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A.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ, ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ

Documentaţiile de amenajare a teritoriului judeţean cuprind propuneri cu caracter
director. Propunerile cu caracter director stabilesc strategiile şi direcţiile principale de
evoluţie a teritoriului la diverse niveluri de complexitate. PATJ are rolul de corelare a
dezvoltării în teritoriul aferent. Corelarea dezvoltării apare ca o nevoie de a evita
suprapunerile în realizarea proiectelor ce depăşesc cadrul unei localităti şi urmăreşte
utilizarea eficientă a resurselor, în scopul unei dezvoltări durabile. Documentaţiile de
amenajare a teritoriului judeţean cuprind şi propuneri cu caracter prospectiv. Ca
instrument prospectiv, PATJ încearcă să previzioneze dezvoltarea viitoare a teritoriului
studiat, punând în valoare posibile avantaje şi evitând disfuncţionalităţile posibile.
Caracterul director este detaliat apoi, prin reglementări specifice în limitele teritoriilor
administrative ale oraşelor şi comunelor care apartin judeţului, în Planuri Urbanistice.
Prevederile cu caracter director cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului
judeţean aprobate sunt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice.
Strategia de dezvoltare spaţială – care este însoţită de obiectivele strategice şi specific
aferente – şi planul de măsuri, cuprinse în planul de amenajare a teritoriului judeţean
Hunedoara, constituie, alături de strategia de dezvoltare a judeţului, instrumentul
principal pentru planificarea şi apoi monitorizarea dezvoltării economice, a
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a populaţiei prin stabilirea coordonatelor spaţiale ale
activităţilor din domeniile relevante în plan teritorial judeţean.
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Hunedoara oferă o viziune holistică şi
coerentă asupra structurii şi folosinţei teritoriului studiat, determinând principalele direcţii
pentru o buna organizare a acestuia, în vederea optimizării utilizării resurselor, obţinerii
unei dezvoltări sociale, unei dezvoltări economice echilibrate fără a afecta calitatea
mediului înconjurator.
Obiectivul principal al planurilor de amenajare a teritoriului este realizarea unei
dezvoltări economico-sociale armonioase şi durabile a teritoriului studiat, prin
adoptarea de comun acord de către administraţiile locale, în urma consultării
populaţiei, a celorlati factori implicaţii în dezvoltarea teritoriului, a unui set de politici
cuprinse în obiectivele specifice care au direcţii de actiune şi măsuri aferente (planul
de măsuri) pentru principalele domenii cu relevanţă teritorială (localităţi, utilizarea
solului, infrastructuri, mediu, dezvoltarea socială, structura activitaţilor, etc.). Toate
acestea au ca scop final obţinerea unei prosperităţi economice, unui echilibru social, şi
a unui mediu sănătos.
Planul de amenajare a teritoriului judeţean este redactat în conformitate cu
prevederile cuprinse în „Metodologia privind cadrul conţinut al documentaţiilor de
amenajarea teritoriului în concordanţă cu legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul” şi „Ghidul de elaborare a documentaţiilor de amenajarea
teritoriului de tip PATJ” elaborate de către INCD Urbanproiect (conform site
www.mdrt.ro).
Programul de măsuri, etapele de realizare şi propunerile de responsabilităţi sunt pentru
o perioada scurtă (etapa I), de 3 ani – în care se urmăreşte corelarea până în anul
2012 a obiectivelor strategice cu programele naţionale, pentru o perioadă medie,
până în anul 2015 (etapa II), şi pentru o perioada lungă, până în anul 2025 – pentru
care s-au realizat şi prognozele de populaţie.
PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 11/340

Strategia de dezvoltare spaţială a judeţului cuprinde un set de obiective strategice
generale care vizează dezvoltarea judeţului în plan teritorial pe un termen lung,
respectiv pâna în anul 2025. Orizontul de timp previzionat este acoperitor pentru o
perioada estimată de 10-15 ani, după care planul se poate actualiza.
Setul de obiective generale este încadrat într-un obiectiv fundamental, ce constituie
viziunea de ansamblu de dezvoltare spaţială a judeţului pentru perioada de timp până
în anul 2025. Obiectivul fundamental este dezvoltarea armonioasă a teritoriului
judeţean prin optimizarea folosirii resurselor existente, prin maximizarea valorificarii
şanselor pentru dezvoltarea economică, socială şi ecologică durabilă, pentru creşterea
calităţii vieţii locuitorilor.
Programul de măsuri (planul de măsuri) este întocmit sub forma unui set coerent şi
corelat de propuneri de dezvoltare structurate pe domeniile-ţintă ale amenajării
teritoriului: structura teritoriului, structura socio-demografică, structura activităţilor
economice, contextul suprateritorial, având etape de realizare şi propuneri de
responsabilităţi.
Măsurile sunt subsumate obiectivelor specifice amenajării teritoriului, au dimensiune
spaţială şi caracter director, din acestea decurgând implicaţii cu caracter economic,
social şi de protecţie a mediului.
La întocmirea strategiei s-au avut în vedere o serie de documente cu relevanţă în
planul spaţial al judeţului Hunedoara. Strategia se încadrează în secţiunile Planului de
Amenajare a Teritoriului Naţional aprobate pâna în prezent (Secţiunea I – Reţele de
transport, Secţiunea a II-a – Apa, Secţiunea a III-a – Zone protejate, Secţiunea a IV-a –
Reţeaua de localităţi, Secţiunea a V-a – Zone de risc natural, Secţiunea a VIII-a – Zone
turistice), dar are în vedere şi concluziile studiilor realizate pentru secţiunile aflate în
procedura de avizare/aprobare, respectiv secţiunile Educaţie şi Dezvoltare rurală,
precum şi Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030. Strategia se
încadrează deasemenea şi în strategia de dezvoltare a regiunii vest 2007-2013 şi preia
elemente din strategia judeţului Hunedoara 2007-2013, cuprinsă în planul de dezvoltare
al judeţului Hunedoara 2007-2013. De asemenea, la elaborarea actualei strategii s-au
preluat toate strategiile sectoriale din domeniile cu impact asupra dezvoltării teritoriale
în măsura în care au fost puse la dispozitie de instituţiile solicitate.
Transformările interioare ale localităţilor din România şi procesul de consumare de
suprafeţe agricole din extravilanul administrativ pentru noile dezvoltări imobiliare s-a
petrecut concomitent cu o scădere a populaţiei rezultată în principal printr-o emigrare
masivă în alte ţări a unei părţi semnificative din populaţia aptă de muncă, născută
între 1970 şi 1990, şi o natalitate scăzută în perioada de după 1990.
Paralel cu aceste extinderi nelimitate în exterior, în interiorul localităţilor s-a petrecut din
punct de vedere funcţional o reaşezare prin închiderea vechii industrii centralizate de
tip comunist şi reconversia acestor suprafeţe cu programele importante ale economiei
de piaţă precum comerţul, depozitarea, birourile şi mai ales locuirea.
Aceste restructurări funcţionale au fost însoţite şi de acapararea spaţiilor publice în
scopuri speculative, din care spaţiile verzii au fost cel mai afectate. Acest tip de
expansiune a avut un impact negativ asupra identităţii urbane care nu a ocolit nici
judeţul Hunedoara.
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Problemele economice au făcut ca în perioada industrializării din anii 1960 populaţia să
se mute în marile oraşe ale lumii. În ultimii 40 de ani, fenomenul s-a întărit şi mai mult. (un
exemplu elocvent la nivel de ţară este cel al Coreei, cu o populaţie rurală de 80% în
1960, pentru ca în 2000 să ajungă la 20%.
În România este de aşteptat ca procesul început în perioada comunistă să se
accelezere rapid în viitorii 10 ani prin integrarea noastră în UE. Astfel, populaţia urbană
a fost în 1948 de 22% din populaţia ţării, în 1965 de 29,8% din populaţia ţării iar în 1985
de 50,6% din populaţia ţării. Astăzi 2007 în România avem 49% populaţie urbană şi
unele previziuni duc această cifră la cca. 70% în 2025.
Populaţia totală a judeţului Hunedoara în 2002 a fost de 485.712 locuitori, din care
urbană a fost de 379.005 locuitori şi rurală de 106.607 locuitori, faţă de 2007 când a fost
de 477.257 total, din care urban de 367.106 şi rural de 110.153, adică o scădere a
populaţiei urbane şi o uşoară creştere a celei rurale, ceea ce dovedeşte un trend opus
tendinţei globale.
Dacă nu se iau măsuri de planificare spaţială COERENTE, treptat regiunea din jurul
marilor localităţi se deşertifică, dezechilibrul dintre oraş şi sat creşte, oraşul devine tot
mai bogat şi teritoriul din jur tot mai sărac (Teritoriul Zonal Interorăşenesc Deva
Hunedoara Simeria – TZI DHS şi Teritoriul Zonal Valea Jiului-TZ VJ).
Dezvoltarea urbanului atrage resurse, afaceri şi forţă de muncă. Influenţa acestuia
creşte în teritoriul înconjurător, astfel încât relaţiile generate de interesele reciproce
conduc de cele mai multe ori la presiuni privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii,
încărcări în trafic, distorsiuni în cererea şi oferta de terenuri în perimetrul construibil.
În toate cazurile zonelor urbane vechile graniţele administrative nu au mai putut fi
respectate. Atractivitatea oraşului conduce la procese mai mult sau mai puţin
controlate în zonele adiacente: amplasarea de zone de afaceri (producţie,
depozitare, servicii), dezvoltarea de zone de locuinţe (unele de lux, unele mahalale
sărace), extinderea şi agravarea problemelor de mediu (ex. distrugerea pădurilor).
Creşterea populaţiei urbane mondiale a condus şi ea la explodarea oraşelor în
regiunea lor înconjurătoare. Astfel în Uniunea Europeană 75% din populaţia actuală
trăieşte în mediul urban şi se prefigurează ca pe plan mondial în 2050 să avem în 2/3
din populaţia globului să fie urbană. Dacă ne uităm pe orice imagine satelitară
actuală a unei aşezări urbane importante şi o comparăm cu o hartă de la începutul
anilor 1900 a oraşului tradiţional central, vom constata o extindere totală, necontrolată
a procesului de urbanizare, fenomen care conduce la creşterea poluării, la
degradarea calităţii vieţii în general, etc.
Aceste fapte au condus fie la folosirea extensivă a teritoriului prin dispersie în regiune,
prin amplasarea servicilor de a lungul infrastructurii drumurilor de acces în oraş, fie la
folosirea intensivă a teritoriului prin concentrarea compactă în anumite locuri a locuirii,
a locurilor de muncă şi a serviciilor. Ca prim efect vizibil asupra regiunii, aceste
schimbări au condus la izolarea, la „insularizarea” spaţiilor naturale (a pădurilor, a
terenurilor agricole, a râurilor, a lacurilor, a mlaştinilor, etc.) şi ca atare a mineralizării
fostului spaţiului natural.
Aceste metamorfoze ale spaţiului exterioar al oraşelor tradiţionale mari sau medii au
condus la slăbirea centrelelor istorice ale acestora. Şi înainte de 1960 s-a petrecut în
Europa o creştere a populaţiei urbane dar aceasta s-a realizat prin mari concentrări ale
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potenţialului economic şi de producţie doar în centrele marilor oraşe. Acest fenomen
nu se putea realiza decât prin crearea de densităţi mari şi prin crearea de oraşe
dormitor, adică prin concentrarea populaţiei în zone funcţionale fixe. Aceste
concentrări în zone depărtate între ele au condus la deplasări în masă ale populaţiei,
la interrelaţii materiale în teritoriu între oameni şi produse între aceste zone funcţionale,
concomitent cu concentrarea serviciilor de calitate în centrul oraşului.
Anterior acestui fenomen, acest tip de dezvoltare urbană a fost dominat de controlul
statului asupra dezvoltării regionale policentrice şi apoi după 1970, în urma exemplului
american, a fost părăsit pentru libera acţiune a economiei de piaţă, de la care s-a
sperat la o ieşire din criza economică provocată de criza petrolului şi de incapacitatea
de a se adapta la globalizare. Asimilarea mentalităţilor americane de mobilitate şi
libertate în alegerea fără oprelişti a amplasamentelor pentru dezvoltare spaţială a
distrus acest control al statului şi autolimitarea spaţială rămasă cutumă de secole,
apelându-se la o dezvoltare descentralizată fără limite, ca operaţiuni eficiente ale
economiei de piaţă. Acest model a oferit un standard de viaţă tot mai ridicat ce
îndeplinea visul american al împlinirii triadei casă-curte-comunitate.
Această descentralizare a locuirii a condus la apariţia unui nou model revoluţionar de
creştere urbană şi anume cel fragmentat. Dacă de milenii totul se concentra în oraşe
pentru a subjuga ruralul, s-a ajuns astfel la urbanizarea teritoriului în orice punct al
regiunii. Pentru că automobilul a permis să se ajungă rapid oriunde s-a explodat oraşul
în fragmente amplasate pe întregul teritoriu regional. În această perioadă importanţa
nu mai este pe centralitatea vechilor oraşe, ci pe accesul în orice punct din teritoriu.
S-a ajuns astfel la apariţia unei noi ierarhii spaţiale europene, la apariţia unor noi zone
metropolitane cu o populaţie între 250.000 - 500.000 locuitori şi între 500.000 - 1.000.000
locuitori, care s-au adăugat celor care aveau deja peste 1.000.000 locuitori printr-o
dezvoltare policentrică haotică. Prin definitivarea graniţelor Uniunii Europene după
2007, aglomerarea urbană TZI DHS din cadrul judeţului hunedoara poate deveni un pol
de dezvoltare cu o populaţie între 150.000 şi 250.000 locuitori, care să sprijine polii de
creştere Timişoara şi Cluj-Napoca.
Pentru a înţelege mai corect amploarea fenomenului vom da câteva exemple din sudvestul Europei, care este mai apropiat de specificul fenomenului romănesc actual.
Astfel, oraşul Montpellier din Franţa avea 83.890 locuitori în 1954, 225.400 în 1999, pe
când zona metropolitană avea 328.210 în 1982 şi 459.916 în 1999. Exemplele pentru
zonele metropolitane mai mari ar fi oraşul Porto din Portugalia, care avea 306.424
locuitori în 1960, 263.940 locuitori în 2001, ajungând la o zonă metropolitană de
3.000.000 locuitori în 2001, oraşul Napoli din Italia care avea 1.226.594 locuitori în 1971 şi
1.000.470 locuitori în 2000, având zona metropolitană în 1971 cu 2.709.849 locuitori şi
3.099.888 locuitori în 2000.
Se poate constata că populaţia oraşelor propriu zise ori a scăzut ori a stagnat pe când
populaţia zonelor metropolitane a oraşelor respective a crescut semnificativ. Aceste
creşteri semnificative de populaţie au fost acompaniate de creşteri duble sau chiar
triple ale ocupării de terenuri. Această ocupare fără limite a terenurilor s-a făcut prin
maximizarea profitului proprietarilor de teren, care au permis astfel atingerea unor
densităţi reduse.
Mecanismele care au condus la această metamorfoză urbană necunoscută până
acum s-au resimţit în modificările imense survenite în cele trei elemente esenţiale care
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constituie o aşezare urbană şi anume în configuraţia locuirii, în cea a sectorului terţial al
serviciilor şi în cea a locului de muncă care s-au dezvoltat în suburbii. Acestea ne arată
direcţia spre care se va modifica urbanizarea teritoriului şi în judeţul Hunedoara.
După cum am demonstrat că, deşi suburbiile au devenit motoare ale noii creşteri
economice prin aplicarea doar a regulilor economiei de piaţă simplificate, ele au
produs în acelaşi timp şi efecte negative.
Din experienţa ţărilor din Uniunea Europeană amintim dintre aceste efecte negative
segregarea spaţială între bogaţi şi săraci, distanţa prea mare între locul de muncă şi
locul de locuire, inechitatea serviciilor publice, lipsa investiţiilor în interiorul centurilor
auto existente şi a suburbiilor vechi ale oraşului, pentru că acolo fie terenul este mai
scump decât la câţiva kilometri în afara centurii auto, fie sunt prea multe reglementări
urbanistice care impiedică aducerea unui profit substanţial.
Aceste cauze au provocat părăsirea oraşului tradiţional, congestia traficului, datorii
municipale incapabil de plătit de generaţiile viitoare pentru noile infrastructuri,
inechitate socială şi mai ales distrugerea ecosistemelor naturale. Astfel, în judeţul
Hunedoara suprafaţa zonelor de locuit şi a altor funcţiuni urbane a crescut din anul
2000 pînă în 2007 de la 9.172 ha pînă la 54.125 ha, o creştere de peste 5 ori la scădere
a populaţiei.
Mecanismul acestui tip de creştere spaţială nu este din păcate autoreglant, aşadar nu
îşi poate permite autocorecţia. Dacă analizăm cercetările specialiştilor occidentali
putem constata că, prin acest tip de creştere urbană, s-a pierdut angajamentul social
şi simţul civic, ceea ce a condus la apariţia crimelor, la o nouă generaţie de tineri cu
comportament antisocial. Un alt efect negativ al acestui fenomen este creşterea
costurilor pentru sănătatea publică datorită poluării, a obezităţii, a accidentelor de
trafic. De asemenea, s-a creat o mare inechitate în ceea ce priveşte infrastructura
şcolară, pentru că şcolile bune au rămas doar în centru.
În România, în plus faţă de motivele din UE, aşadar şi în perimetrul judeţului Hunedoara,
efectele negative ale acestui fenomen s-au datorat:
−

lipsei politicilor coerente de dezvoltare urbană;

−

lipsei culturii planificării;

−

lipsei unor responsabilităţi clare a rolului principalilor actori care participă la
procesul de planificare şi proiectare urbană;

−

lipsei unui control eficace la nivel central şi local bazat pe prevenţie şi nu
exclusiv punitiv;

−

lipsei unei corelări între legislaţiile sectoriale;

−

lipsei participării efective şi responsabile a populaţiei la luarea deciziilor în
dezvoltarea spaţială;

−

lipsei corelării dezvoltării marilor aglomerări urbane cu zona periurbană şi cu
zona metropolitană;

−

lipsei limitării în timp a servituţilor.

Prin lipsa controlului dezvoltării urbane, expansiunea majorităţii localităţilor în România,
asadar şi în judeţul Hunedoara s-a făcut prin aplicarea principiului „greenfield
development”. Ca atare, astfel se epuizează terenul ca suport de resurse naturale –
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păduri, păşuni, ochiuri de apă, cursuri de apă - dar şi terenul agricol. Fenomenul de
despădurire sau cel de „privatizare a malurilor” apelor a condus la inundaţii, alunecări
de teren şi alte concesinţe grave asupra echilibrului teritoriului.
De asemenea, poluarea terenurilor, rezultată fie dintr-o utilizare industrială sau agricolă
dezastruoasă necesită operaţiuni foarte costisitoare pentru reintroducerea lor în
circuitul natural. Fără măsurile de depoluare, terenul se aduce în stare de
vulnerabilitate.
Erorile acestei creşteri spaţiale fără o planificare stabilită în prealabil au condus la o
dezvoltare urbană necontrolată care a produs, oriunde s-a petrecut, următoarele
efecte:
−

degradarea locurilor şi spaţiilor naturale periferice;

−

îndepărtarea grupurilor sociale unele de altele;

−

apariţia unor nevoi noi ce presupun o deplasare motorizată crescută,
punerea în pericol a bugetelor colectivităţilor locale, o ruperea fizică şi socială
care se accentuează în sânul oraşelor şi al aglomeraţiilor urbane, o
supraconsumare a spaţiilor naturale şi rurale, o degradare a peisajelor şi o
irosire a resurselor naturale.

Acest mod de dezvoltare spaţială se poate evidenţia în primul rînd printr-o expansiune
fără precedent necontrolată, bazată doar pe o piaţă funciară speculativă cu scopul
de a maximiza profitul dezvoltatorilor şi ulterior pe cheltuirea nesăbuită a banului public.
Această maximizare a profitul dezvoltatorilor a fost favorizată de o piaţă imobiliară
care a fost lipsită de instrumente de reglementare şi de control.
Cu această ocazie s-a redefinit astfel şi raportul dintre sectorul public şi cel privat;
graniţa dintre domeniul public şi cel privat devine tot mai neclară datorită faptului că
actorii privaţii sunt tot mai puternici financiar şi pot impune astfel direcţiile de dezvoltare
spaţiale. În această nouă ipostază sectorului public îi rămîne doar rolul să realizeze
parteneriate intercomunale în preajma Aglomerărilor Urbane sau să realizeze cooperări
bazate pe interese strategice referitoare la competenţe similare, care nu ţin cont de
distanţe.
După cum am mai arătat, regulile acestui fenomen de împrăştiere s-au aplicat şi în
Europa de vest începând cu anii 80 ai mileniului trecut, ca urmare a descentralizarii
competenţelor în domeniul planificarii urbane, şi s-a realizat şi aici prin reducerea
controlului de către stat a fenomenului. În schimb statul a preluat un nou rol şi anume
cel de încurajare a iniţiativelor private prin realizarea parteneriatului public privat (PPP)
cu cele bune şi rele.
Despre ce măsuri, care să creeze un mediu economic, social şi ecologic sănătos,
aşadar despre ce politici trebuie luate de comunitatea locală, de autorităţile
europene, naţionale, regionale, judeţene (în cazul nostru Hunedoara) pentru ca
prezenţa acesteia în zonele metropolitane de importanţă europeană slabe să fie
întărită şi să nu fie doar o situaţie interimară conjuncturală vom discuta în curând.
Aceasta se poate face numai prin îndeplinirea cât mai bine a criteriilor de constituire a
unei zone durabile şi anume: numărul de locuitori, competivitatea acestora, gradul de
instruire al locuitorilor şi disparităţile dintre locuitori, dar şi anumite criterii ce privesc:
transportul, turismul, industria, cunoaşterea şi administraţia locală.
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Faţă de această situaţie deja existentă, Uniunea Europeană aşadar şi România se
confruntă cu 3 noi provocări majore şi anume:
−

schimbările climatice ce reprezintă o dublă provocare: nevoie de adaptare şi
ameliorare a efectelor negative;

−

schimbările demografice ce reprezintă o populaţie îmbătrânită şi un posibil
declin demografic cu implicaţii sociale şi economice;

−

globalizalizarea ce se manifestă prin reducerea continuuă a distanţelor
relative, cu o importanţă crescută acordată amplasamentului localităţii.

Ca atare politica urbană europeană şi-a orientat agenda politică spre problemele
urbane specifice de la nivel naţional la nivel european şi al unei comunităţi de 7000
locuitori (cartier).
Astfel, politica urbană în EU se bazează pe decizii ministeriale informale importante
precum ar fi: „Programul de acţiune de la Lille” (Lille, 2000) „Acquis-ul urban”
(Rotterdam, 2004), „Acordul de la Brisol” (Bristol, 2005), „ Charta de la Leipzig” (Leipzig,
2007) şi „ Referenţialul oraşului durabil” (Marseille, 2008).
Obiectivul principal al Chartei de la Leipzig, care este cel mai important dintre actele
europene, este atragerea cetăţenilor, a activităţilor şi a investiţiilor în centrele oraşelor,
care sunt motoarele de cercetare, inovare şi dezvoltare economică a Europei şi de a
pune capăt fenomenului de extindere a oraşelor, ceea ce presupune creşterea
traficului urban, consum mare de energie şi de utilizare a terenului.
Prin acest act european se stabilesc obiectivele specifice şi anume PROSPERITATE
ECONOMICĂ, ECHILIBRU SOCIAL, MEDIU SĂNĂTOS. Problematica analizată s-a focalizat
pe problema demografică, pe inegalitate socială, pe excludere socială a unor grupuri
de populaţie, pe lipsă de locuinţe de calitate accesibile ca preţ, pe probleme de
mediu, etc. Responsabilitatea pentru coordonarea viitorul oraşelor noastre revine la
fiecare nivel de guvernare locală, regională, naţională şi europeană.
Cu această ocazie au fost făcute o serie de recomandări pe care trebuie să le
preluăm şi noi în cazul dezvoltării durabile a localităţilor judeţului Hunedoara, ce se
referă la următoarele domenii:
(1)

Folosirea mai frecventă a abordării integrate în dezvoltarea urbană prin
„programe de dezvoltare urbană integrată pentru oraş în întregimea sa”, care:
-

să descrie punctele tari şi slabe ale oraşelor şi cartierelor bazate pe o
analiză a situaţiei actuale;

-

să definească obiective realiste de dezvoltare pentru zona urbană şi să
dezvolte o viziune asupra oraşului;

-

să coordoneze planuri şi politici tehnice şi sectoriale legate de diversele
zone ale oraşului şi să se asigure că investiţiile planificate vor ajuta la
promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşului şi a ariei din jurul acestuia;

-

să coordoneze şi să concentreze din punct de vedere spaţial folosirea
fondurilor de către actorii publici şi privaţi;

-

să fie coordonate la nivel local şi regional şi să implice cetăţenii şi alţi
parteneri care pot contribui substanţial la modelarea calitativă a viitorului
economic, social, cultural şi de mediu a fiecărei zone.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Crearea şi asigurarea unor spaţii publice de bună calitate
-

calitatea spaţiilor publice, peisajele urbane antropice, arhitectura şi
dezvoltarea urbană joacă un rol important în condiţiile de viaţă a
cetăţenilor.

-

sunt condiţii importante pentru atragerea afacerilor în domeniul industriei
cunoaşterii, a forţei de muncă creativă şi calificată şi a turiştilor. Aceasta se
poate realiza prin „BAUKULTUR” ce reprezintă o interacţiune între
arhitectură, planificarea infrastructurii şi planificarea urbană.

Modernizarea reţelelor de Infrastructură şi creşterea eficienţei energetice ce
se referă la faptul că:
-

furnizarea apei, reţeaua de canalizare, etc, trebuie să fie îmbunătăţite şi
adaptate unor nevoi în schimbare, pentru cerinţele viitoare şi o locuire
urbană de calitate bună;

-

cerinţele-cheie pentru durabilitatea serviciilor publice sunt eficienţa
energetică, utilizarea economică a resurselor naturale şi o eficienţa
economică în operare: eficientizarea energetică a clădirilor existente,
asigurarea de tehnologii sofisticate de informaţii şi comunicare în domeniul
educaţiei, angajării forţei de muncă în servicii sociale, sănătate, siguranţă.

Inovaţie proactivă şi politici educaţionale
-

oraşele sunt locuri de creere şi împrăştiere a cunoaşterii;

-

exploatarea la maximum a potenţialului de cunoaştere într-un oraş
depinde de calitatea educaţiei preşcolare şi şcolare, de transferul de
oportunităţi oferite de sistemele de educaţie şi pregătire, de reţelele
sociale şi culturale, de oportunităţi pentru pregătirea pe tot parcursul vieţii,
de calitatea invăţămîntului universitar şi institute de cercetare şi de reţeaua
de transfer existentă între industrie, afaceri şi comunitatea ştiinţifică;

-

dialogul social şi intercultural;

-

strategiile de dezvoltare urbană integrată, managementul urban
participativ, o bună guvernare conduc la o utilizare eficientă a
potenţialului oraşelor europene, în special în competivitate şi creştere.

Acordarea unei atenţii speciale pentru zonele defavorizate în contextul
oraşului ca un tot unitar
-

rată mare a şomajului, fenomene de excluziune;

-

diferenţe considerabile între zone ale oraşului în termenii de oportunităţi
economice şi sociale;

-

politică de integrare socială care să conducă la reducerea inegalităţilor şi
prevenirea excuziunilor sociale;

-

program durabil de investiţii publice şi private.

