Activitatea desfăşurată Poluanţi atmosferici rezultaţi 

1 S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. Instalaţie de combustie > 50 MW SO2, NOx, pulberi, CO2, CO 

2 S.C TERMOELECTRICA S.A. 
– S.E. PAROŞENI Instalaţie de combustie > 50 MW SO2, NOx, pulberi, CO2, CO 

3 S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. 
- instalaţie pentru producerea oţelului metalurgic şi prăjirea minereurilor 

feroase sau instalaţii de sinterizare; 
- instalaţii pentru producerea metalelor feroase şi neferoase 

pulberi, NOx, SO2, CO2, CO 

4 S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. Instalaţie pentru producerea varului > 50 t/zi pulberi, NOx, SO2 

5 S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A. 
– Sucursala Deva Instalaţii pentru producerea cimentului şi clincherizare > 500 t/zi SO2, NOx, pulberi, CO 

6 S.C. Carmeuse Holding S.R.L. 
– Punct de lucru Chişcădaga Instalaţie de producere a varului cu o capacitate de peste 50 t/zi CO2, CO, pulberi 

7 S.C. Refraceram S.R.L. Baru Instalaţie pentru producerea de cărămizi şi produse refractare CO2, CO, pulberi 

8 - Trafic rutier SO2, NOx, CO, CO2 
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Date privind nivelul anual al emisiilor pentru poluanţii menţionaţi în Tabelul 1-5 de mai 
sus (cu excepţia CO2) există disponibile începând cu anul 2000. În continuare este 
prezentată evoluţia emisiilor în ultimii 5 ani, respectiv pe perioada 2003-2008. Calculul 
emisiilor s-a făcut doar pentru sursele fixe industriale şi din zootehnie, nefiind incluse 
emisiile din surse mobile – trafic rutier. 

Pentru poluanţii SO2 şi NOx nivelul emisiilor scade drastic în anul 2004 faţă de anul 2003, 
după care se continuă un trend uşor descendent până în anul 2008. Acest lucru se 
explică prin reducerea activităţii în industria energetică domeniu care generează cea 
mai mare parte a poluanţilor respectivi (97% pentru bioxid de sulf şi 78% pentru oxizii de 
azot). 

Informaţiile privind emisiile anuale trebuie privite cu rezervă deoarece scăderea 
accentuată în anii 2002 - 2003 nu se corelează foarte bine cu reducerea activităţii, 
care nu a fost atât de mare. Pentru exemplificare, nivelul emisiilor de bioxid de sulf 
reprezintă 10% faţă de 2001, iar cel al oxizilor de azot 3% faţă de 2001. 

Se face menţiunea că determinarea emisiilor s-a făcut pe baza coeficienţilor Corinair 
ceea ce presupune o relaţie direct proporţională cu volumul activităţii. O explicaţie 
plauzibilă constă în faptul că metodologia de calcul nu a fost unitară pe toată 
perioada analizată. 

Emisiile de amoniac prezintă o creştere uşoară în ultimii doi ani, faţă de perioada 
precedentă. Cea mai mare cantitate de amoniac provine din agricultură, respectiv 
95,8%. Cantităţi mici de amoniac rezultă din tratarea şi depozitarea deşeurilor (4%) şi 
din instalaţiile de ardere neindustriale (0,2%). 

Emisiile de metale grele la nivelul anului 2008 prezintă o scădere faţă de cele 
înregistrate în ultimii ani, respectiv o descreştere 28,5% faţă de anul precedent. 

Din repartiţia emisiilor pe sectoare de activitate, se observă că ponderea cea mai 
mare a emisiilor de mercur (98,7%) şi a emisiilor de cadmiu (95,7%) provine din arderile 
în industria de prelucrare (în special din industria metalurgică). La acestea se adaugă 
sectoare precum: procesele de producţie, tratarea şi depozitarea deşeurilor şi, într-o 
pondere foarte mică, alte activităţi, respectiv: instalaţiile de ardere neindustriale şi 
transportul rutier. 

1.2.8.2 Calitatea apei 

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din 
partea centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului 
Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. 

Încadrarea calităţii cursului de apă din punct de vedere global, în anul 2006, s-a făcut 
după Ordinul 161/2006, pentru concentraţii medii anuale ale indicatorilor determinaţi 
(a se vedea Tabelul 1-6 de mai jos).  
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Tabelul 1-6: Încadrarea calităţii cursurilor de apă din judeţul Hunedoara, 2006 

Starea ecologică Stare chimică Nr. 
crt. Râul 

Lungime  
în judeţul 

Hunedoara FB- Clasa I B- clasa II M-clasa III S-clasa IV P-clasa V B-bună B-proastă 

1 Mureş 109 0 109 0 0 0 109 0 
2 Strei 93 62 31 0 0 0 93 0 
3 Cerna 73 63 0 10 0 0 73 0 
4 Geoagiu 41 0 41 0 0 0 41 0 
5 Ardeu 25 0 0 0 0 25 0 25 
6 Galbena 34 0 34 0 0 0 34 0 
7 Orăştie 51 44 7 0 0 0 51 0 
8 Zlata 18 18 0 0 0 0 18 0 
9 Certej 18 0 0 0 0 18 0 18 

10 Breazova 29 29 0 0 0 0 29 0 
11 Sârbi 24 0 24 0 0 0 24 0 
12 Crişul Alb (izvor confluenţă V. Ribiţa) 30 0 30 0 - - - - 
13 Crişul Alb (confluenţă Bucureşci - limita jud. HD-AR) 44 34 10 - - - - - 
14 V. Ribiţa (Izv. - Confluenţă Criş Alb) 20 0 20 - - - - - 

 TOTAL 609 250 306 10 0 43 472 43 
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Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Se constată că în B.H. Mureş toate grupele de indicatori se clasifică în limitele claselor I - 
III de calitate, cu excepţia râului Certej – secţiunea Bârsău – şi a râului Ardeu – 
secţiunea Bozeş – care se încadrează în clasa V de calitate atât pentru încadrarea 
biologică, cât şi pentru cea chimică, prin urmare starea ecologică se încadrează în 
clasa V de calitate, iar starea chimică este proastă. 

În B.H. Crişuri toate grupele de indicatori se clasifică în limitele claselor I - II de calitate, 
starea ecologică, pe ansamblu, fiind bună. 

Referitor la sursele urbane şi rurale de poluare a apei, doar 13 localităţi sunt dotate cu 
staţii de epurare (Deva, Hunedoara, Brad, Haţeg, Petroşani, Simeria, Orăştie, Călan 
Oraş Nou, Călan Oraş Vechi, Geoagiu Băi, Teliuc şi Baru). Dintre acestea, în localităţile 
Deva, Brad, Haţeg, Călan Oraş Nou şi Baru, staţiile de epurare funcţionează 
necorespunzător.  

O altă sursă de poluare a apelor atât supraterane cât şi cele subterane, conform H.G. 
125/2007, o constituie zonele industriale. 

Exploatarea şi prepararea cărbunelui reprezintă o ameninţare asupra mediului, în 
primul rând prin tratarea necorespunzătoare a apelor reziduale. Unităţile de preparare 
a cărbunelui sunt situate la Lupeni, Coroeşti şi Petrila. Unităţile de la Petrila şi Lupeni sunt 
închise şi vor intra în procedură de reconstrucţie ecologică a perimetrelor afectate. 
Impactul asupra mediului natural include influenţa asupra florei şi faunei acvatice din 
Valea Jiului. Impactul asupra calităţii vieţii include imposibilitatea de a folosi malurile 
râurilor pentru agrement.  

Exploatarea minereurilor feroase şi neferoase au un impact negativ asupra mediului în 
primul rând prin metalele grele care se resimt în aer, apă şi sol. Impactul asupra 
mediului natural include contaminarea apelor subterane. Sucursala Minieră Brad 
cuprinde: Valea Arsului, Barza şi Dealul Fetii.  

Exploatarea şi prelucrarea materialelor de construcţii are un impactul negativ asupra 
calităţii vieţii prin imposibilitatea de a folosi malurile râurilor (cu apa poluată datorită 
activităţilor miniere). Impactul asupra mediului natural include influenţa negativă 
asupra faunei şi florei acvatice şi terestre (modificări ale ecosistemelor râurilor Certej şi 
Geoagiu). 

Industria metalurgică este reprezentată de două complexe: Hunedoara şi Călan 
(împărţită în mai multe unităţi, parţial nefuncţionale). Prin poluarea apei, solului şi 
aerului, acestea afectează o suprafaţă de cca. 10% din cea a judeţului Hunedoara. 

Apele evacuate din instalaţiile de răcire ale termocentralelor pot contribui la poluarea 
termică a râurilor, cu efecte negative asupra florei şi faunei acvatice. Apele reziduale 
din circuitele epurărilor chimice ale termocentralelor pot provoca poluarea chimică a 
emisarilor. 

Depozitele orăşeneşti de deşeuri menajere funcţionează în multe cazuri fără autorizaţie 
de mediu şi nu prezintă amenajări pentru protecţia factorilor de mediu, amplasamentul 
lor fiind de multe ori necorespunzător. Pe lângă aceste depozite orăşeneşti, fiecare 
localitate rurală posedă o suprafaţă, de obicei mică, de depozitare a gunoiului 
menajer.  
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Suprafeţele acestor depozite clandestine nu au fost evaluate. Cu toate că suprafaţa 
ocupată nu este prea mare, prin amplasarea lor de obicei pe malul apelor şi 
acumularea gunoaielor în timp, ele au un efect negativ, datorită poluării apelor de 
suprafaţă şi a stratului freatic. 

Tendinţe de evoluţie: 

Din punct de vedere al apelor subterane şi conform datelor de monitorizare existente 
la autorităţile de gospodărire a apelor şi protecţia mediului, nu există zone critice în 
arealul studiat. Aprecierea nu este însă corectă întrucât se referă doar la apele de 
adâncime, calitatea apelor freatice nefiind luată în considerare. În cazul acestora 
există cazuri punctuale de poluare în special în zonele industriale. 

Sub aspectul poluării apelor de suprafaţă se semnalează zona Baia de Criş, unde 
indicatorii de calitate depăşesc limita reglementată prin autorizaţia de gospodărire a 
apelor. Cauza o constituie unitatea minieră S.C. Bradmin S.A. care are activitatea 
sistată dar evacuează ape de mină. 

Evacuările directe de ape uzate industriale în râurile Cerna şi Mureş au scăzut 
semnificativ din punct de vedere atât cantitativ cât mai ales al potenţialului poluant al 
acestora. Cauza o constituie oprirea activităţilor poluante în primul rând de pe 
platforma Combinatului Siderurgic Hunedoara. Reconvertirea structurii producţiei 
industriale de aici, şi înlocuirea activităţilor poluante cu altele nepoluante este un 
proces ireversibil care va face ca impactul apelor uzate industriale asupra emisarilor 
naturali să fie menţinut sub control.  

Problema nerezolvată încă în teritoriul studiat este reprezentată de staţiile de epurare 
orăşeneşti care fie nu au capacitate suficientă, fie funcţionează la randamente 
scăzute. În plus nici una dintre ele nu conţine treaptă de epurare biologică.  

În ansamblu, se constată o stare de calitate a apelor de suprafaţă comparativă cu 
anul precedent. Calitatea apelor în secţiunile urmărite sistematic prezintă îmbunătăţiri 
sau înrăutăţiri periodice, din cauza volumului de ape uzate neepurate corespunzător, 
deversate de către agenţii economici, din cauza modului de funcţionare a staţiilor de 
epurare existente, din cauza lipsei staţiilor de epurare, în unele cazuri. În Valea Jiului 
cursurile de apă monitorizate se încadrează în clasa I de calitate conform Ordinului 
161/2006.  

Evoluţia viitoare a calităţii tronsoanelor de râuri din judeţul Hunedoara nu este 
influenţată semnificativ de implementarea Planului de Amenajare a Teritoriului. 
Obligaţia eficientizării staţiilor de epurare revine operatorilor şi este reglementată prin 
Autorizaţiile de Gospodărire a Apelor şi Autorizaţiile de mediu. 

PATJ ţine cont însă de necesitatea retehnologizării staţiilor de epurare orăşeneşti, 
pentru care există proiecte de modernizare sau/şi de extindere a capacităţii, inclusiv 
prin implementarea treptelor de epurare biologică acolo unde este cazul.  
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1.2.8.3 Calitatea solurilor 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Poluarea solurilor în judeţul Hunedoara ca urmare a activităţii din sectorul industrial 
(minier, siderurgic, energetic, etc.) se prezintă astfel, unele arii fiind afectate de mai 
multe tipuri de poluare:  

− exploatarea cărbunelui afectează aprox. 10% din suprafaţa judeţului; 

− exploatarea minereurilor feroase şi neferoase afectează aprox. 5% din 
suprafaţa judeţului; 

− exploatarea şi prelucrarea materialelor de construcţii afectează aprox. 10% 
din suprafaţa judeţului; 

− industria metalurgică afectează aprox. 10% din suprafaţa judeţului; 

− sectorul energetic afectează aprox. 10% din suprafaţa judeţului; 

− factorul de mediu sol prezintă degradări de aprox. 30% din suprafaţa judeţului. 

Terenurile aferente depozitelor de deşeuri industriale şi zonelor din vecinătatea 
acestora sunt degradate (prezintă fenomene de ravenare, şiroire), infertile şi, unele 
dintre ele, prezintă o contaminare destul de pronunţată cu metale grele (Cu, Zn, Pb, 
Mn, Cd) – mai ales solul din apropierea exploatărilor şi uzinelor de preparare a 
minereurilor polimetalice (ex. Filiala DEVAMIN).  

Reziduurile cele mai toxice sunt reprezentate de deşeurile rezultate în urma desfăşurării 
activităţilor de exploatare (deşeuri depuse în halde de steril) sau de prelucrare (deşeuri 
depuse în iazuri de decantare) a resurselor minerale. Acestea afectează toate 
componentele mediului înconjurător (apă, aer, sol), conducând la scoaterea unor mari 
suprafeţe de teren din circuitul agricol sau silvic, la distrugerea habitatului natural 
pentru fauna zonei sau la distrugerea solului fertil şi implicit a vegetaţiei de pe 
suprafeţele ocupate.  

Au fost demarate lucrări de ecologizare care au ca scop refacerea zonei cu impact 
semnificativ asupra factorilor de mediu şi încadrarea indicatorilor de calitate ai 
acestora în normele stabilite de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. 

O altă categorie de deşeuri depozitabile, cu posibil impact asupra solului, îl reprezintă 
deşeurile menajere şi nămolul de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti. 
Depozitele orăşeneşti funcţionează fără autorizaţie de mediu şi nu prezintă amenajări 
pentru protecţia factorilor de mediu, amplasamentul lor fiind de multe ori 
necorespunzător. 

Efectul poluării prin depunerea substanţelor poluate pe sol merge de la scoaterea 
temporară sau definitivă a unor terenuri din circuitul productiv, pănă la diminuarea 
cantităţivă a producţiilor agricole şi deprecierea lor calitativă. 
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1.2.9 FFaaccttoorrii  ddee  rriisscc  nnaattuurraall  

Obiectiv → Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile naturale în scopul gestionării 
eficiente a resurselor materiale 

„Studiul de fundamentare privind riscurile” care a stat la baza elaborării tematicii 
privind factorii de risc natural din cadrul prezentei documentaţii de PATJ a fost realizat 
în conformitate cu H.G. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 263 din 16 aprilie 2003).  

Hărţile de risc relevante în cadrul acestei secţiuni sunt prezentate în: 

Figura 1-1: Harta riscurilor la inundaţii şi la excese de umiditate (pag. 28); 
Figura 1-3: Harta riscurilor la alunecări de teren (pag. 32); 
Figura 1-4: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu parametrul altitudine (pag. 33); 
Figura 1-5: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu coeficientul de protecţie vegetală (pag. 34); 
Figura 1-6: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul densit. fragmentării terenului (p. 35); 
Figura 1-7: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul energia de relief (pag. 36); 
Figura 1-8: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul geodeclivitate (pag. 37); 
Figura 1-9: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu grosimea depozitelor superficiale (pag. 38); 
Figura 1-10: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu indicatorul orientarea suprafeţelor (pag. 39); 
Figura 1-11: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu natura substratului (pag. 40); 
Figura 1-12: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu ponderea fracţiunii argiloase (pag. 41). 

1.2.9.1 Inundaţii 

Situaţia inundaţiilor, pe unităţi administrativ-teritoriale şi tipuri de inundaţii – pe cursuri de 
apă/torenţi – este prezentată în Tabelul 1-7 de mai jos: 

Tabelul 1-7: Unităţi administrativ-teritoriale afectate de inundaţii 

Tipuri de inundaţii Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială 
Pe cursuri de apă Pe torenţi 

 721 Deva  – ▪ 
 722 Brad – ▪ 
 723 Hunedoara ▪ – 
 724 Orăştie ▪ – 
 725 Petroşani ▪ – 
 726 oraşul Aninoasa ▪ ▪ 
 727 Călan – ▪ 
 728 Geoagiu ▪ ▪ 
 729 Haţeg ▪ – 
 730 Lupeni ▪ ▪ 
 731 Petrila ▪ ▪ 
 732 Simeria ▪ ▪ 
 733 Uricani ▪ – 
 734 Vulcan – ▪ 
 735 comuna Baia de Criş ▪ – 
 736 Balşa ▪ – 
 737 Baru ▪ ▪ 
 738 Băcia ▪ – 
 739 Băiţa ▪ ▪ 
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Tipuri de inundaţii Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială 
Pe cursuri de apă Pe torenţi 

 740 Beriu ▪ – 
 741 Blăjeni ▪ – 
 742 Boşorod ▪ – 
 743 Bretea Română ▪ – 
 744 Bunila ▪ ▪ 
 745 Certeju de Sus – ▪ 
 746 Crişcior ▪ – 
 747 Densuş ▪ ▪ 
 748 Gurasada ▪ – 
 749 Hărău ▪ – 
 750 Ilia ▪ – 
 751 Lăpugiu de Jos ▪ ▪ 
 752 Orăştioara de Sus  ▪ ▪ 
 753 Pestişu Mic ▪ ▪ 
 754 Pui ▪ – 
 755 Rapoltu Mare ▪ ▪ 
 756 Răchitova ▪ – 
 757 Râu de Mori ▪ ▪ 
 758 Ribiţa ▪ ▪ 
 759 Romos ▪ ▪ 
 760 Sălaşu de Sus ▪ ▪ 
 761 Sântămăria Orlea  ▪ ▪ 
 762 Şoimuş ▪ – 
 763 Teliucu Inferior  ▪ ▪ 
 764 Tomeşti – ▪ 
 765 Topliţa ▪ – 
 766 Turdaş ▪ – 
 767 Vaţa de Jos ▪ – 
 768 Vorţa ▪ – 
 769 Zam ▪ ▪ 

Sursa: Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional: 
Secţiunea a V-a – Zone de risc natural (ANEXA nr. 5), publicată în Monitorul Oficial nr. 726 din 14 noiembrie 
2001 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Topirea bruscă a stratului de zăpadă (depusă din ianuarie şi februarie în cantitate 
mare) şi scurgerile de pe versanţi duc la creşterea bruscă a nivelurilor râurilor, cu 
depăşiri ale cotelor de apărare, care are ca rezultat, de regulă în perioada aprilie - mai 
a anului, fenomenul producerii inundaţiilor pe perioadă scurtă cu cantităţi mari de 
apă, pe suprafeţele zonelor cu aşezări gospodăreşti din apropierea torenţilor, pâraielor 
şi râurilor mici, în revărsarea lor spre Mureş. În această situaţie, aproape în fiecare 
primăvară, se află localităţile aşezate în zonele celor trei bazine hidrografice Mureş, 
Crişuri şi Jiu. Situaţia localităţilor cel mai des afectate din acest punct de vedere în 
ultimii ani se prezintă astfel:  
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 în zona Bazinului hidrografic Mureş – toate pâraiele de pe versanţi, cu debite 
crescute, precum: râul Sibişel (care afectează în fiecare an Sibişelul şi Căstăul), 
Valea Orăştiei (care se revarsă peste aşezările şi în vecinătăţile cu localităţile 
Orăştioara de Sus, Orăştioara de Jos, Bucium, Beriu, Sereca), canalul Streiul 
Mic (pe suprafaţa localităţii Simeria) şi toţi afluenţii de pe versanţi (în afectarea 
altor localităţi ca Sântămăria Orlea, Pui, Chimindia, Hărău, Balşa, Teliucu 
Inferior, Hunedoara, Topliţa, Turdaş, Şoimuş, Brănişca, Ilia, Gurasada, Veţel, 
Dobra, Burjuc, Zam, Densuş, Râu de Mori, Ghelari, Lelese, Bretea Română); 

 în zona Bazinului hidrografic Jiu – cu revărsare a Jiului, Jiului de Vest şi a 
afluenţilor lui şi Jieţului (care afectează Câmpu lui Neag, Iscroni, Strâmbuţa, 
Petrila, Aninoasa, Băniţa – satele Costeşti, Arsuri, Merişor); 

− în zona Bazinului hidrografic Crişuri – cu repetare în fiecare primăvară, văile de 
pe versanţi; afluenţi ai Crişului Alb, precum Valea Luncoiului, Vălişoara, Birtin, 
Valea Mică, cu revărsare spre municipiul Brad; alte localităţi afectate în 
această zonă de scurgeri de pe versanţi prin cedare de apă din stratul de 
zăpadă combinat cu precipitaţii puternice sunt: Baia de Criş, Vaţa de Jos, 
Buceş, Crişcior, Tomeşti, Blăjeni, Bucureşci. 

Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii (aprobată prin H.G. 
1.854/2005) are ca obiectiv major reducerea impactului produs de inundaţii asupra 
populaţiei şi a bunurilor, în condiţiile protecţiei mediului. 

Direcţiile de dezvoltare ale Strategiei Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii 
sunt economice, sociale şi de mediu. Sintetic acestea sunt: 

− creşterea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse de inundaţii, dar 
fiind pregătiţi pentru producerea altor asemenea fenomene; 

− diminuarea impactului măsurilor de management al riscului la inundaţii, la 
scară spaţială şi temporală asupra sistemelor ecologice; 

− utilizare adecvată a resurselor financiare pentru întreţinerea, exploatarea şi 
realizarea infrastructurilor de reducere a riscului la inundaţii; 

− practicarea unor activităţi economice (agricole, industriale, comerciale, 
locuire şi de agrement) corespunzătoare în zonele inundabile. 

Oportunităţi şi priorităţi: 

− realizarea hărţilor de risc la inundaţii, acţiune prevăzută şi în PATN, Secţiunea a 
V-a – Zone de risc natural (Legea 575/2001); în baza acestor hărţi şi a 
prevederilor normativelor pentru acest domeniu, se va putea realiza 
amenajarea teritoriului judeţului în condiţiile apărării împotriva inundaţiilor; 

− acţiuni de remediere a lucrărilor de apărare existente, de curăţare şi 
întreţinere a albiilor râurilor; 

− documentaţii tehnice actualizate privind apărarea împotriva inundaţiilor, care 
să ia în considerare clasa de importanţă a noilor construcţii aflate în 
vecinătatea apelor. 
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Figura 1-1: Harta riscurilor la inundaţii şi la excese de umiditate 
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1.2.9.2 Alunecări de teren 

Aceste fenomene produc modificări ale peisajului prin rezultatul interacţiunii mai multor 
factori naturali sau antropici: geologici, climatici, hidrologici, seismici, cărora li se 
adaugă cei socio-economici. În judeţul Hunedoara, alunecările de teren se dezvoltă 
pe fondul unui relief foarte fragmentat, al unei structuri geologice formate din roci moi 
şi a unei structuri litologice care le favorizează: marne, argile, nisipuri, depozite 
aluvionare şi loessoide, soluri gleice de versant sau lăcovişti a căror formare este 
determinată de prezenţa izvoarelor de coastă. Principalele cauze naturale care 
determină şi agravează instabilitatea versanţilor din judeţul Hunedoara sunt: 

− acţiunea apelor subterane – manifestată sub diferite forme, generează cele 
mai multe alunecări de teren sau taluze din judeţ; 

− precipitaţiile atmosferice – datorită influenţei apei la patul de alunecare, 
conduc la reactivarea unor alunecări vechi şi la apariţia unor alunecări noi; 

− eroziunea apelor curgătoare – cu acţiune permanentă la baza versanţilor. 

Dintre cauzele antropice amintim: 

− săpăturile executate pe versanţi sau la baza acestora pentru construirea de 
drumuri, case particulare, etc.; 

− defrişarea abuzivă a plantaţiilor, lizierelor şi pădurilor, care au dus la 
declanşarea alunecărilor de teren; 

− arăturile transversale pe versanţi – duc la producerea de văi torenţiale şi în 
final la distrugerea dealurilor. 

Tabelul 1-8: Unităţi administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren 

Tipul alunecărilor Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială Potenţialul de producere 
a alunecărilor primară reactivată 

451 Deva scăzut-ridicat ▪ - 
452 Brad mediu ▪ - 
453 Orăştie scăzut ▪ - 
454 Petroşani ridicat ▪ - 
455 oraşul Aninoasa ridicat ▪ - 
456 Călan scăzut-mediu ▪ - 
457 Lupeni ridicat ▪ - 
458 Petrila ridicat ▪ - 
459 Uricani ridicat ▪ - 
460 Vulcan ridicat ▪ - 
461 comuna Baia de Criş ridicat ▪ - 
462 Balşa mediu ▪ ▪ 
463 Băcia ridicat ▪ - 
464 Băiţa mediu-ridicat ▪ - 
465 Boşorod mediu-ridicat ▪ ▪ 
466 Buceş mediu ▪ ▪ 
467 Bucureşci mediu ▪ - 
468 Bunila mediu ▪ - 
469 Certeju de Sus mediu-ridicat ▪ - 
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Tipul alunecărilor Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială Potenţialul de producere 
a alunecărilor primară reactivată 

470 Crişcior mediu ▪ - 
471 Densuş mediu ▪ - 
472 Geoagiu scăzut-mediu ▪ - 
473 Lăpugiu de Jos mediu ▪ - 
474 Lunca Cernii de Jos mediu ▪ - 
475 ORĂŞTIOARA DE SUS mediu - ▪ 
476 Răchitova mediu ▪ - 
477 Râu de Mori mediu ▪ - 
478 RIBIŢA mediu ▪ ▪ 
479 Romos mediu-ridicat ▪ - 
480 Sălaşu de Sus mediu ▪ - 
481 Şoimuş ridicat ▪ - 
482 Teliucu Inferior ridicat - ▪ 
483 Tomeşti mediu ▪ - 
484 Vaţa de Jos  mediu ▪ - 
485 Vălişoara ridicat ▪ - 
486 Veţel scăzut-mediu ▪ - 

Sursa: Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, 
Secţiunea a V-a – Zone de risc natural (ANEXA nr. 7), publicată în Monitorul Oficial nr. 726 din 14 noiembrie 
2001 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Analizând unităţi administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren din judeţul 
Hunedoara, rezultă că 2 municipii, respectiv Deva şi Petroşani, 8 oraşe şi 26 de comune 
au suferit degradări importante ale zonelor urbane, rurale, agricole şi ale căilor de 
comunicaţie, cu implicaţii socio-economice importante. 

Cele mai afectate zone în ultima perioadă – reactivări periodice – sunt: zona Deva, 
zona Geoagiu, zona Ilia, zona Haţeg, zona Petrila, zona Hunedoara, zona Lupeni, zona 
Brad. Alunecările de teren au influenţe importante asupra desfăşurării circulaţiei în 
următoarele zone: 

− DJ 668 zona Dincu Mare – Tămăşasa; 
− DJ 668A zona Alun – Târsa; 
− DJ 685 zona Baraj Retezat – Cabana Rotunda; 
− DJ 687D zona Lac Cinciş – Topliţa; 
− DJ 687K zona Silvaşu de Sus – Mănăstirea Prislop; 
− DJ 706A zona Ormindea; 
− DJ 707J zona Cabana Căprioara; 
− DJ 742B zona Criş – Grosuri şi Blăjeni; 
− DJ 762 zona Rişculiţa. 

Direcţia de dezvoltare care decurge din Strategia Naţională de Protecţie a Mediului 
2004-2025 (combaterea dezastrelor naturale şi antropice) → Protecţia şi valorificarea 
durabilă a elementelor mediului natural, prin identificarea, atenuarea sau anihilarea 
efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale – inundaţii, alunecări, cutremure). 
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Oportunităţi şi priorităţi: 

− realizarea hărţilor de risc la alunecări de teren, conform prevederilor Legii 
575/2001 – Plan de Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea V – Zone de 
Risc natural. 

Figura 1-2: Harta factorului de risc Zona Crângului 
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Figura 1-3: Harta riscurilor la alunecări de teren 
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Figura 1-4: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu parametrul altitudine 
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Figura 1-5: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu coeficientul de protecţie vegetală 
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Figura 1-6: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul densit. fragmentării terenului 
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Figura 1-7: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul energia de relief 
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Figura 1-8: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu parametrul geodeclivitate 
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Figura 1-9: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări în raport cu grosimea depozitelor superficiale 
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Figura 1-10: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu indicatorul orientarea suprafeţelor 
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Figura 1-11: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu natura substratului 
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Figura 1-12: Susceptibilitatea terenurilor la alunecări, în raport cu ponderea fracţiunii argiloase 
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1.2.9.3 Seismicitate, furtuni, secetă, îngheţ, incendii de pădure, avalanşe 

Direcţia de dezvoltare care decurge din Strategia Naţională de Protecţie a Mediului 
2004-2025 (combaterea dezastrelor naturale şi antropice) → Protecţia şi valorificarea 
durabilă a elementelor mediului natural, prin identificarea, atenuarea sau anihilarea 
efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale – inundaţii, alunecări, cutremure). 

Oportunităţi şi priorităţi: 

− promovarea planificării şi managementului zonelor ameninţate de dezastru; 

− proiectarea şi punerea în practică de către administraţiile locale a planurilor 
de acţiune în cazul dezastrelor şi calamităţilor naturale; 

− identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale la nivelul teritoriului judeţean.  