Consolidarea economiei locale şi a politicii locale legate de piaţa forţei de
muncă
-

exploatarea forţelor economice endogene;

-

oferirea de pregătire adaptată cerinţelor pieţii muncii;

-

oportunităţi de angajare şi pregătire în economia etnică.

Politici de educaţie proactivă şi pregătire pentru copii şi tineri
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(8)

-

îmbunătăţirea situaţiei educaţiei şi pregătirii în cadrul comunităţii locale în
concordanţă cu politicile pro-active concentrate asupra copiilor şi tinerilor;

-

adaptate condiţiilor sociale în care ei trăiesc.

Promovarea unui transport urban eficient şi ieftin
-

dezvoltarea unui sistem eficient şi ieftin pentru toate cartierele pentru o
mobilitate şi acces egale;

-

reţele adecvate mersului pe jos sau cu biciclete.

Oraşele europene care au evoluat tot cursul istoriei, sunt „valori economice, sociale şi
culturale” ceea ce presupune Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE, bazată aşadar
pe „Programul de Acţiune de la Lille”, pe „Acquis-u Urban de la Rotterdam”, pe
„Acordul de la Bristol” şi pe iniţiativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment în City Areas) prin care se întărea ideea că finanţarea operaţiunilor de
dezvoltare urbană trebuie să se facă prin programe operaţionale, care ţin cont de
politicile europene, deşi evident sunt de competenţa exclusiv naţională.
Aşadar, şi pe teritoriul nostru naţional, respectiv în judeţul Hunedoara, ca urmare a
aderării la Uniunea Europeană, trebuie introduse conceptele comunitare după care se
conduc aceste operaţiuni, precum ar fi planificarea integrată, guvernarea locală,
coeziune teritorială, etc.
Pe lângă precizările din cele două acte menţionate anterior trebuie introduse în
practica noastră de dezvoltare urbană şi principiile jurisprudenţei Curţii Europene a
Drepturilor Omului (CEDO), şi preocuparea pentru participarea populaţiei la luarea
deciziilor în acest domeniu atît de sensibil cît şi mai ales accesul populaţiei la justitie
pentru acest fenomen.
Se cere astfel ca membrii unei comunităţi să se afirme tot mai pregnant, prin
participarea tuturor vocilor, ce reflectă întreg mozaicul de subculturi (socioeconomic,
etnic, cultural, etc.) la stabilirea regulilor jocului. Se atenţionează asupra rolului massmediei care informează, dar care poate manipula sau pune presiune asupra
comunităţilor.
Din aceste motive oraşul şi teritoriul trebuie să se concentreze pe gestionarea cât mai
eficientă a schimbărilor accelerate atât în domeniul economic, cât şi în cel de mediu şi
cel social. Această nouă preocupare necesită şi o altă abordare în ceea ce priveşte
modul de administrare a intravilanului cât şi a extravilanului unei localităţi, respectiv a
unui teritoriu mult mai larg decât până acum. Prin urmare Schema de Dezvoltare a
Spaţiului Comunitar (SDEC/EDP) prevede reguli prin care toţi membrii Uniunii Europene
trebuie să intocmească şi să aplice politici de dezvoltare spaţiale pe baza a trei
obiective generale şi anume:
−

Coeziunea economică şi socială;

−

Protejarea mediului natural şi construit;

−

Competivitatea echilibrată a întregului teritoriu european.

Aceste obiective generale cuprind obiective specifice referitoare explicit doar la
dezvoltarea spaţială care trebuie să urmărească:
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−

realizarea unui sistem urban policentric echilibrat care are la bază un nou tip
de parteneriat urban-rural;

−

accesibilitatea echitabilă la infrastructură şi la cunoaştere;

−

dezvoltarea durabilă ce presupune un management prudent al resurselor
naturale şi conduce astfel la protecţia mediului natural şi construit.

Agenda Teritorială a Uniunii Europene prevede o creştere a coeziunii teritoriale
concomitent cu o realizare a întăririi identităţii teritoriale, bazată pe o întărire a
diversităţii teritoriale. Aceasta presupune o prioritizare a dezvoltării teritoriale, din care
amintim:


întărirea dezvoltării policentrice a Reţelei de Inovare a Regiunilor Oraşelor şi a
Oraşelor;



noi forme de parteneriat şi o guvernare teritorială coerentă între ariile urbane
şi cele rurale;



promovarea clusterelor regionale ale competitivităţii şi inovaţiei în Europa;



susţinerea întăririi şi extinderii reţelei transeuropene;



întărirea structurilor ecologice şi a resurselor culturale ca valoare adăugată
dezvoltării.

Parteneriatul urban-rural s-a conturat ca prioritate absolută şi prin urmare a apărut o
strategie a dezvoltării spaţiului rural. Această strategie susţine Strategia
Lisabona/Goteborg a Consiliului European privind creşterea competivităţii şi coeziunii şi
a apărut prin Agenda Teritorială a Uniunii Europene „Spre o mai competitivă şi durabilă
a Europă a regiunilor” fiind adoptată cu ocazia Reuniunii Ministeriale Informale privind
Dezvoltarea Urbană şi Coeziunea Teritorială de la Leipzig din 2007. Aceste documente
prevăd:


Întărirea Dezvoltării Policentrice şi inovării prin reţeaua de Regiuni/aglomeraţii
Urbane şi Oraşe-inclusiv în sensul în care oraşele cu funcţiuni regionale, ca
parte a unui model policentric, ar trebui să coopereze cu alte oraşe din zone
rurale şi periferice;



Necesitatea unor noi forme de parteneriat şi guvernanţă între Ariile Rurale şi
Urbane - pentru elaborarea în comun a strategiilor regionale şi subregionale
de dezvoltare, ţinînd seama de marea varietate a Regiunilor/Aglomeraţiilor
Urbane şi de diferitele lor interdependenţe cu centrele urbane mici şi mijlocii şi
cu ariile rurale din aria lor de influenţă directă;



Promovarea în Europa a clusterelor regionale de competenţă şi inovare pentru Regiunile/Aglomeraţiile Urbane de diferite mărimi, oraşele mici şi mijlocii
ca şi ariile rurale, prin cooperare cu alte autorităţi, chiar din alte ţări, să îşi
întărească identitatea şi specializarea internaţională pentru a deveni mai
atractive pentru investiţii;



Întărirea şi extinderea reţelei transeuropene - cu o atenţie specială acordată
accesului la informaţie, la tehnologiile de comunicaţie ca şi la serviciile de
interes general în ariile rurale şi periferice. Şi tot în ariile rurale se consideră că
există oportunităţi pentru dezvoltarea producţiei de energii neconvenţionale,
descentralizate, sigure şi prietenoase faţă de mediu;



Promovarea unui management transeuropean al riscurilor, incluzînd impactul
schimbărilor climaterice-prin dezvoltarea şi intensificarea politicii de coeziune
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teritorială, în special cu respectarea consecinţelor strategice de adaptare
diferenţiate;


Întărirea structurilor ecologice şi resurselor culturale ca valoare adăugată
pentru dezvoltare – pentru conservarea diferitelor identităţi culturale, a
valorilor naturale şi a peisajelor culturale, în special în zonele rămase în urmă
sau care suportă schimbări structurale.

Aceste recomandări pentru politici de dezvoltare urbană integrată a oraşului regiune
(Zonă Metropolitană) vizează necesitatea unui parteneriat egal între oraşe şi ariile
rurale, iar pe de altă parte, a trecerii politicilor de dezvoltare de la nivelul fiecărui oraş
privind în mod izolat, la cel al unui punct focal al unei Regiuni (Zonă
Metropolitană)/Aglomeraţii Urbane pentru a cărei dezvoltare trebuie să îşi asume
responsabilitatea coeziunii teritoriale.
Din cauza schimbărilor fundamentale din ultimii ani în existenţa localităţilor s-au generat
o serie de probleme noi care nu mai puteau fi rezolvate prin metodele tradiţionale.
Aceste schimbări fundamentale ţin cont de globalizarea şi formarea blocurilor
continentale, de trecerea la economia informaţională, de impactul tehnologiei de
transport, de impactul tehnologiei informaţiei asupra organizării spaţiale, de
promovarea urbană, etc.
Poziţia oraşelor în ierarhia urbană europeană s-a transformat total în funcţie de
înţelegerea şi metodele de reacţie la aceste dezvoltări urbane fundamentale. Astfel a
apărut cu o forţă nemaiântâlnită până acum competiţia urbană. Pentru a ajunge într-o
poziţie de frunte în ierarhia urbană, oraşele sunt obligate să atragă activităţi
economice de vârf, care implică locuitori cu venituri mari, care pot atrage turişti, etc.
Un oraş care nu este plăcut pentru a trăi în el, nu poate spera într-o creştere
economică viitoare.
Dar acest lucru nu este suficient. Unele aşezări urbane simt nevoia să-şi unească forţele
pe anumite probleme pentru a face faţă competivităţii şi concurenţei acerbe din zona
lor. Competivitatea lucrează pe diferite scări spaţiale începînd cu cartierele care
concurează între ele, cu localităţile care concurează între ele, cu regiunile între ele, cu
euroregiunile între ele, cu blocurile continentale între ele, etc.
Există concurenţă între localităţile mici, între cele mici şi cele mari, între localităţile mari,
între regiuni, în funcţie de un anumit palier pus în discuţie, de exemplu de atragere a
investiţiilor, a turiştilor, a cercetări de vârf, a evenimentelor culturale sau sportive de top,
etc. Autorităţiile locale au o tot mai mare responsabilitate în această competivitate
datorită numărului tot mai mare de sarcini şi competenţe ce le revin.
Fiecare oraş îşi poate forma propria imagine funcţie de ce relevanţă regională,
naţională, europeană sau mondială au activităţile ce se desfăţoară pe teritoriul său.
Competiţia se desfăşoară pe diferite specializări de exemplu pe comerţ, pe turism, pe
afaceri, pe sport, pe cultură, pe medicină, pe învăţământ care devin în fapt funcţiunile
urbane metropolitane.
Prin strategia de dezvoltare spaţiala şi programul de măsuri se obţine o distribuţie a
aşezărilor, o distribuţie policentrică echilibrată, care poate oferii armonie într-o regiune
şi care se realizează pe două niveluri şi anume prin distribuţia spaţială şi prin cea
statistică.
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Aceasta presupune în mare că în interiorul unei regiuni oraşele de aceeaşi mărime sunt
echilibrat distribuite în teritoriu pe de o parte şi că există multe oraşe mici care sprijină
puţine oraşe mari pe de altă parte.
Sunt două raţiuni antagonice care conduc fenomenul de distribuţie a aşezărilor: una
economică, care conduce la concentrarea populaţiei şi alta ecologică care conduce
la distribuţia populaţiei în teritoriu. În anii 90 ai secolului trecut în orice strategie de
dezvoltare a unei zone apar aceste două obiective şi anume obiectivul de creştere
economică şi cel de menţinere a echilibrului ecologic.
Pentru realizarea creşterii durabile s-a introdus de curînd un al treilea obiectiv şi anume
cel de echilibru social. Distribuţia ideală într-o regiune se realizează pe două paliere şi
anume populaţia dintr-o regiune este distribuită în oraşe de diferite mărimi ca de
exemplu un oraş de 1.000.000 locuitori, 10 oraşe de 100.000 locuitori, 100 oraşe de
10.000 locuitori şi 1.000 oraşe de 1.000 locuitori.
Oraşe de aceeaşi mărime sunt distribuite omogen în spaţiu pe întinsul întregii zone sau
regiuni. Această repartizare poate fi realizată prin politici regionale de planificare
spaţială, care sunt unul din scopurile regiunilor metropolitane. Din această distribuţie
rezultă distanţele optime pentru aşezări de aceiaşi mărime după cum urmează:


distanţa optimă pentru oraşele de 1 milion este de cca. 400 km (între Bucureşti
şi Budapesta de 1.000.000 locuitori este cca. 700 km şi ar trebui să se afle un
pol de 500.000 locuitori care ar putea fi şi ZM Timişoara sau ZM Cluj Napoca;



distanţa optimă pentru oraşele de peste 500.000 locuitori este de cca. 300 km
(ZM Timişoara vs. ZM Cluj Napoca);



distanţa optimă pentru oraşele de peste 200.000 locuitori este de cca. 150 km
(TZI DHS vs. ZM Timişoara sau ZM Cluj Napoca);



distanţa optimă pentru oraşele de peste 10.000 locuitori este de cca. 30 km
(Brad, Orăştie, Haţeg, Ilia vs. TZI DHS);



distanţa optimă pentru localităti de 1.000 locuitori este de cca. 12 km.

Localităţile din judeţul Hunedoara trebuie să-şi bazeze dezvoltarea pe „Dezvoltarea
comunităţilor de cca. 5.000-10.000 locuitori (posibile comunităţi ale unui oraş sau sate)
printr-o abordare integrată” ce presupune ameliorarea mediului construit în fiecare
comunitate, o consolidare a economiei locale şi a pieţei forţei de muncă, o educaţie şi
formare coerentă pentru copii şi tineri, un transport urban eficient şi accesibil, o
responsabilitate naţională, implicare locală şi resurse şi obţinerea de fonduri structurale
pentru completare.
Domeniile abordării integrate la nivel de comunitate de cca. 5.000-10.000 locuitori
presupune locuirea, locul de muncă, integrarea etnică şi securitatea personală. Pentru
fiecare din aceste comunităţi este nevoie de aprobarea unor programe de acţiune
cuprinse în bugetul multianual al judeţului Hunedoara la care să se adauge fonduri de
completare de la UE, guvern, judeţ, corporaţii.
Legătura indestructibilă echilibrată între urban şi rural presupune pentru spaţiul rural
românesc, aşadar şi pentru cel din judeţul Hunedoar următoarele:



Înnoirea definiţiei tradiţionale date spaţiului rural şi tratarea acestuia în
corelaţie şi nu în opoziţie cu sistemul urban, din dublă perspectivă, a calităţilor
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structurale caracteristicilor funcţionale (utilizarea cadrului fizic prin diferite
forme de producţie, consum şi comunicaţie);



Diferenţierea spaţiului rural în:
Arii rurale incluse în interiorul Aglomeraţiilor Urbane;
Arii rurale incluse în zone/coridoare urbanizate;
Arii interstiţiale rurale situate între coridoarele urbanizate şi aglomeraţiile
urbane;
- Arii rurale izolate/periferice;
-



„Poli Verzi”, rezultaţi prin suprapunere, de nivel regional şi naţional de
concentrare a activităţilor de conectare la circuitele comerciale
internaţionale şi de cercetare/dezvoltare agro-industrială.

În cazul judeţului Hunedoara putem astfel identifică:



Diferenţierea spaţiului rural în:
Arii rurale incluse în interiorul Aglomeraţiilor Urbane;
Arii rurale incluse în zone/coridoare urbanizate;
Arii interstiţiale rurale situate între coridoarele urbanizate şi aglomeraţiile
urbane;
- Arii rurale izolate/periferice;
-



„Poli Verzi”, rezultaţi prin suprapunere, de nivel regional şi naţional de
concentrare a activităţilor de conectare la circuitele comerciale
internaţionale şi de cercetare/dezvoltare agro-industrială.

În cazul judeţului Hunedoara putem astfel identifica:



Tip A – AGLOMERAŢIE URBANĂ:
TZI DHS – Deva, Archia, Bârcea Mică, Criştur, Sântuhalm, Hunedoara, Boş,
Groş, Hăşdat, Peştişu Mare, Răcăştia, Zlasti, Simeria, Bârcea Mare, Cărpiniş,
Simeria Veche, Sântandrei, Săuleşti, Uroi, la care se va adauga Călan,
Batiz, Călanu Mic, Grid, Nădăştia de Jos, Nădăştia de Sus, Ohaba Streiului,
Sîncrai, Sântămăria de Piatră, Strei, Strei-Săcel, Streisângeorgiu, Valea
Sângeorgiului.
- TZI Valea Jiului – Tirici, Câmpa, Dalja Mare, Dalja Mica, Slătinioara,
Răscoala, Petrila, Jieţ, Petroşani, Băniţa, Crivadia, Peştera, Merişor, Iscroni,
Dealu Babii, Aninoasa, Vulcan, Jiu Paroşeni, Lupeni, Uricani, Valea de Brazi,
Câmpu lui Neag.
-



Tip B – CORIDOR URBAN:
Deva-Oradea DN 76 - Ocişor, Ociu, Basarabeanca, Prăvăleni, Vaţa de Jos,
Livada, Brotuna, Târnava de Criş, Prihodişte, Birtin, Tătăreştii de Criş, Şteia,
Văleni, Birtin, Cărăstău, Râşca, Baia de Criş, Lunca, Ţebea, Ribiţa, Crişan,
Brad, Mesteacăn, Luncoiu de Jos, Stejărel, Luncoiu de Sus, Ormindea,
Dudeşti, Podele, Vălişoara, Dealu Mare, Săliştioara, Sulighete, Stoieneasa,
Lunca, Fornădia, Câinelu de Jos, Chişcădaga, Păuliş, Bejan, Bejan
Târnăviţa, Mintia (nu se află pe DN 76);
- Brad - DN 74 - Ţărăţel, Ruda Brad, Barza, Crişcior, Zdrapţi, Mihăileni, Buceş,
Buceş-Vulcan;
- Arad - Deva -Sibiu DN 7 - Zam, Tămăşeşti, Sălciva, Pojoga, Glodghileşti,
-
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Burjuc, Tătăreşti, Tisa, Cîmpuri de Sus, Gurasada, Câmpuri Surduc, Stretea,
Ulieş, Gothatea, Cuieş, Ilia, Săcămaş, Bretea Mureşană, Dumbraviţa, Leşnic,
Veţel, Brănişca, Rovina, Herepeia, Mintia, Deva, Rapoltu Mare, Râpaş, Spini,
Turmaş, Mărtineşti, Turdaş, Orăştie, Pricaz, Căstău, Gelmar, Aurel Vlaicu;
- Lugoj - Deva DN 68A – Costeşti, Ohaba, Lăpugiu de Jos, Teiu, Grind, Lăsău,
Abucea, Dobra, Lăpuşnic, Brâznic;
- DN 66 – Ruşi, Băţălar, Ocolişu Mare, Măceu, Bretea Romănă, Bretea
Streiului, Plopi, Gînţaga, Covragiu, Bercu, Bucium, Balomir, Haţeg,
Sântămăria Orlea, Bărăştii Haţegului, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Sălaşu
de Jos, Băieşti, Ruşor, Zăvoi, Rîul alb, Galaţi, Fizeşti, Federi, Pui, Ohaba
Ponor, Ponor, Livadia, Râul Bărbat, Valea Lupului, Baru, Petros, Crivadia,
Merişor, Băniţa;
- DN 68 – Nălaţvad, Copaci, Vadu, Reea, Toteşti, Păclişa, Unciuc, Cârneşti,
Peşteana, Peşteniţa, Ostrov, Ostrovu Mic, Breazova, Sarmizegetusa, Hobiţa
Grădişte, Zeicani.



Tip C – ARII INTERSTIŢIALE:
-

-

-

-

-



Ciungani, Vaţa de Sus, Căraci, Almăşel, Pogăneşti, Almaş-Sălişte, Micăneşti,
Cerbia, Godineşti, Boiu de Sus, Petreşti, Brădăţel, Runcşor,Vica, Boiu de Sus,
Boiu de Jos, Valea, Dănuleşti, Cărmăzăneşti, Bacea, Valea Lungă, Sîrbi,
Boz, Târnăviţa, Târnava, Căbeşti, Gialacuta, Furcşoara, Bărăştii Iliei, Căraci;
Obârşa, Dobroţ, Leauţ, Tiuleşti, Tomeşti, Valea Mare de Criş, Baldovin,
Rîşculiţa, Uibăreşti, Ribicioara, Dumbrava de Jos, Potingani, Dumbrava de
Sus;
Barza, Valea Arsului, Căinelu de sus, Hărţăgani, Balta, Sălişte, Crăciuneşti,
Trestia, Barbura, Bocşa Mare, Fizeşti, Hondol, Măgura Topliţa, Bocşa Mică,
Certeju de Sus, Săcărîmb, Topliţa Mureşului, Boholt, Nojag, Vărmaga,
Benget, Băcia, Boiu, Folt, Cigmău, Geoagiu Băi, Geoagiu, Homorod,
Văleni, Bozeş;
Lăpugiu de Sus, Panc- Sălişte, Panc, Mihăileşti, Roşcani, Făgeţel, Bujoru,
Răduleşti, Stînceşti, Stînceşti-Ohaba, Boia Bîrzii, Muncelu Mare, Runcu Mic,
Muncelu Mic, Bretelin;
Govăjdia, Plop, Ghelari, Ruda, Topliţa, Teliucu Superior, Cinciş Cerna,
Silvaşu de Jos, Silvaşu de Sus, Mănăstirea Prislop;
Criva, Poieni, Densuş, Haţăgel;
Săcel, Sânpetru, Sălaşu de Sus, Valea Dîljii, Sibişel, Zăvoi, Ostrovel, Râu de
Mori, Râu Mic, Clopotiva, Brazi, Suseni, Ohaba Sibişel, Paroş, Mălăieşti,
Coroieşti, Şerel, Hobişa, Uric, Peştera, Nucşoara, Gurazlata, Clopotiva,
Cabana Rotunda, Cabana Râuşor.

Tip D – ZONE CU ACCESIBILITATE REDUSĂ
Valea Poienii, Vîsca, Luncşoara, Vorţa, Certeju de Jos, Dumeşti, Coaja;
Bulzeştii de Jos, Sălătruc, Blăjeni, Blăjeni Vulcan, Plai, Criş;
După Piatră, Grohoţele, Tarniţa, Stănija, Rovina, Merişor, Bucureşci, Şesuri,
Curechiu, Poieniţa, Poiana, Techereu, Oprişeşti, Buneşti, Almaşu Mic de
Munte, Vălişoara, Voia, Balşa, Galbina, Ardeu, Roşia, Stăuini, Mada;
- Bârsău, Hărău, Chimindia, Banpotoc
- Tămăşasa, Măgura, Dîncu Mic, Dîncu Mare, Bucium, Orăştioara de Sus,
Chitid, Ocolişu Mic, Bobaia, Boşorod, Luncani, Ursici, Cioclovina, Alun,
Prihodişte, Rârsa, Costeşti Deal, Grădiştea de Munte;
- Răchiţaua, Faţa Roşie, Piatra, Merişoru de Munte, Poieniţa Tomii, Arănieş,
Cutin, Chergheş, Almaşu Sec, Cârjiţi, Popeşti, Josani, Valea Nandrului,
-
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Nandru, Dumbrava, Ciulpăz, Ulm, Cerbăl, Socet, Bătrâna, Poiana Răchiţel,
Runcu Mare, Sohodol, Vadu Dobrii, Fântâna, Lunca Cernii de Jos, Gura
Bordului, Valea Babii Negoi, Lunca Cernii de Sus, Goteşti, Răchitova, Ciula
Mică, Ciula Mare, Tuştea, Fărcădin, General Berthelot, Crăguiş, Livezi, Boiţa,
Mesteacăn, Dăbâca, Goleş, Topliţa, Ciuleni, Hăşdău, Văleni, Bunila.



Tip E – ARII RURALE IZOLATE
-

E1 – Brăşeu, Deleni;
E2 - Giurgeşti, Ruşeşti, Stănculeşti, Păuleşti, Bulzeştii de Sus;
Dragu-Brad, Ticera;
Reţ;
Grosuri;
E3 - Mermezeu, Văleni;
E4 - Măgureni;
E5 - Ludeştii de Jos;
E6 - Cerişor, Leleşe, Alun, Poieniţa Voinii, Meria, Cernişoara Florese;
Răchitaua, Faţa Roşie, Piatra, Merişoru de Munte, Poieniţa Tomii, Aranieş,
Cutin, Chergheş, Cozia, Almaşu Sec, Cârjici, Popeşti, Josani, Valea
Nandrului, Nandru, Dumbrava, Ciuipaz, Ulm, Cerbal, Socet, Bătrâna,
Poiana Răchiţel, Rubcu Mare, Sohodol, Vadu Dobrii, Fântăna, Lunca Cernii
de Jos, Gura Bordului, Valea Babii Negoi, Lunca Cerni de Sus, Goteşti,
Răchitova, Ciula Mica, Ciula Mare, Tuştea, Fărcădin, Gen Berthelot,
Crăguiş, Livezi, Boiţa, Vălişoara, Mesteacăn, Dăbâca, Goleş, Topliţa,
Ciuleni, Haşdău, Văleni, Buzduiari, Bunila.

Pentru fiecare din aceste categorii trebuie aplicate strategii distincte cu planuri de
măsuri aferente.
Adoptarea modificării criteriilor de diferentiere dintre urban şi rural, produse pe plan
fizic şi mental în ţările din Uniunea Europeană, datorate industrializării, serviciilor, pieţei
imobiliare, îmbunătăţirii comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor şi utilizarea indicatorilor
şi metodologiilor EUROSTAT şi ESPON.
Acceptarea faptului că, în paralel cu restructurarea sectorială, va avea loc o
accelerare a procesului de urbanizare în perspectiva atingerii de către România în
2025 a unei ponderi a populaţiei urbane de 66,9%, prin reducerea diferenţelor de statut
administrativ, răspândirea activităţilor neagricole, reducerea diferenţelor funcţionale
legate de piaţa forţei de muncă, creşterea mobilităţii, creşterea nivelului de educaţie
al locuitorilor şi modificarea stilului de viaţă din mediul rural.
Înţelegerea „urbanizării” ca un proces diferenţiat şi relaţionat cu evoluţia sistemului
urban, care va influenţa dezvoltarea teritorială şi urbană integrată, pe toate palierele,
de la cel naţional la cel local.
Acceptarea faptului că, dacă politicile de susţinere a unor modele diferenţiate de
urbanizare sunt limitate, acestea sunt strâns legate de policentricitate şi de fluxurile de
populaţie, capital, bunuri, informaţie şi tehnologie şi depind de capacitatea de
cooperare şi de valorificare creativă de către administraţie, actorii privaţi şi locuitori, a
potenţialului structural şi funcţional existent.
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Aceasta presupune:


promovarea unor forme moderne de asociere a comunelor rurale şi a
parteneriatelor dintre acestea şi Regiunile/Aglomerăriile Urbane, oraşele mici şi
mijlocii.



conservarea diferitelor identităţi culturale, valori naturale şi peisaje culturale, în
special în zonele rurale care suportă schimbări structurale atât local, cât şi
crearea unor parcuri tematice subregionale (agroturistice, ecoturistice).



punerea în valoare a potenţialului rural de dezvoltare a producţiei de energii
neconvenţionale, descentralizate, sigure şi prietenoase faţă de mediu.



protecţia teritoriului şi al localităţilor rurale de riscurile naturale şi de efectele
negative asupra mediului de viaţă al locuitorilor şi asupra biodiversităţii
cauzate de urbanizare, de marile lucrări de infrastructură şi de schimbările
climatice.

Schimbările au afectat toate scările fie globale, continentale, naţionale, regionale,
metropolitane, urbane, de cartier, etc. Dezvoltarea durabilă la nivel mondial, conform
raportului Bruntdland al Naţiunilor Unite, se realizează printr-o dezvoltare spaţială
echilibrată ce presupune o dezvoltare economică temperată, însoţită de protecţia
mediului înconjurător şi de protecţia socială.
La nivelul nostru aceasta presupune constituirea unei Uniuni Europene complexe, ce se
bazează pe o Uniune Economică realizată în parte deja, calată pe o Uniune de Mediu
şi pe o Uniune Socială.
Această Uniune Complexă nu se poate realiza decât prin păstrarea şi întărirea
diversităţii regionale, aşadar şi pentru judeţul Hunedoara. În urma deciziei ca România
să intre din 01.01.2007 în Uniunea Europeană putem vorbi fără teamă de a greşi că
întreaga dezvoltare economică, socială, teritorială şi locală se va desfăşura sub
auspiciile politicii generale europene definite de întregul din care facem parte.
Este imposibil să ne mai imaginăm ceva care să se petreacă pe teritoriul României,
aşadar şi pe teritoriul judeţului Hunedoara, ca ceva rupt de restul Uniunii. Aceasta
înseamnă că orice creştere spaţială semnificativă locală este supusă rigorilor politicilor
europene generale.
Aşadar, în domeniul nostru de competenţă al planificării spaţiale este foarte important
să cunoaştem cele mai importante principii de dezvoltare spaţială după care se
conduce Uniunea Europeană, pentru a afla unde ne aflăm noi pozitionaţi în competiţia
acerbă între oraşe şi zonele lor adiacente care domină UE, cu judeţul Hunedoara.
În „Raportul Interimar privind Coeziunea Teritorială” al Direcţiei Generale pentru Politici
Regionale a Comisiei Europene, făcut public în 2004, se susţine că pe teritoriul Uniunii (în
care era inclusă şi România) sunt enorme dezechilibre teritoriale.
Coeziunea teritoriala face parte, alături de coeziunea economică şi de cea socială,
din triada după care se fac politicile de dezvoltare europene, în urma cărora apar
programele de dezvoltare aferente finaţate de UE. Dezechilibrele privesc atât bogăţia
locuitorilor, dar şi accesul lor la transport, la energie, la telecomunicaţii, capacitatea de
inovare a locuitorilor, etc.
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De asemenea, pe întreg teritoriul Uniunii Europene este remarcat, de autorii acestui
raport, un mare dezechilibru între centru şi periferie. În ţările europene se încearcă
echilibrarea acestor presiuni de creştere dintr-o regiune într-un singur pol. Aceasta
deoarece oraşele europene parcurg o nouă etapă în dezvoltare, etapă în care, după
fenomenele de concentrare urbană şi structurare a suburbiilor petrecute până în anii
60, se extind fără limite antrenând zone întinse adiacente.
Aceste zone adiacente alcătuiesc entităţi socio-spaţiale care au fost denumite, după
mărimea lor, zone metropolitane sau regiuni metropolitane. Aceste zone cuprind
metropola, care generează procese de interdependenţă cu celelalte localităţi din
regiune. În Uniunea Europeană există declarate cca. 80 de zone metropolitane.
Prin extinderea UE populaţia va fi de cca. 480 de milioane de locuitori, împărţiţi în cca.
400 regiuni. Judeţul Hunedoara face parte din Regiunea vest alături de judeţul Timis,
Arad, Caras Severin. Din întreaga populaţie cca. 240-290 de milioane (50-60%) trăiesc
deja în zone metropolitane faţă de cei 75% care locuiesc în mediu urban, restul
apaţinînd mediului rural.
Noţiunea după care se fac clasificări asupra mediului construit este „zona urbană
funcţională” (FUA = „Functional Urban Areas”). După aceste criterii, există în Uniunea
Europeană 1595 de astfel de zone. Conform definiţiei date în Comunitatea Europeană,
FUA este o aglomerare de peste 50.000 locuitori care are un nucleu urban de peste
15.000 locuitori.
Din punct de vedere al importanţei acestor zone zone urbane funcţionale pentru
politicile de planificare strategice, spaţiale şi financiare, s-au stabilit trei categorii
ierarhice. Această ierarhie este stabilită în conformitate cu criterii ce analizează
populaţia, transportul, turismul, industria, cunoaşterea, administraţia, etc. Cele trei
categorii sunt:
−

„Zonele metropolitane de importanţă europeană (MEGA)”;

−

„Zonele funcţionale
transnaţională” şi

−

„Zone funcţionale urbane (FUA) de importanţă regională sau locală”.

urbane

(FUA)

de

importanţă

naţională

sau

Dacă privim harta Uniunii Europene propusă de acest raport cu privire la tipologia
zonelor urbane funcţionale putem constata o aglomerare a zonelor metropolitane de
importanţă europeană într-un pentagon care are vârfurile la Londra, Paris, Milano,
Frankfurt şi Hamburg şi în zona noastră doar Budapesta, Bucureştiul şi Sofia îndeplinesc
aceste criterii. La acestea în 2005 a fost adăugată Z.M.Timişoara şi astăzi şi Z.M. ClujNapoca.
În România mai există zone funcţionale urbane de importanţă naţională sau
transnaţională precum Iaşi, Oradea, Oradea, Braşov, şi Constanţa şi o serie de alte
zone funcţionale urbane de importanţă regională sau locală. Zonele metropolitane de
importanţă europeană, cele din prima categorie, sunt considerate motoarele de
dezvoltare europene. Ele sunt polii de dezvoltare urbană la scară europeană.
Aşadar, pe harta Uniunii Europene, TZI DHS din cadrul judeţului Hunedoara nu figurează
şi ca atare trebuie concentrată toată atenţia pentru ca ea să joace un rol de „Zona
funcţională urbană (FUA) de importanţă regională” ca pol de dezvoltare judeţean prin
sprijinirea ZM Timişoara şi ZM Cluj Napoca.
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Pentru a putea absorbi fonduri europene s-a apelat la noi concepte. Astfel un pol de
creştere economică este o formă de concentrare a activităţilor economice. Un pol de
creştere trebuie gândit ca o zonă teritorială dezvoltată – din punct de vedere
economic în primul rând – în jurul unei municipalităţi de o anumită dimensiune, care să
asigure sau să ofere acele tipuri de facilităţi care să permită unor investiţii private să se
aşeze acolo şi nu în altă parte. Plecând de la două elemente: oferta care să atragă
aceste investiţii şi avantajele comparative ale localizării ca rezultat al acumulării în zona
de activitate economică – autoritatea publică locală, ca structură generală,
încurajează anumite tipuri de investiţii în anumite domenii, rezultând un profil al polului
de creştere.
Actualmente în România ne focalizăm strict pe 7 oraşe ca poli de crestere: Timisora,
Cluj-Napoca, Iasi, Brasov, Ploiesti, Constanta, Craiova – care sunt motoarele dezvoltării
regionale. Poli de creştere mai pot apărea în timp, aşa cum există şi riscul ca unii dintre
aceşti 7 poli să nu fie în mod obligatoriu „de creştere”.
Spre deosebire de polii regionali şi centrele urbane, polii de creştere sunt singurii care
includ în arealul lor şi comune sau localităţi rurale. Se încearcă, deci, o corelare, o
armonizare între intervenţiile din mediul rural şi cele din mediul urban.
Zona metropolitană şi polul de creştere sunt două noţiuni diferite, reglementate diferit.
Polii de creştere nu au nevoie de o legislaţie specifică, nu există niciun fel de
constrângere sau orientare. Delimitarea arealului, definirea dimensiunilor (minimă,
maximă sau optimă) a acestuia, direcţia optimă de dezvoltare şi orientarea
economică sunt decizii lăsate la latitudinea municipalităţilor, singurele constrângeri
luate în calcul fiind cele de timp.
Polii de creştere sunt un început de politică policentrică. În 2009 în România s-au
finalizat o serie de studii legate de politica policentrică, de politica de competitivitate
regională, de documentele de planificare strategică teritorială la nivel naţional şi
regional. Nici unul din guvernele României nu s-a ocupat de o politică urbană la nivel
naţional. De aici şi problema alegerii polilor, sprijinirea lor şi poate coerenţa politicii
locale a polului de a atrage fondurile, de a-şi dirija propriile investiţii şi de a gestiona
binele local.
Polul de dezvoltare a fost gândit ca o zonă intermediară, un fel de pol de creştere în
devenire. Foarte puţine oraşe sau zone au avut strategii de dezvoltare locală în
adevăratul sens al cuvântului. TZI DHS sau TZI VJ pot constitui astfel de entităţi în judeţul
Hunedoara. În cazul celor 13 poli de dezvoltare regionali din Romania (între care şi TZI
DHS) vorbim numai de municipiul (municipiile) respectiv(e), nu ne referim şi la comunele
limitrofe. La fel şi în cazul centrelor urbane, unde putem vorbi fie de un întreg oraş care
are peste 10. 000 locuitori, fie de zone din anumite cartiere ale oraşului.
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1

STRUCTURA TERITORIULUI

1.1

Bilanţul teritorial

Tabelul 1-1: Suprafaţa după modul de folosinţă 2025

SUPRAFAŢA DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ 2025

[ha]

Suprafaţa totală a judeţului

706.267

Suprafaţă agricolă

300.065

- Arabilă

79.629

- Păşuni

117.008

- Fâneţe

82.791

- Vii şi pepiniere viticole
- Livezi şi pepiniere pomicole
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră
Ape şi bălţi
Alte suprafeţe

1.2

Cadrul natural

1.2.1

Calitatea factorilor de mediu – reducerea poluării

7
911
380.000
6.000
60.000

În judeţul Hunedoara s-au identificat, după analiza factorilor de mediu, două zone
care prezintă o degradare şi poluare a mediului semnificativă. Cele două zone sunt:
zona Deva - Hunedoara - Călan şi zona Valea Jiului.
Valorile sociale şi economice sunt ameninţate prin creşterea numărului îmbolnăvirilor
respiratorii, degradarea păduriilor, poluarea solului şi a apei supraterane şi subterane,
precum şi utilizarea restrictivă a teritoriilor agricole din imediata apropiere.
Din cauză că procesele industriale de producţie, care sunt vechi şi prost întreţinute,
rezultă o poluare atmosferică accentuată. La poluarea atmosferică contribuie şi
haldele de cenuşă de la termocentrale care pot fi spulberate de vânt. Platformele
industriale care contribuie la emisiile nocive sunt: Siderurgica - Hunedoara, Sidermet Călan, Paroşeni - Petroşani şi platforma industrială Mintia - Deva.
Al doilea factor de mediu degradat şi poluat este solul, cauzele constituindu-le
activitatea minieră, industria termoenergetică şi activitatea de depozitare a deşeurilor.
În cazul exploatărilor de suprafaţă peisajul este dezolat, iar în cazul exploatărilor
subterane apar procese de alunecare de suprafaţă, prăbuşiri, cât şi suprafeţe ocupate
de halde de steril. Sterilul provenit din prelucrarea minereului se depozitează în iazuri de
decantare, iar cel provenit din extracţia minereului este depus pe halde.
În ultimii ani au apărut depozite de zgură şi cenuşă în urma activităţi de producţie a
energiei în cadrul termocentralelor de la Mintia şi Petroşani.
În conformitate cu avizul Agenţiei naţionale pentru resurse minerale nr. 16-J/17.05.2010
au fost introduse în prezenta documentaţie următoarele conditii:
−

Orice proiect dezvoltat de autorităţile locale în zonele în care se afla
amplasate perimeter concesionate de către ANRM pentru activităţile de
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explorare sau exploatare a substanţelor minerale utile sau în zonele în care
sunt inregistrateresurse/reserve de roci utile va fi prezentat pentru analiza şi
avizare Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
−

Orice amenajare şi orice constructive, amplasate în perimeter de protective
hidrologica sau sanitara, ori în zone cu resurse/reserve minerale inregistrate
sau în legătura cu acestea vor necesita avizul ANRM;

−

Beneficiarul prezentului aviz are obligatia de a obţine şi celelalte avize şi
autorizatii prevazute de legislaţie;

−

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz conduce la anularea acestuia;

În conformitate cu avizul Agenţiei regionale pentru protectia mediului Timişoara
Regiunea vest nr. 4 – 25.03.2010 au fost introduse în prezenta documentaţie
următoarele conditii:
Măsuri propuse pentu a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice
efect advers asupra mediului al implementării PATJ Hunedoara
(1)

(2)

Măsuri pentru protecţia factorului de mediu aer:
-

utilizarea de către agenţii economici a unor tehnologii moderne, cu
potenţial redus de poluare, precum şi asigurarea unor măsuri tehnologice
de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici ce rezulta din procesele
tehnologice;

-

utilizarea de sisteme de încălzire moderne cu randamente şi eficienta
ridicata în scopul respectării standardelor de calitate pentru aerul
ambiental;

-

utilizarea energiilor alternative şi a echipamentelor eficiente din punct de
vedere energetic;

-

adoptarea unor măsuri de limitare/reducere a emisiilor de praf în aerul
atmosferic pe durata executării lucrărilor de construcţie;

-

extinderea zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie. La eliberarea
autorizaţiilor de construcţie se va impune şi respectarea suprafeţelor
minime de spatii verzi;

-

asigurarea de sectoare constituite din perdele vegetale între zonele
industriale şi cele rezidenţiale;

-

asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonica a
surselor generatoare de zgomote şi vibraţii, astfel încât să se respecte
limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Măsuri pentru protejarea factorului de mediu apă:
Pentru protecţia calităţii apelor subterane şi de suprafaţa se vor lua
următoarele măsuri generale:
-

corelarea strictă a capacităţii sistemelor de alimentare cu apă cu
capacitatea sistemului de canalizare şi de epurare a apelor uzate;

-

preluarea apei potabile se va face din surse sigure, iar parametrii de
calitate ai apei vor fi controlaţi înainte de a fi trimisa, prin sistem centralizat,
la consumatori;
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(3)

-

în jurul captărilor şi a rezervoarelor de apa se vor institui zone de protecţie
sanitara; vor fi prevăzute zone de protecţie sanitara şi hidrogeologica la
toate obiectivele conform H.G. nr. 930/2005

-

vor fi prevăzute aparate de contorizare a debitelor de apa captate,
precum şi a debitelor de apa uzata ce ajung în staţia de epurare;

-

limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să
caracterizeze apele uzate evacuate din gospodăriile populaţiei în reţeaua
publică de canalizare sunt cele prevăzute de normativul NTPA-002 privind
condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de ca în construcţii;
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare (HG nr. 352/2005
privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor
norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate);

-

limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să
caracterizeze apele uzate la ieşirea din staţiile de epurare (cu evacuare în
emisari naturali) sunt cele prevăzute de normativul NTPA-001 privind
stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi
urbane la evacuarea în receptorii naturali;

-

bransarea consumatorilor individuali la sistemele de alimentare cu apă
este de preferat să se realizeze după execuţia şi punerea în funcţiune a
sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare;

-

lucrările de traversare a albiilor râurilor (poduri, podeţe, conducte, linii
electrice, etc.) se vor realiza cu asigurarea condiţiilor normale de scurgere
a apelor mari;

-

amplasarea de lucrări sau construcţii, inclusiv cele de locuit, în zonele
inundabile se va face numai pe baza avizului de amplasament şi a avizului
de gospodărire a apelor eliberat de autorităţile de gospodărirea apelor,
conform normelor legale în vigoare;

-

în perioada execuţiei lucrărilor de construcţii se va interzice depozitarea
materialelor de construcţie şi a deşeurilor în albiile şi pe malul cursurilor de
apa, precum şi evacuarea de ape neepurate pe sol sau în apele de
suprafaţa;

-

se vor lua Măsurile necesare de apărare împotriva inundaţiilor şi se vor
respecta zonele cu interdicţii de construire;

-

în documentaţiile de urbanism ulterioare adoptării PATJ-ului se vor preciza
restricţiile la regimul construcţiilor în funcţie de limitele de inundabilitate a
localităţii precum şi funcţie de limitele zonelor de protecţie speciale (unde
este cazul) faţă de obiectivele cu risc major pentru sănătatea populaţiei şi
mediu;

Măsuri pentru protejarea factorilor de mediu sol, subsol, ape subterane,
vegetaţie şi aşezări umane:
-

remedierea şi reconstrucţia ecologica a zonelor critice din punct de
vedere al poluării solului;

-

utilizarea de către agenţii economici a unor tehnologii moderne, cu
potenţial redus de poluare a solului;

-

delimitarea zonelor de risc la alunecări de teren şi inundaţii şi respectarea
prevederilor legislaţiei specifice acestui domeniu;
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-

respectarea tehnologiile de utilizare şi tratare a terenurilor cu îngrăşăminte
chimice şi persticide şi utilizarea acestora numai pe baza studiilor
agrochimice;

-

utilizarea îngrăşămintelor organice în gospodăriile individuale se va face cu
evitarea scurgerii în cursurile de apa;

-

controlul pasunatului şi limitarea sau interzicerea lui în interiorul ariilor
protejate;

-

nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura
sau tipul solului;

-

în cadrul oricărei lucrări de construcţii se vor lua măsuri pentru evitarea
pierderilor de pământ precum şi pentru utilizarea pământului excavat în
reamenajarea şi restaurarea terenurilor;

-

închiderea spatiilor actuale neconforme de depozitare a deşeurilor
municipale din zona urbana (conform Calendarului de închidere prevăzut
în HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor) şi din zona rurala
(conform HG nr. 349/2005) se va face cu reabilitarea suprafeţelor. Stratul
exterior de sol fertil va trebui să permită cel puţin înfiinţarea şi dezvoltarea
unui covor vegetal ierbos;

-

se va urmări stabilizarea zonelor expuse la riscuri naturale (alunecări de
teren, scurgeri de torenţi) prin lucrări specifice (consolidări, desecări, etc.) şi
stabilirea de reguli cu privire la amplasarea de construcţii în aceste zone;
respectarea prevederilor H.G. nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor
de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;

-

respectarea regimului silvic impus de către autorităţile competente pentru
pădurile cu rol de protecţie;

-

împădurirea terenurilor în pantă şi degradate, menţinerea actualelor
suprafeţe împădurite, completarea golurilor create prin tăiere, asigurarea şi
respectarea zonelor de protecţie;

-

reabilitarea şi crearea de noi suprafeţe împădurite în teritoriu, pe terenurile
improprii pentru agricultură, în special pentru zonele în care au fost
semnalate alunecări de teren - stabilirea unor mecanisme economico financiare care să stimuleze combaterea eroziunii solurilor de către actualii
proprietari de terenuri;

-

fiecare nou obiectiv industrial, agricol, de comerţ, turism, prestări servicii,
etc. ce se doreşte a fi infiinţat pe raza comunei va urma procedura legal
prevăzută de reglementare pe linie de protecţia mediului;

-

se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, respectiv, schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii
verzi şi/sau prevăzute ca atare în PATJ Hunedoara, reducerea suprafeţelor
acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al
acestora;

-

autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din
terenul intravilan, o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor,
până la data de 31 dec. 2010 şi de minimum 26 mp/locuitor, până la data
de 31 decembrie 2013.
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-

1.2.2

proiectele de investiţii propuse a fi realizate pe teritoriul judeţului, cu impact
potenţial asupra mediului (conform lui H.G. nr. 445/2009), trebuie să fie
însoţite de studii de evaluare a impactului asupra mediului; evaluările de
impact se vor întocmi în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi
vor putea permite identificarea:

→

efectelor potenţiale asupra mediului în aria de proiect;

→

celor mai bune tehnici şi soluţii disponibile pentru activităţile propuse;

→

setului de măsuri necesar prevenirii, reducerii şi compensării efectelor
negative asupra mediului generat de proiectul în cauza;

→

setului de măsuri pentru monitorizarea efectelor asupra mediului a
implementării proiectelor

Areale protejate

În vederea conservării, protejării şi eliminării fenomenelor de degradare-distrugere a
patrimoniului natural se fac următoarele propuneri:
−

Respectarea prevederilor legale privind modul de gestionare al rezervaţiilor
şi monumentelor naturii de importanţă naţională excepţională;

−

Asigurarea unui regim raţional de exploatare şi gestionare în cadrul
pădurilor din grupa I (de protecţie şi producţie) conform normelor silvice în
vigoare.

Categoriile de arii naturale propuse spre protejare determină adoptarea unor
strategii de amenajare a teritoriului care să conducă la protecţia efectivă a acestor
zone care presupun următoarele măsuri:
−

Corelarea programelor de gestionare economică şi de amenajare a
teritoriului cu caracteristicile şi cerinţele ecosistemelor în scopul păstrării şi
recuperării echilibrului natural;

−

Elaborarea şi îmbunătăţirea regulamentelor privind conservarea, recuperarea
şi valorificarea patrimoniului natural;

−

Îmbunătăţirea efortului financiar de sprijinire a protecţiei naturii;

−

Formarea cadrelor de specialişti în domeniile: ecologie, ingineria mediului;

−

Gestionarea şi planificarea exploatării resurselor naturale în limitele naturale
de regenerabilitate;

−

Elaborarea studiilor şi a proiectelor ce vizează conservarea, recuperarea şi
valorificarea bunurilor naturale, precum şi identificarea de noi arii ce
necesită măsuri temporare sau permanente de protejare.

1.2.3

Reducerea surselor de poluare a aerului

Reducerea poluării aerului se poate realiza prin:
−

măsuri tehnice privitoare la reducerea emisiilor;

−

utilizarea proceselor tehnologice puţin poluante;

−

introducerea sistemelor de epurare a emisiilor;
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−

evacuarea gazelor la înălţime pentru a favoriza dispersia şi diluţia;

−

folosirea unui sistem de combustie cu randament mare;

−

utilizarea unor combustibili puţin poluanţi;

−

folosirea unor motoare cu ardere internă cât mai puţin poluante şi reglarea
corectă a acestora pentru reducerea poluanţilor emişi;

−

realizarea de spaţii verzi în jurul întreprinderilor industriale care poluează
atmosfera, a căror dimensiune se stabileşte în funcţie de concentraţia
poluanţilor în aer;

−

amplasarea într-o zonă centrală a unui punct de prelevare şi afişare
electronică a nivelului de poluare datorat transportului;

−

realizarea de perdele forestiere de cca. 100 m în jurul autostrăzii, a staţiilor de
epurare, a deponiei nou propuse, a haldelor în exploatare;

−

realizarea de piste pentru biciclişti;

−

realizarea de delimitare a zonelor rezidenţiale în care traficul de tranzit este
interzis;

−

realizarea de aliniamente stradale cu arbori pe toate străzile nou create;

−

odată cu realizarea autostrăzii şi a centurii pentru Hunedoara traficul greu
eliminat din localităţi.

Problemele, obiectivele, indicatorii şi sarcinile/acţiunile referitoare la factorul de mediu
aer sunt cuprinse în tabelul urmator:
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Tabelul 1-2: Probleme şi obiective de mediu – factor de mediu aer

PROBLEMA
DE MEDIU

1. Poluarea aerului

OBIECTIV
SPECIFIC

INDICATORI

1.1. Reducerea emisiilor de pulberi
sedimentabile la S.C. Casial S.A.

50% faţă de anul 2000

SARCINI/ACŢIUNI
1.1.1. Îmbunătăţirea tehnologiei existente prin:
- optimizarea traseului de alimentare cu materii prime;
- carcasarea şi etanşeizarea traseului de transport a
materialelor şi spaţiilor de concasare – măcinare –
sortare;
1.1.2. Modernizarea spatiilor de desprăfuire de la
instalaţia de var
1.1.3. Montarea de filtre cu saci la silozurile de ciment

1.2.1.1. Implementatrea măsurilor programului de
cu 25% faţă de nivelul anului conformare privitor la punerea în funcţiune a cuptorului
2000
nr. 3 (OE-2) carcasat şi a instalaţiilor de desprăfuire
aferente la S.C. Siderurgica S.A.

1.2.1. Reducerea emisiilor de pulberi
sedimentabile din ind. siderurgică

1.2.1.2. Implementarea măsurilor de conformare privind
modernizarea instalaţiilor de desprăfuire a cuptorului
(elemente existente la S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara)
1.2.1.3. Dotarea cu instalaţii de desprăfuire a cuptorului
de 20 t, cuptoarelor de dolomită şi var, precum şi a
sectorului turnătorie (toate elemente a S.C. Siderugica
S.A. Hunedoara)
1.2.2. Reducerea emisiilor de CO2 şi
NOx din ind. siderurgică CO2 şi NOx

CO2 şi Nox cu 10% faţă de
nivelul anului 2000

1.2.2.1. Eficientizarea arderilor în procesul de obţinere a
energiei termice (centrale şi laminatoare)

1.2.3. Sistem de mo-nitorizare a emisiilor Instalarea echipamentelor
din ind. siderurgică
omologate

1.2.3.1. Dotarea cu aparatura omologată pentru
automonitorizare în conformitate cu prevederile
legislaţiei

1.3.1. Reducerea emisiilor de pulberi
cu 10% faţă de nivelul anului
sedimentabile din ind. termoenergetică 2000

1.3.1.1. Modernizarea instalaţiilor de desprăfuire

1.3.2. Reducerea e-misiilor de SO2 din
ind. termoenergetică

1.3.2.1. Utilizarea combustibililor cu conţinut redus de S

cu 10% faţă de nivelul anului
2000

1.3.2.2. Aplicarea sistemelor de desulfurare a gazelor
1.3.3. Reducerea e-misiilor de NOx,

cu 10% faţă de nivelul anului

1.3.3.1. Eficientizarea sistemelor de ardere prin controlul
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PROBLEMA
DE MEDIU

OBIECTIV
SPECIFIC

INDICATORI

CO2 şi CO din ind. termoenergetică
1.3.4. Reducerea emisiilor rezultate din
arderile combustibilului solid, în Valea
Jiului

SARCINI/ACŢIUNI

2000

tehnologic al arderii

cu 50%

1.3.4.1. Aplicarea unui program pilot pentru asigurarea
încalzirii printr-o centrală termică de cartier, care să
urmarească reducerea costului energiei în favoarea
consumatorilor
1.3.4.2. Înlocuirea combustibililor lichizi cu combustibili
gazosi
1.3.4.3. Acţiuni de conştientizare a populaţiei
1.3.4.4. Utilizarea unor tehnologi performante, în
vederea optimizării parametrilor şi randamentului de
ardere la centalele termice care utilizează ca sursă de
combustie carbunele
1.3.4.5. Program pilot pentru înlocuirea combustibilului
convenţional cu biomasa, care să includă şi reţeaua de
colectare a biomasei (produse şi existente)

1.4. Reducerea emisiilor de noxe
rezultate din trafic (inclusiv Pb)

Reducerea numărului de
vehicule- trafic greu- în
zonele urbane cu 20%

1.4.1. Acces restrictiv în anumite zone aglomerate din
municipiile Deva, Hunedoara şi Petroşani
1.4.2. Lărgirea şoselelor şi crearea unor noi staţii de
parcare în Deva şi Hunedoara, şi crearea pistelor pentru
biciclete
1.4.3. Realizarea şoselelor de centură pentru Orăştie şi
Haţeg
1.4.4. Proiect pilot pentru înlocuirea mijloacelor de
transport uzate moral şi fizic, în zona Valea Jiului şi
Hunedoara – Deva
1.4.5. Vehicolele de transport în comun (autobuze) să
respecte graficele de revizie şi să respecte normele de
emisie
1.4.6. Conştientizarea populaţiei pentru reducerea
transportului individual şi încurajarea transportului în
comun
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PROBLEMA
DE MEDIU

OBIECTIV
SPECIFIC

INDICATORI

1.5.1. Reducerea emisiilor rezultate din
deşeurile biodegradabile din haldele
menajere

1 proiect pilot implementat

SARCINI/ACŢIUNI
1.5.1. Proiect pilot pentru tratarea biologica a deşeurilor
biodegradabile în sisteme specializate cu colectarea
gazelor emise
1.5.1.2. Folosirea gazelor emise ca sursă de energie

1.5.2. Diminuarea emisiilor din haldele
inactive (abandonate sau închise) de
deşeuri industriale şi menajere

Cu 25% faţă de situaţia
actuală

1.5.2.1. Reconstrucţia ecologică a depozitelor existente
(înierbare, împădurire) de deşeuri menajere şi industriale
1.5.2.2. Valorificarea cenuşei de termocentrala ca şi
material de constucţii prin sprijinirea dezvoltării unor
afaceri
1.5.2.3. Folosirea cauciucurilor uzate, rumeguşului,
uleiului uzat, ca şi combustibil în industria cimentului (S.C.
Casial S.A.)