1.2.10 FFaaccttoorrii  ddee  rriisscc  aannttrrooppiicc  

Obiectiv → Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile antropice în scopul diminuării 
impactului asupra cadrului natural 

1.2.10.1 Halde 

Activităţile industriale reprezintă o parte importantă a economiei noastre, însă în acelaşi 
timp ele contribuie la poluarea mediului, la producerea de deşeuri şi consumă energie. 
În pofida reducerii emisiilor care a avut loc în ultimele decenii, activităţile industriale 
rămân o sursă majoră de poluare.  

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Acţiunile antropice cu impact important asupra mediului pe teritorul judeţului 
Hunedoara sunt reprezentate în primul rând de activităţile miniere de suprafaţă sau 
subteran din zonele Valea Jiului, Deva-Certej, Brad. Perimetrele miniere reprezintă zone 
critice chiar în situaţia în care activitatea de extracţie este încheiată întrucât haldele 
de steril, iazurile de decantare şi suprafaţa de teren afectată nu a fost încă 
ecologizate. Suprafaţa totală ocupată de haldele de steril de mină şi iazurile de 
decantare aferente unităţilor miniere, dar şi altor ramuri industriale (energetică), este 
de peste 9.000 ha în judeţul Hunedoara.  

Terenurile aferente depozitelor de deşeuri industriale şi zonelor din vecinătatea 
acestora sunt degradate (prezintă fenomene de ravenare, şiroire), infertile şi, unele 
dintre ele, prezintă o contaminare destul de pronunţată cu metale grele (Cu, Zn, Pb, 
Mn, Cd) – mai ales solul din apropierea exploatărilor şi uzinelor de preparare a 
minereurilor polimetalice (ex. Filiala DEVAMIN, Filiala CERTEJ, Filiala BRADMIN). 

Depozitele de steril de mină sau de steril rezultat de la procesarea minereurilor 
(polimetalice sau de cărbune) reprezintă un pericol potenţial de producere a unor 
incidente cu risc ecologic şi din cauza posibilităţilor de destabilizare a taluzelor haldelor. 
De asemenea, pot provoca emisii necontrolate de poluanţi în mediul înconjurător, ca 
urmare a producerii unor avarii la iazurile de decantare (sufozii, deficienţe geotehnice, 
etc.) care pot genera viituri cu material conţinut în iazuri, cu urmări distructive. 
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1.2.10.2 Riscuri tehnologice 

În economia judeţului, ponderea o deţine industria, din care predominante sunt 
ramurile industriei miniere şi metalurgice; o pondere importantă o deţin şi ramurile: 
energie electrică, exploatarea şi prelucrarea lemnului, materialele de construcţii, 
industria uşoară, industria alimentară, etc. 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Principalele surse industriale de poluare din judeţul Hunedoara sunt: unităţile siderurgice 
(S.C. Mittal Steel S.A. Hunedoara, S.C. Cilindrul S.A. Călan), unităţile de producere a 
energiei electrice şi termice (S.C. Electrocentrale S.A. Deva, S.E. Paroşeni şi S.C. 
Acvacalor S.A. Brad - Uzina Electrică Gurabarza), unităţile de producere a materialelor 
de construcţie (S.C. Carpatcement Holding S.A. Deva – Punct de lucru Chişcădaga, 
S.C. Carmeuse Holding S.A. Braşov – Punct de lucru Chişcădaga, S.C. Macon S.A. 
Deva, S.C. Refraceram S.A. Baru Mare, S.C. Talc Dolomita S.A. Zlaşti, S.C. Omya Calcita 
S.A. Vaţa de Jos) şi 2 din cele mai mari companii din ţară C.N.H. Petroşani şi C.N.C.A.F. 
MINVEST Deva. 

Deşeurile industriale periculoase sunt colectate separat şi se depozitează temporar în 
spaţii şi depozite special amenajate, în cadrul unităţilor unde se generează. O parte din 
aceste deşeuri se valorifică la firme autorizate în acest scop iar cealaltă parte se 
elimină prin incinerare. Gradul de valorificare este de cca. 80%. 

O situaţie aparte o constituie deşeurile periculoase rezultate de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara până la momentul opririi instalaţiilor de producere a fontei şi 
cocsificare. Constând în principal din gudroane, ele au fost depozitate într-un 
compartiment separat al haldei de zgură Buituri.  

Deşeurile industriale nepericuloase – toate deşeurile care au o valoare de întrebuinţare 
se valorifică la unităţi specializate în valorificarea deşeurilor. Celelalte deşeuri se elimină 
la depozitele de deşeuri menajere care de fapt sunt depozite mixte, menajere şi 
industriale. În anul 2007, 20% din deşeurile nepericuloase au fost valorificate şi 80% 
depozitate definitiv. Excepţie face zgura de la Combinatul Siderurgic Hunedoara care 
este evacuată pentru valorificare parţială şi depozitare definitivă în depozitul de zgură 
propriu de la Buituri. 

Deşeurile medicale specifice sunt deşeuri periculoase – se colectează separat şi 
necesită măsuri de gestionare speciale privind prevenirea infecţiilor. Aceste deşeuri 
sunt eliminate prin incinerare în crematoriile existente la nivelul spitalelor. Unităţile de 
incinerare a deşeurilor spitaliceşti nu corespund normativelor de protecţie a mediului şi 
ca urmare au intrat într-un program de închidere – dezafectare eşalonată. 

Nămolurile rezultate din staţiile de epurare – după uscare pe paturile de uscare sunt 
eliminate la depozitele de deşeuri menajere. Nu există facilităţi şi nici o tradiţie în 
utilizarea nămolurilor în agricultură. 

Tendinţe de evoluţie: 

Conform datelor existente privind generarea deşeurilor de producţie pe perioada 2003 
- 2007 se remarcă o tendinţă de scădere a cantităţii de deşeuri industriale. Pentru viitor 
această tendinţă va fi şi mai accentuată, datorită sistării unor activităţi economice 
care generează cantităţi mari de deşeuri (de ex. activitatea de extracţie şi preparare a 
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minereurilor metalifere a fost sistată în anul 2006). Pe de altă parte, datorită apariţiei 
unor activităţi industriale noi se preconizează în viitor şi o diversificare a tipurilor de 
deşeuri produse. 

1.2.10.3 Deponii 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

În prezent, la nivelul judeţului există un număr de 13 depozite neconforme clasa „b” în 
zona urbană şi 9 depozite neconforme comunale. În fiecare comună din judeţul 
Hunedoara există suprafeţe ocupate de rampe de depozitare neautorizate, 
suprafeţele lor însumând cca 46 ha. Aceste depozite şi-au sistat depozitarea (Brad, 
Hunedoara, Călan, Haţeg, Geoagiu, Petrila, Lupeni, Uricani) sau îşi vor înceta 
activitatea etapizat (Rapoltu Mare, Deva, Orăştie, Vulcan, Aninoasa), conform 
prevederilor H.G. nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor, iar cele rurale 
trebuiau să-şi fi sistat depozitarea până la 16 iulie 2009. 

Direcţia de dezvoltare care decurge din Strategia Naţională de Protecţie a Mediului 
2004-2025 (combaterea dezastrelor naturale şi antropice) →- Protecţia şi valorificarea 
durabilă a elementelor mediului natural, prin identificarea, atenuarea sau anihilarea 
efectelor fenomenelor distructive (riscuri antropice - riscuri tehnologice, deponii, halde 
de steril). 

Oportunităţi şi priorităţi: 

− măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin: 

→ realizarea de deponii ecologice; 

→ implementarea unui program de educaţie a populaţiei privind selectarea 
şi gospodărirea deşeurilor; 

→ elaborarea studiului de fezabilitate în vederea eliminării deşeurilor toxice 
şi a celor medicale; 

→ evidenţierea şi evaluarea fostelor deponii; 

→ instituirea unui sistem de monitorizare a vechilor deponii, 

− reducerea poluării industriale se poate realiza prin: 

→ dotarea cu instalaţii de reţinere a particulelor cu mai multe câmpuri de 
reţinere în vederea reducerii impactului sectorului energetic produs 
asupra solului; 

→ reducerea poluării industriale se poate realiza prin diminuarea cantităţilor 
de substanţe poluante deversate în apele reziduale ale agenţilor 
economici industriali, în special a celor din industria extractivă şi de 
preparare a substanţelor minerale utile; 

→ reducerea poluării industriale se poate realiza prin promovarea utilizării 
tehnologiilor curate şi a implementării sistemelor de management de 
mediu; 

→ reducerea poluării industriale se poate realiza prin implementarea 
măsurilor programului de conformare privind modernizarea instalaţiilor din 
industrie. 
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11..33  ZZoonnee  pprrootteejjaattee,,  ppeeiissaajjuull  ccuullttuurraall  nnaaţţiioonnaall  

1.3.1 PPaattrriimmoonniiuull  nnaattuurraall  pprrootteejjaatt  

Pe teritoriul judeţului Hunedoara sunt 2 parcuri naţionale, 41 rezervaţii şi monumente ale 
naturii (conform H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea de arie protejată pentru noi zone, 
H. G. nr. 1581/2005 privind instituirea de arie protejată pentru noi zone, Legii nr. 5/2000 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a – Zone 
protejate) şi 21 de situri de importanţă comunitară ca parte a reţelei ecologice 
europene NATURA 2000 în România (conform Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor 
de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 
2000 în România). 

Datorită patrimoniului bogat în zone naturale şi construite, din punct de vedere istoric, 
cultural, şi etnografic Hunedoara face parte dintre judeţele cu potenţial turistic de 
interes naţional. 

Acest potenţial turistic constituie una din cele mai importante rezerve de dezvoltare 
economică şi socială a judeţului, cu condiţia unei amenajări responsabile a teritoriului, 
principala preocupare în acest sens fiind protejarea, conservarea, reabilitarea şi 
punerea corespunzătoare în valoare a mediului natural şi construit. 

1.3.1.1 Parcuri naţionale, naturale, rezervaţii şi monumente ale naturii 

I. ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL ŞI MONUMENTE ALE NATURII 
1.0. Rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale sau naturale 
Poziţia Denumirea    Suprafaţa(ha) Judeţul 
C  Retezat     38.047,00 Hunedoara 
N Grădiştea Muncelului-Cioclovina 10.000,00 Hunedoara 

La acestea se adaugă Parcul Naţional Defileul Jiului, constituit prin Hotărârea nr. 1581 
din 8.12.2005 privind instituirea de arie naturală protejată pentru noi zone (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 24 din 11.01.2006) şi Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor. 

Nr. crt. Arie naturală protejată  Suprafaţa(ha) Judeţul  Nr. aviz CMN 
A.  Parcuri naţionale 
A.1.  Defileul Jiului    11.127,00  GJ, HD   B, 1160/08.02.2005 

2.0.  Rezervaţii şi monumente ale naturii 
Judeţul Hunedoara 

Nr. crt.  Denumirea, Localizarea, Suprafaţa (ha) 
2.494. Rezervaţia ştiinţifică Gemenele PN-C, Comuna Râu de Mori (1.629,40) 
2.495. Peştera cu Corali PN-C Oraşul Uricani, satul Câmpu lui Neag (0,50) 
2.496.  Peştera Zeicului PN-C Oraşul Uricani, satul Câmpu lui Neag (1,00) 
2.497.  Complexul carstic Ponorici-Cioclovina PN-N, Comuna Boşorod (1,50) 
2.498.  Piatra Crinului, Municipiul Petroşani 0,50 
2.499.  Peştera Şura Mare, Comuna Pui 5,00 
2.500.  Peştera Tecuri, Comuna Baru, satul Baru 2,00 
2.501.  Locul fosilifer Lăpugiu de Sus, Comuna Lăpugiu de Jos 5,00 
2.502.  Locul fosilifer cu dinozauri de la Sânpetru, Comuna Sântămăria-Orlea, sat Sânpetru 5,00 
2.503.  Peştera Cizmei, Comuna Bulzeştii de Sus 1,00 
2.504.  Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga, Municipiul Deva 78,40 
2.505.  Fânaţele Pui, Comuna Pui 13,00 
2.506. Fânaţele cu narcise Nucşoara, Comuna Sălaşu de Sus 20,00 
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2.507. Mlaştina Peşteana, Comuna Densuş, satul Peşteana 2,00 
2.508. Calcarele de la Faţa Fetii, Comuna Râu de Mori 3,00 
2.509. Vârful Poieni Comuna Sălaşu de Sus, sat Ohaba de sub Piatră 0,80 
2.510. Măgurile Săcărâmbului, Comuna Certeju de Sus, satul Săcărâmb 13,00 
2.511. Pădurea Chizid, Municipiul Hunedoara 50,00 
2.512. Pădurea Bejan, Municipiul Deva 70,00 
2.513. Locul fosilifer Ohaba – Ponor, Comuna Pui, satele Ohaba şi Ponor 10,00 
2.514. Muntele Vulcan, Comuna Buceş 5,00 
2.515. Podul natural de la Grohot, Comuna Bulzeştii de Sus, satul Grohot 1,00 
2.516. Pădurea Slivuţ, Oraşul Haţeg 40,00 
2.517. Calcarele din Dealul Măgura, Comuna Băiţa, satul Crăciuneşti 120,00 
2.518. Dealul Cetăţii Deva, Municipiul Deva 30,00 
2.519. Măgura Uroiului, Oraşul Simeria 10,00 
2.520. Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna, Comuna Rapoltu Mare 12,50 
2.521. Cheile Madei, Comuna Balşa, satul Mada 10,00 
2.522. Cheile Crivadiei, Comuna Băniţa, satul Crivadia 10,00 
2.523. Dealul şi Peştera Bolii, Comuna Băniţa 10,00 
2.524. Arboretumul Simeria, Oraşul Simeria 70,00 
2.525. Codrii seculari pe Valea Dobrişoarei şi Prisloapei, Comuna Bătrâna 139,30 
2.526. Pădurea Pojoga, Comuna Zam, satul Pojoga 20,00 
2.527. Calcarele de la Godineşti, Comuna Zam, satul Godineşti 6,00 
2.528. Cheile Jieţului, Oraşul Petrila 10,00 
2.529. Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor, Comuna Ribiţa 20,00 
2.530. Cheile Cernei, Comuna Lunca Cernii de Jos 2,00 
2.531. Cheile Taia, Oraşul Petrila 2,00 
2.532. Apele mezotermale Geoagiu-Băi, Geoagiu 8,00 
2.533. Rezervaţia Boholt, Comuna Şoimuş, satul Boholt 1,00 
2.534. Calcarele de la Boiul de Sus, Comuna Gurasada 50,00 
2.535. Paleofauna reptiliană Tuştea, Comuna General Berthelot, satul Tuştea 0,50 

Arealele protejate şi monumentele naturii din judeţul Hunedoara se încadrează în 
următoarele tipuri de rezervaţii: botanice, zoologice, geologice, speologice, 
paleontologice, mixte şi peisagistice. 

1.3.1.2 Reţeaua ecologică Natura 2000  

Reţeaua ecologică Natura 2000 reprezintă cea mai importantă reţea de situri la nivel 
european pentru protecţia naturii, acoperind aproximativ 20% din teritoriul Uniunii 
Europene şi aproximativ 17% din teritoriul României. România are un peisaj natural 
extraordinar, fiind singurul stat membru din Uniunea Europeană cu cinci regiuni 
biogeografice, dintre care două (cea stepică şi pontică) nu au fost prezente în 
Uniunea Europeană până la momentul aderării României şi Bulgariei în 2007. 

Scopul său este de a conserva pe termen lung habitatele şi speciile de interes 
comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000. Reţeaua ecologică 
Natura 2000 susţine şi promovează practicile tradiţionale, asigurând beneficii 
economice şi sociale. Directiva Habitate promovează dezvoltarea durabilă la nivel 
local şi regional prin asigurarea unor cerinţe economice, sociale şi culturale, permiţând 
desfăşurarea activităţilor care nu afectează în sens negativ conservarea habitatului 
sau speciilor pentru care a fost declarat situl. 

Reţeaua Natura 2000 include două tipuri de situri: 

 Ariile Speciale de Conservare (SCAs) desemnate pentru protecţia speciilor şi 
habitatelor ameninţate, enumerate în anexele Directivei Habitate; 
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 Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică (SPAs), care sunt clasificate în cadrul 
Directivei Păsări pe baza faptului că sunt populate de un mare număr de 
specii de păsări pe cale de dispariţie. 

În conformitate cu Ordinul nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România – emitent: Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile (publicat în: Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2008), din Lista 
siturilor de importanţă comunitară judeţul Hunedoara deţine următoarele poziţii: 

Denumirea sitului, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente): 

(1) ROSCI0028 Cheile Cernei: Lunca Cernii de Jos (2%), Topliţa (3%); 
(2) ROSCI0029 Cheile Globului, Cibului şi Măzii: Balşa (2%); 
(3) ROSCI0054 Dealul Cetăţii Deva: Deva (2%);  
(4) ROSCI0063 Defileul Jiului: Aninoasa (21%), Petroşani (2%), Vulcan (1%) 
(5) ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior: Burjuc (55%), Gurasada (24%), Zam (31%); 
(6) ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei: Râul de Mori (<1%); 
(7) ROSCI0085 Frumoasa: Beriu (<1%), Orăştioara de Sus (10%), Petrila (<1%), Petroşani (<1%); 
(8) ROSCI0087 Grădiştea Muncelului-Cioclovina: Băniţa (62%), Baru (41%), Beriu (<1%), 

Boşorod (42%), Orăştioara de Sus (59%), Petrila (2%), Petroşani (5%), Pui (38%); 
(9) ROSCI0110 Măgurile Băiţei: Băiţa (2%); 

(10) ROSCI0121 Muntele Vulcan: Blăjeni (<1%), Buceş (<1%); 
(11) ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest: Uricani (3%), Vulcan (<1%); 
(12) ROSCI0136 Pădurea Bejan: Cârjiţi (<1%), Deva (1%); 
(13) ROSCI0188 Parâng: Petrila (18%), Petroşani (26%); 
(14) ROSCI0217 Retezat: Pui (1%), Râu de Mori (54%), Sălaju de Sus (40%), Uricani (17%); 
(15) ROSCI0236 Strei-Haţeg: Baru (46%), Bretea Româna (<1%), Haţeg (33%), Lupeni (<1%), Pui 

(33%), Sălajul de Sus (32%), Sântămărie-Orlea (4%), General Bertlot (9%); 
(16) ROSCI0250 Ţinutul Pădurenilor: Bătrâna (10%), Bunila (4%), Cebăl (6%), Lăpugiu de Jos 

(<1%), Lunca Cernii de Jos (14%); 
(17) ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna: Rapoltu Mare (<1%). 

În conformitate cu H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specifică 
avifaunistică, ca parte integrală a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în România 
(publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 739 din 31.10.2007), din Lista ariilor de 
protecţie specială avifaunistică judeţul Hunedoara deţine următoarele poziţii: 

Denumirea sitului, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente): 

(1) ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei: Zam (2%); 
(2) ROSPA0045 Grădiştea Muncelului-Cioclovina: Băniţa (58%),Baru (41%), Beriu (<1%), 

Boşorod (42%), Orăştioara de Sus (59%), Petroşani (<1%), Pui (38%); 
(3) ROSPA0084 Munţii Retezat: Pui (1%), Râu de Mori (52%), Sălaşu de Sus (40%), Uricani 

(17%). 

Analiza situaţiei actuale din judeţul Hunedoara privind natura, calitatea şi cantitatea 
bunurilor de patrimoniu natural a permis identificarea şi delimitarea unui număr de 6 
areale cu o densitate mare de elemente naturale ocrotite prin lege, a căror 
valorificare corespunzătoare prin respectarea normelor specifice de protecţie nu este 
suficientă, ea necesitând şi o preocupare de punere în valoare prin măsuri specifice de 
amenajare a teritoriului. Acestea sunt: 

(1) ZONA APUSENI – se desfăşoară în partea de nord a judeţului, în zona Munţilor 
Bihorului şi a depresiunii Brad; 
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(2) ZONA MUREŞUL INFERIOR – cuprinde zona reprezentată de culoarul Mureşului 
Inferior şi o zonă din munţii Metaliferi; 

(3) ZONA CERNA;  

(4) ZONA ORĂŞTIE-PARÂNG – cuprinde zona muntoasă a Munţilor Şureanu şi 
Parâng, în sud-estul judeţului; 

(5) ZONA HAŢEG-RETEZAT – amplasată în sud-estul judeţului, cuprinde Valea 
Cernei şi Masivul Retezat. 

Zonele naturale protejate sunt un obiectiv de importanţă vitală pentru păstrarea 
echilibrului ecologic din teritoriu. Rezervaţiile naturale create atât pentru frumuseţea 
peisajului cât şi pentru însemnătatea lui ştiinţifică constituie şi un potenţial valoros pentru 
dezvoltarea turismului. Zonele cuprinzând valori de patrimoniu natural trebuie 
conservate şi valorificate. 

Obiectiv → Prezervarea şi valorificarea valorilor de patrimoniu natural 

Oportunităţi şi priorităţi: 

− Programe de dezvoltare a ecoturismului; 

− Crearea unei reţele de accese în zonele protejate cu un impact redus asupra 
cadrului natural; 

− Dezvoltarea unui turism durabil care să valorifice patrimoniul natural. 

1.3.2 PPaattrriimmoonniiuull  ccoonnssttrruuiitt  pprrootteejjaatt  

Scopul principal al „Studiului de fundamentare privind zonele protejate naturale şi 
construite din judeţ”1 a fost să organizeze acest material vast (istoric, arheologic, 
cartografic, arhitectural-urbanistic, etc.) astfel încât să se obţină un tablou general 
suficient de coerent pentru a evalua potenţialul judeţului din punct de vedere al 
valorilor respective. De asemenea, a contribuit la elaborarea de propuneri referitoare 
la modalităţile de protecţie şi de integrare a acestora în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului. 

Pentru aceasta, gruparea acestor valori conform criteriului funcţional-cronologic (pe 
clase de monumente, incluzând factorul cronologic) s-a corelat cu criteriul teritorial 
(gruparea pe zone sau pe trasee). În felul acesta valorile respective pot fi urmărite şi 
evaluate în felurite moduri şi pot fi inserate în diverse programe sau strategii de 
dezvoltare sau/şi protecţie. Se obţine, astfel, o zonificare a teritoriului judeţului conform 
acestor criterii, altfel spus, o definire a unor zone şi trasee conţinând valori de 
patrimoniu asemănătoare. 

Pentru o mai bună corelare, reluăm mai jos criteriul funcţional-cronologic, urmat de cel 
teritorial. 

                                                 

1 elaborat de S.C. QUANTUM LEAP S.A. în colaborare cu UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA – Facultatea de 
Arhitectură (2008) 
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Criteriul funcţional-cronologic prezintă următoarele grupări: 

 situri preistorice (Paleolitic, Mezolitic, Neolitic, Epoca Metalelor), până în primul 
mileniu î.Hr, reprezentând în general aşezări, fortificaţii şi necropole; 

 situri şi arhitecturi antice (Dacice, Romane şi Daco-Romane); 
 situri şi arhitecturi premedievale şi medievale:  

- cetăţi şi curţi feudale;  
- biserici cu diferite destinaţii (parohiale, mănăstireşti, capele, etc.); 
- biserici de lemn; 
- alte arhitecturi sau amenajări (industriale/miniere, necropole, etc.); 

 ansambluri de arhitectură şi arhitecturi urbane premoderne: 
- civile; 
- militare; 
- bisericeşti; 
- industriale; 

 ansambluri de arhitectură rurală şi arhitecturi rurale premoderne; 
 ansambluri de arhitectură şi arhitecturi urbane moderne: 

- civile; 
- militare; 
- bisericeşti; 
- industriale; 
 

 ansambluri de arhitectură rurală şi arhitecturi rurale moderne. 

Criteriul teritorial (incluzându-le şi pe celelalte două) pune în evidenţă următoarele 
zone şi direcţii: 

(1) zona Munţilor Metaliferi (aria dintre satele Bulzeşti şi Crăciuneşti), cuprinzând: 
situri arheologice paleolitice, neolitice şi de epoca metalelor (extrem de 
importante sunt peşterile locuite, pe lungi durate de timp, cum ar fi cele de la 
Bulzeşti, Crăciuneşti, Balşa, etc.), coroborate cu localităţi rurale având 
caracteristicle corespunzătoare habitatului montan şi premontan al Apusenilor 
(dominate de bisericile de lemn). 

Din acest punct de vedere, zona se extinde către est (mai ales prin 
Depresiunea Hălmagiu şi către bazinul Begăi, Luncani), făcând joncţiunea cu 
zonele asemănătoare din judeţele Arad şi Timiş.  

Zona se caracterizează şi prin exploatările şi prelucrările metalifere timpurii 
(antichitate şi ev mediu), grupate mai ales în aria Baia de Criş-Brad-Crişcior, 
localităţi care conţin şi importante valori urbanistice şi arhitectonice 
medievale. 

(2) zona Munţilor Retezat - Parâng (depresiunea Petroşani), cuprinzând: situri 
arheologice paleolitice, neolitice şi de epoca metalelor (mai ales aria Uricani-
Vulcan şi Petroşani-Petrila), cu unele peşteri locuite (Bolii, Câmpu lui Neag, 
etc.). 

Zona se caracterizează şi prin exploatările miniere (unele cu antecedente 
antice), exploatări formând un lanţ de oraşe miniere (Uricani - Petrila) care se 
dezvoltă începând cu perioada premodernă şi modernă (secolul XVIII-XIX), 
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etape de la care se păstrează atât elemente importante de arhitectură 
industrială, cât şi de arhitectură civilă, conturând centre având caracterul 
specific acestor realităţi. 

(3) zona de vest a Munţilor Şureanu, cuprinzând o mare concentrare de situri 
paleolitice, neolitice şi de epoca metalelor, unele adăpostite de peşteri 
(Cioclovina, Federi, Ponor, etc.); 

(4) zona de nord-vest a Munţilor Şureanu şi văii Orăştiei, cuprinzând: situri 
arheologice paleolitice, neolitice, etc. (inclusiv peştera de la Grădiştea de 
Munte). 

Zona conţine cea mai mare concentrare de situri dacice (din aşa numiţii 
Munţi ai Orăştiei, cu punctele Costeşti, Blidaru, Piatra Roşie, Grădiştea de 
Munte, etc.), cu cetăţi, turnuri, aşezări civile, sanctuare şi anexe ale locului: 
zona şi componentele sale sunt incluse în „Patrimoniul Universal”, validându-se 
astfel importanţa cu totul deosebită a ei şi preconizându-se măsuri de 
protecţie speciale; acestea sunt suprapuse parţial de intervenţii romane, din 
etapele timpurii ale ocupării teritoriului Daciei. 

Valea Orăştiei conţine un lanţ de sate medievale (cu componentre de 
arhitectură de secol XVII-XIX) cu caracteristici asemănătoare, relativ 
compacte, arie care se articulează la cele două capete cu arealul oraşului 
Orăştie şi, respectiv, cu aria cetăţilor dacice. 

(5) Depresiunea Haţegului, prelungită spre nord până la Călan, cuprinzând o 
concentrare impresionantă de ansambluri locuite, curţi cneziale, biserici 
(capele de curte), mânăstiri şi cetăţi medievale, acoperind secolele XI-XVI, ale 
populaţiei româneşti organizată conform dreptului autohton şi inclusă ca 
atare în Regatul Maghiar. 

Această arie este organizată pe văi (Răchitova, Poieni, Râul Mare, Râuşor, 
Sibişel, Râu de Mori, Paroş, Strei, etc.), înaintând până la poalele Munţilor 
Retezat. 

Aria include oraşul Haţeg, iar spre nord aria se extinde până în zona oraşului 
Călan, ultimul conţinând câteva situri extrem de importante (Strei, 
Streisângeorgiu); cele două oraşe (Haţeg şi Călan) au şi arhitecturi de secol 
XVIII-XIX, formând centre istorice, iar Călan conţine atât vestigii antice 
(staţiunea romană Aquae), cât şi elemente de arhitectură industrială de secol 
XIX. 

Spre vest, aria se învecinează cu arealul fostei capitale de Daciei Romane – 
Sarmizegetusa. 

(6) Zona Deva - Hunedoara - Simeria - Geoagiu - Orăştie: amplă arie liniară 
structurată prin valea Mureşului şi articulând spre sud arealul Hunedoarei, 
caracterizată prin concentrări de situri arheologice paleolitice, neolitice şi de 
epoca metalelor (inclusiv conţinute de peşteri ca cele de la Nandru), cu un 
vârf de importanţă în zona Turdaş (la vest de Orăştie); aria conţine şi situri 
romane importante: Veţel (Micia), Geoagiu Băi (Germisara), Cigmău, etc..  
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Zona este timpuriu organizată de Regatul Maghiar (făcând astfel legătura 
spre est cu aria de colonizare săsească, din jurul Orăştiei), în jurul cetăţilor 
regale Deva şi Hunedoara, cu proprietăţi ample de sate şi terenuri, cedate 
familiei Hunedoreştilor în sec. XV, împreună cu imensele lor domenii; este o 
zonă de interferenţă dintre culturile românească, maghiară şi germană 
(săsească). 

Această zonă are în componenţă şi cele mai vechi aşezări medievale cu 
statut urban (în special Deva, Hunedoara şi Orăştie), dintre care ultima conţine 
cel mai important centru istoric medieval (cu arhitecturi acoperind secolele 
XIII-XIX, centrat pe biserica fortificată de secol XII-XVI); restul centrelor istorice 
conţin arii dezvoltate pe parcursul sec. XIV-XIX, cu arhitecturi majoritar din sec. 
XVIII-XIX; există, apoi câteva concentrări de exploatare şi prelucrare de 
metale (Ghelari, Teliuc, Hunedoara) cu vestigii ale instalaţiilor industriale din 
sec. XIX- XX; 

(7) Zona de vest a văii Mureşului (Leşnic-Gurasada): este o continuare pe această 
direcţie a ariei anterioare, caracterizată prin concentrare de sate cu 
arhitecturi medievale importante (edificate de familile cneziale locale); în 
afara vechilor biserici de zid se întâlnesc şi numeroase biserici de lemn. 