1.6.1. Împiedicarea fenomenelor de
deflaţie în ind. extractivă şi de
preparare a s.m.u

Stabilirea măsurilor
preventive pe cel puţin 50%
din suprafaţa haldelor şi
iazurilor

1.6.11. Reconfigurarea elementelor geometrice ale
haldelor, iazurilor şi carierelor
1.6.1.2. Acoperirea treptelor cu un strat de sol fertil în
vederea reconstrucţiei ecologice
1.6.1.3. Înierbarea sau împădurirea haldelor, iazurilor şi
carierelor în vederea redării în circuitul agricol sau silvic
1.6.1.4. Selectarea unui proiect pilot pe baza unor criterii
foarte clare şi finanţarea lui de la Fondul Naţional de
Mediu

1.6.2. Reducerea e-misiilor de pulberi
de la instalaţiile de macinare şi
concasare a s.m.u., precum şi de la
staţiile de aeraj

Reducerea emisiilor cu 25%

1.6.2.1. Carcasarea instalaţiilor de concasare sau după
caz utilizarea metodelor de concasare cu umectarea
s.m.u
1.6.2.2. Montarea de filtre la spaţiile de ventilaţie
1.6.2.3. Dotarea cu instalaţii de desprăfuire a liniilor de
micronizare a rocilor calcaroase
1.6.2.4. Selectarea unui proiect pilot pe baza unor criterii
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PROBLEMA
DE MEDIU

OBIECTIV
SPECIFIC

INDICATORI

SARCINI/ACŢIUNI
foarte clare şi finanţarea lui de la Fondul Naţional de
Mediu

2.Insuficienta
monitorizare a
calităţii aerului

2.1. Extinderea şi imbunatăţirea
sistemului actual de monitorizare a
calităţii aerului ambiental

Dublarea capacităţii de
monitorizare

2.1.1. 1 Reproiectarea reţelei de monitorizare
2.1.2.1 Achiziţionarea unei staţii mobile automate de
monotorizare a factorilor de mediu (autolaborator)
2.1.3.1 Achiziţionarea unui program de calcul al
dispersiei poluanţilor în atmosfera
2.1.4.1 Implementarea unui program de
automonitorizare la sursă a emisiilor de noxe

2.2. Furnizarea informaţiilor necesare
procesului decizional privind calitatea
aerului

Dotarea instalaţiilor
tehnologice cu instalaţii de
prelevare la sursă a noxelor
Informaţia furnizată este în
concordanţă cu cerinţele
legislaţiei UE pentru aer

2.2.1.1 Elaborarea planului regional de management al
calităţii aerului în conformitate cu Directivele Europene
96/62 (Directiva pentru calitatea aerului) pentru
reducerea emisiilor de NH3, NOx,COV, SO2
2.2.2 1 Includerea în grupul pentru elaborarea planului
de management al aerului a participanţilor la PLAM
2.2.3.1 Elaborarea unei publicaţii locale pentru
mediatizarea stării mediului
2.2.4.1 Numirea unei persoane care să se ocupe de
obţinerea fondurilor pentru implementarea activităţilor
2.2.1.1 şi 2.2.3 1
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1.2.4

Reducerea surselor de poluare a apei

Reducerea surselor de poluare a apei se poate realiza prin:

−

implicarea administraţiilor locale în vederea igienizării şi protejării cursurilor de
apă şi a albiilor lor;
decolmatarea şi recalibrarea cursurilor de apă neamenajate;

−

realizarea de diguri;

−

realizarea pe Cerna în dreptul Combinatului Siderurgic care se demolează din
Hunedoara a unui lac de agrement;

−

elaborarea unui regulament de exploatare a balastierelor de pe râuri;

−

întreţinerea canalelor de desecări şi de irigaţii;

−

monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă;

−

extinderea pentru toate străzile existente a canalizării;

−

obligativitatea ca în toate extinderile de zone rezidenţiale imobilele să fie
racordate la canalizarea centralizată.

−

retehnologizarea staţiilor de epurare pentru atingerea parametrilor de calitate
ai apelor epurate şi de procesare a nămolurilor.

−

Problemele, obiectivele, indicatorii şi sarcinile/acţiunile referitoare la factorul de mediu
apă sunt cuprinse în tabelul următor:
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Tabelul 1-3: Probleme şi obiective de mediu - factor de mediu apă

PROBLEMA
DE MEDIU

1.Poluarea apelor
de suprafaţă cu
ape uzate
industriale

OBIECTIV
SPECIFIC

1.1. Reducerea gradului de
încărcare cu suspensii solide

1.2. Reducerea deversărilor
de ape acide şi cu un
conţinut ridicat de ioni de
metale grele şi săruri

INDICATORI

ACŢIUNI

50 mg/dm3

1.1.1. Diminuarea cantităţilor de substanţe poluante deversate în
apele reziduale ale agenţilor economici industriali, în special a
celor din industria extractivă şi de preparare a s.m.u, şi în
particular:
• SC Macon Deva, SC Fares, SC Siderurgica, SC Talc-Dolomita
HD, CNH Petroşani, Minvest Deva, CET Mintia, Casial Deva,
Marmosim, Favior Orăştie
prin asistarea agenţilor economici în implementarea celor mai
bune tehnici disponibile

Nr.controale şi amenzi

1.1.2. Creşterea numărului de controale efectuate şi a amenzilor
aplicate

Nr. participanti

1.1.3. Participarea publicului şi a ONG-urilor

Conţinut de metale
3

grele<0,1mg/dm
3

Fe<1mg/dm
8,5>pH>6,0

1.2.1. Diminuarea cantităţilor de substanţe poluante deversate de
către agenţii economici industriali, în special a celor din industria
extractivă şi de preparare a s.m.u şi în particular:
• Minvest Deva, Secţii Galvanizare, UMIROM, UPSRUEEM,
Chimica Orăştie, Macon Deva
prin asistarea agenţilor economici în implementarea celor mai
bune tehnici disponibile.

Nr. controale şi amenzi

1.2.2. Creşterea numărului de controale efectuate şi a amenzilor
aplicate

Nr. participanţi

1.2.3. Participarea publicului şi a ONG-urilor

1.3. Reducerea conţinutului
de hidrocarburi din apele
Conţinutul < 5 mg/dm3
reziduale deversate în emisari

Nr. controale şi amenzi

1.3.1. Diminuarea cantităţilor de substanţe poluante deversate de
către platformele industriale şi în particular
• SC Siderurgica şi staţiile de distribuţie şi de alimentare cu
combustibili lichizi
prin asistarea agenţilor economici în implementarea celor mai
bune tehnici disponibile.
1.3.2. Creşterea numărului de controale efectuate şi a amenzilor
aplicate
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1.4. Implementarea
tehnologiilor moderne care
reclamă consum redus de
apă industrială

Nr. participanţi

1.3.3. .Participarea publicului şi a ONG-urilor

1.4.1. Promovarea utilizării tehnologiilor curate şi a implementării
Numărul agenţilor economici
sistemelor de management de mediu (Seria standardelor ISO
certificati ISO 14 000 sau EMAS
14000 sau sistemul EMAS, etc.)
1.4.2. Necesitatea introducerii tehnologiilor curate şi a sistemelor
de management de mediu în programele de conformare ale
agenţilor economici
CBOMn
< 10mg/dm

3

N<0,1mg/dm
P<0,1mg/dm
2.Insuficienţa
infrastructurii de
mediu

3

3

2.1. Diminuarea anuală cu
10% a numărului de surse
„mici” de poluare

Nr. campanii de informare

2.1.1. .Extinderea sistemului de canalizare în zonele suburbane din
următoarele municipii (sunt prezentate zonele propuse pentru
extindere):
•Petroşani: Malea, Slatinioara, Dâlja
•Petrila: Lonea, Jieţ, Rascoala, Tireci, Taia
• Vulcan: Dealu Babii, Morevana
• Simeria: St. Andrei, Crişturu, Sântuhalm
• Deva: Şoimuş, Balata
• Hunedoara: Haşdat, Zona Morsului
• Haţeg: Sântămaria Orlea, Subcetate, Pui
• Călan: Oraş Vechi, Oraş Nou
• Brad: Baia de Criş
• Orăştie: Pricaz, Castau
2.1.2. Modernizarea instalaţiilor existente sau realizarea unor noi
facilităţi pentru staţiile de epurare a apelor reziduale (de
ex:Sanatoriul de boli tuberculoase Brad, zona turistică Haţeg).
2.1.3. Promovarea realizării de instalaţii proprii de epurare a
apelor reziduale pentru fermele individuale sau a gospodăriilor
izolate şi care să includă colectarea şi diseminarea soluţiilor
tehnice tipice de proiectare

2.2. Sporirea cantităţilor de
ape reziduale industriale
tratate de staţiile de epurare
orăşeneşti

Creşterea cu 5%/an

2.1.4. Realizarea unor campanii de educare a publicului,
diseminarea informaţiilor privind riscul asociat deversărilor
accidentale de substanţe contaminate în emisar, soluţiilor
eficiente şi adecvate pentru staţiile de epurare - organizarea
acestor campanii în cooperare cu şcolile, ONG, etc.

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 41/340

2.2.1. Necesitatea introducerii sistemului de pretratare a apelor
reziduale industriale înaintea deversării acestora în sistemul urban
de canalizare; în acest sens se va instituţionaliza un normativ local
pentru agenţii economici locali, precum şi un sistem de stimulare
economică (de ex: căutarea unor surse de finanţare, reducerea
taxelor pentru deversarea apelor reziduale, etc.)

2.3. Epurarea
corespunzătoare a apelor
menajere în conformitate cu
legislaţia în vigoare

Încadrarea parametrilor de
calitate pentru apele de
suprafaţă în limitele
specificate de NTPA 001

2.3.1. Modernizarea staţiilor de epurare existente sau realizarea
unor instalaţii noi:
• Brad: modernizarea şi mărirea capacităţii staţiei de epurare
• Danutoni: realizarea treptei de tratare biologică a staţiei de
epurare
• Uricani: finalizarea construcţiei treptelor de tratare mecanica şi
biologica
• Deva: definitivarea construcţiei noii staţii de epurare a apelor
reziduale
• Călan: modernizarea staţiei de epurare a apelor menajere prin
realizarea treptei de tratare biologica
• Simeria: extinderea staţiei de epurare existente
• Orăştie: modernizarea şi extinderea capacităţii de tratare a
staţiei de epurare existente
• Hunedoara: modernizarea staţiei de epurare a apelor menajere
prin realizarea treptei de tratare biologica
• Geoagiu: modernizarea staţiei de epurare a apelor menajere
prin realizarea treptei de tratare biologica
• Haţeg: extinderea capacităţii staţiei de epurarea existente
2.3.2. Managementul eficient al staţiilor de epurare a apelor
menajere
2.3.3.. Introducerea tehnicilor de tratare a nămolurilor care provin
de la staţiile municipale de epurare a apelor menajere;
reutilizarea nămolurilor în procesul tehnologic de aerare,
igienizare, fermentare, stabilizare, etc.
2.3.4. Promovarea utilizării practicilor „sănătoase” privind tehnicile
de tratare a nămolurilor în judeţul Hunedoara
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2.4. Extinderea şi
modernizarea reţelei de
canalizare existente

10 km de conducte de
canalizare/an

2.4.1. Promovarea şi implementarea unei scheme de întreţinere şi
reabilitare a sistemului urban de canalizare
2.4.2. Introducerea obligativităţii realizării sistemelor de alimentare
cu apă şi de canalizare înaintea definitivării construcţiilor din
zonele rezidenţiale

3. Consumul
neraţional de apă
potabilă

3.1. Identificarea şi protejarea
100% din zona investigată a
tuturor surselor de alimentare
judeţului
cu apă potabilă

3.1.1. Elaborarea de hărţi GIS care să conţină toate sursele de
apă, pe categorii de calitate
3.1.2. Identificare de noi surse subterane de apă potabilă
(determinarea rezervoarelor de apă subterană, calitatea şi
adâncimea de amplasare a stratului acvifer)
3.1.3. Protejarea resurselor de apă prin utilizarea anumitor tehnici,
cum ar fi: împădurirea, utilizarea zonelor de protecţie,
regularizarea cursurilor de apă în zona surselor de alimentare

3.2. Reducerea consumului
de apă prin diminuarea
pierderilor din sistemul de
alimentare

Scăderea cu 10% a pierderilor 3.2.1. Reducerea consumului casnic prin instalarea de apometre
din reţea
în apartamente şi locuinţe
3.2.2. Eliminarea pierderilor şi a infiltraţiilor din sistemul de
alimentare cu apă
3.2.3. Încurajarea agenţilor economici de a recicla apele
reziduale rezultate în procesele tehnologice industriale (de ex:
modificarea presiunilor de apă din sistem)
3.2.4. Promovarea sistemelor eficiente de irigare în agricultură în
câmpia râului Mureş
3.2.5. Educarea populaţiei prin diseminarea informaţiilor privind
valoarea apei, a bunelor practici de consum a apei, a realizării
de campanii de promovare a acestor practici, etc.

3.3. Controlul individual al
50% din numărul surselor de
surselor de apă (de suprafaţă
apă
şi subterane)

3.3.1. Reducerea numărului de fântâni individuale prin extinderea
reţelelor de alimentare cu apă potabilă, şi obţinerea de fonduri
necesare realizării acestui obiectiv
3.3.2. Monitorizarea şi controlul branşărilor ilegale la reţeaua de
alimentare cu apă potabilă, care necesită o autorizare
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3.4.1. Realizarea unui program de alimentare cu apă potabilă şi
care să includă o schemă de identificare a zonelor cu deficit de
apă potabilă, motivele pentru care există acest deficit şi măsurile
ce trebuie să fie luate pentru combaterea deficienţelor întâlnite

3.4. Asigurarea securităţii
rezervelor de apă potabilă

0% din populaţie ameninţată
cu apa contaminată

3.5. Reducerea gradului de
poluare a apelor de
suprafaţă şi subterane
agriculturii

3.5.1. Controlul utilizării pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice prin
Diminuarea gradului de
contaminare al apelor cu 20% educarea fermierilor asupra bunelor practici în agricultură
3.5.2. Depozitarea gunoiului de grajd pe platforme amenajate
sau în depozite adecvate, şi care să includă realizarea unor
proiecte pilot, de diseminare a experienţei în domeniul de găsire
a surselor de finanţare

3.6. Refacerea ecosistemelor
acvatice

Conform cu NTPA 011

3.6.1. Repopularea cu speciile adecvate de peşti a râurilor
3.6.2. Curăţarea albiilor de râu, care să fie considerată şi ca o
activitate de participare publică (conştientizare a publicului).
3.6.3. Îmbunătăţirea cursurilor de apă prin realizarea de cascade
(mici estacade) de-a lungul râului în vederea îmbunătăţirii
sistemului de aerare artificială, încetinirea vitezei de curgere a
apei, întreţinerea adecvată a malurilor prin plantarea şi îngrijirea
vegetaţiei pentru a preveni fenomenele de eroziune
3.6.4. Creşterea gradului de participare publică şi a nivelului de
conştientizare a populaţiei
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1.2.5

Reducerea surselor de poluare a solului

Problemele, obiectivele, indicatorii şi sarcinile/acţiunile referitoare la factorul de mediu sol sunt cuprinse în tabelul următor:
Tabelul 1-4: Probleme şi obiective de mediu – factor de mediu sol

PROBLEMA
DE MEDIU

OBIECTIV SPECIFIC

1. Poluarea solului ca 1.1. Reducerea suprafeţelor
urmare a activităţilor afectate
ca
urmare
a
de minerit şi industriale exploatării din subteran a
cărbunelui

INDICATORI
ha

SARCINI/ACŢIUNI
1.1.1. Metode de exploatare adecvate prin:
- executarea de pilieri de siguranţă pentru susţinerea şi protejarea
obiectivelor de la suprafaţă;
- reproiectarea schemelor de deschidere, pregătire şi exploatare a
rezervelor de cărbune existente;
- rambleerea golurilor existente care conduc la instabilitatea
suprafeţelor; monitorizarea topografica, în timp a suprafeţei
afectate;
- impunerea reducerii suprafeţelor afectate prin măsuri coercitive,
daca este cazul;
1.1.2. Reconstructia ecologica a perimetrelor închise sau în
conservare prin:
- stabilizarea terenurilor prin lucrări de reabilitare
- retaluzări/plantări; amenajarea unor canale de gardă;
- valorificarea perimetrelor miniere închise, în scop turistic;
- reabilitarea incintelor miniere închise, în vederea încadrării în peisaj;
- valorificarea utilităţilor existente pentru diferite posibilităţi de afaceri
(clădiri, depozite);
- monitorizare

1.2.
Minimizarea
impactului
ha
1.2.1. Combaterea efectelor de eroziune
exploatarii
zacamintelor
Concentraţia de
complexe şi aurifere în carierele metale grele în limite
admise
Certej, Bolcna şi Valea Arsului
1.2.2. Rezolvarea problemelor de stabilitate din faza de conservare
sau perioada de exploatare prin delimitarea zonei de acţiune;
limitarea impactului asupra solului prin respectarea perimetrului
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expropriat
1.2.3. Reabilitarea incintelor miniere închise în vederea încadrării în
peisaj
1.2.4. Valorificarea utilităţilor existente pentru diferite posibilităţi de
afaceri
1.3.
Minimizarea
impactului
asupra solului ca urmare a
exploatarii
materialelor
de
construcţie

ha

1.3.1. Limitarea impactului asupra solului la perimetrul de exploatare
aprobat – respectarea tehnologiei de exploatare

1.3.2. Reabilitarea perimetrelor exploatate în vederea încadrării în
peisaj şi redării în circuitul iniţial
1.3.3.Monitorizarea
1.4.
Diminuarea
impactului
asupra solului datorat industriei
metalurgice

concentraţii de
pulberi

1.4.1. Limitarea impactului asupra solului la perimetrul incintei

1.4.2. Retehnologizarea instalaţiilor de desprăfuire
1.4.3. Reabilitarea incintelor aflate în conservare prin: demolarea şi
dezafectarea incintelor existente; decontaminarea solului;
monitorizarea rezervoarelor de gudroane şi magistralelor de transport
a combustibilului; acoperirea cu sol fertil şi revegetare; redarea în
circuitul economic al terenului
1.5. Identificarea şi reabilitarea
solurilor poluate accidental

ha

1.5.1. Decontaminarea solului datorită poluarii tehnologice
accidentale
1.5.2. Studii pedologice
1.5.3. Întocmirea şi revizuirea anuală a planurilor de prevenire şi
combatere a poluarilor
1.5.4. Depozitarea solului contaminat în locuri special amenajate
1.5.5 Limitarea suprafetelor ocupate de industrie la suprafeţele
necesare
1.5.6.Monitorizare

2.Poluarea solului ca 2.1. Reducerea cantităţii
urmare a activităţilor particule depuse pe sol

de cu 10% faţă de 2.1.1. Dotarea cu instalaţii de reţinere a particulelor cu mai multe
nivelul anului 2000
câmpuri de reţinere, la Mintia şi Paroseni
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industriale
2.1.2. Îmbunătăţirea parametrilor de ardere a termocentralelor şi a
centralelor de cartier
2.1.3. Retehnologizarea instalaţiilor de reţinere a pulberilor la
centralele de zona: Gurabarza, Petrila, Aninoasa şi ale agenţilor
economici
2.1.4. Monitorizarea
3.Poluarea solului ca 3.1. Redarea în circuitul silvic sau 100
urmare a activităţilor agricol de teren afectat de NTPA
industrie (halde de steril) şi de
industriale
iazuri de decantare închise

ha

teren 3.1.1. Stoparea fenomenului de deflaţie de pe haldele de steril
001

3.1.2. Reducerea contaminării solului ca urmare a şiroirii apelor
pluviale prin: realizarea unui drenaj al apelor pluviale şi de exfiltraţie
prin întreţinerea canalelor de gardă; monitorizare
3.1.3. Reducerea gradului de contaminare a depozitelor de deşeuri
cu metale grele prin: schimbarea tehnologiei pentru reducerea
cantităţii de deşeuri; recuperarea conţinutului de substanţe utile din
deşeuri
3.1.4. Reducerea impactului produs asupra solului de către
depozitele de slam sau gudroane prin: -valorificarea depozitelor de
gudroane existente pe platforma SIDERMET; decontaminarea solului
în vecinătatea depozitelor; monitoring
3.1.5. Reducerea impactului produs de slamuri de la acoperiri
metalice, uzine de reparare a utilajelor miniere prin amenajarea unor
depozite pentru deşeuri toxice şi periculoase; monitorizare
3.2. Folosirea unor categorii de Cantitatea
de 3.2.1. Achiziţionarea de tehnologii avansate
steril ca material de constructie deşeuri refolosite
(cladiri, drumuri)
3.2.2. Acordarea de stimulente economice pentru întreprinderile care
folosesc sterilul ca material de construcţie (ex. cărămizi din materiale
reziduale folosite în construcţii şi/sau BCA)
3.3. Reducerea nr. gropilor de cu 50 %
împrumut

3.3.1. Informarea agenţilor cu profil de constucţii cu privire la
posibilitatea depozitării deşeurilor rezultate din activitatea lor, în gropi
de împrumut
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3.3.2.H.C.L. cu privire la obligaţia depozitării molozurilor din construcţii
în “gropi de împrumut”
4.Exploatarea
4.1. Reducerea tăierilor ilegale
neraţionala a fondului
forestier

Cu 15% pâna în anul 4.1.1. Aplicarea măsurilor legislative prin întărirea capacităţii
2005
instituţionale: numărul şi pregătirea personalului
4.1.2. Conştientizarea populaţiei

4.2.
Mărirea
împădurite

suprafeţei Cu 5% până în anul 4.2.1. Furnizarea de puieţi
2010
4.2.2. Plantarea puieţilor

5.Poluarea solului prin 5.1. Chimizare raţionala şi Pe o suprafaţa de 5.1.1. Elaborarea unui plan de fertilizare a terenului bazat pe studii
activităţi agricole
stabilirea unui echilibru azot – 1.000
ha agrochimice specifice culturilor şi de vegetaţie
Concentraţia
fosfor – potasiu (N.P.K)
pesticidelor în limite
normale
5.1.2. Înlocuirea fertilizatorilor chimici cu cei foliari din categoria de
toxicitate III şi IV care au o remanenţă mai redusă şi efecte mai puţin
dăunatoare
5.1.3. Administrarea dozelor în cantităţi optime utilizând utilaje care le
împraştie uniform
5.1.4. Administrarea fertilizatorilor la momentul oportun
5.1.5. Instruirea producătorilor agricoli
5.2. Realizarea unui sistem 100.000 ha
adecvat de rotaţie a culturilor

5.2.1. Introducerea în cadrul asolamentelor a culturilor de lucernă şi
trifoi
5.2.2. Instruirea producătorilor agricoli

5.3.
Reducerea
suprafeţei cu 5.000 ha
afectate de alunecări de teren

5.3.1. Lucrări adecvate de mecanizare de-a lungul curbei de nivel

5.3.2. Terasări
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5.3.3. Cultivarea unor specii adecvate de plante pentru fixarea
terenului
5.3.4. Realizarea de împăduriri
5.3.5. Realizarea de consolidări ale malurilor şi realizarea de sisteme
de drenaj
5.4. Reducerea poluării solului Cu
50%
din 5.4.1. Selectarea unor amplasamente adecvate
datorată depozitării gunoiului suprafaţa afectată
de grajd pe paturi de uscare
5.4.2. Elaborarea unui plan de utilizare a gunoiului de grajd luând în
considerare zona agricolă şi calitatea solului
5.4.3. Eliberarea de autorizaţii de mediu pentru ferme
5.4.4. Monitorizarea implementării programelor de conformare
5.5. Creşterea gradului
neutralizare a gunoiului

de Cu 30% faţă de 5.5.1. Reconstruirea şi echiparea adecvată a paturilor de uscare
valorile existente la
nivelul anului 2000
5.5.2. Construirea unor paturi noi
5.5.3. Monitorizarea cantităţii de gunoi de grajd
5.5.4. Instruirea personalului

5.6. Eliminarea surselor mici de Cu 10%/an
poluare

5.6.1. Extinderea retelei de canalizare în zona rurală

5.6.2. Modernizarea staţiilor de epurare
5.6.3. Construire de instalaţii proprii (fose septice)
5.6.4. Educarea locuitorilor
5.6.5. Pregătirea de proiecte pentru realizarea investiţiilor de mediu
SAPARD
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1.2.6

Eliminarea deşeurilor

Măsuri pentru eliminarea deşeurilor:
−

realizarea unei deponii ecologice;

−

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

−

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

−

deratizarea, dezinfecţia focarelor potenţiale;

−

evidenţierea şi evaluarea fostelor deponii;

−

evaluarea potenţialului toxic a acestora;

−

instituirea unui sistem de monitorizare a vechilor deponii.

Problemele, obiectivele, indicatorii şi sarcinile/acţiunile referitoare la factorul de mediu
deşeuri sunt cuprinse în tabelul urmator:
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Tabelul 1-5: Probleme şi obiective de mediu – deşeuri

PROBLEMA
OBIECTIV SPECIFIC
DE MEDIU
6.Managementul
defectuos al
deşeurilor

INDICATORI

6.1. Reducerea cantităţii de deşeuri
menajere

Cu 15% pâna în
anul 2010

SARCINI/ACŢIUNI
6.1. Elaborarea unui cadru legislativ la nivel de judeţ prin:
promulgarea unor HCJ; elaborarea strategiei judeţene în
domeniul deşeurilor; instruirea personalului CL
6.1.2.1 Introducerea unui sistem integrat de management al
deşeurilor prin:
-crearea unei baze de date privind deşeurile menajere;
- introducerea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor;
- stabilirea de amplasamente pentru depozitele temporare de
deşeuri;
- controlul aplicării legislaţiei;
- stabilirea şi acordarea de stimulente economice pentru
agenţii economici care reciclează materiale uzate şi
încurajarea agenţilor economici de a folosi ca producator de
energie/materii prime, a uleiurilor uzate, cauciucurilor uzate;
- pregătirea de proiecte pentru recuperarea/reutilizarea
materialelor reciclabile;
- acordarea de stimulente populaţiei;
- elaborarea de programe pentru educarea şi conştientizarea
populaţiei privind beneficiile reciclării

6.2. Închiderea gropilor de deşeuri
existente Consiliile

Număr de gropi
inchise în condiţii
de siguranţă

6.2.1. Acordarea de asistenţă pentru identificarea de finanţare
şi promovare de proiecte

6.3. Proiectarea şi realizarea unor
gropi de deşeuri în conformitate cu
standardele naţionale in: Valea Jiului,
Brad, Hunedoara- Deva- Simeria,
Haţeg

Număr de gropi
realizate în
condiţiile
standard

6.3.1. Pregătirea proiectelor; identificarea surselor de finanţare;
realizarea investiţiei
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1.2.7

Reducerea poluării sonore

Reducerea poluării sonore se poate realiza prin:
−

izolarea fonică şi modernizarea centralelor termice în cartierele de blocuri;

−

izolarea fonică a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi productive sau de
alimentaţie publică;

−

reducerea impactului produs de trafic prin realizarea căilor de rulare care
ocolesc localităţile şi prin impunerea de restricţii de viteză;

−

interzicerea claxonării în unele centre populate, remedierea defecţiunilor ivite
în cazul mijloacelor de transport în comun şi al celor de mărfuri: autobuze,
camioane grele, tractoare;

−

întreţinerea reţelei stradale;

−

transportul rutier şi feroviar constituie o sursă majoră de poluare sonore.

O estimare a nivelurilor echivalente de zgomot pentru 24 de ore, având ca sursă
traficul feroviar, efectuată în condiţii de câmp liber pentru propagarea zgomotului la
diferite distanţe de calea ferată, este următoarea:
−

la 30m de calea ferată sunt 64,4 dB(A);

−

la 100m de calea ferată sunt 58 dB(A);

−

la 200m de calea ferată sunt 54 dB(A);

−

la 250m de calea ferată sunt 49,6 dB(A).

Se impune implementarea de tehnici de management ale traficului, în toate localităţile
judeţului Hunedoara prin:
−

respectarea distanţelor de interdicţie de construire şi protecţie pentru căi
ferate de la 20 m la 100 m;

−

plantarea perdelor forestiere la autostradă şi la centurile de ocolire a
localităţilor centură de 100 m lăţime.

1.2.8

Reducerea poluării industriale

Reducerea poluării industriale se poate realiza prin:
−

diminuarea cantităţilor de substanţe poluante deversate în apele reziduale
ale agenţilor economici industriali, în special a celor din industria extractivă şi
de preparare a substanţelor minerale utile;

−

creşterea numărului de controale efectuate şi de amenzi aplicate;

−

promovarea utilizării tehnologiilor curate şi a implementării sistemelor de
management de mediu;

−

îmbunătăţirea tehnologiilor existente pentru calitatea aerului, modernizarea
spaţiilor de desprăfuire la instalaţia de var, montarea de filtre cu saci la
silozurile de ciment în vederea reducerii emisiilor de pulberi sedimentabile în
industria cimentului;
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−

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

−

eficientizarea arderilor în procesul de obţinere a energiei termice în vederea
reducerii de CO2 şi NOx din industria siderurgică;

−

utilizarea unor tehnologii performante, în vederea optimizării parametrilor şi
randamentului de ardere la centralele termice care utilizează ca sursă de
combustie cărbunele;

−

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

Prezentele propuneri au fost introduse în PROGRAMUL DE MĂSURI.
1.2.9

Determinarea priorităţilor de intervenţie pentru prevenirea riscurilor naturale şi
antropice

În urma analizei situaţiei existente propunem următoarele priorităţi de intervenţie pentru
prevenirea riscurilor naturale şi antropice:


Închiderea şi refacerea peisagistică a deponiilor existente;



Realizarea de indiguiri pe râul cerna, mureş şi strei, etc.;



Stabilizarea terenurilor construite cu risc de alunecare;



Închiderea treptată a haldelor, balastierelor, carierelor;



Modernizarea staţiilor de epurare existente;



Împăduriri colinare;



Realizarea de perdele forestiere de protecţie;



Fertilizarea terenurilor rurale agricole ce se păstrează;



Tratarea peisagistică a albiei râurilor;



Tratarea peisagistică a teritoriului adiacent a rezervaţilor naturale;



Tratarea peisagistică a terenurilor mlăştinoase.

Această Strategie de Dezvoltare Spaţială, Economică şi Socială este completată cu
Strategia de Amenajare a Teritoriului Judetean Hunedoara pe Obiective, Directii de
Dezvoltare şi Planul de Măsuri şi cu Programul de Măsuri cu Stabilirea Responsabilităţilor
de Realizare, a Etapelor de Realizare şi cu Specificarea Surselor de Finanţare, având în
vedere următoarele:


Obiectivele strategice generale care vizează dezvoltarea teritoriului pe
termen mediu şi lung sunt formulate ca principii majore, care să indice
direcţiile de dezvoltare teritorială a zonei studiate prin valorificarea
potenţialului natural, material şi uman propriu şi care să elimine/reducerea
decalajelor dintre situaţia actuală şi cea dorită. Obiectivele strategice
generale pot fi elaborate în alternative, acestea urmînd a fi discutate cu
autorităţile administraţiei publice locale în vederea asumării politice a
acestora de către acestea din urmă;
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Obiectivele strategice generale vor fi stabilite în conformitate şi cu
propunerilor rezultate din documentaţiile de amenajare a teritoriului naţional
regional şi judeţean, precum şi cu elementele rezultate din contextul teritorial.

Implementarea sau neimplementarea strategiei şi programului de măsuri influenţează
dezvoltarea durabilă a judeţului Hunedoara în conformitate cu datele din tabelul de
mai jos:
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Tabelul 1-6: Analiză comparativă a stării mediului în cazul neimplementării Planului şi în cazul implementării Planului

Problema de
mediu
Calitatea
aerului

Calitatea
apei

Calitatea

Evoluţia în cazul neimplementării planului (varianta 0)

Evoluţia în cazul implementării planului

Riscul amplasării de obiective noi în zone unde gradul de
suportabilitate al factorilor de mediu nu permite acest
lucru

Se definesc zonele industriale şi zonele sensibile precum şi limitele între ele

Emisiile din surse fixe au tendinţă de scădere generată de
reducerea activităţilor industriale poluante şi
implementarea programelor de conformare

Planul nu influenţează direct nivelul emisiilor din surse fixe

Creşterea emisiilor din surse mobile în localităţile urbane

Reducerea emisiilor datorate traficului în zonele rezidenţiale prin realizarea
autostrăzii, a variantelor şi centurilor de ocolire şi fluidizarea traficului

Creşterea nivelelor de imisii în zonele rezidenţiale la
indicatorii NOx, SO2 şi pulberi

Menţinerea la nivelele actuale a imisiilor (sub limitele admise)

Calitatea precipitaţiilor se înscrie în parametrii normali – nu
se înregistrează fenomenul de”ploaie acidă”

Planul nu influenţează direct calitatea precipitaţiilor

Emisiile de COV au tendinţă de scădere datorită
implementării programelor de conformare la surse

Planul nu influenţează emisiile de COV

Emisiile de metale grele (Pb, Cd şi Hg) au tendinţă de
scădere

Planul nu influenţează emisiile de metale grele; înlocuirea benzinei cu Pb
determină reducerea ponderii traficului rutier la emisiile de metale grele

Emisiile de CO2 se menţin la valori relativ constante

Planul nu influenţează emisiile de CO2

Categoriile de calitate ale apelor de suprafaţă se vor
PATJ se corelează cu Planurile de Management Bazinale pentru b.h. Mureş,
menţine cel puţin la situaţia actuală prin aplicarea Planului Crişuri şi Jiu şi preia măsurile majore care vor duce la îmbunătăţirea calităţii
de Management Bazinal
apelor de suprafată în sectoarele critice
Menţinerea poluării istorice a apei freatice în zona
municipiului Hunedoara

Reabilitarea calităţii apei freatice prin programul de reconstrucţie
ecologică a platformei siderurgice Hunedoara

Reducerea emisiilor de ape neepurate şi insuficient
epurate în emisari naturali prin implementarea proiectelor
de modernizare a staţiilor de epurare orăşeneşti

PATJ nu are influenţă directă asupra emisiilor de ape uzate dar preia
măsurile din programele de finanţare care vizează reabilitări de staţii de
epurare şi se corelează cu măsurile de reabilitare

Utilizarea îngrăşămintelor chimice şi substanţelor
fitosanitare prezintă o evoluţie fluctuantă fără să

Aplicarea Codului de bune practici agricole pentru gestiunea corectă a
substanţelor chimice în agricultură; se recomandă utilizarea cu prioritate a
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solului

Gestiunea
deşeurilor

Zone
protejate

determine riscuri majore pentru mediu

îngrăşămintelor organice naturale

Redarea în circuitul economic a siturilor contaminate
inventariate pe raza judeţului Hunedoara

PATJ preia obligativitatea de reconstrucţie ecologică a siturilor
contaminate

PJGD prevede reducerea suprafeţelor de teren poluate
sau degradate prin închiderea depozitelor de deşeuri
neconforme, eşalonat conform prevederilor HG 349

PATJ se corelează cu Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor şi prevede
redarea în circuitul economic a suprafeţelor ocupate de depozitele de
deşeuri neconforme şi realizarea a două depozite ecologice în judeţul
Hunedoara

Aplicarea proiectelor de închidere la depozitele de
deşeuri industriale

Planul nu influenţează direct situaţia depozitelor industriale dar preia
obligativitatea măsurilor de închidere

Reducerea cantităţilor de deşeuri menajere generate prin
extinderea tehnicilor de colectare selectivă şi valorificare
impuse de Planul judeţean de gestiune a deşeurilor

PATJ preia măsurile din Planul judeţean de gestiune a deşeurilor care
vizează colectarea selectivă şi creşterea gradului de valorificare

Există riscul unor agresiuni antropice asupra ariilor protejate Zonificarea terenului impusă prin PATJ prevede restricţii de construcţie în
prin încălcarea perimetrelor de protecţie
perimetrele protejate
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1.2.10

Factori de risc natural

Obiectiv: Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile naturale în scopul gestionării eficiente
a resurselor materiale şi prevenirii dezastrelor
Obiectivele specifice:
−

Apărarea populaţiei şi a obiectivelor socio-economice împotriva inundaţiilor;

−

Identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive
(alunecări de teren şi cutremure) în scopul gestionării eficiente a resurselor
materiale;

−

Crearea unui sistem eficace de monitorizare permanentă a factorilor de risc
care să ofere o bază de date capabilă să pună în aplicare politica de
prevenire şi gestionare a riscurilor naturale prin dezvoltarea unui sistem extins
pe întreg cuprinsul judeţului de protecţie civilă şi de intervenţie rapidă în caz
de urgenţă.

În conformitate cu avizul Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului Hunedoara nr. 104-ALG 2009 în prezenta documentaţie au fost
introduse următoarele condiţii:


Se vor cuprinde în documentatie prevederi detaliate privind identificarea
zonelor de risc natural delimitate şi declarate astfel, potrivit legii, precum şi să
se realizeze corelarea măsurilor specifice privind prevenirea şi atenuarea
riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea constructiilor în aceste zone, în
contextul prevederilor legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;



La intocmirea Planului de amenajare a teritoriului judetean Hunedoara se vor
avea în vedere şi prevederile cap 3, art. 13 din Normele metodologice privind
exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului
şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale, aprobate prin HGR nr.
382/2003;



La calculul necesarului de apa pentru localităţi, trebuie să se ia în considerare
şi cel pentru stingerea incendiilor, în conformitate cu Normativul pentru
proiectara din mediul rural, indicativ P66-2001 sau ale Ghidului pentru
proiectarea, executia şi exploatarea lucrărilor de alimentare c apa şi
canalizare în mediul rural, indicativ GP 106/2004;



In conformitate cu prevederile art. 13 din HGR nr 804/2007 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe
periculoare, modificată şi completata prin HGR nr. 79/2009, este necesar a fi
luate în considerare amplasamentele de tip Seveso.

În conformitate cu avizul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara nr. 1632083 –
29.01.2010 în prezenta documentaţie au fost introduse următoarele conditii:


Completarea cap 3.6 – Zone sensibile din Raportul de mediu cu referiri la
obiective SEVESO, care să ţină cont, pe de o parte de necesitatea menţinerii
unor distante adecvate, stabilite în functie de nivelul de pericol, intre
amplasamentele aferente acestor obiective şi zone rezidentiale, cladiri şi zone
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de utilitate publică, căi principale rutiere, zone de recreere şi zone protejate
de interes şi sensibilitate deosebite si, pe de alta parte, în cazul
amplasamentelor existente, de necesitatea unor măsuri tehnice suplimentare,
astfel incât să se reducă riscurile pentru populaţie, conform art. 13 din HGR
804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculuoase.
1.2.10.1

Inundaţii

Obiectivul major. Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii
(aprobată prin HG 1854/2005) are ca obiectiv major reducerea impactului produs de
inundaţii asupra populaţiei şi a bunurilor, în condiţiile protecţiei mediului.
Obiectivele generale 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.

Priorităţi:


realizarea hărţilor de risc la inundaţii, acţiune prevăzută şi în legea 575/2001 Plan de Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea V - Zone de Risc natural; 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.

Managementul inundaţiilor este o activitate intersectorială, multidisciplinară care
cuprinde managementul resurselor de apă, amenajarea teritoriului, dezvoltarea
urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică ş.a., fiecărui sector revenindu-i
realizarea unor acţiuni specifice.
Activitatea de management al inundaţiilor se constituie într-o problemă politică de
planuri şi programe cu scop principal de protecţie a vieţii, bunurilor şi a mediului
împotriva inundaţiilor, şi anume:
−

Planul de Management al Riscului la Inundaţii, care se elaborează pentru
fiecare bazin hidrografic în parte;
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−

Programul Naţional de Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor,
care se elaborează la nivelul teritoriului naţional şi are la bază planurile de
management al riscului la inundaţii la nivel de bazin hidrografic;

−

Planuri bazinale de apărare împotriva inundaţiilor (Planuri operative de
intervenţie) la nivel judeţean, municipal, orăşenesc şi comunal, elaborate în
conformitate cu prevederile legislaţiei existente în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă.

În contextul prezentat, acţiunea majoră care trebuie întreprinsă la nivelul judeţului, este
realizarea hărţii de risc la inundaţii, acţiune prevăzută şi în legea 575/2001 - Plan de
Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea V - Zone de risc natural. În baza viitoarei
hărţi şi a prevederilor legislaţiei în vigoare, se va putea realiza amenajarea teritoriului
judeţului în condiţiile apărării împotriva inundaţiilor.
Pentru prevenirea şi limitarea pagubelor produse de inundaţii s-a adoptat "Strategia
Naţională de Management al Riscului la Inundaţii" (H.G. 1854/2005), care propune ca
principale activităţi în managementul riscului la inundaţii următoarele:


activităţi preventive: avizare mai responsabilă a proiectelor lucrărilor de artă
(poduri, podeţe), o bună comunicare cu populaţia din zonele cu risc ridicat la
inundaţii, respectarea legislaţiei privind utilizarea terenurilor în zonele
inundabile, aplicarea celor mai bune practici în domeniul agricol şi silvic,
necesitatea acţiunilor de împădurire în zonele de formare a viiturilor, în zonele
inundabile şi în luncile râurilor, utilizare şi management terenuri în zone
inundabile, întreţinerea infrastructurilor existente de protecţie împotriva
inundaţiilor şi a albiilor cursurilor de apă;



activităţi de management operativ: detectarea formării viiturilor şi a
inundaţiilor probabile, prognoza evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul
cursurilor de apă, avertizarea autorităţilor locale şi a populaţiei asupra duratei
şi severităţii inundaţiilor,asigurarea de resurse (materiale, financiare şi umane)
la nivel judeţean pentru intervenţia operativă;



activităţi ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii: ajutorarea
populaţiei afectată de dezastru pentru satisfacerea nevoilor imediate şi
revenirea la viaţa normală, reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor,
revizuirea activităţii de management în vederea îmbunătăţirii acestuia.

Principiile strategiei amintite sunt:


principiul dezvoltării durabile pe baza căruia acţiunile întreprinse trebuie să
aibă un impact suportabil din punct de vedere economic, ecologic şi social;



abordarea strategică pentru o perioadă de timp, astfel încât să poată fi luate
în considerare eventualele schimbări în frecvenţa şi vulnerabilitatea la
inundaţii, precum şi a altor aspecte posibile;



simplitatea şi transparenţa acţiunilor comune ale administraţiei centrale şi
locale, a comunităţilor locale vor conduce la diminuarea pagubelor generate
de inundaţii, printr-o mai bună înţelegerea a riscului la inundaţii;



abordarea bazinală prin care se introduce conceptul de plan de gestionare a
riscului la inundaţii şi aplicarea unor programe de măsuri, elaborate în
concordanţă cu prevederile Directivei Cadru privind Apa, la nivel de bazin
hidrografic;
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abordarea interdisciplinară a fenomenului inundaţiilor, care presupune
abordarea tuturor aspectelor relevante ale gestionării apelor în legătură cu
amenajarea teritoriului, utilizarea terenurilor, transport şi dezvoltare urbană,
agricultură, conservarea naturii la nivel naţional, regional, local;



principiul solidarităţii potrivit căruia măsurile de protecţie împotriva inundaţiilor
adoptate de unii, nu trebuie să compromită capacitatea altora, situaţii în
amonte sau aval, de a-şi adopta propriile măsuri de apărare;



menţinerea echilibrului între măsurile şi acţiunile managementului inundaţiilor
(preventive, de răspuns şi de reconstrucţie) prin utilizarea planurilor de măsuri
structurale şi nestructurale, de amenajare a teritoriului, a măsurilor biologice şi
a planurilor de intervenţie pentru situaţii de urgenţă;



aplicarea celor mai bune practici propuse de Uniunea Europeană şi de
Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa privind măsurile
preventive împotriva inundaţiilor, de protecţie şi diminuare a efectelor
acestora;



acţiuni concrete şi integrate pe întreaga suprafaţă a bazinului hidrografic;
principiu care reprezintă o condiţie prealabilă pentru succesul strategiei şi a
planului de reducere a riscului la inundaţii;



cooperarea în reducerea riscului la inundaţii în condiţiile reglementărilor
internaţionale
privind
râurile
transfrontaliere,
în
concordanţă
cu
geomorfologia teritoriului României şi a poziţiei sale geografice.

Obiectivele strategiei de management al inundaţiilor are ca obiective generale:


obiective sociale care urmăresc protejarea populaţiei şi a comunităţilor
umane împotriva inundaţiilor prin asigurarea unui nivel acceptabil de
protecţie a populaţiei;



obiective economice care urmăresc protecţia împotriva inundaţiilor a
infrastructurii economice existente şi garantarea satisfacerii oportunităţilor
economice ale generaţiilor viitoare;



obiective de mediu care urmăresc să se atingă obiectivele economice şi
sociale, cu păstrarea echilibrului între dezvoltarea economico - socială şi
mediu.

Principalele măsuri nestructurale aplicate la nivel local pentru apărarea împotriva
inundaţiilor, în conformitate cu Strategia Naţională de Management al Riscului la
Inundaţii sunt:



Măsuri pentru avertizare-alarmare la primirea avertizărilor hidrologice şi
meteorologice:
instituirea permanenţei la Primării;
verificarea legăturilor de transmisie cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă (CJSU);
- verificarea mijloacelor de alarmare şi formare a echipelor de alarmare;
- înştiinţarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU)
despre probabilitatea creşterii nivelurilor pe râuri;
- informare CJSU asupra măsurilor luate.
-
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Măsuri luate la atingerea cotei de atenţie:
-



Măsuri luate la atingerea cotei de inundaţie:
-



asigurarea măsurilor de evacuare a populaţiei, animalelor şi bunurilor
materiale din zonele inundabile;
stabilirea şi pregătirea spaţiilor pentru cazarea eventualilor sinistraţi şi pentru
asigurare asistenţei medicale şi condiţiilor minime de subzistenţă;
supravegherea în continuare a nivelurilor pe cursurilor de apă;
informarea populaţiei despre pericolul producerii de inundaţii;
deplasarea stocului de apărare în zonele critice şi luarea primelor măsuri
de intervenţie;
introducerea restricţiei de circulaţie;
luarea măsurilor de eliminare a eventualelor blocaje;
informarea factorilor responsabili asupra măsurilor luate şi a evoluţiei
fenomenului (Raport operativ).

Măsuri luate la atingerea cotei de pericol:
-



convocarea CLSU;
instituirea permanenţei la mijloacele de apărare;
verificarea şi pregătirea stocului de apărare;
instituirea formaţiilor de intervenţie;
supravegherea cursurilor de apă de pe raza administrativă.

alarmare populaţiei (sirene, clopote, por-tavoce, mass-media);
evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale;
cazarea sinistraţilor;
acordarea asistenţei medicale;
asigurarea cu apă şi alimente de strictă necesitate;
informarea factorilor responsabili asupra măsurilor luate şi a evoluţiei
fenomenului (Raport operativ).

Măsuri luate după ieşirea din starea de apărare:
-

-

repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă, evacuare a
apelor uzate, care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din
inundaţii şi băltiri de pe terenurile agricole;
aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare;
stabilirea pagubelor fizice şi valorice;
refacerea căilor de comunicaţii şi podurilor;
refacerea linilor de telecomunicţii şi de transport al energiei electrice;
repararea şi punerea în funcţie a conductelor de apă, aburi, gaze, petrol
avariate sau distruse;
repunerea în funcţiune a obiectivelor social -economice afectate;
sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea locuinţelor avariate
sau distruse;
demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedică
desfăşurarea normală a activităţilor şi recuperare materialelor care mai pot
fi folosite.

Măsurile structurale care trebuie luate la nivel judeţean sunt precizate în "Planul de
Amenajare al Bazinului Hidrografic", plan care este în curs de elaborare de către
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"Administraţia Naţională Apele Române" şi are termen de finalizare în decembrie 2009,
conform legii Apelor (Legea nr. 310/2004).
Localităţile cel mai des afectate din acest punct de vedere, în ultimii ani, au fost:
În zona Bazin Hidrografic MUREŞ: toate pâraiele de pe versanţi cu debite crescute ca
râul Sibişel care afectează în fiecare an Sibişelul şi Căstăul, Valea Orăştiei care se
revarsă pe aşezările şi 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, Brănuişca, Ilia, Gurasada,
Veţel, Dobra, Burjuc, Zam, Densuş, Râu de Mori, Ghelari, Leleşe, Bretea Română;
În zona Bazinului Hidrografic JIU: cu revărsare a Jiului, Jiului de Vest şi afluenţilor lui şi
Jieţului care afectează Câmpul 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 ca 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.
Se propun următoarele lucrări:
−

Regularizarea şi amenajarea pârâurilor Aninoasa, Cimitirului în zona oraşului
Aninoasa;

−

Regularizarea pârâului Baracea în zona oraşului Călan;

−

Regularizarea canalului Morii, Orăştie - Studiu de fezabilitate;

−

Reabilitarea şi/sau realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva
inundaţiilor din bazinul Mureşului, Crişurilor şi Jiului;

−

regularizare şi apărare de mal Valea Luncanilor pe sectorul Boşorod-StreiStreisântgeorgiu;

−

regularizare râu Sibişel în zona localităţii Sânpetru, Săcel, Brădeşti, Sântamărie
Orlea;

−

regularizare râu Orăştie pe sectorul Orăştie-Costeşti;

−

consolidare mal râul Mureş pe sectorul localităţii Aurel Vlaicu;

−

recalibrare albie 5km şi apărare de maluri 3,7km valea Luncoi;

−

reprofilare albie 8,75km şi consolidări de mal 3,9km valea Bucureşci;

−
−
−
−

regularizare pârâu Boz şi afluenţi în zona Brănişca;
regularizare râu Cerna amonte de acumularea Cinciş, com. Teliucu Inferior;
apărare de mal râul Mure în zona localităţii Stretea, com. Dobra;
regularizare şi consolidări de mal pârâul Ohaba pe sectorul Ohaba-Ponor,
com. Pui;
regularizare şi consolidări de mal Valea Seacă în zona comunei Ilia;
îndiguire şi regularizare râu Mureş în zona Gurasada;

−
−
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Regularizare râu Sibişel pe sectorul Sibişel-Castau-Orăştie;
Apărări de mal râu Mureş în zona parcului dendrologic Simeria;
Regularizare pârâu Crivadia şi afluenţi în comuna Băniţa;
Regularizare pârâu Romos şi pârâu Aurel Vlaicu;
Regularizare râu Galbena pe sector Densuş-Haţeg;
Regularizare şi apărări de al râu Geoagiu pe sector Geoagiu-Bozeş;
Regularizare albie 1,06 km şi refacere de dig 0,3km valea Ribiţa;
Amenajare albie 1,15 km, îndiguire 0,65 km, protecţii mal 0,95km valea Vaţa;
Recalibrare albie 1 km, apărări de mal 0,2 km valea Baldovin;
Regularizare de albie 2,54 km, apărări de mal 0,75 km valea Ţebea;
Îndiguire 3 km, consolidare de mal 1,5 km valea Uibăreşti;
Reprofilare albie 15,6 km, protecţii mal 6 km, ziduri de sprijin 2,26 km valea
Obârşia;
Reprofilare albie 3,7 km, apărări de mal 1,8 km valea Crişan.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ca urmare a situaţiei prezentate, atât a celei existente, cât şi a celei propuse de
atenuare şi combatere a inundaţiilor se atrage atenţia asupra faptului că, soluţiile de
apărare a zonelor potenţial inundabile, sau a celor în care deja s-a produs acest
fenomen, se vor stabili numai de institutele specializate în urma unor temeinice studieri
ale zonelor amintite.
1.2.10.2

Alunecări de teren

Obiectivul general care decurge din din Strategia Naţională de Protecţia 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)
Obiectiv specific – Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile naturale în scopul gestionării
eficiente a resurselor materiale
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.

−

Elaborarea şi punerea în aplicare a unui program la nivel judeţean prin care
să se urmărească ameliorarea intinselor suprafete de terenuri degradate şi să
se redea în circuitul productiv o suprafata cât mai insemnată.

−

Îmbunătăţirea managementului unităţilor de monitorizare a riscurilor naturale şi
de intervenţie rapidă, a sistemelor de avertizare şi de management al riscului
inclusiv prin dotarea serviciilor existente.

Aceste fenomene produc modificări ale peisajului prin rezultatul interacţiunii mai multor
factori naturali sau antropici: geologici, climatici, hidrologici, seismic, cărora li se
adaugă cei socio-economici. În judeţul Hunedoara, alunecările de teren se dezvoltă
pe fondul unui relief foarte fragmentat, a 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.
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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 – care 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 lor 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.

Analizand unităţi administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren din judeţul
Hunedoara, rezultă că două municipii, respectiv Deva şi Petroşani, opt 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
DJ 668A
DJ 685
DJ 687D
DJ 687K
DJ 706A
DJ 707J
DJ 742B
DJ 762

zona Dincu Mare – Tămăşasa;
zona Alun – Tirsa;
zona Baraj Retezat – Cabana Rotunda;
zona Lac Cinciş – Topliţa;
zona Silvaşu de Sus – Mănăstirea Prislop;
zona Ormindea;
zona Cabana Căprioara;
zona Criş – Grosuri şi Blăjeni;
zona Rişculiţa.