Lista monumentelor istorice, în conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 
2314/2004 este cuprinsă în Anexa 1 la Partea I – Analiza situaţiei existente şi 
identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea. 

În conformitate cu Ordinul nr. 2.379/2008 al Ministerului Culturii şi Cultelor, se clasează 
ca monument istoric „Linia ferată industrială cu ecartament îngust Brad-Crişcior”, din 
judeţul Hunedoara, la categoria ansamblu, grupa B, cod în Lista monumentelor istorice 
HD-II-a-B-20927, cu următoarele componente: 

− Linie ferată industrială cu encadrament îngust, municipiul Brad, judeţul 
Hunedoara, cod HD-II-m-B-20927.01 

− Linia ferată industrială cu encadrament îngust, comuna Crişcior, judeţul 
Hunedoara, cod HD-II-m-B-20927.02 

De asemenea, în conformitate cu Ordinul nr. 2.598/2008 al Ministerului Culturii şi Cultelor, 
se clasează ca monument istoric imobilul Biserica „Adormirii Maicii Domnului”, satul 
Stănija, comuna Buceş, judeţul Hunedoara, la grupa B, cod în Lista monumentelor 
istorice HD-II-m-B-20936. 

Obiectiv → Prezervarea şi valorificarea valorilor de patrimoniu construit în scopul 
cunoaşterii şi valorificării istoriei locurilor în vederea conturării identităţii lor 
contemporane 

Oportunităţi şi priorităţi: 

− Dezvoltarea unui turism durabil care să valorifice patrimoniul cultural, cu 
avantaje atât culturale cât şi economice; 

− Creşterea interesului autorităţilor locale pentru dezvoltarea de evenimente 
culturale în spaţiul public, care să valorifice tradiţiile zonei. 
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11..44  RReeţţeeaauuaa  ddee  llooccaalliittăăţţii  

Linii directoare ale politicii naţionale, în contextul integrării europene: 

(1) Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare 
spaţială 

→ Dezvoltarea spaţială policentrică şi echilibrată, cu anticiparea ariilor cu 
funcţiuni metropolitane 

(2) Structurarea armăturii urbanizării prin dezvoltarea reţelei de localităţi urbane 

→ Formarea de oraşe şi regiuni urbane dinamice, atrăgătoare şi 
competitive, având totodată rolul de susţinere a procesului de urbanizare 

(3) Afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată diferitelor categorii de teritorii 

→ Dezvoltarea endogenă, bazată pe diversitate şi performanţă, a spaţiilor 
rurale, în perspectiva atingerii de către România în anul 2025 a nivelului 
mediu actual de urbanizare din ţările UE; 

→ Promovarea parteneriatelor oraş - mediu rural. 

(4) Consolidarea legăturilor trans-carpatice ca suport al dezvoltării regionale şi al 
asigurării accesului echivalent la infrastructură şi la cunoaştere 

→ Dezvoltarea policentrică pentru o mai bună accesibilitate şi pentru 
crearea unei trame naţionale de interconectare funcţională a viitoarelor 
regiuni; 

→ Utilizare eficientă şi durabilă a infrastructurilor; 
→ Răspândirea inovaţiilor şi a cunoştinţelor. 

(5) Valorificarea patrimoniului natural şi cultural 

→ Ocrotirea şi valorificarea integrată a patrimoniului natural şi cultural; 

→ Utilizarea cu precauţie a fondului forestier, a oglinzilor şi cursurilor de apă, 
a suportului edafic şi a biodiversităţii, cu luarea în considerare a riscurilor 
legate de intensificarea activităţilor antropice şi schimbările climatice; 

→ Gestionarea creativă a patrimoniului cultural şi a peisajelor culturale.  

1.4.1 SSttrruuccttuurraa,,  iieerraarrhhiizzaarree,,  iinnddiiccaattoorrii  ddee  ddeeffiinniirree  aa  llooccaalliittăăţţiilloorr  uurrbbaannee  

Din analiza situaţiei existente a etapei precedente se pot sintetiza unele caracteristici 
specifice ale reţelei de localităţi din judeţul Hunedoara, în raport cu obiectivele majore 
de dezvoltare a teritoriului european şi naţional. 

Teritoriul judeţului Hunedoara are o structură administrativ-teritorială ce cuprinde 69 
UAT, din care 14 sunt urbane (7 municipii şi 7 oraşe).  

Judeţul Hunedoara este cel mai urbanizat din România, 77% din populaţie locuind în 
mediul urban. 
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Densitatea în teritoriu a localităţilor, raportat la cifrele medii pe ţară indică: 

− densitate a localităţilor urbane mai mare decât media pe ţară (1,99 
oraşe/1.000 km2 faţă de 1,09 oraşe/1.000 km2); 

− densitate a satelor mai mare decât media pe ţară (59,33/1.000 km2 faţă de 
54,7 sate/1.000 km2). 

Faţă de caracteristicile rezultate în urma analizei situaţiei existente şi nivelul de 
aşteptare exprimat prin obiectivele strategice la nivel european şi naţional, în ce 
priveşte structura reţelei de localităţi se evidenţiază următorul aspect: structura reţelei 
de localităţi este destul de echilibrată atât sub aspect numeric cât şi în privinţa 
distribuţiei teritoriale a localităţilor. Astfel: 

− în municipiul reşedinţă de judeţ (Deva) se concentrează doar 14,28% din 
populaţia judeţului, dar mai mult de o treime (35,03%) se regăseşte în cadrul 
asociaţiei Provincia Corvinia şi mai puţin de jumătate (45,68%) din populaţia sa 
urbană;  

− în strategia de dezvoltare a teritoriului naţional, municipiile Deva şi Hunedoara 
sunt poli regionali de dezvoltare, iar Petroşani şi Lupeni sunt poli subregionali; 

− există un număr relativ mare de oraşe, cu mărimi ce variază de la 70.449 
locuitori – Hunedoara, până la Aninoasa, cu 4.795 locuitori; 

− nu există oraşe de dimensiuni mari de peste 100 de mii de locuitori, dar 
îndeplinesc această funcţie teritoriile interorăşeneşti Deva-Simeria-Hunedoara-
Călan şi Petroşani-Petrila-Vulcan-Uricani-Aninoasa; 

− există trei oraşe sub 10.000 de locuitori, respectiv Aninoasa, Geoagiu şi Uricani; 

− localităţile sunt uniform distribuite teritorial cu zone neacoperite doar acolo 
unde nu e permis de relief. 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Reţeaua de localităţi rurale are o largă răspândire în teritoriu, fiind în pricipal 
caracterizată de aspectele adaptării la mediul natural: 

− structura numerică a reţelei este relativ variată, fiind prezente comune de talie 
medie şi mică: 20% dintre comune au între 3.000 şi 6.000 locuitori, 58% au între 
1.000 şi 3.000 locuitori şi 21% comune sub 1.000 locuitori; 

− nu există comune cu populaţie de peste 5.000 locuitori; 

− majoritatea comunelor au mai puţin de 3.000 locuitori, fiind situate sub media 
pe ţară de 3.426 locuitori/comună; 

− doar două comune au peste 4.000 de locuitori, respectiv Crişcior şi Pui; 

− pondere importantă o deţin comunele de talie mică, sub 2.000 de locuitori 
având o treime din totalul comunelor;  

− mărimea medie a satelor este de 246,97 locuitori/sat, dimensiune foarte 
scăzută faţă de media pe ţară de 782,4 locuitori/sat; 

− predomină comunele cu număr foarte mare de sate: o comună are 3 sate 
(1,81%), 38,18% dintre comune au între 4 şi 6 sate; 60% au între 7 şi 14 sate. 
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Obiectiv → Dezvoltarea unei reţele de localităţi policentrice şi echilibrate  

Direcţie de dezvoltare → Sunt necesare acţiuni concertate de echilibare a reţelei de 
localităţi, prin crearea unor poli urbani viabili care să antreneze dezvoltarea în teritoriu. 

Oportunităţi şi priorităţi: 

Conform principiilor şi criteriilor europene (ESPON), ierarhizarea are în vedere volumul 
populaţiei şi satisfacerea unor funcţiuni obligatorii: industrială, turistică, de transport, de 
educaţie, administrativă şi decizională. 

Întărirea şi consolidarea centrelor urbane mici va constitui un suport şi pentru 
dezvoltarea localităţilor din zonele rurale, asigurând creşterea accesului la servicii 
publice de bază pentru locuitori. 

Promovarea unor noi relaţii urban - rural este un obiectiv major promovat de Uniunea 
Europeană în documentele strategice, atât pentru dezvoltarea reţelei de localităţi cât 
şi pentru revitalizarea zonelor rurale aflate în declin. În acest sens lipsa de informaţie şi 
reticenţa autorităţilor în realizarea parteneriatelor constituie o frână care va întârzia 
accesarea fondurilor UE şi ar putea conduce la creşterea decalajelor de dezvoltare 
atât în raport cu teritoriul naţional cât şi în raport cu spaţiul UE. 

Dezvoltarea centrelor rurale cu rol intercomunal sau realizarea de parteneriate între 
localităţi rurale pentru asigurarea serviciilor teritoriale este de asemenea o modalitate 
de a antrena dezvoltarea în teritoriile rurale aflate în dificultate. 

Coridorul IV paneuropean şi traseele de mare viteză creează şansa racordării la 
teritoriul european şi vor antrena dezvoltarea localităţilor din aria de influenţă a 
acestora, prin accesibilitatea sporită, prin posibilitatea dezvoltării unor activităţi 
economice favorizate de prezenţa autostrăzii. Pentru dezvoltarea echilibrată a 
teritoriului este însă necesară conexarea tuturor localităţilor printr-o reţea de transport 
viabilă la aceste magistrale europene. 

1.4.2 DDoottăărrii  şşii  sseerrvviicciiii  ssoocciiaallee  

Direcţie de dezvoltare → Asigurarea unei reţele de dotări pentru servicii publice de 
calitate şi diversificată, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru locuitori şi 
creşterea atractivităţii localităţilor 

1.4.2.1 Dotări învăţământ 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Numărul de profesori raportat la populaţia şcolară din învăţământul superior, în special 
cel public, este mult mai mic decât media de la nivel naţional, conducând la situaţia 
de supraîncărcare a acestora. 

Una din problemele generalizate în prezent este degradarea fondului construit din 
învăţământ, fapt care conduce la funcţionarea defectuoasă a procesului de 
învăţământ mai ales la nivelul primar şi afectând îndeosebi populaţia şcolară din rural. 

Având în vedere faptul că dezvoltarea localităţilor este influenţată de nivelul de 
instruire cu consecinţe asupra stării materiale şi de sănătate a populaţiei, fiind o 
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condiţie determinantă a nivelului de trai sunt necesare măsuri concertate de stopare a 
declinului şi de asigurare a unei reţele de dotări de învăţămînt în acord cu cerinţele 
contemporane. 

Oportunităţi şi priorităţi: 

− asigurarea accesului egal şi sporit la servicii de educaţie pentru toţi locuitorii; 

− creşterea şi diversificarea serviciilor de educaţie; 

− extinderea şi diversificarea ofertei de servicii în domeniul perfecţionării şi 
orientării resurselor de muncă. 

1.4.2.2 Dotări sănătate 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Dotările în domeniul asistenţei medicale în judeţul Hunedoara asigură servicii sub nivelul 
mediu pe ţară din punct de vedere al numărului de locuitori ce revin la un medic – 589 
pe judeţ faţă de 456 pe România, dar peste medie al celor care revin la un cadru 
mediu sanitar – 165 pe judeţ faţă de 176 pe ţară. 

Distribuţia teritorială a valorilor indicatorilor analizaţi indică faptul că există diferenţe 
foarte mari între cele două medii urban şi rural, precum şi între diversele areale din 
judeţ. În localităţile urbane există o relativ bună asigurare cu servicii de sănătate. 

Accesul redus la serviciile de sănătate, din rural îndeosebi, are repercusiuni asupra stării 
de sănătate, a creşterii mortalităţii, mortalităţii infantile şi în final asupra nivelului de trai. 
Atractivitatea localităţilor este influenţată de asigurarea dotărilor de sănătate. 

Oportunităţi şi priorităţi: 

Asigurarea condiţiilor optime pentru îmbunătăţirea stării de sănătate presupune măsuri 
de atragere a personalului calificat medical în mediul rural, modernizarea unităţilor 
sanitare existente, crearea de noi unităţi medicale dotate corespunzător. 

1.4.2.3 Dotările culturale  

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Dotările culturale se află într-un declin continuu din cauza suportului financiar redus şi a 
schimbării mentalităţii cu privire la informaţia culturală. Renunţarea la sălile de 
cinematograf şi la căminele culturale din localităţile rurale sunt unele aspecte generale 
ce se înscriu în tendinţele la nivel naţional. 

Concentrarea dotărilor culturale este în municipiul Deva şi în localităţile urbane, fapt 
care nu asigură accesul locuitorilor din zonele de est ale judeţului la servicii culturale de 
calitate. 

Oportunităţi şi priorităţi: 

În vederea stopării acestor fenomene sunt necesare măsuri concertate care să 
conducă la îmbunătăţirea şi diversificarea dotărilor de cultură în corelare cu nevoile 
populaţiei, precum şi cu resursele de patrimoniu cultural ale judeţului. În localităţile 
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rurale alături de fondurile la nivel naţional sunt de menţionat şi fondurile comunitare de 
dezvoltare rurală care în prezent se orientează şi spre valorificarea patrimoniului cultural 
local. 

1.4.3 EEcchhiippaarreeaa  hhiiddoo--eeddiilliittaarrăă  aa  llooccaalliittăăţţiilloorr  

Judeţul Hunedoara, din punct de vedere administrativ, este sistematizat în 14 localităţi 
urbane şi 55 de comune, cu o populaţie totală de 487.115 locuitori. Din totalul 
populaţiei un procent de 81,41% (396.585 locuitori) este racordat la reţeaua de apă 
potabilă (conform Anuar 2006 al judeţului Hunedoara).  

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Companiile: R.A.A.V.J. Petroşani, Prestatorul Haţeg, R.A.I.L. Hunedoara, Activitatea 
Orăştie, S.G.C.L. Geoagiu, General Simprest Simeria, Apaprod Deva, Acvacalor Brad şi 
Hidrotermtrans Călan sunt principalii operatori ai sistemului de canalizare a apelor 
reziduale şi ai principalelor staţii de epurare. Staţiile de tratare sunt subdimensionate şi 
tratarea apei este insuficientă, fiind încărcată cu substanţe organice, NH3 şi alţi 
poluanţi. Acest fapt duce la o calitate scăzută a apei de suprafaţă. Populaţia afectată 
este de aproximativ 400.000 de locuitori.  

În ceea ce priveşte calitatea vieţii, oamenii sunt descurajaţi în folosirea cursurilor de 
apă respective pentru activităţi de agrement. De asemenea, ele prezintă un impact 
negativ asupra florei şi faunei acvatice. Impactul asupra mediului natural include 
degradarea solului, creşterea riscului producerii alunecărilor de teren şi influenţa 
negativă asupra florei şi faunei acvatice. 

Direcţie de dezvoltare → Dezvoltarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare în concordanţă cu prevederile directivelor europene, având ca finalitate 
oferirea unor servicii de calitate consumatorilor la preţuri accesibile, cu respectarea 
principiilor dezvoltării durabile, a economisirii resurselor de apă şi a protecţiei mediului. 

Principalele obiective specifice se înscriu în Strategia Naţională privind dezvoltarea 
serviciilor publice de gospodărie comunală până în anul 2030 şi au în vedere: 

− descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare; 

− extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare şi 
creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii; 

− promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de 
monopol; 

− atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi canalizare; 

− promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă şi protecţie a mediului; 

− promovarea parteneriatului social; 

− pregătirea profesională – factor major în creşterea nivelului de calitate a 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. 

Factorul de favorabilitate în dezvoltarea echipării hidro-edilitare îl reprezintă 
programele guvernamentale de susţinere a unor investiţii în domeniul reabilitării şi 
extinderii reţelelor de apă, canalizare şi epurare a apelor uzate. 
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1.4.4 LLooccuuiirreeaa  

Analiza situaţiei existente a locuirii în judeţ întocmită în etapa precedentă a evidenţiat 
faptul că 92,5% din numărul total de locuinţe în judeţ este în proprietate privată. 

Obiectiv → Asigurarea condiţiilor de locuire la standarde moderne pentru populaţie 

Oportunităţi şi priorităţi: 

Pentru asigurarea unui confort corespunzător al locuirii sunt necesare acţiuni de 
extindere controlată a fondului de locuinţe. Dezvoltarea fondului de locuinţe trebuie să 
aibă în vedere atingerea parametrilor de confort cu privire la dimensiunile suprafeţei 
locuibile, echipare cu instalaţii de apă, canalizare şi încălzire, realizarea confortului 
termic, a siguranţei şi exigenţelor de ordin estetic. 

Respectarea caracteristicilor locuirii tradiţionale în construcţia şi reabilitarea locuinţelor 
este o prioritate îndeosebi în localităţile urbane şi rurale cu fond construit specific. 

11..55  IInnffrraassttrruuccttuurrii  tteehhnniiccee  mmaajjoorree  

1.5.1 GGoossppooddăărriirreeaa  ccoommpplleexxăă  aa  aappeelloorr  

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din 
partea centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului 
Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. 

Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea 
Brad, intrând de aici în sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din 
judeţ are cca. 74 km, cu un bazin de peste 1.000 km2 şi un debit mediu Q=13,9 m3/s. 

Mureşul are cca 109 km lungime, un bazin hidrografic de 6.591 km2 în cuprinsul judeţului 
şi un debit cuprins între 93 m3/s la intrarea în judeţ şi 142 m3/s în restul judeţului. Cei mai 
importanţi afluenţi ai râului Mureş sunt: Geoagiu (41 km; 321 km2), Căian (20 km; 170 
km2), Beriu (47 km; 408 km2), Strei (93 km; 1.926 km2; cu afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, 
Şerel, Râu Alb, Râu Mare), Cerna (73 km; 738 km2). 

Jiul se formează prin unirea la Iscroni a două râuri: Jiul de Vest (55 km; 534 km2; Q=10,6 
m3/s) şi Jiul de Est (28 km; 479 km2; Q=7,5 m3/s), afluentul cel mai lung fiind Jieţul (25 km; 
81,5 km2).  

Obiectivul dezvoltării gospodăririi apelor din judeţul Hunedoara, rezultat din Strategia 
Naţională în domeniul Apei, este realizarea unei politici de gospodărire durabilă a 
apelor prin asigurarea protecţiei cantitative şi calitative a apelor, apărarea împotriva 
acţiunilor distructive ale apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu 
cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu directivele europene în 
domeniu. 

Obiectivele specifice în dezvoltarea durabilă a apelor din judeţ se înscriu în Schemele 
Directoare de Amenajare şi Management ale Bazinelor Hidrografice Mureş, Jiu şi Criş, 
instrumente de implementare a Directivei Cadru 2000/60/UE în domeniul apei. 
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Planurile de Amenajare a Bazinelor Hidrografice au ca obiective specifice: 

− determinarea cerinţelor de mediu asupra resurselor de apă; 

− realizarea şi menţinerea echilibrului dintre cerinţele de apă ale folosinţelor şi 
disponibilul de apă la sursă; 

− diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale extreme: inundaţii, 
secete, exces de umiditate, eroziunea solului; 

− utilizarea potenţialului apelor: producere de energie electrică, navigaţie, 
turism, etc. 

Planurile de Management au ca obiective: 

− atingerea şi menţinerea stării bune a apelor; 

− identificarea presiunilor antropice importante, a impactului activităţilor umane 
asupra stării apelor de suprafaţă; 

− diminuarea efectelor negative şi reducerea surselor de poluare; 

− determinarea cerinţelor de calitate asupra resurselor de apă. 

Factorul principal de favorabilitate care contribuie la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă a gospodăririi apei în judeţ este Schema Directoare de Amenajare 
a Bazinului Hidrografic, care cuprinde Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic şi 
Planul de Management al Bazinului Hidrografic, cu finalizare în anul 2009. 

Orizontul de timp este 2025, conform Strategiei Naţionale în Domeniul Apei. 

1.5.1.1 Resursele de apă, calitatea apei 

Încadrarea calităţii cursului de apă din punct de vedere global, în anul 2006, s-a făcut 
după Ordinul 161/2006, pentru concentraţii medii anuale ale indicatorilor determinaţi.  

Situaţia tronsoanelor de râuri în clase de calitate, de pe teritoriul judeţului Hunedoara, 
în anul 2006 se prezintă în tabelul următor: 

Încadrarea calităţii cursului de apă din punct de vedere global în anul 2006 s-a făcut 
după Ordinul 161/2006, pentru concentraţii medii anuale ale indicatorilor determinaţi.  

Situaţia tronsoanelor de râuri în clase de calitate, pe teritoriul judeţului Hunedoara în 
anul 2006 este prezentată în Tabelul 1-9 de mai jos: 

Tabelul 1-9: Tronsoane de râuri în clase de calitate 

Clasele de calitate Nr. 
crt. Cursul de apă Total*  

I II III IV V 
  [km] [km] [km] [km] [km] [km] 

1 Râul Mureş 109 - 109 - - - 
2 Râul Strei 93 62 31 - - - 
3 Râul Cerna 73 63 10 - - - 
4 Râul Geoagiu 41 - 41 - - - 
5 Râul Ardeu 25 - 25    
6 Râul Sibişel 28 28 - - - - 
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Clasele de calitate Nr. 
crt. Cursul de apă Total*  

I II III IV V 
  [km] [km] [km] [km] [km] [km] 

7 Râul Galbena 34 - 34 - - - 
8 Râul Orăştie 51 44 7 - - - 
9 Râul Zlata 18 18 - - - - 
10 Râul Certej 18 - - - - 18 
11 Canal Cârlete 19 - 19 - - - 
12 Râul Breazova 29 29 - - - - 
13 Râul Ritişoara 7 7 - - - - 
14 Râul Peştiş 22 22 - - - - 
15 Râul Sârbi 24 - 24 - - - 
16 Râul Crişul Alb (izvor confluenţă v. Bucureşci) 30 - 30 - - - 
17 Râul Crişul Alb (confluenţă Bucureşci - limită judeţ HD-AR) 44 - 44 - - - 
18 v. Ribiţa (izvor - confluenţă Criş Alb) 20 - 20 - - - 
 Total 685 273 394 - - 18 

* lungime totală pe teritoriul judeţului Hunedoara 

Repartiţia secţiunilor de control pe clase de calitate, conform situaţiei globale evaluate 
în anul 2006, se prezintă astfel: 

Tabelul 1-10: Secţiunile de control pe clase de calitate 

Repartiţia secţiunilor pe clase de calitate Bazinul hidrografic Total secţiuni 
I II III IV V 

  [nr.] [%] [nr.] [%] [nr.] [%] [nr.] [%] [nr.] [%] 

Criş  3 - - 3 100 - - - - - - 
Mureş  20 8 40 11 55 - - - - 1 5 
Jiu             

Încadrarea secţiunilor de monitorizare în categorii de calitate, în anul 2006, s-a făcut 
după Ordinul 161/2006 şi este prezentată în Tabelul 1-11 de mai jos: 

Tabelul 1-11: Secţiunile de monitorizare în categorii de calitate 

Categoria de calitate Nr. 
crt. Cursul de apă Secţiunea  

de control RO Metale RN Salinitate Caract. globală 

1 Râul Mureş Gelmar II II II II II 
2 Râul Mureş Brănişca II II II II II 
3 Râul Strei Baru Mare I I I I I 
4 Râul Strei Petreni I I I I I 
5 Râul Cerna Topliţa I I I I I 
6 Râul Cerna Sântuhalm II II II I II 
7 Râul Geoagiu Balşa I I I I II 
8 Râul Geoagiu Geoagiu I I I I II 
9 Râul Orăştie Costeşti I I I I I 
10 Râul Orăştie Av. Orăştie II II II I II 
11 Râul Galbena Haţeg II II I I II 
12 Râul Certej Bârsău II V II III V 
13 Râul Ardeu Bozeş I III I II II 
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Categoria de calitate Nr. 
crt. Cursul de apă Secţiunea  

de control RO Metale RN Salinitate Caract. globală 
14 Râul Sibişel Priză Orăştie I I I I I 
15 Râul Zlata Gura Zlata I I I I I 
16 Canal Cârlete Priza Haţeg I I I I II 
17 Râul Breazova Zeicani I I I I I 
18 Râul Ritişoara Priză Ghelari I I I I I 
19 Râul Peştiş Nandru I I I I I 
20 Râul Sârbi Sârbi I I I I II 
21 Râul Crişul Alb Am. Dragu-Brad I III I I II 
22 Râul Crişul Alb Crişcior I IV I I II 
23 Râul Crişul Alb Baia de Criş I IV I I II 
24 Râul Crişul Alb – v. Ribiţa Am. Ribiţa I III I I II 

Notă: RO – regim de oxigen, RN – regim de nutrienţi 

Informaţii privind calitatea biologică a cursurilor de apă au fost furnizate de către 
Direcţia Apelor Târgu Mureş pentru apele din bazinul hidrografic Mureş, şi de Direcţia 
Apelor Jiu pentru apele din bazinul hidrografic Jiu, după cum se prezintă în Tabelul 1-12 
de mai jos. 

Tabelul 1-12: Calitatea biologică a cursurilor de apă 

Elemente de calitate biologică Nr. 
crt. Râul Secţiunea 

MZB FPL mFB Încadrare biologică 

Gelmar II II II II 1 Mureş 
Brănişca II II II II 
Balşa II II II II 2 Geoagiu 
Geoagiu II II II II 

3 Ardeu Bozeş I II III II 
Costeşti I II II I 4 Orăştie 
Av. Orăştie II II II II 

5 Sibişel Priză Orăştie I II II I 
Baru Mare I I I I 6 Strei 
Petreni I II II II 

7 Zlata Gura Zlata I I I I 
8 Galbena Haţeg II II II II 
9 Canal Cârlete Priză Haţeg II II II II 
10 Breazova Zeicani I II II I 

Topliţa I II II I 11 Cerna 
Sântuhalm II II II II 

12 Ritişoara Priză Ghelari I II II I 
13 Peştiş Nandru I II II I 
14 Certej Bârsău PB III PB V 
15 Sârbi Sârbi I II II II 

Notă: MZB – macrozoobentos; FPL – fitoplacton; mFB – microfitobentos. 

Încadrarea s-a efectuat conform Ordinului 1146/2002, pentru concentraţia echivalentă 
cu valoarea de 90 percentile ale concentraţiilor regăsite în campanile lunare. 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea a II-a – Diagnostic prospectiv şi general 

 
Vol. 2/4, pagina 61/116 

Starea lacurilor 

Calitatea lacurilor din bazinul hidrografic Mureş, în anul 2006, din punctul de vedere al 
indicatorilor gradului de eutrofizare, se prezintă în tabelul următor: 

Tabelul 1-13: Calitatea lacurilor din bazinul hidrografic Mureş 

Criterii (indicatori) pentru stabilirea stării trofice 

Substanţe biogene Nr. 
crt. Lacul Clorofila „a” 

(mg/l) Azot mineral 
(mgN/l) 

Fosfor total 
(mgP/l) 

Biomasa 
fitoplanctonică 

Maximă din zona 
fotică/biomasă medie 

anuală (mg/l) 

Încadrare 
globală 

1 Gura 
Apelor 

5,45  
mezotrof 

0,458 
mezotrof 

0,0104 
mezotrof 

0,177 – ultraoligotrof 
0,064 – ultraoligotrof 

oligotrof 
 

2 Haţeg 3,88  
mezotrof 

0,564 
mezotrof 

0,0148 
mezotrof 

1,442 – oligotrof 
0,327 – ultraoligotrof 

oligotrof 
 

3 Cinciş 9,82 
eutrof 

0,545 
mezotrof 

0,0245 
mezotrof 

3,577 – mezotrof 
0,842 – ultraoligotrof 

oligotrof 
(cu uşoare 
tendinţe spre 
mezotrof) 

4 Subcetate 0,783 
eutrof 

0,783 
eutrof 

0,0235 
mezotrof 

0,577 – ultraoligotrof 
0,279 – ultraoligotrof 

oligotrof 
 

5 Bucura 0,174 
ultraoligotrof 

0,174 
ultraoligotrof 

0,0079 
ultraoligotrof 

2,804 – oligotrof 
0,993 – ultraoligotrof 

ultraoligotrof spre 
oligotrof 

Apele subterane: 

În mediul rural se constată o afectare a calităţii apei provenită din sursele individuale 
de profunzime. Cauzele sunt multiple: perimetre necorespunzătoare de protecţie 
sanitară a fântânilor, surse de contaminare în vecinătate, provenite din gospodăriile 
individuale, neigienizarea anuală a fântânilor, construcţie sau amplasament 
necorespunzător.  

Calitatea cursurilor de apă depinde în mare măsură de capacităţile şi calitatea 
epurării apei uzate rezultate din activităţile umane.  

La nivel naţional, în ceea ce priveşte starea fizică, chimică şi biologică a apelor de 
suprafaţă din România şi pe baza a 781 de secţiuni de supraveghere, aproximativ 
22,4% dintre acestea aparţineau, în 2005, categoriilor de apă IV şi V. Problemele legate 
de calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane provin în principal din apele 
uzate neepurate deversate în cursurile de apă şi însumează 79% din totalul apei uzate 
produse în România.   

1.5.1.2 Alimentarea cu apă  

Judeţul Hunedoara, din punct de vedere administrativ, este sistematizat în 14 localităţi 
urbane şi 55 de comune, cu o populaţie totală de 487.115 locuitori. Din totalul 
populaţiei, un procent de 81,41% (396.585 locuitori) este racordată la reţeaua de apă 
potabilă (conform Anuar 2006 al judeţului Hunedoara). Staţiile de tratare a apei 
tratează în vederea potabilizării apa provenind din următoarele surse: 

− de suprafaţă: 16 staţii (54,2%); 
− de profunzime: 7 staţii (25%); 
− mixte (apă de suprafaţă, cu apă de profunzime): 5 staţii (20,8%).  
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În judeţul Hunedoara sunt 28 de staţii de tratare a apei din care 16 (54,16%) sunt 
autorizate sanitar (dintre care în cadrul programului Sapard, care prevede alimentarea 
cu apă a localităţilor rurale, s-au amenajat 4 noi staţii în cursul anului 2004).  