Măsuri şi acţiuni pentru atingerea obiectivelor
Crearea condiţiilor de stabilitate şi siguranţă a zonelor expuse eroziunii, dezastrelor
naturale şi fenomenelor de despădurire, reducerea riscului de calamităţi (inundaţii,
alunecări) prin proiecte care vizează:



creşterea siguranţei construcţiilor în zonele aflate în pericol de tasare,
alunecare/prăbuşire;



consolidarea terenului în zonele de importanţă economică;
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amenajarea versanţilor prin lucrări de împădurire; impădurirea terenurilor
degradate reprezintând calea cea mai eficientă de valorificare şi
reconstrucţie ecologică



conservarea patrimoniului forestier;



îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătăţiri
funciare aplicate în complex cu alte tipuri de lucrări (hidroameliorative şi
agropedoameliorative) funcţie de modul de utilizare al terenului;



îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin
lucrări de colectare şi evacuare a apei;



captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj pe
versanţi;



lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea crăpăturilor) pe
versanţii afectaţi de alunecări active şi pe terenuri cu alunecări stabilizate;



monitorizarea zonelor critice din punct de vedere al stabilităţii terenurilor în
zonele cu lucrări de decopertare şi excavare şi a zonelor de exploatare;



stoparea defrişărilor ilegale de pe versanţii împăduriţi;



stabilizarea şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri şi însămânţare
cu amestec de ierburi care, prin consumul mare de apă, asigură protecţia
antierozională şi stabilizarea versanţilor;



executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel – evitarea executării de căi
de comunicaţii (drumuri, căi ferate) pe versanţii instabili;



evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii de orice fel în zone cu
alunecări de teren active indiferent de cauza acestora se propune:
-

-

-

întocmirea hărţilor risc la alunecări de teren (conform Legii 575/2001) mai
ales în zone în care există elemente importante supuse riscului şi declararea
acestora ca "zone de risc la alunecări de teren";
consolidarea versanţilor instabili prin lucrări de artă speciale (ziduri de
sprijin, etc.);
monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren active produse în
perioada 2006-2007: Deva - municipiu Deva, zona Cetate, sat Criştur,
Comuna Brănişca – sat Târnava; sat Homorod; comuna Dobra; comuna
Densuş, comuna Răchitova; Petrila; Teliucul inferior, Buituri, Ghelari, Lupeni,
comuna Luncoiul de Jos, comuna Buceş, comuna Blăjeni, comuna Vata
de Jos, satul Valea Bradului, zona Dincu Mare – Tămăşasa; zona Alun –
Tirsa; zona Baraj Retezat – Cabana Rotunda; zona Lac Cinciş – Topliţa; zona
Silvaşu de Sus – Mănăstirea Prislop; zona Ormindea; zona Cabana
Căprioara; zona Criş – Grosuri şi Blăjeni; zona Rişculiţa;
monitorizarea zonelor menţionate în Legea nr.575/2001;
monitorizarea alunecărilor din zona Brad, Crişcior, Zdrapţi;
monitorizarea alunecărilor produse în ultimii ani;
reconstrucţia ecologică a zonelor cele mai afectate de degradări;
lucrări de combatere a eroziunii solului şi a alunecărilor de teren;

În scopul prevenirii, eliminării şi reducerii efectelor alunecărilor de teren, se impun
următoarele măsuri cu caracter general:
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−

urmărirea caracteristicilor terenurilor în vederea cunoaşterii tendinţelor de
evoluţie a proceselor de alunecare, mai ales în zonele afectate de activitatea
umană;

−

avertizarea organelor şi întreprinderilor interesate, cât şi a factorilor de decizie
în cazurile de extindere şi intensificare a unor procese dăunătoare;

−

furnizarea de date pentru a se putea stabili principalele cauze care
generează declanşarea alunecărilor de teren, în vederea fundamentării
măsurilor preventive pentru limitarea şi atenuarea pagubelor materiale
posibile.

1.2.10.3

Seismicitate, furtuni, secetă, ingheţ, incendii de pădure, avalanşe

Obiectiv general care decurge din Strategia Naţională de Protecţia Mediului - 20042025 (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)
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.

1.2.11

Factori de risc antropic

1.2.11.1

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.
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 însă haldele de
steril, iazurile de decantare şi suprafaţa de teren afectată nu au 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 9000 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 datorită posibilităţilor de destabilizare a taluzelor haldelor şi
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de emisii necontrolate de poluanţi în mediul înconjurător, din cauza producerii unor
avarii la iazurile de decantare (sufozii, deficienţe geotehnice, etc.) care pot genera
viituri cu material conţinut în iazuri, însoţite de urmări distructive.
1.2.11.2

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.
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 protecţia mediului şi ca urmare au intrat intr-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.

Tendinte de evoluţie
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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 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.
Reabilitarea zonelor afectate de eliminarea necontrolată a deşeurilor industriale
nepericuloase asupra mediului, care nu corespund în totalitate cerinţelor de protejare
a mediului înconjurător:
−

haldele de steril zgură şi cenuşă şi iazurile de decantare ale companiilor S.C.
Mittal Steel Hunedoara S.A., CNCAF Minvest S.A. Deva, CNH Petroşani, S.C.
Termoelectrica S.A., S.C Electrocentrale Deva S.A., S.C. OMYA Calcita S.A
Vaţa de Jos, S.C. Talc Dolomita S.A. Zlaşti;

−

depozitelor de deşeuri menajere ale localităţilor Deva, Brad, Hunedoara,
Orăştie, Haţeg, Petroşani, Vulcan, Simeria, Anina, Uricani, Petrila, Geoagiu;

−

reabilitarea şi diminuarea nivelului de poluare a zonelor afectate de
eliminarea necontrolată a deşeurilor industriale;

−

curăţarea şi recuperarea siturilor poluate care afectează pânza de apă şi
reprezintă un pericol pentru populaţie;

−

diminuarea cantităţii de deşeuri industriale depozitate în mod necontrolat;

−

monitorizarea conformării depozitarii deşeuri industriale;

−

utilizarea nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultură;

−

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.

−

Gestiunea deşeurilor de echipamente electrice, electronice şi restricţiile de
folosire a anumitor substanţe periculoase în echipamente electrice şi
electronice.

1.2.11.3

Deponii

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 (Brad,
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Hunedoara, Călan, Haţeg, Geoagiu, Petrila, Lupeni, Uricani), sau îşi vor înceta
activitatea etapizat (Rapold Mare, Deva, Orăştie, Vulcan, Aninoasa), conform
prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 349 din 21 aprilie 2005, privind depozitarea
deşeurilor, iar cele rurale şi-au sistat depozitarea la 16 iulie 2009.
Obiectivul general care decurge din Strategia Naţională de Protecţia Mediului – 20042025 (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)
Obiectivul specific – Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile antropice în scopul
diminuării impactului asupra cadrului natural.
Priorităţi:
−

Măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin realizarea de deponii ecologice;

−

Măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin implementarea unui program de
educaţie a populaţiei privind selectarea şi gospodarirea deşeurilor;

−

Măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin elaborarea studiului de fezabilitate în
vederea eliminării deşeurilor toxice şi a celor medicale;

−

Măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin evidentierea şi evaluarea fostelor
deponii;

−

Măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin instituirea unui sistem de monitorizare a
vechilor deponii.

Pentru deşeurile menajere ţelul vizează îmbunătăţirea organizării administrării lor în
judeţul Hunedoara şi include aspecte:
−

Colectarea: punerea la punct al unui program care să rezolve colectarea selectivă a
deşeurilor, reamenajarea actualelor puncte de colectare a deşeurilor menajere în
oraşe şi amenajarea unor puncte de colectare şi în mediul rural;

−

Transportul: reorganizarea sistemului actual de transport al deşeurilor;

−

Depozitarea: reamenajarea actualelor rampe de depozitare a deşeurilor, stabilirea
unor noi amplasamente de depozitare, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural cu
autorizaţie de mediu;

−

Ecologizarea depozitelor din Brad, Hunedoara, Călan, Haţeg, Geoagiu, Petrila,
Lupeni, Uricani care şi-au încetat activitatea;

−

Sistarea activităţii de depozitare în depozitele urbane neconforme din localităţile
Rapoltu Mare, Deva, Orăştie, Vulcan, Aninoasa;

−

Închiderea depozitelor Rapoltu Mare, Deva, Orăştie, Vulcan, Aninoasa, conform
prevederilor legale în vigoare – închiderea şi ecologizarea spaţiilor de depozitare din
mediul rural;

−

Asigurarea transportului deşeurilor corelat cu închiderea depozitelor neconforme şi a
spaţiilor de depozitare din mediul urban corespunzătoare cu respectarea principiilor
strategice şi a minimizării impactului asupra mediului;

−

Realizarea depozitelor conforme cu legislaţia europeană la Călan şi Petrila, staţiilor de
transfer la Brad şi Hateg, staţiilor de compost la Brad şi Vulcan, staţiilor de sortare la
Brad, Geoagiu, Orăştie, Petroşani, Aninoasa, Lupeni, Uricani.

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 69/340

Cartograma P 1: Obiective miniere propuse pentru conservare
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1.3

Zone protejate, peisajul cultural naţional

1.3.1

Patrimoniul natural protejat

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 Ministerului 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

Judeţul Hunedoara se poate mândri cu un bogat patrimoniu natural: peisaje naturale
variate, forme geografice sau formaţiuni geologice importante, existenţa unor specii
rare sau unice în flora şi fauna regiunii, formaţiuni naturale însemnate din punct de
vedere ştiinţific, fond forestier (45,6%), izvoare minerale cu valoare recunoscută, cât şi
zone montane propice practicării sporturilor de iarnă, în total însumând o suprafaţă de
65.318 ha (circa 9,3% din suprafaţa judeţului).
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a – Zone protejate, publicată în
Monitorul Oficial nr. 152 din 12 aprilie 2000, în judeţul Hunedoara se află următoarele
situri protejate:
I.
1.0.
Poziţia
C
N

ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL ŞI MONUMENTE ALE NATURII
Rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale sau naturale
Denumirea
Suprafaţa(ha) Judeţul
Retezat
38.047,00
Hunedoara
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
A.
Parcuri naţionale
A.1.
Defileul Jiului
2.0.

Suprafaţa(ha) Judeţul

Nr. aviz CMN

11.127,00

B, 1160/08.02.2005

GJ, HD

Rezervaţii şi monumente ale naturii
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Nr. crt.
2.494.
2.495.
2.496.
2.497.
2.498.
2.499.
2.500.
2.501.
2.502.
2.503.
2.504.
2.505.
2.506.
2.507.
2.508.
2.509.
2.510.
2.511.
2.512.
2.513.
2.514.
2.515.
2.516.
2.517.
2.518.
2.519.
2.520.
2.521.
2.522.
2.523.
2.524.
2.525.
2.526.
2.527.
2.528.
2.529.
2.530.
2.531.
2.532.
2.533.
2.534.
2.535.

Judeţul Hunedoara
Denumirea, Localizarea, Suprafaţa (ha)
Rezervaţia ştiinţifică Gemenele PN-C, Comuna Râu de Mori (1.629,40)
Peştera cu Corali PN-C Oraşul Uricani, satul Câmpu lui Neag (0,50)
Peştera Zeicului PN-C Oraşul Uricani, satul Câmpu lui Neag (1,00)
Complexul carstic Ponorici-Cioclovina PN-N, Comuna Boşorod (1,50)
Piatra Crinului, Municipiul Petroşani 0,50
Peştera Şura Mare, Comuna Pui 5,00
Peştera Tecuri, Comuna Baru, satul Baru 2,00
Locul fosilifer Lăpugiu de Sus, Comuna Lăpugiu de Jos 5,00
Locul fosilifer cu dinozauri de la Sânpetru, Comuna Sântămăria-Orlea, sat Sânpetru 5,00
Peştera Cizmei, Comuna Bulzeştii de Sus 1,00
Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga, Municipiul Deva 78,40
Fânaţele Pui, Comuna Pui 13,00
Fânaţele cu narcise Nucşoara, Comuna Sălaşu de Sus 20,00
Mlaştina Peşteana, Comuna Densuş, satul Peşteana 2,00
Calcarele de la Faţa Fetii, Comuna Râu de Mori 3,00
Vârful Poieni Comuna Sălaşu de Sus, sat Ohaba de sub Piatră 0,80
Măgurile Săcărâmbului, Comuna Certeju de Sus, satul Săcărâmb 13,00
Pădurea Chizid, Municipiul Hunedoara 50,00
Pădurea Bejan, Municipiul Deva 70,00
Locul fosilifer Ohaba – Ponor, Comuna Pui, satele Ohaba şi Ponor 10,00
Muntele Vulcan, Comuna Buceş 5,00
Podul natural de la Grohot, Comuna Bulzeştii de Sus, satul Grohot 1,00
Pădurea Slivuţ, Oraşul Haţeg 40,00
Calcarele din Dealul Măgura, Comuna Băiţa, satul Crăciuneşti 120,00
Dealul Cetăţii Deva, Municipiul Deva 30,00
Măgura Uroiului, Oraşul Simeria 10,00
Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna, Comuna Rapoltu Mare 12,50
Cheile Madei, Comuna Balşa, satul Mada 10,00
Cheile Crivadiei, Comuna Băniţa, satul Crivadia 10,00
Dealul şi Peştera Bolii, Comuna Băniţa 10,00
Arboretumul Simeria, Oraşul Simeria 70,00
Codrii seculari pe Valea Dobrişoarei şi Prisloapei, Comuna Bătrâna 139,30
Pădurea Pojoga, Comuna Zam, satul Pojoga 20,00
Calcarele de la Godineşti, Comuna Zam, satul Godineşti 6,00
Cheile Jieţului, Oraşul Petrila 10,00
Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor, Comuna Ribiţa 20,00
Cheile Cernei, Comuna Lunca Cernii de Jos 2,00
Cheile Taia, Oraşul Petrila 2,00
Apele mezotermale Geoagiu-Băi, Geoagiu 8,00
Rezervaţia Boholt, Comuna Şoimuş, satul Boholt 1,00
Calcarele de la Boiul de Sus, Comuna Gurasada 50,00
Paleofauna reptiliană Tuştea, Comuna General Berthelot, satul Tuştea 0,50

Arealele protejate şi monumentele naturii din judeţul Hunedoara se încadrează în
următoarele 8 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.
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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;



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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ROSCI0028 Cheile Cernei: Lunca Cernii de Jos (2%), Topliţa (3%);
ROSCI0029 Cheile Globului, Cibului şi Măzii: Balşa (2%);
ROSCI0054 Dealul Cetăţii Deva: Deva (2%);
ROSCI0063 Defileul Jiului: Aninoasa (21%), Petroşani (2%), Vulcan (1%)
ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior: Burjuc (55%), Gurasada (24%), Zam (31%);
ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei: Râul de Mori (<1%);
ROSCI0085 Frumoasa: Beriu (<1%), Orăştioara de Sus (10%), Petrila (<1%), Petroşani
(<1%);
ROSCI0087 Grădiştea Muncelului-Cioclovina: Băniţa (62%),Baru (41%), Beriu (<1%),
Boşorod (42%), Orăştioara de Sus (59%), Petrila (2%), Petroşani (5%), Pui (38%);
ROSCI0110 Măgurile Băiţei: Băiţa (2%);
ROSCI0121 Muntele Vulcan: Blăjeni (<1%), Buceş (<1%);
ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest: Uricani (3%), Vulcan (<1%);
ROSCI0136 Pădurea Bejan: Cârjiţi (<1%), Deva (1%);
ROSCI0188 Parâng: Petrila (18%), Petroşani (26%);
ROSCI0217 Retezat: Pui (1%), Râu de Mori (54%), Sălaju de Sus (40%), Uricani (17%);
ROSCI0236 Strei-Haţeg: Baru (46%), Bretea Româna (<1%), Haţeg (33%), Lupeni (<1%),
Pui (33%), Sălajul de Sus (32%), Sântămărie-Orlea (4%), General Bertlot (9%);
ROSCI0250 Ţinutul Pădurenilor: Bătrâna (10%), Bunila (4%), Cebăl (6%), Lăpugiu de Jos
(<1%), Lunca Cernii de Jos (14%);
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%);
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ROSPA0045 Grădiştea Muncelului-Cioclovina: Băniţa (58%),Baru (41%), Beriu (<1%),
Boşorod (42%), Orăştioara de Sus (59%), Petroşani (<1%), Pui (38%);
ROSPA0084 Munţii Retezat: Pui (1%), Râu de Mori (52%), Sălaşu de Sus (40%), Uricani
(17%).

(2)
(3)

Analiza situaţiei actuale din judeţul Hunedoara privind natura, calitatea şi cantitatea
bunurilor de patrimoniu natural a permis identificarea şi delimitarea unui număr de 5
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;

(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.



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;

Regimul ariilor naturale protejate este stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Obiectivul specific îl constituie garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului
natural prin:


menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor
şi a speciilor din flora şi fauna sălbatică;



asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare în situ a bunurilor de
patrimoniu natural.
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Pentru atingerea acestor obiective se va institui un regim diferenţiat de protecţie,
conservare şi utilizare a categoriilor de arii protejate menţionate mai sus.
Managementul rezervaţiilor naturale se va face diferenţiat, în funcţie de caracteristicile
acestora, prin măsuri active de gospodărire pentru a asigura menţinerea habitatelor,
şi/sau în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice. Pe
lângă activităţile ştiinţifice, după caz, pot fi admise activităţi turistice şi educaţionale.
Sunt admise unele activităţi de valorificare durabilă a unor resurse naturale. Potrivit
scopului pentru care au fost desemnate, ele au caracter predominant botanic,
zoologic, forestier, paleontologic, speologic.
Managementul rezervaţiilor ştiinţifice va asigura un regim strict de protecţie prin care
habitatele sunt păstrate într-o stare pe cât posibil neperturbată. În aceste zone se
interzice desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare,
educţie şi ecoturism cu limitările descrise în planul de management.
Managementul parcurilor naturale va urmări menţinerea interacţiunii armonioase a
omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând
păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor,
practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea vor exista
posibilităţi de recreere şi turism şi se vor încuraja activităţile ştiinţifice şi educaţionale.
Managementul zonelor umede de importanţă internaţională se va realiza în scopul
conservării lor şi utilizării durabile a rezervelor biologice pe care le generează în
conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea zonelor umede de
importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice.
Managementul ariilor de protecţie specială avifaunistică (reţeaua europeană „Natura
2000 în România)" va evita deteriorarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor,
precum şi a perturbării speciilor pentru care zonele au fost desemnate. Acolo unde
este cazul se vor readuce într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a
habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare
sălbatice mai ales a celor prevăzute în anexele 3 şi 4A (OUG nr. 57/2007).
Managementul siturilor de importanţă comunitară (reţeaua europeană „Natura 2000 în
România)" va necesita menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă
a habitatelor naturale din anexa nr. 2 (OUG nr. 57/2007) sau a speciilor de interes
comunitar din anexa nr. 3 (OUG nr. 57/2007) şi care contribuie semnificativ la
menţinerea diversităţii biologice a ariei respective.
1.3.2

Patrimoniul construit protejat

Scopul principal al studiului 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, el ajută să se facă propuneri referitoare la
modalităţile de protecţie şi de integrare a lor în strategiile de dezvoltare ale judeţului.
Pentru aceasta, gruparea acestor valori conform criteriului funcţional - cronologic (pe
clase de monumente, incluzând factorul cronologic), deja pus în evidenţă mai sus se
va corela 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
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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.
Criteriul funcţional-cronologic, cu 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 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 UricaniPATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 76/340

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),
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,
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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..
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.
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.
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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 spaţiu public ce valorifică tradiţiile zonei

Propunere privind clasarea, protecţia şi integrarea valorilor urbanistice şi arhitecturale
ale judeţului Hunedoara
O bună parte dintre aceste valori sunt clasate ca “Monumente istorice”, conform
listelor actuale ale monumentelor (cf. Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 646
bis/16.iulie.2004 (lista Monumentelor Istorice) şi Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
996 bis/10.XI.2005 (completări la lista Monumentelor Istorice - dispărute, modificări,
completări), anexe ale Legii Monumentelor Istorice - 422). Această situaţie existentă se
regăseşte în planşa MO 01.
Se observă că monumentele judeţului Hunedoara sunt de ambele categorii de
importanţă - A şi B, proporţia fiind corespunzătoare valorii lor intrinseci şi relaţionate cu
cele ale contextului istoric sau urbanistic.
Dintre acestea o atenţie deosebită trebuie acordată monumentelor făcând parte din
“Patrimoniul Universal” (“World Heritage”), adică situl cetăţilor dacice din Munţii
Orăştiei (Grădiştea de Munte, Costeşti, Blidaru, Luncani - Piatra Roşie, Băniţa), pentru
care s-au realizat mai multe documentaţii privind definirea ariilor protejate şi a
regulamentelor specifice.
Noile propuneri provin din următoarele surse:


Planul Zonei Interoraşeneşti Deva – Hunedoara – Simeria;



P.U.G.-urile consultate pentru realizarea planului de amenajare teritorială
judeţeană;



Studiul S.C. Geosurvey S.R.L. Bucureşti IDENTIFICAREA ŞI MĂSURAREA SITURILOR
ARHEOLOGICE jud. HUNEDOARA, octombrie 2005, beneficiar Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva;



Conform Adresei nr. 1696/2008 a DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU CULTURĂ, CULTE
ŞI PATRIMONIU NAŢIONAL HUNEDOARA înregistrată la Consiliul Judeţean
Hunedoara cu nr. 6936/2008;



Propuneri în urma consultării documentaţiei de specialitate.

Propuneri conform Planului Zonei Interoraşenesti Deva – Hunedoara – Simeria
Pe teritoriul Municipiului Deva majoritatea dintre siturile arheologice sunt sub zone
construite în intravilanul existent, cu excepţia celor două situri din pădurea Bejan şi a
celei din zona “La Deal” din dreptul Sântuhalmului.
Pe baza noilor cercetări istorice, arheologice şi cartografice, lista trebuie corectată.
Pentru aceasta propunem următoarele:
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A - scoaterea din listă (declasarea) monumentului de arhitectură “Spitalul de
Pediatrie” din Municipiul Deva, Bvd. 1 Decembrie 1918 Nr. 61 (cod HD–II-m–B–
03226, din Lista monumetelor istorice 2004), la cererea Consiliului Judeţean
Hunedoara, cf. Hotarârii CJ Hunedoara Nr. 29/2007;



B - extinderea ansamblului istoric HD-II-a-B-03218 (Centrul istoric al oraşului),
având drept reper “Ridicarea Josefină” şi planul de secol XIX anexate, după
cum urmează:
B1. În zona de nord, în jurul cetăţii, cu următorul contur: limita nord-vestică
a zonei împădurite a Dealului Cetăţii, limita sudică a străzii Horia, până la
nr. 114, unde cuprinde parcelele de pe partea nordică a străzii, până la nr.
96 inclusiv, limita sudică a străzii Horia până la nr. 1 inclusiv, ocolind zona de
blocuri, tăind perpendicular str. Avram Iancu, incluzand clădirea primăriei,
continuând pe latura sudică a str. Andrei Şaguna până la intersecţia cu str.
Magnoliei, partea nordică a str. Magnoliei până la aleea de acces din bdul. Iuliu Maniu;
- B2. În zona centrului modern din anii ’60, cu următorul contur: începând de
la intersecţia dintre Al. Neptun cu b-dul Iuliu Maniu, mergând pe limita de
proprietate din spatele blocurilor, continuând cu cea a blocurilor de pe bdul 1 Decembrie, terminând cu blocul de la intersecţia dintre b-dul 1
Decembrie şi str. Mareşal Averescu, apoi urmărind limita de proprietate
sudică a blocurilor din partea sudică a Pieţei Victoriei, spre nord pe str.
Mihai Eminescu, paralel cu limita nord-estică a parcelelor de pe partea
nordică a Aleii Brazilor, tăind perpendicular Str. Ghe. Bariţiu, urmărind
partea nordică a Str. Sabin Drăgoi, partea sudică a Str. Aurel Vlaicu până
la intersecţia cu Str. B. Şt. Delavrancea, intersectând str O. Iosif, urmărind
apoi partea nordică a Str. Privighetorilor, sudul limitei parcelelor caselor de
pe Str. G-he Lazăr, şi unindu-se în nord cu puctul de începere al limitei
nordice;
-



C - introducerea pe lista monumentelor a siturilor arheologice conform
studiului S.C. Geosurvey S.R.L. Bucureşti IDENTIFICAREA ŞI MĂSURAREA
SITURILOR ARHEOLOGICE jud. HUNEDOARA, octombrie 2005, beneficiar Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva:
-

Mănăstirea Franciscană, strada Progresului nr. 6;
Iuliu Maniu, de la blocul D-1 până la intersecţia Bd, Iuliu Maniu cu DN 7;
Taulas, la E de gară, actualele străzi M. Filipescu sau Drumul Hărăului şi str
dr. Ioan Mihu; Râul Mureş;
Mihail Kogălniceanu, de la blocul D-8 până la intersecţia str. Mihail
Kogălniceanu cu DN 7;
DN 7, pe DN 7 în dreptul Vămii şi a benzinăriei OMV;
Canton C.F.R., lângă cantonul C.F.R., în locul numit « Dâmbul Popii »;
Staţia de transformare, în spatele Staţiei de tansformare cuprinzând şi
calea ferată;
Punct neprecizat;
Str. 22 Decembrie, intersecţie str. 22 Decembrie cu str. Pietroasa;
Ciangăi, cartier Ciangăi, în pepiniera Serviciului Silvic, în extremitatea estică
a oraşului;
Cimitirul Ciangăilor, str. Mihai Eminescu, visavis de Biserică, cimitirul
Ciangăilor;
Pietroasa, cariera de piatră, la 4 km S de oraş, înspre Almaşul Sec;
Bejan carieră, cariera de piatră, în apropiere de Pietroasa;
Şcoala generală nr. 6, în spatele Şcolii generale nr. 6;
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-

-

Intersecţia str. E. Văcărescu - Crişan, intersecţia str. E. Văcărescu cu str.
Crişan;
La ogoare, sit din epoca romană, pe deal, în capătul str. Vulcan;
Cimitirul reformat, aşezare din epoca bronzului, Cimitirul reformat, str. M.
Eminescu, în spatele Casei de cultură, lângă Casa Mortuară;
Cimitirul ortodox, biserica medievală de la Deva, la intersecţia str. Cozia cu
str. Călugăreni;
Str. Piersicilor, Nucilor, Călugăreni, situl din epoca romană delimitat de str.
Piersicilor, Nucilor, Călugăreni;
Str. Viilor şi str. Parângului, situl dacic, delimitat de str. Parângului şi str. Viilor;
Str. Merilor, str. Izvorului, situl preistoric delimitat de str. Merilor şi str. Izvorului;
Str. Crângului, aşezare preistorică, în vecinătatea proprietaţii cu nr. 8C;
Str. Aurel Vlaicu, cartierul Maghiaruţa, cuprinde strada Aurel Vlaicu în
dreptul proprietăţii 82, str. Ana Ipatescu, până în dreptul proprietăţii cu nr. 2
şi str. Cetăţii;
Str. Aurel Vlaicu nr. 6. de la nr. 6, intersecţia străzii Aurel Vlaicu cu Bd. 1
Decembrie, cuprinzând şi Castelul Bethlen.

HUNEDOARA
−

menţinerea în listă a tuturor elementelor protejate existente (situri arheologice,
ansambluri de arhitectură, piese de arhitectură (cf. Listei anexate);

−

extinderea protecţiei ansamblului de arhitectură a Pieţei Libertăţii, printr-o arie
urbană care să se racordeze cu zona de protecţie a castelului; ea este
considerată ca având o vechime de cel puţin 230 de ani, fiind conţinută de
“Ridicarea Josefină”;

−

introducerea pe listă, ca monument industrial (sit industrial), a unei părţi din
zona fostului Combinat Siderurgic şi realizarea unui “Muzeu al Epocii
Industriale”.

SIMERIA
Simeria şi spaţiul înconjurător se dovedesc a adăposti numeroase mărturii istorice: situri
arheologice preistorice, antice şi medievale, ansambluri construite şi arhitecturi izolate.
O parte dintre ele sunt clasate ca “monumente istorice” şi apar în lista publicată
conform Legii 422 din 2001. Pe baza noilor cercetări istorice, arheologice şi
cartografice, lista trebuie corectată. Pentru aceasta propunem următoarele:
−

scoaterea din listă a monumentului istoric Casa memorială a generalului Bem,
din cauza imposibilităţii de localizare în momentul de faţă;

−

introducerea pe lista monumentelor protejate a Halelor de tip “seccession”
pentru reparaţii utilaje căi ferate din Simeria;

−

introducerea pe lista monumentelor a siturilor arheologice conform studiului
S.C. Geosurvey S.R.L. Bucureşti IDENTIFICAREA ŞI MĂSURAREA SITURILOR
ARHEOLOGICE jud. HUNEDOARA, octombrie 2005, beneficiar Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva.
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UROI
−

Cetatea Medievală, la ieşirea din satul Uroi spre Rapolt, pe partea stângă a
DJ 107;

−

Conac Medieval, la ieşirea din satul Uroi spre Rapolt, pe partea dreaptă a DJ
107;

−

Situl arheologic de la Uroi, pe terasele de la baza dealului, de jur-împrejur;

−

Dealul Uroi.

SÂNTUHALM
Sântuhalm intersecţie, pe dealul din spatele bisericii.

−

SIMERIA
−

Drumul roman;

−

Cimitir, în punctele La Vie şi în Coastă, la ieşirea din Simeria spre Săuleşti;

−

Biscaria, în cartierul Biscaria;

−

Albie Strei.

HUNEDOARA
−

Dealul Sânpetru, partea de sud-est a oraşului Hunedoara, la cca. 500 m
aerian faţă de Castelul Corvinilor, pe malul drept al pârâului Zlăşti; pârâul
Zlăşti, râul Cerna.

Propuneri conform P.U.G.-urilor consultate pentru realizarea planului de amenajare
teritorială judeţeană.
PUG-urile consultate, în afara faptului că definesc cartografic zonele protejate sau
zonele de protecţie ale monumentelor clasate, conform listelor mai sus menţionate,
conţin o serie de propuneri de noi monumente, după cum urmează:
Tabelul 1-7: Propuneri de noi monumente

Localitatea

Comuna

Denumire sit

Blăjeni

Blăjeni

Cruce memorială

Crişan

Ribiţa

Resturile arheologice ale mânăstirii Vaca

Mihăileni

Buceş

Vechea biserică

Chimindia

Hărău

Biserică reformată, monument sec. XVII

Nandru

Peştişu Mic

Peştera Spurcată

Zeicani

Sarmizegetusa

Biserică de secol XV
Sit dacic fortificaţii

Propuneri conform studiului S.C. Geosurvey S.R.L. Bucureşti IDENTIFICAREA ŞI
MĂSURAREA SITURILOR ARHEOLOGICE jud. HUNEDOARA, octombrie 2005, beneficiar
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
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Tabelul 1-8: Propuneri conform studiului S.C. Geosurvey S.R.L. Bucureşti

Localitatea

Comuna

Denumire sit

Loc. Şoimuş

Şoimuş

"CUCULEU"

Loc. Şoimuş

Şoimuş

"LA FERME"

Loc. Simeria Veche Simeria

"ALBIE STREI"

Rapoltu Mare

Rapoltu Mare Intersecţie

Rapoltu Mare

Rapoltu Mare "La Vii"

Rapoltu Mare

Rapoltu Mare Drumul roman

Rapoltu Mare

Rapoltu Mare Fântâna din pârâu

Pricaz

Turdaş

Valea Siteşului

Mun. Orăştie

Orăştie

Puncte neprecizate

Mun. Orăştie

Orăştie

Punct X8

Căstău

Beriu

Coasta Cremenii

Romoş

Romos

Făgădău

Romoş

Romos

Punct neprecizat

Ciucuş

Beriu

Manufactura de sticlă, Glăjărie

Loc. Aurel Vlaicu

Geoagiu

"IZVORUL RECE"

Geoagiu

Geoagiu

Izvorul Rece

Balşa

Balşa

Peştera Piatra Şincoşului

Balşa

Balşa

"Calea Mezii"

Loc. Turdaş

Turdaş

"LA GARĂ"

Propuneri conform Adresei nr. 1696/2008 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură, Culte Şi
Patrimoniu Naţional Hunedoara înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr.
6936/2008.
Tabelul 1-9: Propuneri conform Adresei nr. 1696/2008 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional
Hunedoara

Localitatea

Comuna

Denumire sit

Cinciş-Cerna

Teliucu Inferior

Casa Albă

Cinciş-Cerna

Teliucu Inferior

Motel

Băniţa

Băniţa

Peştera Bolii

Silvaşu de Jos

Haţeg

Dealul Ţapului

Silvaşu de Jos

Haţeg

Între Ogăşi

Cinciş-Cerna

Teliucu Inferior

Casa Albă

Silvaşu de Jos

Haţeg

Sit 3

Silvaşu de Jos

Haţeg

La Cruce

Silvaşu de Jos

Haţeg

CAP

Mun. Orăştie

Orăştie

Punct X2

Mun. Orăştie

Orăştie

Necropola Coţofeni

Căstău

Beriu

Aşezarea de la Căstău, Coasta Cremenii

Târsa

Boşorod

Dealul Voineagu

Târsa

Boşorod

Dealul Grosului

Târsa

Boşorod

Vârful Secuiului

Târsa

Boşorod

Castru

Târsa

Boşorod

Şcoala

Târsa

Boşorod

Dealul Simuleştilor (La Suspendaţi)
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Localitatea

Comuna

Bucium

Orăştioara de Sus Glemea

Bucium

Orăştioara de Sus La Inuri

Denumire sit

Ludeştii de Sus Orăştioara de Sus Vadu Rău
Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus Poiana Primarului

Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus Poiana Perţii

Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus La Vămi - turn

Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus Sanctuare, Pietroasa lui Solomon

Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus Turnuri, Poiana lui Mihu

Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus Val, Dealul Cărbunarea

Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus Grădina Făeragului

Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus Curmătura - turn

Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus Turn, Poiana Popii 1

Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus Turn, Seşul Ciorii 1

Ocolişu Mic

Orăştioara de Sus Muchia Chişetoarei, Cisterna

Propuneri în urma consultării documentaţiei de specialitate:
Analizând actualele liste şi modul în care funcţionează sistemul protecţiei
monumentelor, considerăm că lista este foarte cuprinzătoare în privinţa unor clase de
monumente: situri arheologice din diverse perioade ale Preistoriei şi Antichităţii (inclusiv
dacice şi romane), cetăţi, castele, curţi nobiliare, biserici. Sunt mai puţin prezente
ansamblurile civile urbane şi mai ales rurale (aşa numitele “centre istorice”).
Conform listelor actuale, sunt protejate sub aceasta formă (ansamblu de clădiri)
câteva arii urbane centrale (Deva, Hunedoara, Haţeg, Orăştie, Brad) şi câteva arii
rurale (Baia de Criş, Bunila, Dobra, Ilia, Pui, Rapoltu Mare, Clopotiva, Romos, Pricaz,
Turdaş, Căzaneşti, Ciungani, Birtin, Zam), conţinând şi câteva zeci de ansambluri
gospodăreşti din diferite zone ale judeţului. În afara acestora, unele clădiri cu statut de
monument istoric sunt protejate prin arii care includ şi arhitecturi civile limitrofe, ele
putând fi considerate sisteme de protecţie indirectă, necesitând parcurgerea aceluiaşi
tip de traseu al avizărilor şi aceeaşi rigoare legislativă.
Teritoriul Zonei Interoraşeneşti DHS amplifică aceste arii pentru Deva şi Hunedoara,
articulându-le ariilor de protecţie ale unor monumente clasate. La Deva se propune
clasarea noului centru din anii ’60, cu reale virtuţi urbanistice şi reprezentând un
moment semnificativ de urbanism modern, asemănător altor realizari contemporane
europene.
Actualul studiu se concentrează în mod preponderent asupra acestor ansambluri,
datorită unui context care le defavorizează.
Conform graficului dezvoltărilor haotice şi a distrugerilor existente în acest moment în
România, considerăm că atenţia cea mai mare trebuie acordată mediului rural, lipsit
de foruri competente, legislaţie protectoare şi de reguli urbanistice clare. Astfel,
credem că un număr mult mai mare de astfel de aşezări merită să fie protejate ca
ansambluri şi nu doar prin monumentele pe care le conţin.
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În aceasta fază a studiului propunem spre protecţie următoarele arii rurale centrale:
Tabelul 1-10: Arii rurale centrale

Localitatea
Bulzeştii de Jos

Comuna/Oraşul de care aparţine
comuna Bulzeştii de Sus

Bulzeştii de Sus

comuna Bulzeştii de Sus

Obârşa

comuna Tomeşti

Rişculiţa

comuna Baia de Criş

Leauţ

comuna Tomeşti

Dobroţ

comuna Tomeşti

Ribiţa

comuna Ribiţa

Vaţa de Jos

comuna Vaţa de Jos

Lăpugiu de Sus

comuna Lăpugiu de Jos

Ruseşti

comuna Bulzeştii de Sus

Tisa

comuna Burjuc

Lăpuşnic

comuna Dobra

Bătrâna

comuna Bătrâna

Muncelu Mare

comuna Veţel

Lelese

comuna Lelese

Ruda

comuna Ghelari

Orăştioara de Sus comuna Orăştioara de Sus
Bucium

comuna Orăştioara de Sus

Ludeştii de Jos

comuna Orăştioara de Sus

Silvaşu de Sus

(localitate componentă din) oraşul Haţeg

Ele pot fi mult mai numeroase iar o analiză multicriterială a acestor aşezări ar putea
furniza argumentele clasării unora dintre ele ca ansambluri protejate (centre istorice),
articulate, după caz, ariilor de protecţie ale unor monumente istorice.
De asemenea, ele pot forma grupări de aşezări cu caracteristici asemănătoare,
protejabile ca „peisaje culturale”, un exemplu fiind zona de nord a judeţului,
corespunzătoare Munţilor Bihorului şi Munţilor Metaliferi şi de sud, corespunzătoare
Munţilor Poiana Ruscă şi Munţilor Şureanu.
Pentru o mai corectă şi lesnicioasă protecţie şi administrare, propunem ca ariile urbane
protejate sub titlul de „centre istorice” să fie cartate (conform metodologiei utilizate
pentru centrele istorice ale Timişoarei, de pildă, clădirile care le compun fiind clasate în
funcţie de valoarea lor istorică, artistică, contextuală şi de utilizare). Astfel, se poate
obţine un tablou cu permisivităţi diferite în ceea ce priveşte intervenţia asupra lor, în
concordanţă cu realităţile concrete ale zonelor respective, uşurând, în egală măsură,
acţiunile potenţialilor investitori şi ale forurilor chemate să le protejeze şi să le
administreze.
În ceea ce priveşte restul categoriilor de situri, ansambluri şi clădiri cu valoare istorică
sau arhitecturală, considerăm că doar studii viitoare (corespunzătoare PUG-urilor) pot
să furnizeze datele necesare includerii unora dintre ele în listele de monumente istorice.
În ordine, avem în vedere: siturile arheologice (cu precizări privind locaţia şi importanţa
lor), arhitecturile medievale (cu studii suplimentare privind momentul edificării şi
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evoluţia lor ulterioară), arhitecturile premoderne şi moderne (cu evaluarea valorii lor
patrimoniale şi locului ocupat în clasa respectivă de clădiri).
Protecţia acestor situri, ansambluri şi clădiri (clasate sau în perspectivă de clasare) se
poate realiza doar prin respectarea legislaţiei în vigoare. Legi precum 50, 422, legea
urbanismului, etc., conţin suficiente prevederi în acest sens. Li se adaugă prevederile
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentele aferente. În
acelaşi timp, se impune o serie de forme de educaţie civică, de responsabilizare a
locuitorilor, de schimbare a mentalităţilor. Avem în vedere, în primul rând, acele acţiuni
adresate preşcolarilor şi şcolarilor, dar şi informarea corectă a proprietarilor de imobile,
administratorilor lor sau potenţialilor investitori.
Aceste valori sunt integrabile conceptelor generale şi strategiilor de dezvoltare
regională şi locală, participând la activarea turismului, serviciilor, culturii şi artelor, etc.
De fapt, în ceea ce priveşte turismul, de pildă (cultural, agricol/alternativ, de afaceri,
etc.), ele constituie principalele ţinte şi principalele mijloace de activare. Ţinte sunt
siturile arheologice, ansamblurile urbane sau rurale istorice (centrele istorice), cetăţile şi
castelele, curţile nobiliare, bisericile şi mânăstirile, iar mijloace pot fi clădirile istorice
transformate în hoteluri sau complexe de conferinţe, contacte de afaceri sau culturale,
iar gospodăriile orăşeneşti sau săteşti transformate în pensiuni, baruri, cafenele,
restaurante, cluburi, etc. Evident, avem în vedere şi menţinerea funcţiilor lor actuale.
Monumentele propuse se regăsesc în partea desenată în planşa MO 02. Acestea
amplasate cu caracter orientativ, în ideea de a crea o imagine de ansamblu a
judeţului şi de a defini zonele de interes. Acestea sunt grupate în trei tipuri de indicativi:
referitori la monumente construite izolate sau grupări de monumete, situri arheologice
izolate sau grupări învecinate de situri, şi centre rurale cu valoare culturală – toate
acestea au un rol corespunzător pentru situaţia existentă şi cea propusă. Zonele de
interes au fost create în funcţie de grupările specifice de monumente.
Evidenţierea zonelor sau traseelor bogate în vestigii istorice sau etnologice, gruparea lor
pe categorii de importanţă şi pe programe dominante, realizată prin studiul de faţă
reprezintă o bază pentru evaluarea, cel puţin, a potenţialului turistic al judeţului, dar şi a
altor componente ale conceptelor viitoare de dezvoltare regională (agricultură,
servicii, mica industrie, etc).
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Cartograma P 2: Protecţia şi conservarea mediului – extras din PATJ 1998
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Cartograma P 3: Zone cu accesibilitate în rezervaţii naturale
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Cartograma P 4: Propuneri de situri arheologice, monumente şi ansambluri de arhitectură
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1.4

Reţeaua de localităţi

Obiectivele propuse se înscriu în strategiile de dezvoltare teritorială la nivel european,
naţional, regional şi respectă prevederile PATN privind Secţiunea IV Reţeaua de
localităţi aprobat prin Legea 351/2001.
Obiectivul principal:
Dezvoltarea unei reţele de localităţi policentrice, echilibrate în teritoriu şi racordate la
sistemul urban naţional/regional.
Linii directoare ale politicii naţionale, în contextul integrării europene:
Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare
spaţială;



-

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

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.

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.
-

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.
-

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

Structura, ierarhizare, indicatori de definire a localităţilor urbane

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.
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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.
Densitatea în teritoriu a localităţilor raportate la cifrele medii pe ţară indică:
−

densitatea 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 kmp 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, cu privire la
structura reţelei de localităţi se desprind următoarele aspecte:
Structura reţelei de localităţi este destul de echilibrată atât sub aspect numeric cât şi în
privinţa distribuţiei teritoriale a localităţilor:
−

în municipiul reşedinţă de judeţ se concentrează doar 14,28% din populaţia
judeţului dar mai mult de o treime (35,03%) se regăsesc în cadrul ascociaţiei
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 PetroşaniPetrila-Vulcan-Uricani-Aninoasa. Există trei oraşe sub 10000 de locuitori
Aninoasa, Geoagiu şi Uricani.;

−

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

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 populaţia 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 Crişcior şi Pui;

−

pondere importantă o deţin comunele de talie mică, sub 2.000 de locuitori
fiind 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;
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−

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.

Măsuri de acţiune:
Din perspectiva obiectivului principal Dezvoltarea unei reţele de localităţi policentrice
şi echilibrate sunt necesare acţiuni concertate de echilibare a reţelei de localităţi, prin
crearea unor poli urbani viabili care să antreneze dezvoltarea în teritoriu.
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 sevicii
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.
−

Sporirea gradului de dotare/echipare al localităţilor, în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă a locuitorilor din oraşele mici şi din mediul rural;

−

Mărirea mobilităţii pe căile de comunicaţii şi transport în vederea dezvoltării şi
diversificării relaţiilor dintre localităţi;

−

Sporirea confortului locuirii prin reabilitarea fondului de locuinţe existent şi
construirea de locuinţe noi după standarde moderne şi adaptate specificului
local.

Coridorului IV paneuropean şi a traseelor de mare viteză crează 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.
În prezenta documentaţie este propusă demararea constituirii următoarele PATZ (Plan
de Amenajarea Teritoriului Zonal) ca zone de cooperare intercomunală:


Zona Brad oraş Brad, Crişcior, Baia de Criş, Luncoiu de Jos;



Zona Orăştie oraş Orăştie, Romos;



Zona Haţeg oraş Haţeg, Sântămărie Orlea, General Berthelot.
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Coridoarele de transport european (Coridorul IV) şi a traseelor de mare viteză crează
oportunitatea racordării teritoriului judeţului la spaţiul european şi vor antrena
dezvoltarea localităţilor din aria de influenţă a acestora, prin accesibilitatea sporită,
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 naţionale şi
europeene.
În acest sens se propune dezvoltarea unor axe ierarhizate de conexiune a localităţilor
având ca structură reţelele de transport.


Axele
majore
de
naţională/internaţională/regional/interjudeţeană;

importanţă

Autostrada: Lăpugiu de jos, Dobra, Gurasada, Ilia, Branişca, Şoimuş, Hărău,
Simeria, Turdaş, Orăştie, Geoagiu, Romos;
- Tren rapid: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Branişca, Veţel, Deva, Simeria,
Turdaş, Orăştie, Geoagiu, Romos.
-



Drum expres:
DN76: Vaţa de Jos, Tomeşti, Baia de Criş, Brad, Luncoiul de Jos, Vălişoara,
Şoimuş, Deva;
- DN7: Deva, Simeria;
- DN66: Băcia, Călan Bretea Româna, Haţeg, Sântămărie-Orlea, Sălaşul de
Sus, Pui, Baru, Băniţa, Petroşani, Petrila, Aninoasa.
-



linie cale ferată: Vaţa de Jos, Tomeşti, Baia de Criş, Ribiţa, Brad, Luncoiul de
Jos, Vălişoara, Băiţa, Şoimuş, Veţel, Deva, Simeria, Băcia, Călan, Bretea
Româna, Sântămărie-Orlea, Sălaşul de Sus, Pui, Baru, Băniţa, Petroşani,
Aninoasa.



Axe de importanţă judeţeană ce asigură legătura între localităţile urbane pe
traseul drumurilor naţionale:
-



DN74: Brad, Crişcior, Buceş;
DN68: Haţeg, Toteşti, Densuş, Sarmizegetusa;
Dn66A: Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani;
DN7A: Petroşani, Petrila.

Reţea locală de legături având ca scop echilibrarea relaţiilor în teritoriul
judeţului şi scoaterea din izolare a localităţilor rurale. Astfel, se propun axe
locale transversale între axele judeţene/naţionale, pe traseul drumurilor
judeţene:
-

Culoarul de interes local din zona de nord vest a judeţului care face
legătura între culoarele de interes interjudeţean DN 76 în dreptul localităţii
Târnava de Criş şi culoarul de interes naţional DN7 în dreptul localităţii Zam.
Culoarul este format din drumul judeţean DJ 707, care trece prin localităţile
Târnava de Criş, Vaţa de jos, Vaţa de sus, Căzăneşti şi face legătura şi cu
judeţul Arad, drumul comunal DC 163B, care face legătura între localităţile
Căzăneşti şi Almaş-Sălişte şi drumul comunal DC 163 care trece prin
localităţile Almaş-Sălişte, Micăneşti, Pogăneşti, Cerbia şi Zam. Se propune
reabilitat drumul judeţean între localităţile Târnava de Criş şi Vaţa de sus şi
modernizat pe restul lungimi sale în timp ce cele două drumuri comunale
DC 163 şi DC 163B trebuie modernizate.
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-

Culoarul de interes local din zona de nord a judeţului care face legătura
între localitatea Câmpeni judeţul Alba şi culoarul de interes naţional DN7 în
dreptul localităţii Ilia intersectându-se la mijloc cu culoarul de interes
interjudeţean între localităţile Baia de Criş şi Ţebea. Culoarul este format
din drumul judeţean DJ 762, care trece prin localităţile Stănculeşti, Păuleşti,
Bulzeştii de Jos, Rişculiţa, Baldavin, Valea Mare de Criş, Rişca, Baia de Criş,
drumul naţional DN 76 între localităţile Baia de Criş şi Ţebea, drumul
judeţean DJ 706 care trece prin localităţile ţebea, Caraci, Visca, Vorta,
Valea Lungă, Sarbi, Ilia. Se propune modernizarea drumul judeţean DJ 762
între localităţile Stănculeşti şi Bulzeştii de Jos şi reabilitarea sa între
localităţile Ţebea şi Baia de Criş în timp ce drumul judeţean DJ 706 trebuie
modernizat între localităţile Stănculeşti şi Vorta şi reabilitat între localităţile
Vorta şi Ilia.

-

Culoarul de interes local din zona de nord-est a judeţului care face
legătura între culoarele de interes judeţean DN 74 în dreptul localităţii
Crişcior şi culoarul de interes naţional DN7 în apropierea localităţii Orăştie
lângă nodul dintre drumul naţional DN 7 şi autostrada propusă. Culoarul
este format din drumul judeţean DJ 741, care trece prin localităţile Crişcior,
Bucureşci, Curechiu,Poieniţa, Almaşul Mic de Munte, drumul naţional DN
705 între localităţile Almaşul Mic de Munte, Balaş, Ardeu, Bozes, Geoagiu.
Se propune reabilitarea drumul judeţean DJ 741 între localităţile Crişcior şi
Curechiu şi modernizarea sa între localităţile Curechiu şi Almaşul Mic de
Munte în timp ce drumul judeţean DJ 705 trebuie reabilitat pe întreaga
lungime.

-

Culoarul de interes local din zona de nord-est a judeţului care face
legătura, în dreptul localităţi Balaş, cu culoarul de interes local menţionat
anterior şi culoarul de interes naţional DN7 în dreptul oraşului Simeria.
Culoarul este format din drumul judeţean DJ 706D, care trece prin
localităţile Balaş, Roşia, Săcărâmb, drumul judeţean DJ 761 între localităţile
Săcărâmb, Hondol, Bărsău, Hărău, drumul judeţean DJ 107A care trece
prin localităţile Hărău, Chimindia, Uroi şi Simeria. Se propune modernizarea
drumul judeţean DJ 706D pe toată lungimea sa în timp ce drumurile
judeţene DJ 761 şi DJ 107A trebuie reabilitate în întregime.

-

Culoarul de interes local din zona centrală a judeţului care face legătura
între culoarele de interes naţional DN 68A în dreptul localităţii Dobra şi
culoarul de interes naţional DN7 în dreptul localităţii Orăştie. Culoarul este
format din drumul judeţean DJ 688, care trece prin localităţile Dobra,
Mihăileşti, Roşcani, Feregi, drumul judeţean DJ 687I între localităţile Feregi,
Socet, Cerbal, Gros, Bos, Zlaşti Hunedoara, drumul judeţean DJ 687 între
localităţiile Hunedoara, Hăşdat, Călan, drumul judeţean DJ 707J între
localităţiile Călan, Streisângeorgiu, Ohaba Streiului, Chitid, Ocolişul Mic,
Ludeştii de Jos, drumul judeţean DJ 705A între localităţiile Ludeştii de Jos,
Orăştioara de Sus, Orăştioara de Jos, Sereca, Beriu, Castău, Orăştie. Acest
culoar de interes local se intersectează cu culoarul de interes local din
zona de centru-vest a judeţului în localitatea Feregi şi municipiul
Hunedoara şi cu culoarul de interes interjudeţean în oraşul Călan. Se
propune reabilitarea drumul judeţean DJ 688 între localităţile Dobra şi
Mihăileşti şi modernizarea sa între localităţile Mihăileşti şi Feregi, drumul
judeţean DJ 687I trebuie modernizat între localităţile Feregi şi Bos şi
reabilitat între localităţile Bos şi Hunedoara, drumul judeţean DJ 687 trebuie
reabilitat pe întreaga lungime, drumul judeţean DJ 707J trebuie reabilitat
între localităţile Călan şi Ocolişu Mic şi modernizat între localităţile Ocolişu
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Mic şi Ludeştii de Jos, în timp ce drumul judeţean DJ 705A trebuie reabilitat
pe întreaga lungime. Din acest culoar de interes local se ramifică în partea
de est a judeţului două culoare de interes local care deservesc zona
turistică arheologică a cetăţiilor dacice. Cele două ramificaţii sunt drumul
judeţean DJ 668A care trece prin localităţile Chitid, Boşorod,Luncani, Alun
şi drumul judeţean DJ 705A care trece prin localităţile Ludeştii de Jos,
Costeşti, Târsa şi Grădiştea de Munte. Se propune reabilitarea drumul
judeţean DJ 668A între localităţile Ludeştii de Jos şi Costeşti şi modernizarea
traseului rămas şi a drumului judeţean DJ 705A.

1.4.2

-

Culoarul de interes local din zona de centru-vest a judeţului care leagă
această zonă cu culoarul de interes naţional DN7 în localităţiile Veţel şi
Sântuhalm. Culoarul este format din drumul judeţean DJ 708D, care trece
prin localităţile Veţel, Muncelu Mic, Runcu Mic, Poieniţa Tomii, Feregi,
Poiana Rachitelii, Vadu Dobrii, Lunca Cernii de Sus, Lunca Cernii de Jos,
drumul judeţean DJ 687D între localităţile Lunca Cernii de Jos, Haşdau,
Dăbâca, Topliţa, Cinciş-Cerna, Teliucu Inferior, drumul judeţean DJ 687E
care trece prin localităţile Teliucul Inferior, Hunedoara, drumul judeţean DJ
687 care trece prin localităţile Hunedoara, Criştur, Sântuhalm. Acest culoar
de interes local se intersectează cu culoarul de interes local din centrul
judeţului în localitatea Feregi şi municipiul Hunedoara. În localitatea Lunca
Cernii de Jos din acest culoar se ramifică un alt culuoar care face legătura
cu judeţul Caraş-Severin. Se propune reabilitarea drumul judeţean DJ 798D
între localităţile Veţeli şi Runcu Mic iar între Runcu Mic şi Lunca Cernii de jos
se propune modernizarea sa. Se propune modernizarea drumului judeţean
DJ 687D între localităţile Lunca Cernii de Jos şi Topliţa şi reabilitarea sa între
localităţile Topliţa şi Teliucul Inferior în timp ce drumurile judeţene DJ 687E şi
DJ 687 trebuie reabilitate în întregime.

-

Culoarul de interes local din zona de sud-vest a judeţului care face
legătura între culoarul de interes judeţean DN 68 şi până la accesul în
Parcul Naţional Retezat. Culoarul este format din drumul judeţean DJ 685,
care trece prin localităţile Cârneşti, Ostrov, Ostrovu Mic, Brazi, Roff,
Brădăţel, Gurazlata şi Cabana Rotunda. Se propune reabilitarea drumul
judeţean DJ 685 între localităţile Cârneşti şi Gurazlata iar restul drumului
trebuie modernizat.

Dotări şi servicii sociale

Obiectiv:
Asigurarea unei reţele de dotări pentru servicii publice de calitate şi diversificate, în
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru locuitori şi creşterea atractivităţii
localităţilor.
Sănătate
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.
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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 relativă 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.
Direcţiile de acţiune:
−

Asigurarea infrastructurii medicale conform standardelor contemporane prin
modernizarea unităţilor sanitare existente, crearea de noi unităţi medicale
dotate corespunzător;

−

Atragere a personalului calificat medical în mediul rural şi localităţile mici în
vederea creşterii calităţii asistenţei medicale şi sociale.