1.5.2 RReeţţeeaauuaa  ddee  ccăăii  ddee  ccoommuunniiccaattiiii  şşii  ttrraannssppoorrtt  

Teritoriul studiat (judeţul Hunedoara) se află aşezat pe Coridorul IV paneuropean: 
Dresda/Nuremberg - Praga - Viena/Bratislava – Budapesta - Arad - Bucureşti - 
Constanţa/ Craiova - Sofia - Salonic/Plovdiv - Istanbul, actualmente concretizat prin 
legătura rutieră pe E68/7, respectiv prin calea ferată Curtici - Bucureşti - Constanţa.  

Din păcate, incapacitatea de conectare la reţele de autostrăzi şi la reţele de căi 
ferate moderne face ca teritoriul studiat să fie prost conectat cu UE, atât pe căile 
rutiere cât şi pe căile feroviare. 

1.5.2.1 Reţeaua de transport rutier 

Din punct de vedere al accesibilităţii rutiere, poziţia geo-politică a judeţului Hunedoara 
este favorabilă. Atu-ul principal al acestei zone este aşezarea ei pe Coridorul IV 
paneuropean: Dresda/Nuremberg - Praga - Viena/Bratislava - Budapesta - Arad - 
Bucureşti - Constanţa/ Craiova - Sofia - Salonic/Plovdiv - Istanbul, actualmente 
concretizat prin rutier pe E68/7, respectiv prin calea ferată Curtici - Bucureşti - 
Constanţa. A doua cale de comunicaţie majoră este E79/76, venind de la Oradea şi 
trecând prin Defileul Jiului spre Călan - Craiova - Calafat - Sofia. Calea rutieră este 
dublată de calea ferată. Astfel, zona studiată devine intersecţie între două căi de 
comunicaţie: una principală – coridorul IV paneuropean – şi cealaltă, secundară, 
Oradea - Craiova. În viitor, odată cu aderarea Republicii Serbia la Comunitatea 
Europeană, o nouă axă de comunicare se poate deschide, între Belgrad şi Cluj, via 
Deva - Hunedoara - Simeria.  

Traseele de pe Coridorul de transport multimodal Pan-European IV relevante pentru 
zona de studiu au fost stabilite prin Legea nr. 363/2006 2 privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea I – Reţele de transport, în cadrul Direcţiilor 
de dezvoltare prevăzute la cap. A. Reţeaua de căi rutiere, pct. 1. Autostrăzi, 
subpunctele 1.01: Nădlac* - Arad - Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti - Bucureşti - 
Lehliu - Feteşti - Cernavodă - Constanţa şi 1.19: Arad - Deva. De asemenea, aceeaşi 
lege prevede la pct. 2. Drumuri expres sau cu 4 benzi, subpunctul 2.18, modernizarea 
drumului E79/76 Oradea - Beiuş - Deva, respectiv legarea teritoriului zonal DHS (Deva-
Hunedoara-Simeria) cu zona de nord-vest a României. 

Judeţul Hunedoara, prin aşezarea sa geografică, reprezintă o zonă de intersecţie a 
două magistrale internaţionale de transport, care leagă atât nordul şi sudul Europei, 
cât şi vestul şi estul acesteia. Reţeaua de transport asigură legătura cu toate reţelele 
de transport ale regiunilor vecine dar şi cu cele din ţările Europei şi Asiei. Comparativ cu 
Statele Membre ale UE şi cu unele ţări est-europene, sistemul de transport românesc 
este insuficient dezvoltat şi de slabă calitate, consecinţă a investiţiilor reduse în 
infrastructura de transport realizate în perioada de tranziţie. În acest context, gradul de 
accesibilitate la reţeaua de transport a scăzut, constituind un obstacol în dezvoltarea 

                                                 

2 Legea nr. 363 din 21 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 26 septembrie 2006 
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economică, ceea ce poate duce la pierderea avantajelor oferite de poziţia 
geografică. 

Lungimea totală a reţelei drumurilor publice din judeţul Hunedoara este de 3.224,622 
km, distribuţia acestora fiind relativ uniformă pe întreg teritoriul judeţului, cu excepţia 
zonelor de munte şi a ariilor protejate. Din total, pe 8 trasee în lungime de 382,931 km 
(11,875%) sunt drumuri naţionale, pe 72 trasee în lungime de 1.425,691 km (44,212%) sunt 
drumuri judeţene şi pe 303 trasee în lungime de 1416,00 km (43,912%) sunt drumuri 
comunale. 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Din punct de vedere al gradului de modernizare, conform Hotărârii nr. 92/2006 a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, de încadrare a drumurilor publice din judeţul 
Hunedoara, reţeaua rutieră publică de drumuri deţine:  

 drumuri naţionale: 232,645 km (60,75%) drumuri modernizate, 137,689 km 
(35,96%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere care necesită reabilitare şi 
12,597 km (3,29%) drumuri nemodernizate (pietruite sau din pământ); 

 drumuri judeţene: 505,789 km (35,48%) drumuri modernizate, 239,355 km 
(16,79%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere care necesită reabilitarea şi 
680,547 km (47,73%) drumuri nemodernizate (pietruite sau din pământ); 

 drumuri comunale: 134,508 km (9,50%) drumuri modernizate, 180,831 km 
(12,77%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere care necesită reabilitarea şi 
1.100,661 km (77,73%) drumuri nemodernizate (pietruite sau din pământ). 

Densitatea (km/100 km2) este de 45,66%, situându-se peste media pe ţară, care este de 
33,1, fapt datorat amplasării în anii precedenţi pe teritoriul judeţului a obiectivelor 
industriale majore, cât şi dispersării zonelor funcţionale urbane în teritoriu. 

Nu există conectare la reţeaua de autostrăzi a UE. Drumurile naţionale 66 şi 68A sunt 
clasificate ca drumuri europene clasa B, corespunzătoare pentru traficul internaţional, 
dar secţiuni lungi din aceste reţele nu sunt compatibile cu cerinţele impuse de „Acordul 
European referitor la cele mai importante artere de trafic internaţional (AGR)” (pe o 
lungime de 60,36 km).  

Capacităţile de circulaţie la intrările şi ieşirile din oraşe sunt depăşite, lipsesc variantele 
ocolitoare ale unor localităţi pentru traseele deschise traficului naţional şi internaţional. 
Multe drumuri naţionale şi europene au o capacitate de circulaţie neadecvată, ceea 
ce conduce la blocaje şi, în consecinţă, la creşterea duratei de parcurs, costuri de 
operare ale autovehiculelor, accidente şi poluarea mediului înconjurător. 

În România, din totalul reţelei TEN-T, un număr de 4.604,6 km (34,22%) au fost reabilitaţi 
astfel încât să faciliteze deplasarea eficientă a vehiculelor iar lucrările continuă la 
ceilalţi 3.030,9 km rămaşi. Conceptul strategic anterior al reţelei rutiere din România era 
bazat pe prevederea de legături rutiere între localităţi (în mod special prin 
îmbunătăţirea drumurilor existente), consecinţa fiind că toate drumurile naţionale 
traversează un mare număr de oraşe şi comune.  
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Concluzii ale analizei situaţiei existente:  

− Localizarea României pe axele de tranzit nord-sud şi Europa-Asia accentuează 
importanţa unei infrastructuri dezvoltate – pe teritoriul judeţului va traversa 
coridorul paneuropean de transport multimodal IV: Nădlac*) - Arad - Timişoara 
- Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti - Bucureşti - Lehliu - Feteşti - Cernavodă - 
Constanţa;  

− schimbări fundamentale în structura sectorului transporturi din România de la 
planificarea cererii de transport la cererea de transport determinată de piaţă;  

− declinul şi relocalizarea industriilor care erau cel mai probabil să utilizeze 
transportul pe calea ferată;  

− moştenirea unei infrastructuri inadecvate;  

− creşterea rapidă a numărului de proprietari de autovehicule;  

− deteriorarea infrastructurii rutiere şi feroviare datorită inundaţiilor numeroase;  

− transportul intern are o capacitate insuficientă pentru mărfuri şi pasageri, în 
special în unele şi în anumite intervale de timp;  

− infrastructura de transport nu este suficient de dezvoltată şi necesită investiţii 
importante pentru atingerea standardelor europene;  

− creşterea nevoilor de construcţie de noi infrastructuri de transport;  

− creşterea nevoilor de reconstrucţie şi de reabilitare a infrastructurilor de 
transport;  

− o creştere rapidă a volumului de trafic rutier.  

Efectele negative de durată includ:  

− Creşterea blocajelor rutiere, a costurilor de operare a autovehiculelor şi a 
timpilor de parcurs;  

− Creşterea degradării mediului înconjurător.  

1.5.2.2  Reţeaua de transport feroviar 

Din punctul de vedere al accesibilităţii feroviare, poziţia geografică a judeţului 
Hunedoara devine principalul său atu. Situată pe coridorul IV Pan-European, ea poate 
deveni un important centru feroviar între Curtici şi Constanţa. 

Astfel, relevantă pentru zona de studiu este aşezarea Simeriei pe unul din traseele de 
pe Coridorul de transport multimodal Pan-European IV, stabilit prin Legea nr. 363/2006 3 
privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea I – Reţele de 
transport, în cadrul Direcţiilor de dezvoltare prevăzute la cap. B. Reţeaua de căi 
feroviare, pct. 1. Linii de cale ferată convenţionale cu viteza până la 160 km/h pe 
trasee existente reabilitate, subpunctul 1.01: Curtici* - Arad - Simeria - Vinţu de Jos - 
Alba Iulia - Coslariu - Copşa Mică - Braşov - Ploieşti - Bucureşti - Feteşti - Medgidia - 
Constanţa. De asemenea, la subpunctul 1.18 se subliniază importanţa unei a doua 

                                                 

3 nr. 363 din 21 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 26 septembrie 2006 
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direcţii, secundare (care se regăseşte şi la nivelul transportului rutier), respectiv Simeria - 
Filiaşi (Craiova - Sofia). 

1.5.2.3 Reţeaua de transport naval 

Din punctul de vedere al accesibilităţii pe apă, potenţialul râului Mureş nu este folosit, 
deşi este cuprins în planul naţional al reţelelor navigabile. 

1.5.2.4 Reţeaua de transport aerian 

Din punctul de vedere al accesibilităţii aeriene, în zonă nu există un aeroport la nivel 
european. Pe de altă parte, în jurul zonei, la distanţe de cca 100-150 km se află 3 
aeroporturi internaţionale şi anume Timişoara, Sibiu şi Cluj-Napoca. Transportul aerian 
devine eficient din punct de vedere preţ-durată la distanţe mai mari de 400 km. La 
maxim 150 km de reşedinţa de judeţ se găsesc aeroportul regional Timişoara şi cele de 
nivel inferior de la Arad, Sibiu, Cluj şi Alba Iulia.  

La cererea beneficiarului Consiliul Judeţean Hunedoara s-a propus dezvoltarea unui 
aeroport de mică capacitate pe teritoriul administrativ al satului Săuleşti, oraşul Simeria, 
unde există o unitate a Aeroclubului României, respectiv Aeroclubul Teritorial 
„Constantin Manolache” – Deva (de pe teritoriul administrativ al satului Săuleşti, oraşul 
Simeria). 

În scopul conectării judeţului Hunedoara la reţeaua naţională de transport aerian, 
autorităţile judeţene şi locale vor sprijini acţiunile Aeroclubului României de 
dezvoltare/modernizare a Aeroclubului Teritorial „Constantin Manolache” – Deva, situat 
pe teritoriul satului Săuleşti, oraşul Simeria, astfel încât pe acesta să se poată dezvolta, 
pe lângă zborurile specifice de pregătire, agrement şi sport aeronautic, şi operaţiunile 
de transport pasageri cu aeronave de mică capacitate. 

1.5.2.5 Reţeaua de transport intermodal şi combinat 

Din punctul de vedere al accesibilităţii la transportul combinat, conexiunile favorabile 
enunţate anterior nu sunt exploatate eficient, în conformitate cu Politica Europeană în 
domeniul Transporturilor, de încurajare a echilibrării modurilor de transport şi de creştere 
a eficienţei transportului de mărfuri door-to-door, folosind două sau mai multe moduri 
de transport într-un lanţ logistic integrat.  

Transportul naval are avantajul unor costuri reduse datorită capacităţii de a transporta 
cantităţi foarte mari. Oricum, costurile de încărcare/descărcare şi porturile slab 
echipate, unde lipsesc dotările necesare privind căile navigabile interioare, întârzie 
dezvoltarea transportului intermodal. Ca tendinţă, lanţul logistic devine din ce în ce mai 
complex, ca rezultat al creşterii semnificative a transportului rutier de marfă. Aceasta se 
datorează în primul rând noii orientări economice şi serviciilor door-to-door furnizate de 
operatorii rutieri. 
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Tabelul 1-14: Evoluţia transportului de marfă 

Categoria de transport 1990 1995 2000 2003 2004 
 [milioane tone/km] 
Feroviar 57,253 27,179 17,982 15,039 17,022 
Rutier 28,993 19,748 14,288 30,854 37,220 
Fluvial 2,090 3,107 2,634 3,521 4,291 
Total 88,336 50,034 34,904 49,414 58,533 

Tabelul 1-15: Ponderea pe piaţă (% din total) 

Ponderea pe piaţă 1990 1995 2000 2003 2004 
 [% din total] 

Feroviar 65 54 52 30 29 
Rutier 33 39 41 62 64 
Fluvial 2 6 8 7 7 

Bine stabilite şi competitive, serviciile private rutiere de mărfuri şi pasageri operează 
multe locaţii principale. 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Infrastructura nu a fost bine construită de la început şi, datorită slabei întreţineri, 
necesită investiţii semnificative pentru recondiţionare.  

Lipsesc iniţiativele privind intermodalitatea. Astfel, se constată dezvoltarea neuniformă 
a infrastructurii rutiere şi feroviare la nivel judeţean (capacitatea insuficientă de 
absorbţie şi de administrare a fondurilor comunitare).  

Bine stabilite şi competitive, serviciile private rutiere de mărfuri şi pasageri nu operează 
multe locaţii rurale. Reţeaua rutieră este subdezvoltată, prezintă o densitate scăzută la 
nivel judeţean şi o slabă întreţinere, generând potenţial de accidente (există multe 
secţiuni rutiere cu puncte periculoase). Densitatea scăzută a reţelei de autostrăzi, fără 
legături la UE, regiuni de dezvoltare sau state vecine precum şi slaba aplicare şi 
consolidare a legislaţiei guvernamentale în vigoare (care include testarea pentru 
permisul de conducere, masa de încărcare şi greutatea pe axă, control la parametrii 
tehnici ai autovehiculelor şi controlul mărfurilor periculoase) conduc la un grad scăzut 
al siguranţei rutiere.  

Situarea pe TEN-T şi pe Coridorul IX. Potenţial de dezvoltare al transportului de mărfuri şi 
de agrement pe Dunăre. Potenţial de dezvoltare pentru transportul rutier, feroviar şi 
aerian de mărfuri şi de călători. Potenţial de dezvoltare transportului multimodal şi 
combinat pentru tranzit, trafic internaţional şi intern. Dezvoltarea călătoriilor de afaceri 
şi turism în toate oraşele şi judeţele. Potenţial de creştere economică în toate regiunile. 
Eventualitatea unei alinieri lente la cerinţele aderării conducând la pierderea 
oportunităţii de absorbţie a fondurilor Uniunii Europene. Insuficiente fonduri naţionale 
pentru asigurarea co-finanţării.  

Dacă serviciile feroviare nu se îmbunătăţesc, precum şi costurile şi eficienţa, se va 
accentua declinul transportului feroviar în favoarea celui rutier.  
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Obiectiv → Dezvoltarea infrastructurii reţelei de interes internaţional, naţional şi 
regional, modernizarea infrastructurii rutiere pe reţeaua majoră şi dezvoltarea 
infrastructurii feroviare de interes internaţional, naţional şi regional 

Direcţie de dezvoltare:  

REŢEAUA RUTIERĂ → construcţia de autostrăzi, drumuri expres (sau cu 4 benzi de 
circulaţie) şi variante de ocolitoare pe următoarele trasee indicative: 

(1) Autostrada 

→ (HU) - Nădlac - Arad - Timişoara - Deva - Sibiu - Piteşti - Coridorul de 
transport intermodal Pan-European IV 

(2) Drumul expres sau cu patru benzi 

→ Arad - Deva  
→ Oradea - Beiuş – Deva - Simeria - Haţeg - Petroşani - Târgu Jiu  

(3) Oraşe cu variante de ocolire prevăzute  

→ varianta de ocolire a municipiului Brad 
→ varianta de ocolire a oraşului Simeria 
→ varianta de ocolire a oraşului Haţeg 
→ varianta de ocolire a localităţii Livadia 

Oportunităţi şi priorităţi: 

− consolidarea/modernizarea reţelei locale – drumuri judeţene şi drumuri 
comunale, prioritate acordându-se celor care: asigură legătura între localităţi; 
sunt cu racord la drumurile naţionale; fac legătura cu zonele turistice de 
interes regional [termen mediu]; 

− construcţia/reabilitarea/modernizarea reţelelor de drumuri naţionale/ 
judeţene/comunale care facilitează accesul: în zonele rurale cu activitate 
turistică ridicată, la obiectivele turistice istorice, religioase şi culturale, care 
contribuie la diminuarea gradului de izolare a zonelor rurale [termen scurt]; 

− modernizarea/amenajarea unor drumuri forestiere pentru acces în zonele de 
interes turistic [termen scurt]; 

− lucrări de consolidare pe reţeaua rutieră pentru creşterea calităţii serviciilor de 
transport şi îmbunătăţirea legăturilor între localităţi [termen scurt]. 

REŢEAUA FEROVIARĂ → Lucrări pentru aducerea reţelei feroviare la standardele 
europene: 

(1) Linie cu viteză până la 160 km/h pe traseul existent: Arad - Deva - Simeria - 
Vinţu de Jos - Alba Iulia - Coşlariu - Braşov - Ploieşti - Bucureşti - Feteşti - 
Medgidia - Constanţa; Coridorul de transport multimodal Pan-European IV  

(2) Linie de cale ferată cu viteza peste 250 km/h – Linii noi – reţeaua feroviară de 
mare viteză va fi realizată în funcţie de înţelegerile cu ţările vecine şi în urma 
unui studiu care va stabili numărul punctelor de secţionare şi traseul pe 
direcţia: Constanţa - Bucureşti - cu ieşire spre graniţa cu Ungaria. 
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REŢEAUA NAVIGABILĂ → căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare pe 
următorul tronson: Râul Mureş de la frontieră până la Alba Iulia & porturi noi: pe râul 
Mureş la Simeria  

REŢEAUA AERIANĂ → Aeroportul Săuleşti  

REŢEAUA DE TRANSPORT COMBINAT → Realizarea unui punct de schimb intermodal la 
Simeria  

1.5.3 RReeţţeellee  eelleeccttrriiccee  ––  eecchhiippaarreeaa  eenneerrggeettiiccăă  aa  tteerriittoorriiuulluuii    

Alimentarea cu energie electrică a judeţului Hunedoara se desfăşoară în prezent în 
parametrii optimi. Pe întreg teritoriul judeţului există linii de transport de înaltă tensiune 
(110 kV, respectiv 220 kV) şi linii de legătură în SEN de 400 kV. Reţelele electrice de 
distribuţie (RED) sunt alcătuite din linii electrice aeriene LEA şi linii electrice subterane 
LES, cu tensiune de linie nominală de 20 kV, 10 kV, respectiv 6 kV. Ultimele două 
standarde de tensiuni aparţin vechilor zone industriale din zona Deva, Hunedoara şi 
Valea Jiului. Distribuţia teritorială a reţelelor electrice de distribuţie acoperă în cea mai 
mare parte alimentarea echilibrată a zonei în studiu. 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Reţelele de înaltă tensiune aflate pe teritoriul studiat prezintă diferite grade de uzură, în 
special la calitatea izolatorilor stâlpilor de înaltă tensiune. 

Pe partea de medie tensiune, cele mai întâlnite probleme sunt legate de echiparea şi 
gradul de uzură al posturilor de transformare, care funcţionează supraîncărcat şi la 
parametri reduşi de tranzitare a energiei electrice, rezultând o fiabilitate scăzută a 
instalaţiei. 

S-au constatat probleme la asigurarea în parametrii corespunzători a nivelului de 
tensiune, datorită creşterii consumului de energie din ultimii ani, liniile şi posturile de 
transformare rămânând aceleaşi. 

Extinderea zonelor rezidenţiale ale oraşelor nu se realizează după asigurarea 
infrastructurii energetice necesare, generând astfel disfuncţionalităţi. 

Majoritatea echipamentelor necesită o intervenţie rapidă, iar o mare parte din 
cablurile subterane pentru distribuţia energiei electrice trebuie înlocuite. De asemenea, 
sunt necesare înlocuiri de linii electrice aeriene. 

Este necesară modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare a energiei 
electrice pentru reducerea pierderilor de energie electrică printr-un control strict al 
calităţii energiei, un control mai bun, automatizat şi computerizat al transferului energiei 
electrice către utilizatorii finali, o creştere a securităţii alimentării prin eliminarea 
întreruperilor de tensiune, precum şi reducerea corespunzătoare a costurilor de 
întreţinere şi cu personalul. 

Direcţie de dezvoltare → Dezvoltarea şi retehnologizarea capacităţilor de producere a 
energiei electrice şi creşterea gradului de siguranţă în funcţionare a instalaţiilor de 
distribuţie a energiei electrice 
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Oportunităţi şi priorităţi: 

− continuarea retehnologizării staţiilor electrice la cel mai înalt nivel tehnologic şi 
extinderea conducerii la distanţă a acestora; 

− extinderi de reţele de m.t. către zonele rezidenţiale aflate în exteriorul 
localităţii prin linii electrice subterane 20 kV şi posturi de transformare; 

− înlocuirea reţelelor electrice aeriene cu reţele subterane în intravilan; 

− înlocuirea stâlpilor supraîncărcaţi; 

− înlocuirea corpurilor de iluminat vechi; 

− electrificarea zonelor izolate prin soluţii simple, cu extinderea reţelei 20 kV şi 
reţea de j.t.; 

− extinderea reţelei m.t. în zonele cu potenţiali investitori la periferia oraşelor; 

− extinderea reţelelor de iluminat public în zonele noi rezidenţiale; 

− modernizarea liniilor electrice de m.t. şi j.t. din zona Valea Jiului în special prin 
înlocuirea stâlpilor vechi de lemn cu stâlpi de beton. 

1.5.3.1 Potenţialul de energii neconvenţionale 

S-au luat în calcul de asemenea şi sursele neconvenţionale de energie: energia solară, 
energia eoliană, energia hidro, energia geotermală, biomasă, biogaz. 

În urma efectuării de studii s-a ajuns la concluzia că investirea în surse de energie 
neconvenţională este o necesitate, argumentele fiind randamentul ridicat şi preţurile 
scăzute ale materiei prime. Soluţia cea mai indicată pentru judeţul Hunedoara ar fi 
folosirea la maxim a potenţialului hidroenergetic din zona Retezat, râul Strei, precum şi 
valorificarea potenţialului agricol şi forestier. În soluţia propusă, pierderile tehnologice 
de energie electrică sunt minime. 

Direcţie de dezvoltare → Valorificarea resurselor regenerabile de energie (geotermală 
şi solară) 

Oportunităţi şi priorităţi: 

− reducerea consumului de combustibili fosili şi de lemn de foc prin montarea 
instalaţiilor de preparare locală a apei calde menajere cu energie solară la un 
număr cât mai mare de consumatori, cu predilecţie în unităţile (agro)turistice; 

− reducerea consumului de combustibili fosili în special în zona de vest a 
judeţului prin extinderea utilizării apelor geotermale, inclusiv prin colaborarea 
mai multor utilizatori finali care să folosească fiecare apă geotermală cu un 
anumit interval de temperatură. 
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1.5.4 RReeţţeeaauuaa  ddee  tteerrmmooffiiccaarree    

Situaţia sistemelor de încălzire pe teritoriul judeţului Hunedoara este prezentată în 
Tabelul 1-16 de mai jos. 

Tabelul 1-16: Sisteme de încălzire 

Din care, încălzite cu: Total locuinţe 
Cărbune Lemn şi deşeuri de lemn Gaze naturale/ Termoficare CLU 

 [nr.] [%] [nr.] [%] [nr.] [%] [nr.] [%] 

183.450 15.561 8,5 55.086 30,1 43.600/ 65.839 23,7/ 35,9 3.364 1,8 

Sursa: Plan de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Hunedoara 2002 – Situaţia existentă în anul 2000 

Direcţie de dezvoltare → Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică în paralel cu reabilitarea termică a clădirilor 

Principale probleme şi priorităţile: 

− pierderile de energie termică la clădirile racordate la sistemul de alimentare 
centralizată cu energie termică (SACET) – reabilitarea SACET în paralel cu 
reabilitarea termică a clădirilor; 

− desfiinţarea improvizaţiilor şi realizarea unei funcţionări corecte din punct de 
vedere termic a clădirilor condominiale – montarea de centrale termice de 
bloc sau scară de bloc, în paralel cu reabilitarea termică a clădirilor, în 
localităţile în care au fost dezafectate sau a fost restrânsă aria de alimentare 
din SACET; 

− montarea la consumatorii din localităţile în care se vor înfiinţa distribuţii de 
gaze naturale a unor echipamente sigure, economice şi cu grad redus de 
poluare. 

1.5.5 RReeţţeeaauuaa  ddee  ttrraannssppoorrtt  ggaazzee  nnaattuurraallee  

Reţeaua de distribuţie a gazului metan are o lungime de 708,6 km şi este prezentă pe 
teritoriul a 54 de localităţi, din care 14 municipii şi oraşe, volumul total de gaz distribuit în 
judeţ fiind de 274.589 m³ în anul 2005, din care pentru uz casnic 71.213 m³, adică 26% 
din consumul judeţului. 

Tabelul 1-17: Reţeaua şi volumul de gaze naturale distribuite în judeţ 

 U.M. 2001 2002 2003 2004 2005 

Localităţi în care se distribuie gaze naturale, din care: nr. 44 47 52 54 54 
în municipii şi oraşe nr. 12 12 13 13 13 
Lungimea simplă de distribuţie a gazelor km 566,6 749,9 646,8 682,2 708,6 
Volumul gazelor naturale distribuit, din care: mii m³ 228.901 176.250 170.038 383.238 274.589 
pentru uz casnic mii m³ 71.017 58.615 66.666 61.863 71.213 

Sursa: Anuarul statistic al României 2006 

Direcţie de dezvoltare → Extinderea sistemului major de transport al gazelor naturale 
spre localităţile importante şi a sistemelor de distribuţie în localităţi, în condiţii de 
creştere a siguranţei în exploatare 
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Priorităţi: 

− extinderea sistemului de transport a gazelor naturale spre localităţile 
importante şi în care se justifică înfiinţarea sistemelor de distribuţie a gazelor 
din punct de vedere al densităţii consumatorilor şi al existenţei investitorilor; 

− imposibilitatea utilizării unor terenuri situate de-a lungul conductelor de 
transport de înaltă presiune presupune: 

→ reabilitarea sistemului de transport a gazelor inclusiv pentru reducerea, în 
perspectivă, a zonei de siguranţă la valoarea minimă (20 + 20 m) pentru 
toate conductele de transport; 

→ extinderea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale în localităţile în 
care aceasta se justifică din punct de vedere tehnico-economic; 

→ eliminarea improvizaţiilor (unde mai există) şi montarea la consumatori a 
unor echipamente de utilizare în condiţii de siguranţă, care să permită o 
utilizare cu randament ridicat, automatizată şi cu grad redus de poluare. 

1.5.6 RReeţţeellee  ddee  tteelleeccoommuunniiccaaţţiiii  

Direcţie de dezvoltare:  

Politica guvernamentală în domeniul telecomunicaţiilor constă în: 

− stimularea investiţiilor – deşi în sectorul de telecomunicaţii s-a investit foarte 
mult, infrastructura nu este încă suficient de dezvoltată; este necesar a se dirija 
investiţiile spre zonele cu grad de telefonizare redus; 

− dezvoltarea ofertei de telecomunicaţii, atât pentru telefonia fixă cât şi mobilă, 
precum şi a serviciilor de transmisii de date şi a altor servicii moderne; 

− asigurarea serviciului universal. 

Accesul universal va include cel puţin un telefon public în fiecare localitate cu peste o 
sută de locuitori şi cel puţin două telefoane publice în fiecare localitate cu peste 500 
locuitori. 

Chiar şi localităţile care nu au instalaţii de telefonie pe cablu sunt deservite de o reţea 
de acces radio aparţinând Romtelecom. Atât Romtelecom, cât şi celelalte societăţi cu 
capital privat care au dezvoltat reţele de transmisiuni prin cablu (RCS & RDS, UPC) 
oferă atât servicii de transmisii de radio, telefonie, cât şi televiziune, internet şi date. 

Telefonia mobilă este bine reprezentată în judeţ, toate companiile prezente în România 
având o acoperire 90% în judeţul Hunedoara. 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

− teledensitate redusă datorită liberalizării târzii a pieţei de telefonie fixă, a 
nivelului redus de trai şi a capacităţii reduse de atragere a fondurilor 
europene; 

− dezvoltarea teritorială neechilibrată a telecomunicaţiilor, cu diferenţe mari 
între mediul urban şi rural; 

− dezvoltarea redusă a telecomunicaţiilor în bandă largă.  
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1.5.7 GGoossppooddăărriiaa  ccoommuunnaallăă  ––  ssaalluubbrriittaattee  ––  eelliimmiinnaarreeaa  ddeeşşeeuurriilloorr    

În judeţul Hunedoara deşeurile municipale generate sunt colectate la nivelul 
localităţilor de către municipalitate, această responsabilitate fiind stipulată prin lege 
(Legea nr. 101/2006 privind stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciilor 
publice de salubrizare a localităţilor, făcând parte din sfera serviciilor comunitare şi 
care se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor publice 
locale). Fiecare Consiliu Local este obligat să organizeze acest serviciu pentru 
populaţie. 

Datele cu privire la gradul de acoperire al serviciilor de salubrizare a localităţilor în 
judeţul Hunedoara au fost obţinute de la Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Hunedoara, pentru perioada 2003 - 2006. Analiza acestor date evidenţiază o scădere a 
numărului populaţiei deservite, fapt datorat şi scăderii populaţiei judeţului Hunedoara. 

În anul 2006, gradul de acoperire al serviciilor de salubritate în judeţ a fost de 65%, cu 
796% în mediul urban şi 156% în mediul rural. 

Tabelul 1-18: Evoluţia gradului de acoperire al serviciilor de salubrizare în judeţul Hunedoara 

Gradul de acoperire al serviciilor de salubritate  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Total judeţ   65 64 62 65 
Mediul urban - - 79 80 76 79 
Mediul rural - - 19 14 16 15 

Sursa: APM-Hunedoara, din raportările statistice ale operatorilor de salubrizare şi administraţiei locale 

Probleme şi disfuncţionalităţi identificate: 

Capacitatea totală a recipienţilor de colectare raportată la numărul total de locuitori 
este de 12,81 l/locuitor. Se recomandă o capacitate a recipienţilor de colectare de 
minim 25 l/locuitor. 

Nu există nici o staţie de transfer funcţională. Sunt în curs de implementare 2 proiecte 
pentru realizarea a două staţii de transfer în oraşele Haţeg şi Brad şi un proiect pentru 
municipiul Vulcan. Pentru municipiul Hunedoara există în curs de implementare un 
proiect Phare 2005 CES pentru realizarea unei staţii mobile de reciclare a deşeurilor 
provenite din demolări. 

Operaţiile de tratare a deşeurilor rezultate din activităţile de colectare selectivă care se 
efectuează în judeţul Hunedoara sunt: 

− prelucrarea deşeurilor de hârtie în vederea reciclării în unităţi de tip REMAT 
(sortare, balotare); 

− prelucrarea deşeurilor metalice în vederea reciclării prin unităţi de tip REMAT 
(sortare, mărunţire, presare, balotare); 

− prelucrare în vederea reciclării deşeurilor de mase plastice prin unităţile de 
reciclare care deţin echipamente specifice şi sunt autorizate pentru această 
activitate; în pricipal operaţiunile de reciclare se referă la spălare, eliminarea 
fracţiunilor indezirabile, măcinare pentru obţinerea de peleţi sau granule; 
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materialele plastice (PVC, PE, PP, PET) reciclate sunt valorificate ca materii 
prime sub formă de peleţi sau granule. 

În judeţul Hunedoara nu se colectează separat fracţia biodegradabilă şi nici nu există 
instalaţii centralizate pentru compostarea acestora. Pentru municipiul Brad există în 
faza de implementare proiectul pentru staţie de compost. 

Singurul mod de eliminare a deşeurilor municipale şi asimilabile este prin depozitare în 
depozitele existente. 

La nivelul judeţului există în prezent un număr de 13 depozite neconforme clasa „b" în 
zona urbană şi 9 depozite neconforme comunale. În fiecare comună din judeţul 
Hunedoara există suprafeţe ocupate de rampe de depozitare neautorizate, 
suprafeţele lor însumând cca 46 ha. Aceste depozite şi-au sistat depozitarea sau îşi vor 
înceta activitatea etapizat, conform prevederilor H.G. nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind 
depozitarea deşeurilor, iar cele rurale vor sista depozitarea până la 16 iulie 2009. 

Direcţia de dezvoltare: rezultată din Strategia Naţională de Gospodărire a Deşeurilor o 
reprezintă „Reducerea impactului şi a riscurilor pentru sănătatea oamenilor şi a 
mediului, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic". 

Oportunităţi şi priorităţi: 

Obiective specifice judeţene rezultate din proiectul Plan de Gestionare a Deşeurilor în 
judeţul Hunedoara sunt: 

− valorificarea optimă prin integrare a deşeurilor, pornind de la obiectivul 
esenţial de protecţie a mediului – neutralizarea efectelor negative asupra 
mediului ambiant; 

− depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul 
gestionării deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului. 

11..66  ZZoonniiffiiccaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  

Tabelul 1-19: Zonarea pe folosinţe a teritoriului existent  

SUPRAFAŢA DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 
 [ha] 

Suprafaţa agricolă 280.346 
- Arabilă 79.629 
- Păşuni 117.008 
- Fâneţe 82.791 
- Vii şi pepiniere viticole 7 
- Livezi şi pepiniere pomicole 916 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 340.294 
Ape şi bălţi 5.818 
Locuire 9.172 
Alte suprafeţe 70.637 

Se poate observa că zonele cu păduri sau vegetaţie forestieră ocupă 51,81% din 
suprafaţa totală a judeţului Hunedoara. Astfel, ca pondere valorică, silvicultura şi 
exploatarea forestieră au reprezentat, între 2005 şi 2007, cca. 50% din valoarea totală a 
bunurilor şi serviciilor produse în sectoarele economice agricol şi silvic. 
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Suprafaţa agricolă ocupă 39,69% din suprafaţa totală a judeţului, fiind formată în mare 
parte din zone cu păşuni, fâneţe şi zone arabile. Activităţile în agricultură pe teritoriul 
administrativ al judeţului Hunedoara sunt, după cum era de aşteptat, de mică 
anvergură din punct de vedere economic, reprezentând cca. 2% din activitatea 
economică productivă din judeţul Hunedoara. 

În categoria alte suprafeţe – care ocupă 7,66% din suprafaţa judeţului – intră şi zonele 
urbane şi rurale, cunoscut fiind faptul că Hunedoara este cel mai urbanizat judeţ din 
ţară. 

Obiectiv → Dezvoltarea durabilă şi armonioasă a teritoriului prin asigurarea unei 
structuri echilibrate de utilizare a resurselor şi în acord cu nevoile economice ale 
localităţilor 

În funcţie de dinamismul dezvoltării economice şi sociale semnalat pe diversele areale 
sunt necesare măsuri de echilibrare a şanselor de dezvoltare a localităţilor. Diferenţele 
majore dintre zonele judeţului (zone sărace pe limitele estice şi vestice şi în sud, zone 
depopulate în zonele NE şi NV) se pot diminua prin măsuri la nivelul reţelei de localităţi, 
la nivelul infrastructurii tehnice a teritoriului, măsuri de protecţie a mediului natural şi 
valorificare a potenţialului natural precum şi prin orientarea investiţiilor în activităţile 
economice. 
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22  SSTTRRUUCCTTUURRAA  SSOOCCIIOO  ––  DDEEMMOOGGRRAAFFIICCĂĂ  

22..11  EEvvoolluuţţiiaa  ppooppuullaaţţiieeii  şşii  ppootteennţţiiaalluull  ddeemmooggrraaffiicc  

Proiectările demografice reprezintă determinări prin calcule ale numărului populaţiei 
pentru un moment plasat în viitor, plecând de la structura pe sexe şi vârste la un 
moment dat şi emiţând ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei componente 
care modifică în timp numărul şi structura populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie.  

Estimarea populaţiei este necesară pentru cunoaşterea evoluţiei resurselor de muncă, 
nevoii de locuinţe şi servicii (sănătate, educaţie, cultură, recreere şi timp liber, asistenţă 
socială, etc.).  

2.1.1 EEssttiimmăărrii  ccuu  pprriivviirree  llaa  eevvoolluuţţiiaa  ppooppuullaaţţiieeii  îînn  ppeerriiooaaddaa  22000055--22002255  

Pentru a obţiine o analiză mai detaliată care să stea la baza formulărilor propunerilor la 
nivel teritorial, prognoza populaţiei s-a realizat în 3 variante (pesimistă, medie şi 
optimistă) la nivelul zonei de studiu.  

Tabelul 2-1: Estimare a evoluţiei populaţiei judeţului Hunedoara 

Varianta/Anul 2005 2009 2015 2020 2025 
Varianta Pesimistă 480.459 466.586 421.026 385.200 358.620 
Varianta Medie 480.459 466.586 435.600 407.400 376.500 
Varianta Optimistă 480.459 466.586 464.500 436.201 425.690 

Figura 2-1: Estimare a evoluţiei populaţiei Judeţului Hunedoara  

  

În continuare vom detalia evoluţia proiectată a populaţiei în variantă medie 
considerată cea mai probabilă. 

Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi 
structurii populaţiei sunt natalitatea, mortalitatea şi migraţia. 

În profil teritorial se remarcă o diminuare a natalităţii în toate judeţele Regiunii Vest. 
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Scăderea natalităţii în ţara noastră, fenomen care se înscrie în tendinţa generală din 
cadrul perioadei de „tranziţie demografică", are unele particularităţi. Principalii factori 
care au determinat scăderea natalităţii sunt de natură economică, socială şi culturală. 
Este vorba de o transformare semnificativă a structurii ocupaţionale a populaţiei, care 
a impus, mai ales contingenţelor tinere, o mobilitate teritorială şi profesională deosebită 
şi, în acelaşi timp, prelungirea perioadei de instruire. 

În perspectivă, numărul populaţiei Regiunii Vest este prognozat să scadă până în 2025 
cu peste 200.000 de persoane. Scăderea populaţiei va fi moderată până în anul 2010 şi 
mai accentuată spre sfârşitul orizontului de proiectare. Această scădere se va datora 
menţinerii unui deficit al naşterilor în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), 
la care se va adăuga soldul negativ cumulat al migraţiei interne şi externe. 

Până în anul 2020 este anticipată o diminuare accentuată a populaţiei totale în judeţul 
Hunedoara (aproximativ 73.000 locuitori).  

Tabelul 2-2: Evoluţia populaţiei proiectate pe judeţe, regiune şi ţară în perioada 2005-2025 

Judeţ/regiune/ţară 2005 2010 2015 2020 2025 
Hunedoara 480.459 460.500 435.600 407.400 376.500 
Regiunea Vest 1.930.458 1.904.200 1.861.900 1.809.100 1 746.000 
Total România 21.623.849 21.226.300 20.696.600 20.026.400 19.243.400 

Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, p.21; Anuarul Statistic al României 2006, 
INS, 2006. Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006. 

Figura 2-2: Evoluţia populaţiei în judeţul Hunedoara şi în Regiunea Vest în perioada 2005-2025 

 

2.1.2 EEssttiimmăărrii  ccuu  pprriivviirree  llaa  eevvoolluuţţiiaa  ppooppuullaaţţiieeii  îînn  ppeerriiooaaddaa  22000055--22002255  ppee  mmeeddiiii  

Conform proiecţiei populaţiei realizate de INS şi analizei datelor evoluţiei populaţiei 
urbane şi rurale, graficul acestora îl urmează pe cel dat de trendul general, rezultând o 
medie de 77% a populaţiei urbane şi 23% rurale.  
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Tabelul 2-3: Evoluţia populaţiei pe medii 

Anul Total Urban Rural 
2009 466.586 357.858 108.728 
2015 435.600 334.451 101.149 
2020 407.400 312.759 94.642 
2025 376.500 289.012 87.488 

Figura 2-3: Evoluţia populaţiei pe medii 

 

22..22  RReessuurrsseellee  uummaannee  

2.2.1 EEssttiimmăărrii  ccuu  pprriivviirree  llaa  eevvoolluuţţiiaa  ppooppuullaaţţiieeii  îînn  ppeerriiooaaddaa  22000055--22002255  ppee  ggrruuppee  mmaarrii  
ddee  vvâârrssttăă  

Dacă ne referim la evoluţia populaţiei regiunii pe grupe mari de vârstă se observă că 
grupele „0-14 ani" şi „65 şi peste" a u  valori sub media naţională indiferent de anul pe 
care îl luăm drept referinţă. În acelaşi timp, grupa de vârstă „15-64" ani are valori 
superioare mediei naţionale. Din analiză se mai remarcă o scădere constantă a 
populaţiei cuprinsă în grupa 0-14 ani (de la 14,9% din totalul populaţiei Regiunii Vest în 
anul 2005 la 13,6% în 2015 şi la 12,3% în anul 2025). Variaţii destul de importante suferă şi 
populaţia încadrată în grupa de vârstă de peste 65 de ani, care se înscrie într-o 
tendinţă de creştere (de la 14,4% în 2005 la 14,7% în 2015. iar în 2025 se prognozează că 
va ajunge la 17,3% din populaţia Regiunii Vest). În situaţia creşterii populaţiei vârstnice 
este necesară dezvoltarea urgentă a serviciilor sociale. 

Tabelul 2-4: Evoluţia populaţiei proiectate a judeţul Hunedoara pe grupe mari de vârstă – procente 

Judeţ/Regiune/România Grupe de vârstă 2003 2005 2010 2015 2020 
0-14 16,1 15,0 13,2 12,6 12,0 

15-64 70,6 71,2 72,2 71,9 70,8 Hunedoara 
65 şi peste 13,3 13,8 14,6 15,5 17,2 

0-14 16,1 15,2 13,9 13,6 13,1 
15-64 69,9 70,6 71,7 71,7 70,7 Total Regiunea Vest 

65 şi peste 14,0 14,2 14,4 14,7 16,2 
0-14 16,7 15,8 14,9 14,6 14,0 

15-64 69,0 69,6 70,6 70,6 69,7 România 
65 şi peste 14,3 14,6 14,5 14,8 16,3 

Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, pp.30-33 
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2.2.2 EEssttiimmăărrii  ccuu  pprriivviirree  llaa  eevvoolluuţţiiaa  ppooppuullaaţţiieeii  pprreeşşccoollaarree  şşii  şşccoollaarree  pprrooiieeccttaattee  ppee  
jjuuddeeţţ,,  rreeggiiuunnee  şşii  ţţaarrăă  îînn  ppeerriiooaaddaa  22000055--22002255    

Tabelul 2-5: Evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare proiectate pe judeţ, regiune şi ţară în perioada 2003-2020 

 Grupe de vârsta 2003 2005 2010 2015 2025 

3-6 ani 17.900 17.500 15.300 14.200 12.500 
7-14 ani 48.400 43.100 34.700 30.900 28.000 
15-24 ani 71.300 70.900 63.300 48.600 39.200 

Hunedoara 

Total 137.600 131.400 113.300 93.600 79.700 
3-6 ani 71.300 71.400 68.200 66.000 60.400 
7-14 ani 189.100 170.900 145.000 139.700 134.500 
15-24 ani 291.100 290.000 263.700 213.900 186.800 

Regiunea Vest 

Total 551.700 532.300 476.900 419.600 381.800 
3-6 ani 854.300 867.600 827.000 793.000 715.000 
7-14 ani 2.130.600 1.941.400 1.717.600 1.673.500 1.595.700 
15-24 ani 3.388.300 3.317.700 2.906.300 2.358.100 2.121.500 

România 

Total 6.373.200 6.126.600 5.450.900 4.824.500 4.432.200 

Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, pp.34-37 

Proiecţia populaţiei în vârstă şcolară indică scăderi însemnate ale acesteia faţă de 
2003, în special pentru grupa de vârstă 7-14 ani, în medie 29,39%. Cea mai mare 
scădere a populaţiei din această grupă de vârstă se estimează la 42,15% în 2025 faţă 
de 2003. Remarcăm şi scăderea însemnată a populaţie din grupa de vârstă 15-24 ani în 
medie de 22,16%. Pentru populaţia cu vârsta 3-6 ani, cea mai mare reducere este 
previzionată, de asmenea, în 2025 faţă de 2003 la 30,17%. 

Figura 2-4: Evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare proiectate pe judeţ, regiune şi ţară în perioada 2003-2020 

 

2.2.3 EEvvoolluuţţiiaa  ppooppuullaaţţiieeii  ppee  sseexxee  

În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei pe sexe, se observă la nivel de regiune că nu 
există diferenţe majore în privinţa scăderii populaţiei feminine sau masculine (se 
aproximează o reducere de circa 90.000 de femei şi 100.000 bărbaţi până la sfârşitul 
perioadei de prognoză anul 2025). Cea mai accentuată scădere a populaţiei 



PATJ HUNEDOARA [iunie 2010] 
Partea a II-a – Diagnostic prospectiv şi general 

 
Vol. 2/4, pagina 79/116 

feminine, dar şi masculine este prognozată a se întâmpla în judeţul Hunedoara (circa 
50.000 de femei şi circa 55.000 de bărbaţi). 

Tabelul 2-6: Evoluţia populaţiei masculine pe judeţe, regiune şi ţară în perioada 2003-2025 

Judeţ/Regiune/România 2003 2005 2010 2015 2020 2025 

Hunedoara 238.400 234.400 223.100 210.400 196.300 181.000 
Total Regiunea de Vest 935.900 933.600 915.800 893.400 865.800 833.000 
Total România 10.606.300 10.535.300 10.320.500 10.042.600 9.696.600 9.292.800 

Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, p.22. 

Tabelul 2-7: Evoluţia populaţiei feminine pe judeţe, regiune şi ţară în perioada 2003-2025 

Judeţ/Regiune/România 2003 2005 2010 2015 2020 2025 

Hunedoara 251.400 247.900 237.500 225.200 211.100 195.500 
Total Regiunea de Vest 1.007.000 1.003.100 988.600 986.600 943.400 912.900 
Total România 11.127.300 11.079.400 10.905.800 10.654.600 10.329.800 9.950.600 

Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, p.23. 

2.2.4 PPrrooiieeccţţiiaa  ooffeerrtteeii  ddee  ffoorrţţăă  ddee  mmuunnccăă  

Luând în considerare tendinţele demografice ale populaţiei la nivel regional şi 
considerând constante ratele de participare la activitatea economică, oferta de forţă 
de muncă la orizontul 2005-2013 se va reduce în medie cu 2,9%. În judeţul Hunedoara 
oferta forţei de muncă este prognozată de a scădea cu 7,6% în 2013 faţă de 2005, 
conform calculelor după datele INS. 
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33  SSTTRRUUCCTTUURRAA  AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIILLOORR  

33..11  PPrrooffiilluull  eeccoonnoommiicc  aall  jjuuddeeţţuulluuii  HHuunneeddooaarraa  

Hunedoara este un judeţ cu o îndelungată tradiţie industrială. Datorită poziţiei centrale 
şi a bogăţiei de resurse naturale (cărbuni, minereu de fier, metale neferoase şi rare, 
materiale de construcţii, suprafeţele întinse de păduri), judeţul Hunedoara a jucat un rol 
important în dezvoltarea economică a României. Meşteşugurile, în special cele legate 
de prelucrarea fierului şi extracţia şi prelucrarea aurului erau cunoscute încă de pe 
vremea dacilor. În mod tradiţional, repartiţia în teritoriu a activităţilor industriale din 
judeţul Hunedoara era specializată în funcţie de caracteristicile resurselor naturale 
existente.  

În perioada post-1990, nivelul de activitate economică în sectorul industrial a scăzut 
substanţial, aceasta persistând şi transformându-se în trei centre principale: Zona de 
Nord a judeţului adiacent municipiului Brad, zona centrală a judeţului având în centru 
conurbaţia Deva-Hunedoara-Simeria şi Valea Jiului în Sud. Aceste trei arealuri 
economice cu caracter specific prezintă un bun potenţial de clusterizare. Astfel, în 
sudul judeţului, respectiv în bazinul văii Jiului, este predominantă industria extractivă a 
huilei, în zona centrală a judeţului, respectiv în zona teritoriul zonal interorăşenesc Deva-
Hunedoara-Simeria, tradiţia industrială predominantă era axată pe metalurgia feroasă, 
industria chimică, pielăria şi industria alimentară, iar la nord, în zona Munţilor Apuseni, 
centrată în jurul municipiului Brad, există o lungă tradiţie a exploatării minereurilor 
cuprifere, complexe şi auro-argintifere. 

Per ansamblu, economia judeţului Hunedoara reflectă un stadiu mediu în procesul de 
evoluţie de la economia industrială la o economie de servicii, cu o componentă 
manufacturieră medie şi cu accent pe activităţi comerciale.  

3.1.1 TTrraaddiiţţiiii  eeccoonnoommiiccee  îînn  jjuuddeeţţuull  HHuunneeddooaarraa  

Produsele tradiţionale ale judeţului Hunedoara sunt strâns corelate cu baza locală de 
materii prime, respectiv construcţii civile şi industriale, prefabricate din beton, betonul 
celular autoclavizat, polistirenul expandat, cărămizile dialit, vata minerală, cimentul 
dalele mozaicate, produse prelucrate din mase plastice, strunguri, bere, maşini şi 
utilajele siderurgice, maşini şi utilajele pentru industria minieră, ţesături din mătase, 
încălţăminte, fontă, oţel, laminate, cărbune, cocs, minereuri de fier, cuprifere, minereuri 
auro-argintifere, energia electrică, ciment, placaje din marmură, prefabricate din 
beton, produse din mase plastice, maşini şi utilaje pentru industria metalurgică şi 
mineră, confecţii din blană, etc. O parte din unităţile producătoare ale acestor 
categorii de produse s-au închis după 1990, dar mâna de lucru specializată şi-a găsit 
aria de aplicare în unităţi noi. 

33..22  AAggrriiccuullttuurraa,,  ssiillvviiccuullttuurraa,,  ppiisscciiccuullttuurraa  

Ca şi pondere valorică, silvicultura şi exploatarea forestieră au reprezentat, între 2005 şi 
2007, cca. 50% din valoarea totală a bunurilor şi serviciilor produse în sectoarele 
economice agricol şi silvic, restul de 50% fiind reprezentat de servicii auxiliare acestora. 
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Figura 3-1: Ponderea valorică a activităţilor din agricultură şi silvicultură 

 

După cum se observă în graficul din Figura 3-3 de mai sus, contribuţia agriculturii la 
produsul economic al judeţului abia a ajuns la cca. 100 milioane de Euro în 20074, 
reprezentând ceva mai puţin de 3,3% din totalul valoric al activităţii economce din 
judeţ. 

În afară de ponderea scăzută a agriculturii în economia judeţului, este evidentă 
importanţa relativ redusă a acesteia ca şi furnizor pentru activităţile de procesare a 
produselor agricole. Bazat pe discrepanţa valorică între activităţile de cultivare şi cele 
de procesare a produselor agricole, rezultă că gradul de integrare a celor două tipuri 
de activităţi este extrem de limitat, proabil la un nivel de cca. 30%, procesatorii locali 
achiziţionând materie primă din ciruitul naţional, pentru diferenţă. 

Un exemplu este prezentat în Figura 3-2 de mai jos, în care este arătată corelaţia dintre 
producţia de cereale, fabricarea produselor de morărit şi fabricarea pâinii în judeţul 
Hunedoara. În timp ce producţia locală de cereale a fost relativ constantă între 3 şi 4 
milioane de Euro, s-a înregistrat o creştere limitată la fabricarea produselor de morărit 
(de la 3,2 milioane Euro în 2004 la 6,3 milioane în 2007), concomitent cu o creştere 
substanţială în fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, care a crescut de la 61 la 
76 milioane Euro în aceeaşi perioadă.  

                                                 

4 Pentru a înţelege limitările datelor prezentate, trebuie ţinut cont de faptul că, în absenţa unor date 
statistice detaliate la nivel de sector economic pe localităţi, prezenta analiză se bazează pe raportările 
fiscale ale agenţilor economici din zonă. Spre deosebire de sectoarele productive şi de majoritatea 
serviciilor moderne, al căror nivel de sofisticare finanicar-contabilă este în ultimii ani la nivel european, 
datele financiare raportate fiscal au probabil tendinţa de a sub-evalua activităţile din sectoarele 
economice a căror funcţionare se bazează mai mult pe tranzacţii în lichidităţi, cum ar fi agenţii economici 
mici implicaţi în comerţul cu amănuntul, etc. De vreme ce activităţile de mică anvergură din agricultură se 
fac aproape în mod exclusiv în cash, este de aşteptat ca unele activităţi din acest sector, asimilabile 
„economiei gri”, să fie sub-evaluate. 
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Figura 3-2: Gradul de integrare a activităţilor din agricultură cu activităţile de procesare a produslor agricole  
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111Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor
plante n.c.a.
1561Fabricarea produselor de morarit

INTEGRARE VERTICALA  AGRICULTURA  - INDUSTRII PRELUCRATOARE
(VALOAREA TOTALA A ACTIVITATII ECONOMICE)

in judetul Hunedoara, in perioada 2004 -2007

 

În condiţiile în care preţul materiei prime reprezintă între 45 şi 50% din structura de cost 
a procesatorilor, este evident că aprovizionarea procesatorilor locali se face în 
principal din alte surse decât cele locale. Aceasta confirmă problemele de fluidizare a 
lanţului valoric tipice în agricultura românească, cum ar fi de exemplu lipsa unor 
standarde de sortare şi gradare a produselor cerealiere, absenţa unor facilităţi de 
depozitare şi de desfacere en gros a produselor legumicole şi a fructelor, etc.  

Agricultura este mai puţin dezvoltată, datorită reliefului accidentat şi solurilor mai puţin 
fertile. Terenurile arabile ocupă numai 25,58% din suprafaţa agricolă a judeţului 
(347,180 ha), o pondere mai importantă revenind păşunilor şi fâneţelor naturale 
(73,24%). Alături de grâu şi porumb se cultivă îndeosebi plante de nutreţ şi cartofi. 
Livezile şi viile ocupă areale reduse, deţinând doar 1,16% din terenurile agricole. 
Principala ramură a agriculturii este creşterea animalelor, în anul 2001 existând 66.700 
bovine, 52.200 porcine, 130.700 ovine, 1,12 milioane păsări, etc. La Geoagiu 
funcţionează o staţiune experimentală pomicolă, iar la Gurasada un centru 
experimental pentru încercarea şi omologarea soiurilor de plante. 

Deşi la o primă vedere, în parte datorită vizibilităţii (i.e. suprafeţele mari de teren 
dedicate acestor activităţi) agricultura şi sivlicultura par a fi sectoare importante ale 
economiei judeţului Hunedoara, în fapt, în ce priveşte economia „la vedere”, ele 
însumează mai puţin de 4% din valoarea totală a bunurilor şi serviciilor produse în 
sectoarele economice productive ale judeţul Hunedoara. Importanţa lor reală este 
legată mai degrabă de aspecte ale economiei mai puţin măsurabile economic sau 
econometric, cum ar fi contribuţia agriculturii de subzistenţă la coşul zilnic al multor 
familii din judeţ, precum şi potenţialul integrării producţiei agricole locale şi proxime în 
lanţul valoric al procesatorilor de produse agricole şi silvice cu sediul în judeţul 
Hunedoara. 

De asemenea, numărul de angajaţi (cu carte de muncă, care primesc salarii şi plătesc 
contribuţii la fondurile de pensii, asigurări medicale, etc.) este mic, ajungând la mai 
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puţin de 2% din forţa de muncă a judeţului. Dintre aceştia, mai mult de jumătate 
lucrează în silvicultură, sector în care sunt active întreprinderi mai mari. 

Rezultă în consectinţă faptul că încurajarea dezvoltării agriculturii are un potenţial 
economic limitat; cheltuirea acestor fonduri pentru a încuraja formarea unor clustere 
de producători industriali specializaţi va putea da rezultate superioare economice. 

Agricultura – descriere generală 

Activităţile în agricultură pe teritoriul administrativ al judeţului Hunedoara sunt, după 
cum era de aşteptat, de mică anvergură din punct de vedere economic. Astfel, 
activitatea cumulată din toate sub-sectoarele abia ajunge la 120 milioane de Euro, 
reprezentând cca. 2% din activitatea economică productivă din judeţul Hunedoara. 

Tabelul 3-1: Valori ale activităţilor agricole din judeţul Hunedoara, în Euro 

CPSA Sub–sector 2005 2006 2007 

111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a. 700.083 821.961 997.944 

112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole & a prod. de seră 5.208.796 4.866.829 8.021.610 

121 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii 75.113 37.514 39.316 

124 Grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră) 71.453 110.622 181.302 

125 Creşterea animalelor 18.039.175 16.669.931 27.154.119 

130 Activităţi în ferme mixte  1.244.222 1.626.228 3.052.558 

141 Activităţi de servicii anexe agriculturii;  14.008.945 19.114.809 20.880.535 

142 Silvicultura şi exploatare forestieră 39.347.786 43.247.895 60.327.385 

 Total în milioane Euro 78,6 86,4 120,6 

Suprafaţa agricolă 

În conformitate cu datele statistice la nivelul judeţului Hunedoara, în principal suprafaţa 
agricolă a judeţului este ocupată de păşuni şi fâneţe, pomi fructiferi, cereale şi plante 
pentru nutreţ.  

Tabelul 3-2: Suprafaţa agricolă a judeţului (ha) 

Tipuri de suprafeţe Suprafaţa Raport 
 [ha] [% din ] 

TOTAL FOND FUNCIAR AL JUDEŢULUI 708.267 100% 
Arabil 79.624 4,47% 
Păşuni 117.008 0,74% 
Fâneţe  82.791 11,72% 
Vii  7 0,0009% 
Livezi  916 0,12% 
Sere  14 0,019% 
Fond forestier 340.294 48,18% 
Oglinzi de apă 5.818 0,82% 
Alte suprafeţe 370.623 11,3% 
Total suprafaţă agricolă 281.093 39% 
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Ca evoluţie viitoare, prin aplicarea legilor europene referitoare la agricultură şi prin 
urbanizarea parcelelor din satele aparţinătoare judeţului numărul gospodăriilor unde se 
va face agricultură se va reduce simţitor. Suprafeţele agricole au urmat un trend 
descendent. Majoritatea substanţială a reducerilor suprafeţelor de teren cu utilizare 
agricolă au avut loc după 2002. Astfel, între 1991 şi 2002, reducerea terenurilor agricole 
a însumat 1,0% din total. Între 2002 şi 2005, descreşterea utilizării agricole a terenurilor în 
judeţul Hunedoara s-a ridicat la 13,3%. 

Pe tipuri de utilizare, descreşterea utilizării suprafeţei arabile a fost de 6,6%, livezile şi 
pepinierele pomicole s-au redus cu 55,8%, suprafeţele utilizate pentru păşunat s-au 
redus cu 28,0%, în timp ce terenurile utilizate ca fâneţe au crescut cu 2,6%. Aceste 
evoluţii se datorează schimbării utilizării în principal a terenurilor aflate în imediata 
proximitate a oraşelor ca urmare a extinderii ariilor locuite şi a zonelor ICP (cu utilizare 
industrială, comercială şi publică) şi a reducerii utilizărilor agricole. Se preconizează că 
în urma aplicării prevederilor de urbanizare din judeţul Hunedoara terenurile cu utilizare 
agricolă se vor reduce în continuare, în total, cu cca. 40% faţă de 2007 într-un viitor de 
cca. 10-15 ani. 

3.2.1 PPrroodduuccţţiiaa  aaggrriiccoollăă  şşii  lleegguummiiccoollăă    

În timp ce per ansamblu terenurile cu utilizare agricolă au scăzut, în perioada 1991 – 
2002, terenurile arabile din judeţul Hunedoara de fapt au crescut 0,9%. În aceeaşi 
perioadă, producţia de grâu şi secară a scăzut cu 28,3% iar cea de legume cu 47,0%. 
Tot în perioada 1991- 2002, producţia totală de porumb boabe a crescut cu 18,1%, iar 
cea de cartofi a crescut cu 40,4%. 

Tabelul 3-3: Producţia agricolă după tipul de cultură în judeţul Hunedoara  

1991 1998 2002 2004 2005 Teritoriul Zonal Interorăşenesc 
[tone] [tone] [tone] [tone] [tone] 

Producţia totală de grâu şi secară  3.496 3.074 2.508 - - 
Producţia totală la porumb boabe  4.879 9.087 5.761 - - 
Producţia totală de cartofi  4.087 6.350 5.738 - - 
Producţia totală de floarea soarelui - 315 42 - - 
Producţia totală la sfeclă de zahăr  3.190 4.010 - - - 
Producţia totală la legume  10.453 6.539 5.542 - - 
Producţia de struguri  3 19 145 - - 

De asemenea, între 1991 şi 2002 a apărut o nouă cultură, cea de struguri, a cărei 
creştere în perioada respectivă, de la 3 tone în 1991 la 145 tone în 2002 reprezintă o 
creştere de 4.733,3%. Aceasta reflectă două trenduri ale activităţii agricole din judeţul 
Hunedoara: reducerea graduală a utilizării agricole a terenurilor şi tranziţia activităţii 
agricole rămase spre cultivarea de produse cu marje de valoare adăugată, respectiv 
de profit, mai ridicate. 

3.2.2 PPrroodduuccţţiiaa  zzooootteehhnniiccăă    

În domeniul producţiei zootehnice, trendul între 1991 şi 2002 este descrescător la toate 
tipurile de animale. Astfel, în perioada prezentată, producţia de bovine a scăzut cu 
66,4%, cea de porcine a scăzut cu 39,5%, cea de ovine a scăzut cu 42,8% iar producţia 
de păsări a scăzut cu 33,9%. 
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Tabelul 3-4: Producţia zootehnică după tipuri de animale în judeţul Hunedoara  

Teritoriul Zonal Interorăşenesc 1991 1998 2002 2004 2005 

Bovine - total - la sfârşitul anului - capete  5.971 3.032 2.005 - - 
Porcine - total - la sfârşitul anului - capete 10.325 9.543 6.244 - - 
Ovine - total - la sfârşitul anului - capete 13.363 18.765 7.643 - - 
Păsări - total - la sfârşitul anului - capete 103.572 110.412 68.473 - - 

3.2.3 PPrroodduuccţţiiaa  ddee  ffrruuccttee    

Trendul de migrare a activităţii din agricultură spre cultivarea de produse cu marje de 
valoare adăugată mai ridicată se reflectă, de asemenea, şi în producţia de fructe din 
judeţul Hunedoara. Astfel, după cum se observă în Tabelul 3-5 de mai jos, producţia de 
fructe din municipiul Deva a scăzut în perioada 1991-2002 cu 23,7%. Tot în aceeaşi 
perioadă, producţia de fructe din municipiul Hunedoara a crescut cu 407,1% iar cea 
din oraşul Simeria a crescut cu 68,9%, rezultând într-o rată totală de creştere a 
producţiei de fructe în judeţul Hunedoara de 46,8%. Aceasta s-a petrecut în condiţiile în 
care în acelaşi interval de timp suprafaţa de livezi şi pepiniere pomicole a scăzut în 
municipiul Deva cu 14,7%, şi cu 12,3% în oraşul Simeria, iar în municipiul Hunedoara a 
rămas perfect constantă la 74 hectare. 

Tabelul 3-5: Producţia de fructe în judeţul Hunedoara  

1991 1998 2002 2004 2005 Producţia de fructe  
[tone] [tone] [tone] [tone] [tone] 

Municipiul Deva 625 255 477 - - 
Municipiul Hunedoara 112 50 568 - - 
Oraşul Simeria 167 440 282 - - 

Total Teritoriul Zonal Interorăşenesc 904 745 1.327 - - 

3.2.4 PPiisscciiccuullttuurraa  

In judeţul Hunedoara există următoarele amenajări piscicole: 

− S.C. INTERMETACO S.A. – FERMA PISCICOLĂ ZEICANI: păstrăvărie în localitatea Zeicani pe pârâul 
Cracului, afluent al râului Zeicani, cu o suprafaţă totală amenajată de 5 ha şi un volum de apă 
captat anual de 250.000 m³; 

− PESCĂRIE ORĂŞTIE (persoana fizică Părău Candin) în localitatea Orăştie pe râul Orăştie, cu o 
suprafaţă totală amenajată de 3,54 ha şi un volum apă captat anual de 24.000 m³; 

− AMENAJARE PISCICOLĂ FINTOAG în localitatea Fintoag, pe râul Mureş (2 izvoare de coastă), cu 
o suprafaţă amenajată de 1 ha din care 3.440 m² luciu de apă;  

− AMENAJARE PISCICOLĂ BRĂNIŞCA în localitatea Brănişca pe pârâul Hidicuţ, afluent al râului 
Mureş, cu o suprafaţă luciu apă de 94.600 m², un volum apă de 103.200 m³ şi adâncime medie 
apă de 1,1 m; 

− S.C. TURIST PREST S.A. – FERMA PISCICOLĂ AUREL VLAICU în localitatea Aurel Vlaicu pe râul 
Mureş, cu un volum apă captat pe an de 1,2 mil. m³ şi o suprafaţă amenajată de 15 ha; 

− S.C. CARPIO S.A. SPINI în localitatea Spini pe râul Mureş, cu o suprafaţă exploatată de 11,87 ha 
pentru pepiniera Simeria Veche, cu un volum proiectat de 185.760 m³, o suprafaţă proiectată 
de 51,74 ha pentru cele 2 bazine de creştere şi un volum proiectat de 310.444 m³; 

− S.C. TELECERNA S.A. – BAZA PISCICOLĂ RAPOLT în localitatea Rapoltu Mare pe râul Mureş, cu un 
volum apă captat pe an de 796.000 m³ şi o suprafaţă amenajată de 7,95 ha;  

− S.C. HAWLE S.R.L. – PĂSTRĂVĂRIA ROŞCANI în localitatea Roşcani pe râul Dobra, cu o suprafaţă 
totală amenajată de 0,361 ha;  
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− OCOLUL SILVIC DOBRA – PĂSTRĂVĂRIA ROŞCANI în localitatea Roşcani, subteran Izvorul Alb 
(râul Dobra), cu un volum apă captat de 1.261.440 m³, o suprafaţă totală amenajată de 0,295 
ha şi o suprafaţă utilizată de 0,0645 ha;  

− AJVPS DEVA – PĂSTRĂVĂRIA BULZEŞTI în localitatea Bulzeşti pe râul valea Bulz, cu o suprafaţă 
amenajată de 0,1 ha şi un volum de apă de 0,266 mil. m³.  

După cum se poate vedea în Figura 3-3 de mai jos, activitatea piscicolă din judeţul 
Hunedoara a evoluat pozitiv în perioada studiată, începând cu 17,7 mii de Euro şi două 
firme în 2004, continuând cu 7,7 mii Euro realizaţi tot de două firme în 2005, crescând la 
27,3 mii Euro, valoare realizată de 3 firme în 2006, şi ajungând la 21,2 mii Euro, valoare 
realizată de 4 firme în 2007. Exprimat procentual, fluctuaţia cifrei de afaceri în sub-
sector a fost de -56,71% în 2005, de 255,44% în 2006 şi respectiv de -22,47% în 2007. 
Concluzia care se poate trage cu privire la potenţialul economic al subsectorului 
piscicol în judeţul Hunedoara este: deşi o rată de creştere anuală de ordinul a 250% are 
o sonoritate interesantă, trebuie ţinut cont de faptul că în anul respectiv a fost înfiintaţă 
o nouă companie (pe lângă cele două existente) având principalul obiect de 
activitate în sub-sector. Trebuie ţinut cont şi de faptul că remarcabilul procent se aplică 
unei sume de ordinul a câteva mii de Euro. În concluzie subsectorul piscicol nu are 
potenţialul de a reprezenta nimic mai mult în economia judeţului. 

Figura 3-3: Evoluţia activităţii piscicole 

Activitatea Piscicole in Judetul Hunedoara intre 
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3.2.5 AAggrriiccuullttuurraa  ––  ppeerrssppeeccttiivvee  

Deşi aparent activităţile din sectorul agricol reprezintă o fracţiune minusculă a 
economiei locale în municipiul Deva, atât ca valoari cât şi ca număr de persoane 
angajate, sectorul este important pentru subzistenţa unui număr semnificativ de familii 
şi, de asemenea, pentru potenţialul de a integra activităţi actualmente ne - sau slab 
remunerate în lanţul valoric al procesatorilor de produse agricole din judeţul 
Hunedoara. Dată fiind evoluţia prognozată a preţurilor terenurilor în municipiul Deva şi 
în zonele peri-urbane adiacente, utilizarea terenurilor în scopul practicării agriculturii în 
perimetrul municipiului şi în imediata vecinătate nu pare să fie o utilizare (economic) 
optimă a acestui factor.  

Desigur aceasta nu preclude utilizarea capacităţilor de producţie prezente în municipiu 
pentru procesarea materiilor prime şi materialelor provenite din agricultură, colectate 
din spaţiul rural pe un radius economic de transport (EOQ) în jurul judeţului Hunedoara. 
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Aceasta ar crea atât (dorita) retenţie a mâinii de lucru în spaţiul rural, cât şi utilizarea 
capacităţilor de producţie din spaţiul urban. 

3.2.6 SSiillvviiccuullttuurraa    

Situaţia se prezintă în mod diferit în silvicultură, unde cifrele de afaceri au variat în 
perioada studiată între cca. 40 şi 60 milioane Euro. Activitatea din silvicultură reprezintă 
în cei trei ani analizaţi cca. 50% din activitatea combinată agricultură-silvicultură. 
Activitatea piscicolă a apărut în 2005, cu o cifră de afaceri de 600 mii euro, şi este 
prestată de o singură firmă. Este posibil ca aceasta să se dezvolte şi să apară şi alte 
firme de acelaşi profil. 

3.2.7 IInntteeggrraarreeaa  vveerrttiiccaallăă  llooccaallăă  aa  sseeccttooaarreelloorr  aaggrriiccooll  şşii  ssiillvviicc  

În ce priveşte capacitatea de procesare a produselor agricole şi silvice existentă în 
judeţul Hunedoara, aceasta este substanţial mai mare decât orice producţie similară în 
judeţ. 

Figura 3-4: Gradul de integrare al agriculturii cu industriile prelucratoare în judeţul Hunedoara  

 

Astfel, în cei trei ani de activitate examinaţi, agricultura locală a produs (cumulat) între 
30% şi 50% din valorile realizate de procesatorii locali.  

După cum se observă în Figura 3-4 de mai sus, producţia crescătorilor locali de animale 
şi păsări pare să fie pozitiv corelată şi proporţională cu industria locală de procesare a 
cărnii. Aparent, procesatorii prelucrează (la valoare) mai mult decât dublul producţiei 
de materie primă din judeţ, cu cifre anuale de afaceri în marjă de cca 50 milioane de 
Euro, faţă de crescătorii de animale, a căror cifră cumulată de afaceri se ridică la cca 
27 milioane Euro. Luând în considerare marjele de valoare adăugată ale procesării,  se 
poate afirma că procesatorii locali achiziţionează o parte din materia primă din afara 
judeţului. Un studiu econometric ar fi de dorit, în scopul de a evidenţia arealul (din 
judeţ, judeţele învecinate, din import) de pe care se colectează materia primă pentru 
procesatori şi logistica colectării materiilor prime şi corelarea acestora cu livrările de 
produse. 
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Tabelul 3-6: Tablou comparativ al valorilor activităţilor productie si de procesare a produselor agricole şi silvice din judeţul Hunedoara 

Valoare totală a C.A., toate firmele CPSA Sub-sector 
2004 2005 2006 2007 

  Euro]  
111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n,c,a, 918.394 700.083 821.951 997.937 

1542 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate 161 5.249 1.641 1.524 
112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră 2.839.198 5.208.796 4.866.772 8.021.550 
113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii 109.996 75.113 37.513 39.316 

1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 2.081.926 2.762.471 2.667.990 4.418.488 
121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui 27.162 71.453 110.621 181.301 

1551 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 204.122 249.567 306.010 505.159 
122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor 179.215 157.636 212.658 68.558 
123 Creşterea porcinelor 101.633 43.819 292.735 2.891.439 
124 Creşterea păsărilor 10.166.692 17.783.194 15.898.835 24.011.806 

1512 Producţia şi conservarea cărnii de pasare 392.202 1.805.705 2.401.065 2.469.550 
125 Creşterea altor animale 90.685 54.526 265.505 182.113 
130 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 540.545 940.130 883.858 1.594.102 

1511 Producţia şi conservarea cărnii 8.794.133 10.262.961 11.799.063 15.115.626 
1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 15.068.660 24.814.857 30.607.668 36.163.286 
201 Silvicultura şi exploatare forestieră 11.112.529 13.527.086 18.615.730 0 
202 Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere 225.264 444.131 423.901 499.357 

2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului 13.687.970 17.229.823 21.541.702 28.160.179 
2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aşchii de lemn, plăci fibrolemnoase 22.324 42.482 102.868 0 
2030 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii 1.209.897 1.817.130 2.267.646 2.336.863 
2040 Fabricarea ambalajelor din lemn 153.263 265.476 504.025 512.208 
2051 Fabricarea altor produse din lemn 6.960.759 9.030.293 11.350.197 12.337.877 
2112 Fabricarea hârtiei şi cartonului 51.858 59.608 65.032 113.735 
2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton 921.977 800.652 867.462 994.108 
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Un studiu econometric ar fi de dorit, în scopul de a evidenţia arealul (din judeţ, judeţele 
învecinate, din import) de pe care se colectează materia primă pentru procesatori şi 
logistica colectării materiilor prime şi corelarea acestora cu livrările de produse.  

Spre deosebire de situaţia din agricultură, industriile prelucrătoare de materii prime din 
silvicultură sunt în mod pozitiv corelate cu industria producătoare. După cum se vede în 
figura de mai sus, cifrele de vânzări (şi logistica specifică domeniului) indică un procent 
de aproximativ 50% de aprovizionare pe plan local. De asemenea, este evidenţiat un 
trend pozitiv la procesarea altor produse agricole locale, care pare să indice un 
segment în dezvoltare. 

Rezultă că activităţile din domeniul silviculturii sunt bine integrate în lanţul valoric al 
procesatorilor, cu posibilităţi de extindere. 

3.2.8 PPeerrssppeeccttiivvee  aallee  ddeezzvvoollttăărriiii  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddiinn  sseeccttooaarreellee  aaggrriiccooll  şşii  ssiillvviicc    

Unul dintre principalele obiective ale Planului Naţional de Dezvoltare este relaţionarea 
spaţiului urban cu cel peri-urban, în scopul obţinerii unei mai bune coeziuni economico-
sociale; în acest sens, sunt încurajate situaţiile în care capacităţile de producţie ale 
spaţiului urban atrag, procesează local şi valorifică potenţialul productiv al spaţiilor 
rurale apropiate.  

O primă ţintă a acestei politici o constitutie agricultura şi silvicultura, pentru care sunt 
alocate fonduri de dezvoltare rurală depăşind 8 miliarde de Euro în perioada 2007 - 
2013. Punerea în valoare a acestor surse de finanţare nerambursabilă şi utilizarea lor în 
dezvoltarea unor zone silvicole în proximitatea judeţului Hunedoara este recomandată 
ca fiind un deziderat strategic important pentru dezvoltarea zonei.  

În perspectivă, zone agricole ar putea fi dezvoltate intensiv în luncile râurilor Mureş 
şi/sau Cerna, în scopul de a integra vertical producţia lor în lanţul valoric al 
procesatorilor din judeţul Hunedoara. Accesarea de fonduri nerambursabile pentru 
dezvoltare rurală ar surmonta dificultatea dată de caracterul de comodităţi al 
produselor agricole (comodităţile fiind produse nediferenţiate, aproape perfect 
elastice la preţ şi fluctuând în funcţie de variaţia cererii şi a ofertei pe piaţă şi care nu 
permit în mod normal recuperarea rapidă a unor investiţii în producţii cu valoare 
adăugată mică). 

33..33  IInndduussttrriiaa,,  pprroodduuccţţiiaa  &&  ddiissttrriibbuuţţiiaa  eenneerrggiieeii,,  ccoonnssttrruuccţţiiiillee  

După cum s-a analizat în capitolul 3.3 din Partea I – Analiza situaţiei existente şi 
identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cele trei sectoare 
economice prezentate: industria, producţia & distribuţia energiei şi construcţiile au avut 
o evoluţie dinamică în perioada analizată, pornind de la o valoare totală de 494,96 
milioane Euro în 2004 şi ajungând la 1,05 miliarde Euro în 2007. În această perioadă 
multe din sub-sectoarele industriale (în special cele care au continuat în perioada 
respectivă o activitate de export stabilită dinainte) au crescut în mod continuu iar 
altele au suferit o încetinire a creşterii în 2007. 

Figura 3-5 de mai jos prezintă ponderea sub-sectoarelor din industrie, energie şi 
construcţii în 2007.  
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Figura 3-5: Ponderea sub-sectoarelor industrie, producţia & distribuţia energiei şi construcţii 
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Principala pondere o are CAEN 45 „Construcţii” cu cca. 24% din totalul activităţii 
economice din cele trei sub-sectoare prezentate, pe judeţ, urmat de CAEN 4011 
„Producţia de energie electrică” reprezentând 22,85%, urmat de CAEN 307 „Fabricare 
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articole din metal”, reprezentând 15,65% din producţia industrială locală, CAEN 282 - 
285 „Confecţii metalice” reprezentând 7,26% şi CAEN 361 „Producţia mobilier” 
reprezentând 4,98%. Urmează CAEN 26 „Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice – ceramică, beton, piatră” reprezentând 3,09% din producţia industrială a 
judeţului în 2007. Celelalte sub-sectoare, deşi prezintă ponderi mai mici, au în mod 
cumulat o influenţă pozitivă semnificativă asupra creşterii economice a judeţului. 

Sub-sectoarele industriale arătate mai sus prezintă cel mai bun potenţial de clusterizare 
dintre toate activităţile economice prestate în judeţul Hundeoara; industria 
metalurgică şi sub-sectoarele relaţionate (piese, subansamble şi alte confecţii 
metalice) au o tradiţie îndelungată, fiind prezente în judeţ atât acumulări de mijloace 
de productie şi capital specializat cât şi mână de lucru specializată, cu o tradiţie la a 
treia generaţie în sub-sectorul specific. Un avantaj adiţional al sub-sectoarelor analizate 
este o mai largă distribuţie geografică a bazei de clienţi, incluzând livrări în alte judeţe 
şi exporturi. Aceasta conferă firmelor membre ale clusterului respectiv acces la un nivel 
mai ridicat (decât în judeţul unde au sediul) al cererii şi (în cazul exporturilor) avantajul 
rezultat din diferenţe favorabile ale cursului valutar5. 

33..44  TTuurriissmmuull  

Figura 3-6: Evoluţia activităţilor de turism în judeţul Hunedoara 2004-2007 
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Activităţile de turism rural, cultural şi montan sunt cel mai bine reflectate de activităţile 
CAEN 5523 „Alte mijloace de cazare” şi CAEN 5522 „Campinguri, inclusiv parcuri pentru 
rulote”. Cifra de afaceri cumulată a firmelor care activează în cele două coduri CAEN 
prezentate (5523 şi 5522) a crescut de la cca. 1,4 milioane de Euro în 2004 la 3,3 
milioane Euro în 2007; în aceeaşi perioadă, numărul de firme având ca obiect principal 
de activitate codurile CAEN 5523 şi 5522 a crescut de la 31 în 2004 la 64 în 2007. 
                                                 

5 în termini reali, firmele care exportă, în cursul unei recesiuni, au dublul avantaj de a plăti penru materia primă şi forţa de 
muncă cu valută locală (relativ ieftină) şi a fi plătite pentru marfa livrată în vlută straină(relativ scumpă). 
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În timp ce volumul de activitate şi numărul de firme în cadrul codurilor CAEN 5523 „Alte 
mijloace de cazare” şi CAEN 5522 „Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote” au 
crescut pe perioada studiată, activitatea în cadrul codului CAEN 5510 „Hoteluri”, care 
reflectă nivelul de activitate în cadrul turismului de afaceri, a avut o evoluţie relativ 
constantă, de la 3,3 milioane Euro în 2004 la cca. 3,6 milioane Euro în 2006, crescând 
abia apoi la 7,2 milioane Euro în 2007. Numărul de firme cu acest domeniu de activitate 
a evoluat de la 31 în 2004, la 40 în 2006, scăzând apoi la 37 în 2007. Acesta este un 
fenomen relativ comun pentru 2007, an în care nivelul de activitate este „tras” de 
condiţiile macroeconomice, el nefiind generat („împins”) de vreun efort al firmelor din 
sector; în aceste sectoare, firmele mai mari beneficiază în mod natural de creşterea 
nivelului de cerere, în timp ce unele din firmele mici nu au puterea financiară şi 
acumularea de competenţe necesare pentru a rezista competiţiei mai intense şi ca 
atare apare o scădere a numărului total de firme. 

Judeţul Hunedoara dispune de un substanţial potenţial turistic, cu predilecţie montan, 
care include în partea de nord a judeţului Munţii Poiana Ruscă şi Munţii Metalici, iar la 
sud Munţii Retezat, Parâng şi Şurianu.  

Printre principalele atracţii în domeniul turismului montan se numără Parcul Naţional 
Retezat (respectiv Rezervaţia Biosfera) şi vârfurile Retezat (2.484 m deasupra nivelului 
mării), Peleaga (2.509 m) şi Păpuşa (2.502 m). Numeroase trasee alpine includ vârfurile 
Peleaga, Bucura, Judele Mare, Turnul Porţii sau crestele Stânişoara şi Pintenul Slăveiului. 
Munţii Parâng şi Vâlcan (Straja) prezintă de asemenea zone turistice interesante, 
dispunând de facilităţi moderne: hoteluri, moteluri, cabane montane, teleskiuri şi 
telecabine. În Munţii Orăştie (Masivul Şureanu), la Grădiştea Muncelului, se găseşte 
Sarmizegetusa Regia, capitala regilor daci Burebista şi Decebal. În depresiunea Haţeg 
se găsesc ruinele capitalei Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

Tabelul 3-7: Monumentele istorice din judeţul Hunedoara aflate pe Lista monumentelor istorice din România inscrise în 
lista patrimoniului mondial 

Nr. 
crt. Denumire oficială Localizare 

Cod & data înscrierii  
pe lista patrimoniului 

mondial 
C.6 Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei   906 

C.6.1 Sarmizegetusa Regia  
– Grădiştea de Munte 

sat Grădiştea de Munte,  
comuna Orăştioara de Sus 906-1999 

C.6.2 Costeşti Cetăţuia sat Costeşti, comuna Orăştioara de Sus 906-1999 
C.6.3 Costeşti Blidaru sat Costeşti, comuna Orăştioara de Sus 906-1999 
C.6.4 Luncani Piatra Roşie sat Luncani, com. Boşorod 906-1999 
C.6.5 Băniţa sat Băniţa, comuna Băniţa 906-1999 

Un important potenţial turistic îl reprezintă zonele turistice etno-folclorice, situate pe 
acelaşi radius: Ţara Zarandului cu obiectivele turistice Muntele Găina, Muntele Vulcan 
(rezervaţia naturală), oraşul Brad (Muzeul Aurului), Panteonul de la Ţebea (Gorunul lui 
Horea şi mormântul lui Avram Iancu), satele Crişan, Crişcior, Ribiţa, Baia de Criş – toate 
având biserici vechi, monumente istorice. 

Obiective turistice de prim ordin se află şi în localităţile principale din judeţ: în municipiul 
Hunedoara se găseşte impozantul castel al familiei Corvin, cea mai bine păstrată 
clădire medievală din sud-estul Europei, iar în împrejurimile Hunedoarei se află minele 
de fier de la Teliucu Inferior (datând din antichitate), lacul de acumulare şi baza de 
agrement Cinciş şi atelierele de prelucrare a fierului de la Ghelar (exploatate din 
perioada romană, aici se fabricau săbii şi lănci în vremea Huniazilor). În municipiul 
Deva, reşedinţa de judeţ, se găsesc Castelul Magna Curia, construit în secolul al XVI-
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lea, astăzi Muzeul Civilizaţiei Daco-romane, şi Cetatea Devei (sec. XIII), situată pe un 
mamelon vulcanic, la 371 m altitudine, care domină întreaga regiune. În Simeria se află 
un renumit parc dendrologic care adăposteşte colecţii de arbori din toată lumea. 

În judeţul Hunedoara există resurse turistice antropice, naturale care au o infrastructură 
specific turistică şi tehnică după cum urmează: 

3.4.1 RReessuurrssee  ttuurriissttiiccee  aannttrrooppiiccee  

 Monumente istorice de valoare naţională şi universală (grupa A, conform Legii 
422/2001 şi Ordinului nr. 2314/2004): 

- monumente, ansambluri şi situri arheologice;  
- monumente, ansambluri şi situri de arhitectură; 
- monumente, ansambluri şi situri memoriale. 

 Muzee şi colecţii publice 

- muzee; 
- zona Brad, Deva, Simeria, Hunedoara, Petroşani, Geoagiu, Sarmizegetusa, 

Ribiţa. 

 Artă şi tradiţii populare 

- festivaluri, târguri, obiceiuri, sărbători; 
- zona Orăştie, Geoagiu, Muntele Găina, Teliucu Inferior, Sălaşu de Sus, Pui. 

 Instituţii de spectacole 

- filarmonici, orchestre, formaţiuni instrumentale/corale; 
- lipsă.  

 Patrimoniu UNESCO 

3.4.2 RReessuurrssee  ttuurriissttiiccee  nnaattuurraallee  

 Arii naturale protejate: 

- zone de conservare specială; 
- rezervaţii şi monumente ale naturii; 
- parcuri naţionale şi naturale; 
- Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei, Parcul Naţional Retezat, 

Geoparcul Dinozaurilor - Ţara Haţegului, Parcul Natural - Grădiştea 
Muncelului; 

- rezervaţii sub 1 ha. 

 Factori naturali terapeutici: 

- unităţii administrativ-teritoriale de bază cu factori naturali/terapeutici, 
climatici, balneare, etc.; 

- zona Vaţa de Jos, Geoagiu. 
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3.4.3 IInnffrraassttrruuccttuurrăă  ssppeecciiffiicc  ttuurriissttiiccăă  

 Gruparea unităţilor administrativ-teritoriale de bază după punctajul acordat 
pentru criteriul capacitatea de cazare în funcţiune, pe tipuri de structuri 
turistice: 

- 0,00 – zona Tomeşti, Bulzeştii de Sus, Blăjeni, Ribiţa, Criştior, Buceş, 
Bucureşci, Baia de Criş, Vorţa, Luncoiu de Jos, Băiţa, Balşa, Certeju de Sus, 
Vălişoara, Brănişca, Burjuc, Şoimuş, Hărău, Rapoltu Mare, Lăpugiu de Jos, 
Bătrâna, Veţel, Cârjiţi, Pestişu Mic, Romos, Mărtineşti, Lelese, Bunila, Lunca 
Cernii de Jos, Topliţa, Răchitova, Densuş, General Berthelot, Toteşti, 
Sântămăria-Orlea, Bretea Română, Beriu, Boşorod, Pui, Băniţa, Petrila; 

- 0,01 - 0,03 – zona Zam, Dobra, Cerbăl, Băcia, Turdaş, Orăştioara de Sus, 
Baru, Sălaşu de Sus, Teliucu Inferior, Sarmizegetusa, Aninoasa; 

- 0,04 - 0,09 – zona Vaţa de Jos, Brad, Orăştie, Petroşani; 

- 0,10 - 0,98 – zona Geoagiu Băi, Deva, Hunedoara, Haţeg, Lupeni, Râu de 
Mori.  

 Instalaţii de tratament; 

 UAT cu instalaţii de tratament. 

Zona Geoagiu Băi: 

− infrastructură de tratament; 

Zona Uricani: 

− infrastructură pentru conferinţe, reuniunii, manifestări expoziţionale; 
− UAT cu infrastructură pentru conferinţe, reuniunii, manifestări expoziţionale. 

Zona Hunedoara: 

− staţiuni turistice atestate (conform H.G. 876/2006): 
− staţiuni de interes naţional. 

Zona Parâng-Petroşani 

− staţiuni de interes local: zona Vaţa de Jos, zona Straja; 
− staţiuni de interes naţional: staţiunea Parâng. 

3.4.4 IInnffrraassttrruuccttuurraa  tteehhnniiccăă  

 Gruparea UAT de bază după punctajul acordat pentru infrastructura tehnică 
(accesibilitate la reţeaua majoră de transport, infrastructura edilitară şi 
telecomunicaţii): 

- 0,00 - 5,00 – zona Bulzeştii de Sus, Blăjeni, Buceş, Bucureşci, Balşa, Vorţa, 
Harău, Cârjiţi, Pestişu Mare, Bătrâna, Cerbăl, Lelese, Bunila, Lunca Cernei 
de Jos, Topliţa, Răchitova, General Berthelot, Mărtineşti, Orăştioara de Sus, 
Boşorod; 

- 5,01 - 11,00 – zona Ribiţa, Băiţa, Certeju de Sus, Rapoltu Mare, Brănişca, 
Ghelari, Beriu, Densuş, Toteşti, Sarmizegetusa, Râu de Mori; 
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- 11,01 - 20,00 – zona Tomeşti, Vaţa de Jos, Baia de Criş, Brad, Crişcior, 
Luncoiu de Jos, Vălişoara, Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Lăpugiu de Jos, 
Dobra, Veţel, Şoimuş, Turdaş, Romos, Hunedoara, Teliucu Inferior, Bretea 
Română, Sântămăria-Orlea, Pui, Sălaşu de Sus, Uricani, Lupeni, Vulcan, 
Băniţa, Petrila; 

- 20,01 - 30,00 – zona Geoagiu, Orăştie, Deva, Călan, Haţeg, Baru, 
Aninoasa, Petroşani. 

3.4.5 ZZoonnee  ccuu  rreessuurrssee  ttuurriissttiiccee,,  rreellaaţţiiaa  ccuu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  ssppeecciiffiicc  ttuurriissttiiccăă  şşii  tteehhnniiccăă  

Concentrarea în teritoriu a resurselor turistice naturale şi antropice: 

 Scăzut; 

 Mediu: 

- zona Tomeşti,Bulzeştii de Sus, Ribiţa, Blăjeni, Buceş, Brad, Bucureşci, Crişcior, 
Luncoiu de Jos, Vorţa, Vălişoara, Brănişca, Ilia, Burjuc, Dobra, Bătrâna, 
Cârjiţi, Cerbăl, Pestişu Mic, Lelese, Ghelari, Teliucu Inferior, Lunca Cernii de 
Jos, Bretea Română; 

- zona Certeju de Sus, Hărău, Simeria, Băcia, Mărtineşti. 

 Mare: 

- zona Vaţa de Jos, Baia de Criş, Zam, Gurasada, Lăpugiu de Jos; 

- zona Şoimuş, Veţel, Băiţa, Balşa, Rapolţu Mare; 

- zona Hunedoara, Călan, Orăştioara de Sus, Romceşti, Orăştie, Bunila, 
Topliţa, Răchitova, Densuş, Toteşti; 

- zona Haţeg, Sântămăria-Orlea, Pui, Sălaşu de Sus, Baru, Uricani.  

 Foarte mare: 

- zona Sarmizegetusa; 
- zona Deva;  
- zona Geoagiu; 
- zona Lăpugiu de Jos, Boşorod; 
- zona Băniţa. 

 Zone de concentrare a resurselor turistice naturale şi antropice cu probleme 
ale infrastructurii specific turistice: 

- zona Vaţa de Jos, Baia de Criş, Zam, Gurasada, Lăpugiu de Jos, Ribiţa; 

- zona Veţel, Şoimuş, Băiţa, Balşa, Rapoltu Mare; 

- zona Orăştie, Beriu, Romoş, Orăştioara de Sus, Boşorod, Pui, Băniţa, Baru, 
Uricani;  

- Sălaşu de Sus, Râu de Mori, Sarmizegetusa Densuş, Toteşti, General 
Berthelot, Răchitova, Topliţa, Bunila. 

 Zone de concentrare a resurselor turistice naturale şi antropice cu probleme 
ale infrastructurii tehnice: 

- zona Ribiţa; 
- zona Băiţa, Balşa, Rapoltu Mare; 
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- zona Beriu, Orăştioara de Sus, Boşorod; 
- zona Bunila, Topliţa, Răchitova, General Berthelot, Toteşti, Densuş, 

Sarmizegetusa, Râu de Mori. 

Oportunităţi şi priorităţi: 

Deşi cifrele sunt relativ mici, abundenţa de obiective turistice din judeţ şi ratele de 
creştere din anii imediat precedenţi recesiunii sugerează ca obiectiv principal 
susţinerea turismului cultural, rural şi montan, precum şi a nişelor de turism specializat 
cum ar fi cel cinegetic. În acest sens, este imperios necesară modernizarea 
infrastructurii de acces. 

33..55  SSeeccttoorruull  sseerrvviicciiii  

Sectorul serviciilor în judeţul Hunedoara a evoluat pozitiv în perioada studiată, crescând 
de la o cifră totală de afaceri de 59 milioane Euro (din care 20,84% servicii personale şi 
79,16% servicii profesioanale) în 2004 la 109 milioane Euro (din care 26,54% servicii 
personale şi 73,46% servicii profesionale) în 2007. 

Figura 3-7: Evoluţia activităţilor de servicii profesionale din judeţul Hunedoara în perioada 2004 - 2007 
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Figura 3-8: Evoluţia activităţilor de servicii personale 
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După cum se poate vedea în Figura 3-7 şi Figura 3-8 de mai sus, valoarea totală a 
serviciilor personale în judeţul Hunedoara între 2004 şi 2007 a crescut cu 135,31% (faţă 
de 2004) în perioada analizată. Ratele anuale de creştere, per volum total al 
activităţilor, au fost de 58,53% în 2005, 47,03% în 2006 şi 0,95% în 2007. 

În aceeaşi perioadă, numărul total de firme având ca obiect principale de activitate 
servicii profesionale a fluctuat de la 896 în 2004 la 1.308 în 2006 şi la 1.178 în 2007. De 
remarcat faptul că volumul total de afaceri al sub-sectorului de servicii profesionale a 
scăzut cu numai 2,85% în 2007 faţă de 2006, această scădere fiind însoţită de o 
scădere a numărului de firme cu 9,94%.  

Acelaşi trend (creştere constantă între 2004 şi 2006, urmat de scăderi în 2007) este vizibil 
şi în evoluţia majorităţii sub-sectoarelor din cadrul activităţilor de servicii personale. 
Astfel, exprimat valoric, sub-sectorul de servicii personale a totalizat la nivel de judeţ un 
rulaj de 12,3 milioane Euro în 2004, înregistrând apoi o creştere de 58,53% în 2005, 
ajungând la 19,6 milioane Euro, şi de 47,03% în 2006, ajungând la 28,8 milioane Euro; în 
2007, sub-sectorul de servicii personale a înregistrat de asemenea o creştere, dar de 
numai 0,95%, atingând un volum de tranzacţii de 29,1 milioane Euro. În aceeaşi 
perioadă, numărul de firme din sub-sector a evoluat după cum urmează: în 2004, 291 
de firme, crescând cu 21,31% la 353 firme în 2005, crescând în continuare cu 17,85%, 
atingând 416 firme în 2006, şi scazând apoi cu 51,92%, ajungând la 200 firme în 2007. O 
evoluţie tipică pentru sectorul serviciilor personale a avut-o CAEN 9302, exemplificat în 
Figura 3-9. 

Figura 3-9: Evoluţia activităţilor de servicii personale CAEN 9302 
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Fenomenul este comparabil cu cel descris în subcap. 3.4 „Turismul” din Partea I – 
Analiza situaţiei existente, unde nivelul de activitate este „tras” de condiţiile macro-
economice, el nefiind generat („împins”) de vreun efort al firmelor din sub-sector; în 
aceste sectoare, firmele mai mari beneficiază în mod natural de creştere a nivelului de 
cerere, în timp ce unele din firmele mici nu au puterea financiară şi acumularea de 
competenţe necesare pentru a se adapta competiţiei mai intense şi, ca atare, apare 
o scădere a numărului total de firme. Cu diferenţa că în aceste sub-sectoare 
vulnerabile în 2007 a scăzut şi volumul de încasări, nu numai numărul de firme.  
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În exemplul de mai sus, evoluţia cifrei de afaceri a fost: creştere cu 25,50% în 2005, 
urmată de creştere cu 62,56% în 2006, urmată în 2007 de o scădere cu 42,93%. Numărul 
de firme a evoluat relativ în paralel, cu diferenţa că creşterea din 2006 a fost numai de 
16,44%, iar scăderea din 2007 a fost de 54,12%. Scăderea drastică a numărului de firme 
în 2007 poate fi atribuită lipsei de sofisticare managerială şi financiară a firmelor mai 
mici din sub-sector, care nu au avut capacitatea de a-şi consolida poziţia competitivă 
în perioada de boom din 2006, şi nici nu au fost pregătite să reziste în turnura macro-
economică negativă din 2007. Serviciile în general, şi cele personale în special au o 
slabă distribuire geografică a bazei de clienţi, depinzând în principal de clienţi din 
economia locală (o poziţie competitivă dezavantajoasă în caz de recesiune). 

Oportunităţi şi priorităţi: 

Dezvoltarea economică, chiar la nivel local, răspunde în principal la pârghii care 
depăşesc puterea de intervenţie a autorităţilor locale şi judeţene. Printre aceste pârghii 
se numără factori macro-economici, dintre care numai o parte se află sub controlul 
guvernului naţional, cum ar fi de exemplu politica monetară şi fiscală, precum şi 
mandatele legale privind contribuţia angajatorilor la asigurările sociale, precum şi 
fiscalitatea la nivel naţional. Prin definiţie, pârghiile de intervenţie ale autorităţilor 
judeţene şi locale sunt extrem de limitate, acestea incluzând investiţii în infrastructura 
locală, precum şi reglementări locale care să încurajeze antrepenoriatul, cum ar fi de 
exemplu scutirile de taxe locale. Sunt de asemenea posibile deschiderea de oficii 
specializate în cadrul administraţiei judeţene, care să ofere asistenţă managerială şi 
(posibil) asistenţă în obţinerea de finanţări nerambursabile firmelor private din sectoare 
economice identificate în strategia judeţeană de dezvoltare economică ca fiind 
sectoare prioritare, sau cu potenţial de clustere.  

Priorităţi pentru dezvoltarea economică a judeţului Hunedoara 

→ focus asupra acelor sectoare a căror dezvoltare aduce maximum de beneficii 
judeţului; bazat pe criteriul potenţialului de dezvoltare a unor clustere locale, acestea 
sunt: producţia industrială, în special sub-sectoarele CAEN 307 „Fabricare articole din 
metal”, CAEN 282 - 285 „Confecţii metalice”, CAEN 361 „Producţia mobilier” şi CAEN 26 
„Fabricarea altor produse din minerale nemetalice – ceramică, beton, piatră”; 

→ Pentru sprijinirea dezvoltării sectorului turistic este necesară reabilitarea şi 
modernizarea infratructurii de acces, respectiv a drumurilor judeţene şi comunale care 
fac legătura cu obiective de interes turistic rural, cultural şi montan.  
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44  CCOONNTTEEXXTTUULL  TTEERRIITTOORRIIAALL  IINNTTEERRJJUUDDEEŢŢEEAANN,,  RREEGGIIOONNAALL  ŞŞII  
NNAAŢŢIIOONNAALL  

44..11    SSttrraatteeggiiii  nnaaţţiioonnaallee  ccuu  iimmppaacctt  aassuupprraa  ddeezzvvoollttăărriiii  jjuuddeeţţuulluuii    

4.1.1 SSttrraatteeggiiaa  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  RReeggiiuunniiii  ddee  VVeesstt  

Strategia de dezvoltare a Regiunii de Vest reprezintă documentul fundamental al 
Planului de Dezvoltare Regională, având rolul de a orienta dezvoltarea regiunii în 
perioada 2007-2013 şi de a fundamenta accesul Regiunii Vest la Fondurile Structurale şi 
de coeziune ale UE.  

Priorităţile prevăzute în Strategie sunt compatibile cu domeniile de intervenţie stabilite 
prin Programul Operaţional Regional şi Programele Operaţionale Sectoriale: Creşterea 
competitivităţii economice, Infrastructura de transport, Infrastructura de mediu, 
Dezvoltarea resurselor umane, Dezvoltarea capacităţii administrative. 

Axe strategice prioritare: 

(1) Infrastructura de transport şi energie 
(2) Competitivitate economică 
(3) Turismul 
(4) Cooperarea teritorială 
(5) Dezvoltarea rurală 
(6) Dezvoltarea resurselor umane şi serviciilor sociale 
(7) Mediul înconjurător 
(8) Dezvoltarea urbană 

4.1.2 PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  22000077--22001133  

Obiectiv: 

Sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, echilibrată teritorial, a tuturor 
Regiunilor României, potrivit nevoilor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere urbani, îmbunătăţirea mediului de 
afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din Regiunile României, în special cele 
mai slab dezvoltate, locuri atractive de muncă, viaţă şi petrecere a timpului liber. 

MDLPL a fost desemnat Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, potrivit 
deciziei Guvernului nr. 497/2004. Finanţarea POR se face din bugetul de stat, bugetele 
locale, surse private şi prin cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională – 
FEDER. 

POR implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind împreună cu celelelte 
Programe Sectoriale (PO) la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regională a PND şi al Cadrului Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor 
de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE. 
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Axele prioritare tematice: 

Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere 
DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 
DMI 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv 

construcţia/reabilitarea şoselelor de centură 
 
Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

DMI 3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
DMI 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale 
DMI 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 

intervenţii în caz de urgenţă 
DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă 

 
Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 

DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală 

DMI 4.2 reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi 
activităţi 

DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor 
 
Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 

DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe 

DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastrusturilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru 
creşterea calităţii serviciilor turistice 

DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru 
creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică 

 
Axa prioritară 6 Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR 

DMI 6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR 
DMI 6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR 

4.1.3 PPllaannuull  NNaaţţiioonnaall  ddee  DDeezzvvoollttaarree  22000077--22001133  

PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI pentru perioada financiară 2007-2013 
reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, 
aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea 
socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii 
Europene. 

PND reprezintă documentul pe baza căruia au fost elaborate Cadrul Strategic Naţional 
de Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu Comisia 
Europeană pentru utilizarea instrumentelor structurale, precum şi Programele 
Operaţionale prin care se vor implementa aceste fonduri. 

Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a 
României, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faţă de UE. 
Strategia PND 2007-2013 se axează atât pe orientările strategice comunitare privind 
coeziunea, cât şi pe priorităţile Agendei Lisabona şi obiectivele de la Goteborg. 

http://fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=13
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PND-ul României pentru perioada 2007-2013 prevede şase priorităţi naţionale de 
dezvoltare pentru perioada 2007-2013: 

(1) Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere 

(2) Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
(3) Protejarea şi îmbunatăţirea calităţii mediului 
(4) Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi 

întărirea capacităţii administrative 
(5) Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol 
(6) Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării 

Contextul suprateritorial pentru judeţul Hunedoara se raportează la toate aceste 
strategii europene/naţionale/zonale şi cuprinde în principal elementele de definire ale 
reperelor din Conceptul strategic de dezvoltare spaţială privind axele şi polii care 
structurează teritoriul, precum şi elementele determinante de infrastructură tehnică 
teritorială. 

Principalele caracteristici ale contextului suprateritorial pentru judeţul Hunedoara sunt: 

− conform PATN, Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, în judeţul Hunedoara 
existau doi poli regionali (Deva, Hunedoara), patru poli subregionali (Petroşani, 
Lupeni, Orăştie şi Brad) şi şapte poli locali (Vulcan, Aninoasa, Petrila, Călan, 
Haţeg, Simeria, Geoagiu); în 2008 s-a constituit Conurbaţia Corvina în urma 
realizării Planului Teritorial Interorăşenesc Deva-Hunedoara-Simeria, la teritoriul 
zonal aderând ulterior şi oraşul Călan, rezultând un pol supraregional cu o 
populaţie de cca. 180.000 locuitori; conform Planului de Amenajare a 
Teritoriului Zonal Valea Jiului, prin crearea de strategii comune a celor cinci 
localităţi Petroşani, Lupeni, Pertrila, Aninoasa şi Vulcan rezultă un pol regional 
de peste 50.000 de locuitori; 

− judeţul este bine echilibrat în ceea ce priveşte aspectul de poli supraregionali, 
regionali şi locali; 

− judeţul este străbătut de coridoarele europene de transport rutier şi feroviar, 
ce se constituie în axe de dezvoltare teritorială de importanţă majoră la nivel 
naţional şi european; 

− racordarea teritoriului judeţean la cel naţional este facilitată de perspectiva 
dezvoltării reţelei aeriene şi navigabile, prevăzută prin PATN (Mureş navigabil) 
şi în Planul Zonal Interorăşenesc Deva-Hunedoara-Simeria (aeroport la 
Săuleşti). 

Obiectiv → Integrarea armonioasă a teritoriului judeţean în spaţiul regional şi naţional, 
racordarea la reţeaua naţională şi europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare 
spaţială 
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BB..  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  GGEENNEERRAALL  

Pentru construirea IDC s-a realizat, în primă etapă, o grupare a celor 10 indicatori în 
patru grupări care se referă la aspecte particulare ale dezvoltării locale: 

(1) Infrastructura de locuire (apă curentă, gaze, mărime locuinţe); 

(2) Resurse publice, date de veniturile proprii din bugetul local, cheltuielile de 
capital şi cheltuielile pentru locuinţe, mediu şi dezvoltare publică la nivelul 
aceluiaşi buget; 

(3) Capital economic individual familial, estimat prin numărul de autoturisme pe 
locuitor; 

(4) Capital uman condiţionat de vârstă, estimat prin speranţa de viaţă la naştere, 
rata mortalităţii infantile şi vârsta medie a populaţiei de peste 14 ani. 

În selecţia indicatorilor pentru indice am pornit de la premise teoretice asupra cărora 
nu insistăm, în contextul de faţă, şi de la o listă extinsă de indicatori-candidat pentru a fi 
incluşi în indice. 

Principiile majore de selecţie au fost următoarele: 

 indicatorul să fie acreditat, deja, în literatura şi practica de specialitate, ca 
măsură a dezvoltării (cazul speranţei de viaţă la naştere, mortalităţii infantile, 
consumului de bunuri publice, etc.); 

 indicatorul să fie interpretabil ca măsură pentru un aspect specific al 
dezvoltării locale (resurse financiare, infrastructură de locuire, stare de 
sănătate, resurse pentru cumpărarea de bunuri în gospodărie, etc.); 

 datele de pornire pentru calcul să nu fie afectate de erori grave, omisiuni 
sistematice (cazul numărului de salariaţi raportaţi în BDL, cu referire numai la 
salariaţii din instituţii de pe teritoriul comunei); 

 fiecare grupare de indicatori în cazul unui indice parţial să fie confirmată prin 
generarea neobligată a unui singur factor la extragerea de tip factorial, prin 
metoda componentelor principale (PCA); 

 pentru grupări comparabile, interpretabile, să fie preferate cele pentru care 
indicele KMO (Kaiser Mayer Olkin) din factorială este mai mare; 

 indicii parţiali să nu fie compuşi din foarte mulţi indicatori astfel încât 
interpretarea lor să fie clară, intuitivă. 

Indicatorii folosiţi în construcţia şi validarea IDC sunt prezentaţi în Tabelul 4-1 de mai jos: 
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Tabelul 4-1: Indicatori folosiți în construcția şi validarea IDC 

Nr. 
crt. Descriere indicator Sursa  

de date 
Perioada  

de referinţă 
INFRASTRUCTURA DE LOCUIRE 

1 Suprafaţă locuibilă pe locuinţă (m2) INS 2008 
2 Consumul casnic de gaze pe locuitor (m3) INS 2007 
3 Consumul casnic de apă din sistemul public pe locuitor (m3) INS 2007 

RESURSE FINANCIARE PUBLICE (la nivel de buget local) raportate la populaţia stabilă a comunei 
4 Venituri din surse proprii pe locuitor MAI 2007 
5 Cheltuieli de capital pe locuitor MAI 2007 
6 Cheltuieli pentru servicii şi dezvoltare publică locuinţe mediu şi ape pe locuitor MAI 2007 

CAPITAL ECONOMIC INDIVIDUAL-FAMILIAL 
7 Autoturisme în localitate la 1.000 locuitori (cu domiciliul în localitate) MAI 2007 

CAPITAL UMAN COMUNITAR CONDIŢIONAT DE VÂRSTĂ 
8 Speranţa de viaţă la naştere INS 2006-2008 
9 Rata mortalităţii infantile INS 2005-2008 

10 Vârsta medie a populaţiei de 15 ani şi peste INS 2008 
INDICELE DEZVOLTĂRII COMUNEI – Agregare factorială a indicilor parţiali (pe dimensiuni) – INDICATORI PENTRU VALIDARE 

11 Gradul de dezvoltare a comunei în 2002 agregare a valorilor indicelui DEVSAT02 2002 
12 Stocul de educaţie în comuna  2002 
13 Distanţa de la satul centru de comună până la cel mai apropiat oraş   
14 Situarea comunei în apropierea unui drum European   
15 Rata fertilităţii totale  2006-2008 
16 Rata de sărăcie estimată la nivel de comună BM-INS 2003 

17 Rata de creştere a populaţiei 2008 faţă de 2002, spor de populaţie cu domiciliul stabil în localitate pentru perioada 
2002 - 2008 la 1.000 persoane din 2002   

18 Locuinţe noi construite în perioada 2006 - 2008 la 1.000 locuitori din 2007  2006-2008 
19 Sosiri cu domiciliul în localitate în perioada 2006 - 2008 la 1.000 locuitori  2006-2008 

20 Rata migraţiei nete a flotanţilor în 2008 dată de diferenţa dintre populaţia stabilă şi cea cu domiciliu,raportată la 1.000 
de locuitori populaţie legală  2008 

Sursa: Fundamentarea IDC şi ghidul de utilizare în Dumitru Sandu, Vergil Voineagu, Filofteia Panduru, "Dezvoltarea comunelor din România", INS, SAS, iulie 2009 
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Tabelul 4-2 următor nu ia în calcul satele cu mai puţin de 20 de locuitori, oraşele sau 
comunele pentru care nu au fost suficiente date pentru a se putea forma o concluzie. 

Tabelul 4-2: Indicele Dezvoltării Comunelor (IDC) 2007-2008 

Cod judeţ Denumire judeţ Cod siruta Localitate IDC IDC10 IDC5 

20 Hunedoara 91731 General Berthelot 99 10 5 
20 Hunedoara 91330 Şoimuş 80 10 5 
20 Hunedoara 91982 Veţel 78 10 5 
20 Hunedoara 89348 Densuş 77 10 5 
20 Hunedoara 88047 Băcia 74 10 5 
20 Hunedoara 91535 Topliţa 73 10 5 
20 Hunedoara 90431 Pestişu Mic 73 10 5 
20 Hunedoara 91624 Toteşti 72 10 5 
20 Hunedoara 88644 Bretea Română 72 10 5 
20 Hunedoara 90805 Ribiţa 71 10 5 
20 Hunedoara 86936 Teliucu Inferior 71 10 5 
20 Hunedoara 90342 Orăştioara de Sus 70 10 5 
20 Hunedoara 88788 Buceş 69 10 5 
20 Hunedoara 88868 Bucureşci 68 10 5 
20 Hunedoara 91116 Sâlaşu de Sus 68 10 5 
20 Hunedoara 87843 Balşa 67 10 5 
20 Hunedoara 91232 Sântămăria-Orlea 66 10 5 
20 Hunedoara 90878 Râu de Mori 66 10 5 
20 Hunedoara 91054 Sarmizegetusa 65 10 5 
20 Hunedoara 89856 Ilia 65 9 5 
20 Hunedoara 86749 Cârjiţi 65 9 5 
20 Hunedoara 91688 Turdaş 64 9 5 
20 Hunedoara 91447 Tomeşti 63 9 5 
20 Hunedoara 88449 Boşorod 63 9 5 
20 Hunedoara 90262 Mărtineşti 63 9 5 
20 Hunedoara 88350 Blăjeni 63 9 5 
20 Hunedoara 90066 Lelese 63 9 5 
20 Hunedoara 88261 Beriu 63 9 5 
20 Hunedoara 88546 Brănişca 62 9 5 
20 Hunedoara 89026 Bunila 62 9 5 
20 Hunedoara 89687 Gurasada 61 9 5 
20 Hunedoara 90208 Luncoiu de Jos 60 9 5 
20 Hunedoara 87745 Baia de Criş 59 9 5 
20 Hunedoara 87246 Băniţa 59 9 5 
20 Hunedoara 89801 Hărău 59 9 5 
20 Hunedoara 90994 Romos 58 8 4 
20 Hunedoara 89151 Cerbăl 58 8 4 
20 Hunedoara 87362 Crişcior 57 8 4 
20 Hunedoara 89240 Certeju de Sus 57 8 4 
20 Hunedoara 90725 Răchitova 57 8 4 
20 Hunedoara 91795 Vaţa de Jos 56 8 4 
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Cod judeţ Denumire judeţ Cod siruta Localitate IDC IDC10 IDC5 

20 Hunedoara 92177 Zam 56 8 4 
20 Hunedoara 89428 Dobra 55 8 4 
20 Hunedoara 88092 Băiţa 55 8 4 
20 Hunedoara 86883 Ghelari 55 8 4 
20 Hunedoara 87996 Baru 54 7 4 
20 Hunedoara 90538 Pui 54 7 4 
20 Hunedoara 90663 Rapoltu Mare 52 7 4 
20 Hunedoara 90119 Lunca Cernii de Jos 50 6 3 
20 Hunedoara 92097 Vorţa 50 6 3 
20 Hunedoara 89080 Burjuc 48 5 3 
20 Hunedoara 89954 Lăpugiu de Jos 48 5 3 
20 Hunedoara 91937 Vălişoara 44 4 2 

Sursa: Fundamentarea IDC şi ghidul de utilizare în Dumitru Sandu, Vergil Voineagu, Filofteia Panduru, “ Dezvoltarea 
comunelor din România", INS, SAS, iulie 2009. 

Comparativ, mai jos, celelalte judeţe ale ţării: 

Botoşani 35 
Vaslui 35 
Iaşi 41 
Teleorman 41 
Călăraşi 41 
Bacău 43 
Ialomiţa 43 
Mehedinţi 44 
Olt 44 
Neamţ 44 
Dolj 45 
Brăila 46 
Giurgiu 47 
Suceava 47 
Vâlcea 48 
Vrancea 48 
Buzău 48 
Tulcea 49 
Galaţi 50 
Maramureş 50 
Satu Mare 50 
Bistriţa-Năsăud 50 
Sălaj 51 
Dâmboviţa 52 
Gorj 52 
Covasna 52 
Caraş-Severin 54 
Argeş 55 
Harghita 56 

Bihor 56 
Constanţa 57 
Alba 58 
Prahova 60 
Arad 60 
Mureş 61 
Cluj 62 
Hunedoara 63 
Sibiu 67 
Braşov 67 
Timiş 69 
Ilfov 91 
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Cifrele indică valorile medii judeţene ale IDC, ponderate cu populaţia comunelor. 
Înainte de agregare, valorile indicelui, rezultate din factorială, au fost transformate cu 
scorul Hull pentru a avea o variaţie apropiată de intervalul 0 la 100 (serie cu media 
egală cu 50 şi abaterea standard de 14). 

Zona Brad 
Factori favorabili: 

− relief predominant muntos cu pondere scăzută de terenuri agricole, în majoritate pe 
valea Crişului Alb, şi fâneţe şi un fond forestier considerabil; 

− resursele naturale importante sunt în principal zăcămintele de cărbune brun din 
apropierea municipiului Brad, Ţebea şi minereuri neferoase la Crişcior, minereuri auro-
argintifere Gura-Barza, andezite şi dacite Valea Arsului; 

− bogate resurse hidrografice de suprafaţă – râuri (Crişul Alb) şi lacuri naturale sau de 
acumulare – şi subterane; 

− patrimoniu natural deosebit, format din rezervaţii stiinţifice, botanice şi mixte, arii de 
protecţie avi-faunistice şi situri de importanţă comunitară ca parte integrată a reţelei 
ecologice europene Natura 2000, clasate şi protejate prin lege; 

− concentrare mare de valori de patrimoniu cultural construit; 

− prezenţa staţiunilor balneo-climaterice de interes regional Vaţa de Jos, Bulzeştii de Sus; 

− prezenţa polului de dezvoltare subregional Brad; 

− prevederea în Planul judeţean de gestionare a deşeurilor 2008 a unei staţii de 
compost, staţii de sortare şi a unei staţii de transfer la Brad; 

− concentrarea fondului locativ în municipiul Brad şi zonele perimetrale; 

− UAT cu spor natural pozitiv Ribiţa;  

− spor migrator ridicat concentrat în UAT-urile Bulzeştii de Sus, Baia de Criş, Crişcior, 
Lăpugiu de Jos; 

− dotări şi servicii medicale şi de educaţie relativ ridicate datorate concentrării urbane;  

− concentrarea infrastructurii majore de transport formată dintr-o reţea relativ densă de 
drumuri naţionale şi trasee CF; 

− existenţa drumurilor naţionale DN 74, DN 76, şi a căilor ferate care fac legătura cu 
judeţul Bihor şi judeţul Alba; 

− densitate mare de reţele magistrale de transport de energie (electrice, gaze naturale, 
termice); 

− forţa de muncă industrială calificată; 

− potenţial turistic important determinat de potenţialul cultural şi agroturistic, potenţialul 
balnear, potenţialul piscicol, etc.;  

− prezenţa staţiunii de importanţă regională. 

Probleme principale: 
− risc de inundaţii majore pe cursul râului Crişul Alb;  

− UAT-uri cu risc de alunecare de teren ridicat: Tomeşti, Baia de Criş, Brad, Ribiţa, 
Luncoiu de Jos şi Crişcior; 

− UAT-uri cu risc antropogen mediu: Brad, Crişcior; 

− deficienţe în managementul deşeurilor în mediul urban şi în majoritatea localităţilor 
rurale; 
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− patrimoniu natural şi construit insuficient protejat şi valorificat în scop turistic; 

− pericol de degradare a monumentelor istorice; 

− UAT-uri cu scădere de populaţie: Vaţa de Jos, Tomeşti, Bulzeştii de Sus, Baia de Criş, 
Ribiţa, Blăjeni, Buceş, Bucureşci, Brad, Luncoiu de Jos, Crişcior; 

− UAT-uri cu sporul natural negativ: Vaţa de Jos, Tomeşti, Bulzeştii de Sus, Baia de Criş, 
Blăjeni, Buceş, Bucureşci, Brad, Luncoiu de Jos, Crişcior; 

− zone întinse cu comune afectate de declin demografic şi fenomene demografice 
negative (natalitate redusă, mortalitate crescută, îmbătrânirea populaţiei); 

− îmbătrânirea forţei de muncă; 

− îmbătrânirea fondului de construcţii pentru locuinţe; 

− zone întinse cu localităţi având deficit de medici şi cadre medii sanitare; 

− reţeaua de drumuri şi capacitatea acestora nu asigură fluenţa şi siguranţa traficului; 

− drumurile naţionale traversează localităţile – consecinţele fiind vitezele mici şi pericolul 
de accidente; 

− traseul CF are capacitatea depăşită; 

− reţeaua feroviară prezintă o stare avansată de uzură şi echiparea sa tehnică nu 
permite desfăşurarea traficului conform exigenţelor europene; 

− insuficienta epurare a apelor uzate în zona urbană; 

− canalizarea şi epurarea apelor este insuficientă în zona urbană; 

− starea necorespunzătoare şi uzura fizică a echipamentelor de producere şi livrare a 
energiei termice; 

− probleme specifice ale declinului industriei extractive; 

− UAT-uri cu indicele dezvoltării comunelor ICD sub media naţională: Crişcior, Vaţa de 
Jos; 

− potenţial turistic insuficient valorificat; 

− accesibilitate redusă, lipsa marcajelor obiectivelor turistice; 

− lipsa centrelor de informare pentru turişti; 

− standardele de calitate şi dotarea unora din unităţile de cazare nu sunt la nivelul 
cerinţelor europene; 

− deficit de personal calificat în turism şi servicii conexe. 

Zona Deva, Hunedoara, Simeria 
Factori favorabili: 

− relief mixt deluros şi de luncă echilibrat din punct de vedere al utilizării terenurilor, cu 
zone de păşune, livezi, forestiere şi cea mai mare pondere de teren agricol din judeţ 
pe văile Mureşului, Streiului şi Cernei; 

− resursele naturale importante sunt în principal zăcămintele de cărbune brun la Teliucul 
Inferior, minereuri complexe neferoase Băiţa, Hondol, Măgura - Topliţa, Săcărâmb, 
minereuri auro-argintifere Băiţa, Certeju de Sus, pirite cuprifere la Deva, plumb şi zinc 
la Muncelul Mic, Runcul Mic, Băiţa, Crăciuneşti, travertin Banpotoc, Cărpiniş, calcar la 
Crăciuneşti, Roşcani, Lapugiu de Sus, Zlaşti, ape minerale la Boholt, Băcia, Banpotoc, 
Chimindia, ape temale la Călan, bentonită la Gurasada şi Dobra, dolomită la Teliuc şi 
Zlaşti, ghips la Călan, andezite şi dacite la Deva, Crişcior, Băiţa, Ormintea; 

− bogate resurse hidrografice de suprafaţă – râuri (Mureşul, Cerna, Strei) şi lacuri de 
acumulare Cinciş – şi subterane;  
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− stare medie a calităţii apei râului Mureş; 

− patrimoniu natural deosebit format din rezervaţii stiinţifice, botanice şi mixte, arii de 
protecţie avi-faunistice şi situri de importanţă comunitară ca parte integrată a reţelei 
ecologice europene Natura 2000, clasate şi protejate prin lege; 

− concentrare mare de valori de patrimoniu cultural construit; 

− concentrarea localităţilor urbane din judeţ; 

− prezenţa staţiunii balneoclimatice la Călan; 

− prezenţa polului de dezvoltare regional TZI Deva-Hunedoara-Simeria; 

− densităţile teritoriale cele mai mari şi concentrarea UAT-urilor cu populaţie peste 
media judeţeană; 

− dotare edilitară superioară a localităţilor, datorată în principal concentrării oraşelor; 

− prevederea în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2008 a unui depozit 
municipal conform exigenţelor de mediu; 

− concentrarea fondului locativ în Teritoriul Zonal Interorăşenesc Deva - Hunedoara - 
Simeria, oraşul Călan şi zonele perimetrale ale acestora; 

− populaţie aflată în stagnare, creşteri moderate şi local creşteri mari în unităţile 
teritoriale administrative Brănişca, Şoimuş, Hărău, Veţel, Rapoltul Mare, Băcia, Pestişu 
Mic; 

− spor migrator ridicat concentrat în UAT-urile Zam, Burjuc, Lapugiu de Jos, Gurasada, 
Dobra, Ilia, Veţel, Brănişca, Vălişoara, Băiţa, Şoimuş, Hărău, Rapoltu Mare, Simeria, 
Băcia, Călan, Teliucu Inferior, Pestişu Mic, Cârjiţi;  

− dotări şi servicii medicale şi de educaţie relativ ridicate datorate concentrării urbane; 

− concentrarea infrastructurii majore de transport formată dintr-o reţea relativ densă de 
drumuri naţionale şi trasee CF; 

− existenţa drumurilor naţionale DN 7, DN 66, DN 68A, DN 76, şi a coridorului intermodal 
pan-european IV, de transport rutier şi feroviar, care asigură conexiunea pe axa N-S; 

− existenţa Reţelei trans-europene rutiere şi feroviare TEN-R şi TEN-F; 

− densitate mare de reţele magistrale de transport de energie(electrice, gaze naturale, 
termice); 

− concentrarea activităţilor agricole ale judeţului în producţia vegetală şi animală; 

− prezenţa centrelor industriale reprezentative; 

− forţa de muncă industrială calificată; 

− potenţial turistic important determinat de potenţialul cultural şi agroturistic, potenţialul 
balnear, potenţialul piscicol, etc.;  

− prezenţa staţiunii de importanţă locală. 

Probleme principale: 
− risc de inundaţii majore pe cursurile râurilor Mureş, Strei, Cerna; 

− UAT-uri cu risc ridicat de alunecare de teren: Gurasada, Burjuc, Lăpugiu de Jos, 
Brănişca, Vălişoara, Băiţa, Şoimuş, Certeju de Sus, Hărău, Rapoltu Mare, Deva, Simeria, 
Băcia, Călan, Hunedoara, Teliucu Inferior, Pestişu Mic, Cârjiţi; 

− UAT-uri cu risc antropogen mediu: Certeju de Sus, Deva, Hunedoara, Teliucu Inferior; 

− UAT cu risc antropogen mare: Băiţa; 

− deficienţe în managementul deşeurilor în unele localităţi urbane şi în majoritatea celor 
rurale; 
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− presiune asupra terenurilor prin extinderea intravilanelor şi intensificarea utilizării 
terenurilor pentru construcţii (îndeosebi în zona Deva, Hunedoara Simeria); 

− patrimoniu natural şi construit insuficient protejat şi valorificat în scop turistic; 

− pericol de degradare a monumentelor istorice; 

− UAT-uri cu scădere de populaţie: Zam, Burjuc, Gurasada, Vorta, Băiţa, Dobra, Lăpugiu 
de Jos, Cârjiţi, Ilia, Hunedoara, Deva, Simeria, Călan, Vălişoara, Certeju de Sus, Teliucu 
Inferior; 

− UAT-uri cu sporul natural negativ: Zam, Burjuc, Gurasada, Vorta, Băiţa, Dobra, Lăpugiu 
de Jos, Cârjiţi, Ilia, Hunedoara, Deva, Simeria, Călan, Vălişoara, Certeju de Sus, Teliucu 
Inferior, Brănişca, Veţel, Pestişu Mic, Hărău, Şoimuş, Rapoltu Mare, Băcia; 

− zone întinse cu comune afectate de declin demografic şi fenomene demografice 
negative (natalitate redusă, mortalitate crescută, îmbătrânirea populaţiei); 

− îmbătrânirea forţei de muncă; 

− îmbătrânirea fondului de construcţii pentru locuinţe; 

− zone întinse cu localităţi având deficit de medici şi cadre medii sanitare; 

− reţeaua de drumuri şi capacitatea acestora nu asigură fluenţa şi siguranţa traficului; 

− nu sunt realizate arterele ocolitoare pentru localităţile urbane; 

− drumurile naţionale traversează localităţile – consecinţele fiind vitezele mici şi pericolul 
de accidente; 

− suprapunerea căilor rutiere peste siturile arheologice în UAT-urile: Ilia, Veţel, Şoimuş, 
Simeria, Rapoltu Mare; 

− suprapunerea căilor rutiere peste zona de protecţie a căilor ferate în UAT-urile: Zam, 
Burjuc, Lăpugiu de Jos, Gurasada, Deva, Rapoltu Mare, Călan; 

− traseul CF are capacitatea depăşită; 

− reţeaua feroviară prezintă o stare avansată de uzură şi echiparea sa tehnică nu 
permite desfăşurarea traficului conform exigenţelor europene; 

− nevalorificarea potenţialului navigabil al râului Mureş; 

− insuficienta epurare a apelor uzate în localităţile urbane; 

− canalizarea şi epurarea apelor este insuficientă în localităţile rurale; 

− starea necorespunzătoare şi uzura fizică a echipamentelor de producere şi livrare a 
energiei termice; 

− probleme în păstrarea regimului de protecţie a conductelor de transport gaze, 
conform normativelor în vigoare; 

− agricultură insuficient de performantă pentru competiţia cu piaţa europeană; 

− practicarea unei agriculturi de subzistenţă; 

− viticultura şi pomicultura necompetitive şi cu fluctuaţii mari anuale; 

− UAT-uri cu indicele dezvoltării comunelor ICD sub media naţională: Zam, Vorţa, Burjuc, 
Lăpugiu de Jos, Dobra, Băiţa, Vălişoara, Certeju de Sus, Rapoltu Mare; 

− potenţial turistic insuficient valorificat; 

− accesibilitate redusă lipsa marcajelor obiectivelor turistice; 

− lipsa centrelor de informare pentru turişti; 

− standardele de calitate şi dotarea unora din unităţile de cazare nu sunt la nivelul 
cerinţelor europene; 

− deficit de personal calificat în turism şi servicii conexe. 
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Zona Orăştie - Geoagiu 
Factori favorabili: 

− relief variat, de la cel muntos în extremităţile nordice şi sudice, predominant forestier 
cu păşuni, până la cel de luncă din valea Mureşului, cu terenuri agricole şi livezi; 

− resursele naturale importante sunt în principal zăcămintele de travertin Geoagiu, 
calcar la Ardeu, ape termale Vaţa; 

− bogate resurse hidrografice de suprafaţă – râuri (Mureşul, Geoagiu) – şi subterane; 

− stare medie a calităţii apei râului Mureş;  

− patrimoniu natural deosebit format din rezervaţii stiinţifice, botanice şi mixte, arii de 
protecţie avi-faunistice şi situri de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000, clasate şi protejate prin lege; 

− concentrare mare de valori de patrimoniu cultural construit; 

− prezenţa staţiunii balneoclimatice de interes naţional de la Geoagiu; 

− prevederea în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2008 a unor staţii de sortare 
la Geoagiu şi Orăştie; 

− concentrarea fondului locativ în localităţile Orăştie, Geoagiu şi zonele perimetrale;  

− populaţie aflată în stagnare, creşteri moderate şi local creşteri mari în unităţile 
teritoriale administrative Turdaş, Mărtineşti; 

− spor migrator ridicat concentrat în UAT-urile Geoagiu, Turdaş, Romos, Beriu, Mărtineşti; 

− dotări şi servicii medicale şi de educaţie relativ ridicate datorate concentrării urbane; 

− concentrarea infrastructurii majore de transport formată dintr-o reţea relativ densă de 
drumuri naţionale şi trasee CF; 

− existenţa drumurilor naţionale DN 7 şi a coridorului intermodal pan-european IV, de 
transport rutier şi feroviar, care asigură conexiunea pe axa N-S;  

− existenţa Reţelei trans-europene rutiere şi feroviare TEN-R şi TEN-F; 

− densitate mare de reţele magistrale de transport de energie (electrice, gaze naturale, 
termice); 

− concentrarea activităţilor agricole ale judeţului în producţia vegetală şi animală; 

− forţa de muncă industrială calificată; 

− potenţial turistic important determinat de potenţialul cultural şi agroturistic, potenţialul 
balnear, potenţialul piscicol, etc.; 

− prezenţa staţiunii de importanţă naţională. 

Probleme principale: 
− risc de inundaţii majore pe cursul râului Mureş şi pârâului Grădiştea;  

− UAT-uri cu risc de alunecare de teren ridicat: Geoagiu, Mărtineşti; 

− deficienţe în managementul deşeurilor în unele localităţi urbane şi în majoritatea celor 
rurale; 

− patrimoniu natural şi construit insuficient protejat şi valorificat în scop turistic; 

− pericol de degradare a monumentelor istorice; 

− UAT-uri cu scădere de populaţie; Orăştioara de Sus, Balşa, Orăştie, Geoagiu, Romos, 
Beriu; 

− UAT-uri cu sporul natural negativ: Orăştioara de Sus, Balla, Orăştie, Geoagiu, Romos, 
Beriu, Turdaş, Mărtineşti; 
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− zone întinse cu comune afectate de declin demografic şi fenomene demografice 
negative (natalitate redusă, mortalitate crescută, îmbătrânirea populaţiei); 

− îmbătrânirea forţei de muncă; 

− forţă de muncă cu calificare redusă; 

− îmbătrânirea fondului de construcţii pentru locuinţe; 

− zone întinse cu localităţi având deficit de medici şi cadre medii sanitare; 

− reţeaua de drumuri şi capacitatea acestora nu asigură fluenţa şi siguranţa traficului; 

− nu sunt realizate arterele ocolitoare pentru localităţile urbane; 

− drumurile naţionale traversează localităţile – consecinţele fiind vitezele mici şi pericolul 
de accidente; 

− suprapunerea căilor rutiere peste siturile arheologice în UAT-urile: Turdaş, Orăştioara de 
Sus, Balşa; 

− suprapunerea căii rutiere peste zona de protecţie a căilor ferate în UAT Turdaş; 

− traseul CF are capacitatea depăşită; 

− reţeaua feroviară prezintă o stare avansată de uzură şi echiparea sa tehnică nu 
permite desfăşurarea traficului conform exigenţelor europene; 

− nevalorificarea potenţialului navigabil al râului Mureş; 

− insuficienta epurare a apelor uzate în localităţile urbane; 

− canalizarea şi epurarea apelor este insuficientă în localităţile rurale; 

− starea necorespunzătoare şi uzura fizică a echipamentelor de producere şi livrare a 
energiei termice; 

− probleme în păstrarea regimului de protecţie a conductelor de transport gaze, 
conform normativelor în vigoare; 

− agricultură insuficient de performantă pentru competiţia cu piaţa europeană; 

− practicarea unei agriculturi de subzistenţă; 

− viticultura şi pomicultura necompetitive şi cu fluctuaţii mari anuale; 

− UAT-uri cu indicele dezvoltării comunelor ICD sub media naţională: Geoagiu, Romos; 

− potenţial turistic insuficient valorificat; 

− accesibilitate redusă, lipsa marcajelor obiectivelor turistice; 

− lipsa centrelor de informare pentru turişti; 

− standardele de calitate şi dotarea unora din unităţile de cazare nu sunt la nivelul 
cerinţelor europene; 

− deficit de personal calificat în turism şi servicii conexe. 

Zona Pădureni 
Factori favorabili: 

− relief muntos, greu accesibil şi izolat, predominant forestier cu păşuni iar terenul agricol 
şi livezile sunt de suprafeţe reduse; 

− resursele naturale importante constituie în principal zăcămintele de cărbune brun la 
Ghelari, Vadu Dobrii, marmură Alun, talc la Lelese şi Cerişor; 

− bogate resurse hidrografice de suprafaţă – râuri (Cerna) – şi subterane; 

− patrimoniu natural deosebit format din Geoparcul Dionzaurilor Ţara Haţegului şi 
rezervaţii stiinţifice, botanice şi mixte, arii de protecţie avi-faunistice şi situri de 
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importanţă comunitară ca parte integrată a reţelei ecologice europene Natura 2000, 
clasate şi protejate prin lege; 

− concentrare mare de valori de patrimoniu cultural construit; 

− spor migrator ridicat concentrat în UAT-urile Ghelari, Topliţa, Răchitova, Densuş, 
Bătrâna; 

− concentrarea activităţilor agricole ale judeţului în producţia vegetală şi animală; 

− potenţial turistic important determinat de potenţialul cultural şi agroturistic, etc.; 

− mediu natural curat, cu o bună calitate a apei, aerului şi solului. 

Probleme principale: 
− UAT cu risc de alunecare de teren ridicat: Răchitova; 

− deficienţe în managementul majorităţii localităţilor rurale; 

− patrimoniu natural şi construit insuficient protejat şi valorificat în scop turistic; 

− pericol de degradare a monumentelor istorice; 

− UAT-uri cu scădere de populaţie: Bătrâna, Cerbăl, Densus, Lelese, Bunila, Ghelari, 
Lunca Cernei de Jos, Topliţa, Răchitova; 

− UAT-uri cu sporul natural negativ: Bătrâna, Cerbăl, Densuş, Lelese, Bunila, Ghelari, 
Lunca Cernei de Jos, Topliţa, Răchitova;  

− zone întinse cu comune afectate de declin demografic şi fenomene demografice 
negative (natalitate redusă, mortalitate crescută, îmbătrânirea populaţiei); 

− îmbătrânirea forţei de muncă; 

− forţă de muncă cu calificare redusă; 

− zone întinse cu localităţi având deficit de medici şi cadre medii sanitare; 

− reţeaua de drumuri şi capacitatea acestora nu asigură fluenţa şi siguranţa traficului; 

− lipsa unei accesibilităţi rutiere şi feroviare corespunzătoare; 

− lipsa echipamentelor de producere şi livrare a energiei termice; 

− UAT-uri cu indicele dezvoltării comunelor ICD sub media naţională: Bătrâna, Cerbăl, 
Lunca Cernii de Jos, Răchitova; 

− potenţial turistic insuficient valorificat; 

− accesibilitate redusă, lipsa marcajelor obiectivelor turistice; 

− lipsa centrelor de informare pentru turişti; 

− puternica ruralizare a teritoriului, lipsa unui oraş. 

Zona Haţeg 
Factori favorabili: 

− relief variat, de la cel muntos în extremitatea sudică la cel de luncă din cea nordică 
pe valea râului Strei şi afluenţii acestuia, vegetaţia variază de la cea de luncă la cea 
alpină, zonificarea terenurilor cuprinde zone de stâncărie, forestiere, păşuni şi terenuri 
agricole; 

− resursele naturale importante sunt în principal zăcămintele de pirite cuprifere Boiţa, 
bauxita la Ohaba-Ponor, marmura Alun, Luncani, bioxid de carbon la Ocolişul Mare; 

− bogate resurse hidrografice de suprafaţă – râuri (Strei) şi lacurile de acumulare 
(Ostrovul Mic, Subcetate, Păclişa, Haţeg) – şi subterane;  

− patrimoniu natural deosebit format din din Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, 
Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional Grădiştea Muncelului Cioclovina şi rezervaţii 
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stiinţifice, botanice şi mixte, arii de protecţie avi-faunistice şi situri de importanţă 
comunitară ca parte integrată a reţelei ecologice europene Natura 2000, clasate şi 
protejate prin lege; 

− concentrare mare de valori de patrimoniu cultural construit; 

− prezenţa staţiunilor climatice montate şi a celei balneoclimatice de interes regional; 

− prezenţa polului de dezvoltare subregional Haţeg; 

− prevederea în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2008 a unei staţii de transfer 
în Haţeg; 

− concentrarea fondului locativ în municipiul Haţeg şi zonele perimetrale; 

− populaţie aflată în stagnare, creşteri moderate şi local creşteri mari în unităţile 
teritoriale administrative General Berthelot, Toteşti;  

− UAT cu spor natural pozitiv General Berthelot; 

− spor migrator ridicat concentrat în UAT-urile Bretea Română, General Berthelot, Toteşti, 
Sarmizegetusa, Sântămăria-Orlea, Sălaşu de Sus, Pui; 

− dotări şi servicii medicale şi de educaţie relativ ridicate datorate concentrării urbane;  

− concentrarea infrastructurii majore de transport formată dintr-o reţea relativ densă de 
drumuri naţionale şi trasee CF; 

− existenţa drumurilor naţionale DN 66, DN 68A, şi a căilor ferate care fac legătura cu 
judeţul Caraş-Severin şi cu zona Valea Jiului; 

− densitate mare de reţele magistrale de transport de energie (electrice, gaze naturale, 
termice); 

− forţa de muncă industrială calificată; 

− potenţial turistic important determinat de potenţialul cultural şi agroturistic, potenţialul 
balnear, potenţialul piscicol, etc.;  

− prezenţa staţiunii de importanţă regională; 

− prezenţa staţiunii climatice montane. 

Probleme principale: 
− risc de inundaţii majore pe cursul râului Strei şi afluenţii acestuia; 

− UAT-uri cu risc de alunecare de teren ridicat: Bretea Română, Haţeg, General 
Berthelot, Sântămăria-Orlea; 

− UAT cu risc antropogen mediu: Pui; 

− deficienţe în managementul deşeurilor în mediul urban şi rural; 

− patrimoniu natural şi construit insuficient protejat şi valorificat în scop turistic; 

− pericol de degradare a monumentelor istorice; 

− UAT-uri cu scădere de populaţie: Haţeg, Bretea Română, Boşorod, Pui, Sântămăria-
Orlea, Sălaşu de Sus, Râu de Mori, Sarmizegetusa; 

− UAT-uri cu sporul natural negativ: Haţeg, Bretea Română, Boşorod, Pui, Sântămăria-
Orlea, Sălaşu de Sus, Râu de Mori, Sarmizegetusa, Toteşti; 

− zone întinse cu comune afectate de declin demografic şi fenomene demografice 
negative (natalitate redusă, mortalitate crescută, îmbătrânirea populaţiei); 

− îmbătrânirea forţei de muncă; 

− îmbătrânirea fondului de construcţii pentru locuinţe; 

− zone întinse cu localităţi având deficit de medici şi cadre medii sanitare; 

− reţeaua de drumuri şi capacitatea acestora nu asigură fluenţa şi siguranţa traficului; 
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− drumurile naţionale traversează localităţile – consecinţele fiind vitezele mici şi pericolul 
de accidente; 

− suprapunerea căii rutiere peste situl arheologic în UAT Sarmizegetusa; 

− suprapunerea căilor rutiere peste zona de protecţie a căilor ferate în UAT-urile: Toteşti, 
Pui, Sântămăria-Orlea, Bretea Română; 

− traseul CF are capacitatea depăşită; 

− reţeaua feroviară prezintă o stare avansată de uzură şi echiparea sa tehnică nu 
permite desfăşurarea traficului conform exigenţelor europene; 

− insuficienta epurare a apelor uzate în zona urbană; 

− canalizarea şi epurarea apelor este insuficientă în zona urbană; 

− starea necorespunzătoare şi uzura fizică a echipamentelor de producere şi livrare a 
energiei termice; 

− probleme în păstrarea regimului de protecţie a conductelor de transport gaze, 
conform normativelor în vigoare; 

− agricultură insuficient de performantă pentru competiţia cu piaţa europeană 

− practicarea unei agriculturi de subzistenţă; 

− viticultura şi pomicultura necompetitive şi cu fluctuaţii mari anuale; 

− potenţial turistic insuficient valorificat; 

− accesibilitate redusă, lipsa marcajelor obiectivelor turistice; 

− lipsa centrelor de informare pentru turişti; 

− standardele de calitate şi dotarea unora din unităţile de cazare nu sunt la nivelul 
cerinţelor europene; 

− deficit de personal calificat în turism şi servicii conexe. 

Zona Valea Jiului 
Factori favorabili: 

− relief muntos cu zone predominant forestiere şi zone de stâncărie şi păşuni; 

− resursele naturale importante sunt în principal zăcămintele de huilă (la Lupeni, Petrila, 
Petroşani, Vulcan, Aninoasa, Uricani, Lonea, Paroşeni, Bărbăteni, Livezeni, Dâlja), 
calcar (la Băniţa), nisipuri cuarţoase (la Baru, Uricani); 

− bogate resurse hidrografice de suprafaţă – râuri (Jiu, Strei) şi lacuri naturale (Bucura, 
Zănoaga, Tăul Custurii, Galeş, Ana, Peleaga, Gemenele) sau de acumulare (Gura 
Apelor, Valea de peşti) – şi subterane; 

− patrimoniu natural deosebit format din Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional 
Grădiştea Muncelului Cioclovina, Parcul Naţional Defileul Jiului, Geoparcul Dionzaurilor 
Ţara Haţegului şi rezervaţii stiinţifice, botanice şi mixte, arii de protecţie avi-faunistice şi 
situri de importanţă comunitară ca parte integrată a reţelei ecologice europene 
Natura 2000, clasate şi protejate prin lege; 

− concentrare mare de valori de patrimoniu cultural construit; 

− concentrarea localităţilor urbane din judeţ; 

− prezenţa staţiunilor de sporturi montane şi a celor climatice montane; 

− prezenţa polului de dezvoltare subregional TZI Valea Jiului; 

− densităţile teritoriale cele mai mari şi concentrarea UAT-urilor cu populaţie peste 
media judeţeană; 

− dotare edilitară superioară a localităţilor, datorată în principal concentrării oraşelor; 
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− prevederea în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2008 a unor staţii de sortare 
în Petroşani, Aninoasa, Uricani, Lupeni, Vulcan, staţie de compost la Vulcan şi a unui 
depozit conform la Petrila; 

− concentrarea fondului locativ în TZI Valea Jiului şi zonele perimetrale; 

− populaţie aflată în stagnare, creşteri moderate şi local creşteri mari în unităţile 
teritoriale administrative Băniţa; 

− UAT-uri cu spor natural pozitiv Băniţa, Vulcan, Aninoasa; 

− spor migrator ridicat concentrat în UAT-urile Baru, Băniţa; 

− dotări şi servicii medicale şi de educaţie relativ ridicate datorate concentrării urbane; 

− concentrarea infrastructurii majore de transport formată dintr-o reţea relativ densă de 
drumuri naţionale şi trasee CF; 

− existenţa drumurilor naţionale DN 74, DN 66, dn 7A şi a căilor ferate care fac legătura 
cu judeţul Gorj şi judeţul Sibiu; 

− densitate mare de reţele magistrale de transport de energie (electrice, gaze naturale, 
termice); 

− forţă de muncă industrială calificată; 

− potenţial turistic important determinat de potenţialul cultural şi agroturistic, etc.;  

− prezenţa staţiunii climatice montane; 

− prezenţa staţiunii de schi. 

Probleme principale: 
− risc de inundaţii majore pe cursul râului Jiu; 

− UAT cu risc antropogen mediu: Lupeni; 

− UAT-uri cu risc antropogen mare: Petrila, Petroşani, Uricani, Vulcan; 

− stare proastă a calităţii apei râului Jiu;  

− deficienţe în managementul deşeurilor în mediul urban şi rural; 

− patrimoniu natural şi construit insuficient protejat şi valorificat în scop turistic; 

− pericol de degradare a monumentelor istorice; 

− UAT-uri cu scădere de populaţie: Baru, Petrila, Petroşani, Aninoasa, Lupeni, Uricani, 
Vulcan; 

− UAT-uri cu spor natural negativ: Baru, Petrila, Petroşani, Lupeni, Uricani,  

− comune afectate de declin demografic şi fenomene demografice negative 
(natalitate redusă, mortalitate crescută, îmbătrânirea populaţiei); 

− îmbătrânirea forţei de muncă; 

− zone întinse cu localităţi având deficit de medici şi cadre medii sanitare; 

− reţeaua de drumuri şi capacitatea acestora nu asigură fluenţa şi siguranţa traficului; 

− nu sunt realizate arterele ocolitoare pentru localităţile urbane; 

− drumurile naţionale traversează localităţile – consecinţele fiind vitezele mici şi pericolul 
de accidente; 

− suprapunerea căilor rutiere peste zona de protecţie a căilor ferate în UAT-urile: Băniţa, 
Petroşani, Aninoasa, Lupeni; 

− traseul CF are capacitatea depăşită; 

− reţeaua feroviară prezintă o stare avansată de uzură şi echiparea sa tehnică nu 
permite desfăşurarea traficului conform exigenţelor europene; 
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− insuficienta epurare a apelor uzate în localităţile urbane; 

− canalizarea şi epurarea apelor este insuficientă în zona urbană; 

− canalizarea şi epurarea apelor este insuficientă în localităţile rurale; 

− starea necorespunzătoare şi uzura fizică a echipamentelor de producere şi livrare a 
energiei termice; 

− probleme în păstrarea regimului de protecţie a conductelor de transport gaze, 
conform normativelor în vigoare; 

− probleme specifice ale declinului industriei extractive; 

− potenţial turistic insuficient valorificat; 

− accesibilitate redusă lipsa marcajelor obiectivelor turistice; 

− lipsa centrelor de informare pentru turişti; 

− standardele de calitate şi dotarea unora din unităţile de cazare nu sunt la nivelul 
cerinţelor europene; 

− deficit de personal calificat în turism şi servicii conexe. 

Estimări cu privire la evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025 pe medii 

Conform proiecţiei populaţiei realizate de INS şi analizei datelor evoluţiei populaţiei 
urbane şi rurale, graficul acestora îl urmează pe cel dat de trendul general, rezultând o 
medie de 77% a populaţiei urbane şi 23% rurale.  

Tabelul 4-3: Evoluţia populaţiei pe medii 

Anul Total Urban Rural 

2009 466.586 357.858 108.728 
2015 435.600 334.451 101.149 
2020 407.400 312.759 94.642 
2025 376.500 289.012 87.488 

Figura 4-1: Evoluţia populaţiei pe medii 
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