Măsuri:
−

Înfiinţarea unui nou spital judeţean în municipiul Deva;

−

Modernizarea spitalului Lupeni;

−

Asigurarea necesarului de cadre medicale şi dotări minime de bază în
localităţile rurale;

−

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al
spitalului de Boli Cronice Petrila;

−

Reabilitare şi modernizare Unitate de Asistenţă Medico-Socială Uricani;

−

Sprijinirea ONG-urilor în asigurarea serviciilor de consiliere, ajutor şi asistenţă
pentru persoane cu probleme deosebite;

−

Dezvoltarea serviciilor de educaţie sanitară în vederea prevenirii îmbolnăvirilor
şi a fenomenelor de devianţă socială.

Educaţia
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 scolară 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
condiţie determinantă a nivelului de trai sunt necesare măsuri concertate de stopare a
declinului şi de asigurare a unei reţele de dotări de învăţământ în acord cu cerinţele
contemporane.
Direcţii de acţiune:
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−

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.

Măsuri:
−

Amplasarea echilibrată a dotărilor de învăţământ în vederea asigurării
accesului populaţiei şcolare la forme diversificate şi superioare de învăţământ;

−

Sporirea rolului educaţional al învăţământului primar în formarea deprinderilor
comportamentale şi a celor practice, în corelare cu specificul meşteşugurilor şi
obiceiurilor tradiţionale, cu respectul pentru mediul înconjurător, valorile
naturale şi culturale, precum şi nevoile de modernizare;

−

Completarea şi modernizarea reţelei dotărilor de învăţământ, în funcţie de
nevoile proprii şi exigenţele contemporane - prin dezvoltarea învăţământului
preşcolar şi primar în toate localităţile şi accentuarea rolului său educaţional;

−

Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ existente;

−

Asigurarea spaţiilor de cazare pentru elevii interni în învăţământul liceal şi
postliceal;

−

Dezvoltarea învăţământului liceal, a celui vocaţional îndeosebi corelat cu
specificul activităţilor din zonă; prin înfiinţarea de noi unităţi în conformitate cu
strategia Inspectoratului Şcolar judeţean; diversificarea specializărilor în
unităţile existente în domenii cum sunt: tehnologiile ambientale de refacere a
mediului, informatică, turism, textile, prelucrarea lemnului/produselor
alimentare, agricultură/silvicultură, ş.a.;

−

Dezvoltarea învăţământului gimnazial în localităţile rurale cu număr optim de
elevi şi accesibilitate bună, precum şi în localităţile urbane, în funcţie de
necesarul stabilit prin studii specifice şi documentaţiile de urbanism;

−

Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de educaţie;

−

Crearea unui centru de cercetare regional în municipiul Deva;

−

Diversificarea specializărilor în unităţile de învăţământ liceale şi postliceale în
domenii cum sunt: informatică, turism, textile, prelucrare a lemnului/produselor
alimentare, agricultură/silvicultură, ecologie, ş.a.;

−

Sprijinirea unor activităţi extracuriculare cu rol de educaţie în domeniul
cunoaşterii şi protecţiei mediului înconjurător - tabere de creaţie în mijlocul
naturii, tabere ecologice, ş.a.;

−

Îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a unităţilor şcolare din toate
localităţile prin: reparaţii curente, asigurarea condiţiilor igienice de bază,
asigurarea echipării specifice a spaţiilor specializate - biblioteci, săli de sport,
ateliere, grădină, locuri de joacă/sport, ş.a. - facilităţi pentru persoane cu
nevoi speciale, spaţii de cazare pentru elevi.

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

Reabilitarea/modernizarea infrastructurii existente a dotărilor culturale şi
dezvoltarea de noi capacităţi la standarde moderne.

−

Diversificarea formelor de activităţi culturale cu valorificarea potenţialului
cultural al locului.

Măsuri:
Reabilitarea caselor de cultură existente, cluburilor, sălilor de bibliotecă şi revenirea la
funcţia lor culturală:
−

Introducerea în circuitul cultural parţial/total a caselor/castelelor/palatelor cu
valoare de patrimoniu naţional;

−

Crearea de noi dotări de tip club/casă de cultură cu funcţiuni polivalente
destinate tinerilor/vârstnicilor în localităţile rurale;

−

Mediatizarea şi includerea muzeelor,
monumentele istorice în trasee turistice;

−

Promovarea şi valorificarea resurselor etnografice şi meşteşugăreşti prin
organizarea de târguri şi serbări populare;

−

Promovarea unor programe de educaţie ecologică pentru populaţie prin
reţeaua de dotări culturale;

−

Asigurarea accesului locuitorilor la dotări de sport şi agreement;

−

Amenajarea/modernizarea dotărilor sportive şi de agrement din localităţile
urbane;

−

Diversificarea ofertei de dotări sportive şi de agrement, prin utilizarea resurselor
naturale ale zonei, pentru desfăşurarea unor activităţi sportive de interes
turistic: schi, patinaj, turism sportiv, mountain bike, zbor cu parapanta, sporturi
nautice, înot, pescuit şi vânat sportiv, ş.a.;

−

Crearea bazelor sportive şi de agrement în zone cu potenţial turistic şi în
staţiunile balneo-climaterice (Valea Jiului, Geoagiu, etc.);

−

Creşterea gradului de dotare cu săli de sport a localităţilor rurale.

caselor

memoriale,

alături

de
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1.4.3

Echipare hidoedilitară a localităţilor

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).
Probleme, priorităţi
Staţiile de tratare a apelor reziduale – 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 principalele staţii de tratare. Staţiile de tratare sunt
subdimensionate şi tratarea apei este insuficientă, fiind încarcată 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.
Obiectiv major
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 protecţia 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 hidroedilitare 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

Locuirea

Analiza situaţiei existente a locuirii în judeţ întocmită în etapa precedentă a evidenţiat
faptul ca 92,5% din numărul total de locuinţe în judeţ este în proprietate privată.
Obiectiv:
Asigurarea condiţiilor de locuire la standarde moderne pentru populaţie
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.
Un aspect caracteristic ce necesită măsuri urgente de remediere îl constituie
degradarea fondului construit existent. Fondul locativ existent necesită măsuri de
întreţinere/reabilitare care depăşesc puterea financiară a populaţiei de obicei.
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit este o cerinţă obligatorie pentru o abordare
durabilă a strategiilor de dezvoltare, întrucât contribuie substanţial la economisirea de
energie pentru încălzirea locuinţelor.
Promovarea surselor neconvenţionale de asigurare a energie pentru locuinţele situate
în zonele cu favorabilitate este de asemenea recomandată.
Sunt necesare, de asemenea măsuri de creştere a confortului şi igienei în locuinţe
(asigurarea cu alimentare cu apă în interior, canalizare) precum şi îmbunătăţirea
aspectului exterior al clădirilor de locuit. Refacerea faţadelor, a împrejmuirilor,
amenajarea spaţiilor verzi din zona de locuit sunt condiţii obligatorii pentru
îmbunătăţirea imaginii localităţilor şi crearea unui confort superior al locuirii.
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.
Măsuri:
−

Sprijinirea construcţiei de locuinţe conform standardelor europene; asigurarea
confortului locuirii prin realizarea dotărilor conexe în zonele de locuit, utilizarea
eficientă a resurselor de teren, vegetaţie, cadru natural prin realizarea
documentaţiilor de urbanism;

−

Reglementarea prin documentaţii de urbanism a construcţiei de locuinţe cu
respectarea specificului local (dimensiuni, materiale, tratarea faţadelor,
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tratarea/amenajarea spaţiilor verzi, împrejmuiri) în localităţile rurale şi în oraşele
cu zone construite tradiţionale;
−

Reabilitarea fondului de locuinţe în vederea îmbunătăţirii confortului şi a valorii
estetice în toate localităţile urbane şi rurale din zonele situate pe artere majore
de circulaţie/în zone cu valoare turistică (Ţara Zarandului, Valea Mureşului,
Ţinutul Pădurenilor, Ţara Haţegului, Valea Jiului);

−

Dezvoltarea fondului locativ în scopul acoperirii cererii de locuinţe noi, a
modernizării şi creării unui circuit de imobiliar adaptat nevoilor pieţei;

−

Dezvoltarea fondului locativ în mediul rural în scopul acoperirii cererii de
locuire pentru specialist.

1.5

Infrastructuri tehnice majore

1.5.1

Gospodarirea complexă a apelor

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 ca 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).
PROPUNERI - Amenajarea Bazinelor Hidrografice - Acumulări
Pentru realizarea regularizării debitelor pe râuri, precum şi pentru asigurarea cerinţelor
de apă necesare consumului populaţiei şi a unităţilor industriale se propun următoarele
acumulări:
−

Acumularea Mihăileni - situată pe râul Crişul Alb, având un volum util = 8,3 mil.
m3 de apă destinat asigurării a 810 l/s apă pentru alimentarea cu apă a
localităţilor din zona municipiului Brad. Lucrarea se află în execuţie;

−

Acumularea Taia - situată pe râul Taia, afluent al Jiului de Est. Are un volum util
= 14 mil. m3. Folosinţa principală fiind asigurarea a 880 l/s de apă pentru
alimentarea cu apă potabilă şi industrială a municipiului Petroşani şi a oraşului
Petrila;

−

Acumularea Valea de Peşti - este propusă supraînălţarea barajului acumulării,
astfel încât să se realizeze un volum util = 10,0 mil. m3 de apă, necesar pentru
alimentarea cu apă potabilă şi industrială a municipiului Petroşani şi a oraşelor
Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani.
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Pentru etapa de lungă perspectivă sunt propuse a fi realizate acumulările:
−

Acumularea Uibăneşti - situată pe valea Uibăneşti, având un volum util = 21,4
mil. m3. Folosinţa pentru care se va realiza este alimentarea cu apă;

−

Acumularea Ribiţa - situată pe valea Ribiţa, se propune un volum util = 27
mil.m3. Destinaţia ei fiind alimentare cu apă şi atenuare a viiturilor;

−

Acumularea Simeria - propusă pe râul Mureş, cu un volum util = 95 mil.m3.
Destinaţia fiind exclusiv pentru producere de energie electrică;

−

Acumularea Şoimuş - este propusă tot pe râul Mureş, aval de municipiul Deva.
Are un volum util = 32 mil. m3, destinaţia fiind, de asemenea, pentru
producerea de energie electrică;

−

Acumularea Dobra - se propune tot pe râul Mureş, în aval de Acumularea
Şoimuş volum util = 86 mil. m3, necesar asigurării producerii energiei electrice;

−

Acumularea Zam - situată pe râul Mureş, aproape de limita administrativă a
judeţului (spre jud. Arad). volum util = 10 mil. m3, utilizaţi pentru producerea de
energie electrică;

−

Acumularea Hăşdat - propusă pe râul Cerna volum util = 12 mil. m3, destinaţi
asigurării a 0,3 m3/s apă pentru alimentarea cu apă potabilă a mun.
Hunedoara.

Totalul volumului de apă util propus a fi acumulat pentru alimentări cu apă, producere
energie electrică sau atenuare a viiturilor este de 315,7 mil. m3.
Se propune demararea lucrărilor pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Intercomunal
oraş Simeria, comuna Băcia, oraş Călan, comuna Bretea Română, oraş Haţeg,
comuna Sântămăria-Orlea – necesar pentru continuarea/finalizarea amenajării
hidroenergetice a râului Strei, sectorul Subcetate-Simeria – din cadrul căreia
documentaţia pentru declararea utilităţii publice a fost aprobată în anii 1997-1998.
Se propune demararea lucrărilor pentru Planul de Amenajare a Teritoriului
Interorăşenesc – Petroşani, Aninoasa, Bumbeşti-Jiu, judeţele Gorj şi Hunedoara –
necesar pentru finalizarea lucrărilor cuprinse în „Amenajare hidroenergetică a râului Jiu
pe sectorul Livezeni - Bumbeşti” – din cadrul căreia documentaţia pentru declararea
utilităţii publice a fost aprobată în anul 2004.
În conformitate cu avizul S.C. Apaprod S.A. Deva nr. 17.153 din 08.12.2009, în prezenta
documentaţie au fost introduse următoarele condiţii:
−

modificarea documentaţiei conform datelor pentru oraşe cuprinse în listele de
priorităţi ale Master Planului;

−

referitor la lista de investiţii, alăturat vă ataşăm aceasta, precum şi modificările
apărute în Master Plan, respectiv situaţia actuală a reţelelor de alimentare cu
apă şi canalizare aflate în întreţinerea şi exploatarea S.C. ApaProd S.A. Deva;

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 102/340

În conformitate cu avizul S.C. APASERV Petroşani Valea Jiului nr. 6266 din 23.03.2010,
în prezenta documentaţie au fost introduse următoarele condiţii:


Lucrări de reabilitare şi modernizare a staţiilor de tratare a apei sunt prevazute
numai pentru staţiile de tratare a apei Valea de Peşti şi Jieţ.



Menţionăm că Ministerul Mediunlui şi Pădurilor a avizat proiectul prioritar
pentru prima etapă 2009-2013, structurat pe 5 contracte, astfel:
-

extinderea staţiei de epurate a Apelor Uzate Dănuţoi – Etapa de epurare cu
treapta terţiară;
extinderea staţiei de tratare a apei Valea de Peşti;
reabilitarea staţiei de tratare a apei Jieţ;
extinderea reţelelor de apă/apă uzată pentru municipiile Petroşani şi Petrila;
extinderea reţelelor de apă/apă uzată pentru oraşul Aninoasa şi mun. Vulcan.

În conformitate cu avizul Administraţiei Naţionale Apele Române Bucureşti nr. aviz 17
din 18.02.2010, în prezenta documentaţie au fost introduse următoarele condiţii:


La următoarea fază de elaborare a documentaţiei de sinteză, precum şi la
executarea fiecărui obiectiv de investiţii din cele menţionate în PATJ
Hunedoara, se va solicita avizul de gospodărire a apelor; solicitarea va fi
fundamentată de o documentaţie tehnică întocmită conform Ordinului
ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 661/2006.



La proiectarea lucrărilor prevăzute în PATJ Hunedoara, autoritatea de
gospodărire a apelor va impune măsuri de siguranţă/restricţii pentru
protejarea corpurilor de apă de suprafaţă/subterană precum şi pentru
atingerea şi menţinerea „stării bune” a apelor de suprafaţă/subterană.



Definitivarea necesarului şi respectiv a cerinţei de apă potabilă şi industrială să
se facă corespunzător capacităţilor efective ale activităţilor desfăşurate.



Capacităţile de alimentare cu apă să fie corelate cu cele de canalizare şi de
epurare a apelor uzate.



Amplasarea oricăror obiective sociale şi/sau economice în zonele de
protecţie a lucrărilor hidrotehnice de orice fel, este interzisă în conformitate
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările
ulterioare.



Este interzisă amplasarea de noi obiective sociale şi/sau economice în zonele
inundabile ale cursurilor de apă; pentru amplasarea unor obiective, indiferent
de destinaţie, în aceste zone este obligatorie scoaterea de sub inundabilitate
a zonei; această măsură se va aplica doar cu acordul autorităţii de
gospodărire a apelor exprimat prin „Avizul de amplasament" (Ordinul MMGA
nr. 2/2006).



De-a lungul cursurilor de apă naturale sunt instituite zone de protecţie în
conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi
completările ulterioare; în aceste zone nu este permisă amplasarea de
obiective care ar putea împiedica accesul la şi de-a lungul albiei minore.



La implementarea PATJ Hunedoara pentru ariile naturale şi rezervaţiile
existente se va avea în vedere existenţa zonelor vulnerabile la nitraţi şi la
poluare a apelor subterane; conform Ordinului MMDD nr. 1.552 din 3
decembrie 2008, lista localităţilor unde există surse de nitraţi din activităţi
agricole a fost modificată iar PATJ Hunedoara trebuie să ţină seama de noua
listă.
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Instituirea unei zone navigabile pe râul Mureş trebuie corelată şi armonizată
atât cu Planul de amenajare a bazinului hidrografic Mureş elaborat de
Admnistraţia Naţională „Apele Române” cât şi cu prevederile Planurilor de
management ale ariilor naturale protejate respective (conform OUG 57/2007).



În cazul executării lucrărilor de captare/acumulare pe cursurile de apă,
precum şi de regularizare, îndiguire, etc., beneficiarul va solicita şi proiectantul
va reanaliza, în funcţie de „definirea corpului de apă", soluţiile constructive
adoptate în aşa fel incât să se respecte conectivitatea hidraulică
longitudinală, laterală şi verticală a râului, în conformitate cu măsurile pentru
îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor
hidrotehnice de amenajare a cursului de apă, pentru atingerea obiectivelor
de mediu din domeniul apelor aprobate prin Ordinul nr. 1163/2007, cu
recomandările legate de „promovarea unor investiţii", anexa la scrisoarea AN
„A.R.” nr, 9743/AV/30.07.2008.



Să fie respectată distanţa minimă de 300 m faţă de cursurile de apă a oricăror
depozite organizate de deşeuri menajere.



Se vor face face demersuri pentru iniţierea/finanţarea/punerea în aplicare de
proiecte pentru eliminarea deşeurilor periculoase, decontaminarea solului şi
ecologizarea zonelor puternic afectate de industria minieră şi siderurgică
(eliminarea efectelor poluărilor istorice).



Vor fi prevăzute zone de protecţie sanitară şi hidrogeologică la toate
obiectivele, conform HG 930/2005.

Se va avea în vedere conform referatului Administraţiei Naţionale “Apele Române”
Direcţia Apelor Crişuri:
−

asigurării protecţiei sanitare cu regim sever de restricţie hidrogeologică, a
surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă conf. prevederilor art. 5
din Legea Apelor ur.107/1996 precum şi a regimului restricţional în aceste
zone;

−

respectarea zonelor de protecţie în lungul cursurilor de apă, a digurilor,
canalelor, barajelor şi lacurilor de acumlare şi a altor lucrări hidrotehnice
existente sau propuse şi a regimului restricţional în aceste zone, conform art.40
din Legea Apelor ur, 107/1996;

−

respectarea prevedenlor legale specifice regimului parcurilor naturale,
rezervaţiilor naturale, ariilor protejate şi siturilor Natura 2000 şi marcarea
cartografică a acestora;

−

repezentarea cartografică a zonelor vulnerabile;

−

respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, art.49 cu privire la regimul
restricţional de amplasare a obiectivelor economice şi a locuinţelor în zone
inundabile a albiilor majore;

−

respectarea distanţei minime de 300 m faţă de cursurile de apă a oricăror
depozite organizate de deşeuri menajere.

Luând în considerare cele de mai sus, la fazele următoare ale documentaţiilor de
urbanism PUZ, PUG, PUD, se va reveni conform Ordinului MAPPM 699/1999 la Direcţia
Apelor Crişuri Oradea, cu documentaţiile corespunzătoare întocmite conform Ordinului
MAPPM nr.277/1997, în vederea obţinerii avizelor de gospodărire a apelor.
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La faza de proiectare „studiu de fezabilitate”, în documentaţia pentru fundamentarea
avizului de gospodărire a apelor, aferent fiecărui obiectiv de investiţie, se vor avea în
vedere următoarele:
−

analiza de detaliu, a eventualelor măsuri suplimentare de apărare;

−

corelarea cotelor de amplasare a gurilor de evacuare pentru canalizarea
menajeră, cu cota corespunzătoare debitului maxim de calcul la clasa
normată de apărare;

−

definitivarea cerinţei de apă potabilă şi industriala corespunzătoare
capacităţilor elective ale dotărilor, activităţilor desfăşurale şi consumurilor
specifice normate;

−

corelarea strictă a capacităţilor sistemului de canalizare menajeră cu sursa de
apă figurată.

−

amplasarea balastieielor şi extragerea balastului se va face numai în baza
avizelor de gospodărire a apelor şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor
eliberate de A.N."Apele Române", Direcţia Apelor Crişuri Oradea.

Se va avea în vedere conform referatului Administratiei Naţionale “Apele Române”
Direcţia Apelor Mureş.
La următoarea fază de elaborare a documentaţiei de sinteză, precum şi la executarea
fiecărui obiectiv de investiţii din cele menţionate în PATJ Hunedoara, se va solicita
avizul de gospodărire a apelor; solicitarea va fi fundamentată de o documentaţie
tehnică întocmită conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor 661/2006.
La proiectarea lucrărilor prevăzute în PATJ Hunedoara, se vor avea în vedere
următoarele:
−

ţinând cont de starea corpului de apă de suprafaţă, toate soluţiile tehnice
adoptate trebuie să convingă autoritatea de gospodărire a apelor că este
eliminată orice posibilitate de înrăutăţire a „stării” corpului de apă de
suprafaţă atât prin efluenţi lichizi cât şi prin deşeurile generate de activitatea
propriu-zisă, şi că acestea converg către îmbunătăţirea stării corpului de apă,
fiind astfel în consonanţă pe planul de măsuri care trebuie aplicat acestui
corp de apă; astfel soluţiile tehnice care urmează să fie aplicate tuturor
potenţialelor surse de poluare a apelor de suprafaţă trebuie să respecte
scopul de „atingere şi menţinere a stării bune a apelor”;

−

soluţiile tehnice adoptate trebuie să prezinte garanţii maxime că nu este
posibilă afectarea calităţii apei subterane, deoarece nu este acceptabilă
modificarea stării corpului de apă subterană care este în „starea bună”, iar
corpul de apă subterană afectat va fi supus unor măsuri tehnice care să aibă
ca finalitate aducerea sa în „starea bună”; astfel, soluţiile tehnice preconizate
trebuie să elimine orice suspiciune a poluării apei subterane.

Având în vedere cele de mai sus, autoritatea de gospodărire a apelor îşi rezervă
dreptul ca la fazele ulterioare de promovare a proiectelor să impună, după caz, de
siguranţa/restrictii pentru protejarea corpurilor de apă de suprafaţă/subterană
precum şi pentru atingerea şi menţinerea „starii bune” a apelor de
suprafaţă/subterană.
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La amplasarea obiectivelor componente ale PATJ Hunedoara, se vor avea în vedere
următoarele:
−

existenţa unor lucrări hidrotehnice, posturi hidro metrice, acumulări cu scopul
de alimentare cu apă a diverselor localităţi, lucrări care induc şi zone de
protecţie aferente în conformitate cu prevederile Legii apelor nr, 107/1996 cu
modificările şi completările ulterioare (Anexa 2); amplasarea oricăror
obiective sociale şi/sau economice în zonele de protecţie a lucrărilor
hidrotehnice de orice fel, este interzisă;

−

este interzisă amplasarea de noi obiective sociale şi/sau economice în zonele
inundabile ale cursurilor de apă: pentru amplasarea unor obiective, indiferent
de destinaţie, în aceste zone este obligatorie scoaterea de sub inundabilitate
a zonei; această măsură se va aplica doar cu acordul autorităţii de
gospodărire a apelor exprimat prin,.Avizul de amplasament" (vezi Ordinul
MMOA nr. 2/2006);

−

de-a lungul cursurilor de apă naturale sunt instituite zone de protecţie în
conformitate eu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi
completările ulterioare (Anexa 2); în aceste zone nu este permisă amplasarea
de obiective care ar putea împiedica accesul la şi de-a lungul albiei minore;
instituirea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică din jurul
captărilor/acumulărilor de apă, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi HG 930/2005;

−

−

ariile naturale şi rezervaţiile existente.

Se vor avea în vedere, la implementarea PATJ Hunedoara, existenţa zonelor vulnerabile
la nitraţi şi la poluare a apelor subterane Conform ordinului MMDD nr. 1.552 din 3
decembrie 2008, lista localităţilor unde există surse de nitraţi din activităţile agricole a
fost modificată iar PATJ Hunedoara trebuie să ţină cont de noua listă. De asemenea
trebuie să trateze măsurile ce decurg din Directiva 91/676/EC a UE privind protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, transpusă prin HG
964/2010, aşa cum s-a procedat pentru directivele din sectorul apei potabile şi a apelor
uzate orăşeneşti.
Planul de amenajare a bazinului hidrografic Mureş, finalizat la sfărşitul anului 2009 nu a
prevăzut măsuri privind navigabilitatea râului Mureş. Instituirea unei zone navigabile pe
râul Mureş trebuie corelată şi armonizată atât cu Planul de Amenajare a Bazinului
Hidrografic Mureş elaborat de Admnisiraţia Naţională "Apele Române'’ în colaborare
cu Direcţia Apelor Mureş cât şi cu prevederile Planurilor de management ale ariilor
naturale protejate respective (conform OUG 57/2007), deci instituirea unei/unor zone
navigabile pe râul Mureş va face obiectul Planului de amenajare a bazinului
hidrografic Mureş care se va elabora ulterior (până în anul 2015) dacă vor apare
proiecte eligibile.
Aceste proiecte vor ţine seama de Directiva Cadru a Apei, şi eventualele măsuri
necesar a fi luate, vor fi cuprinse în următoarele Planuri de Amenajare a Bazinului
Hidrografic Mureş, în situţia în care navigaţia ar putea conduce la o stare ecologică
inferioară celei actuale - lucru interzis, în principiu, de Directiva Cadru a Apei, cu
câteva excepţii.
Articolul 4 paragraful 7 al Directivei stabileşte excepţiile de la această regulă cu
precizarea că există o problemă suplimentară dată de impactul asupra ariilor protejate
existente care sunt declarate ca situri Natura 2000.
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În cazul în care se intenţionează să se execute lucrări de captare/acumulare pe cursuri
e apă, precum şi de regularizare, îndiguire, etc, se va avea în vedere în primul rând
asigurarea conectivităţii longitudinale şi transversale a cursurilor de apă; aceaste lucrări
se se vor executa doar cu acordul autorităţii de gospodărire a apelor exprimat prin
„Avizul de gospodărire a apelor” (vezi Legea apelor nr. 107/1996).
Se vor face demersuri pentru iniţierea/finanţarea/punerea în aplicare de proiecte
pentru eliminarea deşeurilor periculoase, decontaminarea solului şi ecologizarea
zonelor puternic afectate de industria minieră şi siderurgică (eliminarea efectelor
poluărilor istorice).
1.5.1.1

Alimentarea cu apă

Obiective:
−

Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;

−

Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările
umane;

−

Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;

−

Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de
epurare a apelor uzate;

−

Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.

Din concluziile analizei existente a judeţului Hunedoara a rezultat accesul redus al
comunităţilor rurale la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea apei potabile şi lipsa
facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate în anumite zone.
La nivel naţional, numai 52% din totalul populaţiei este conectată la reţelele de apă şi
canalizare. În condiţiile în care România a acceptat provocarea de a dezvolta
tratarea apei şi de a creşte gradul de racordare a cetăţenilor până la 70% până în
2015, acest domeniu va avea nevoie de investiţii considerabile. Legislaţia românească
în sectorul de apă este în mare măsură în vigoare şi în conformitate cu acquisul
comunitar, dar sunt necesari paşi suplimentari în vederea conformării depline, în special
în cazul comunităţilor mici.
Ca urmare a negocierilor pentru Capitolul 22 – Mediu, România are o serie de
angajamente ferme ce implică investiţii considerabile în sectorul de apă şi apă uzată,
în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de
Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu acquisul
pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale – până în 2015
pentru 263 aglomerări mai mari de 10.000 locuitori echivalenti (l.e.) şi până în 2018
pentru 2. 346 de aglomerări între 2.000 şi 10. 000 locuitori echivalenţi (l.e.).
Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile
până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83. Mai mult, în urma negocierilor de
aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zonă sensibilă, acest aspect
presupunând obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori
echivalenţi să fie prevăzute cu staţii de epurare cu grad avansat de epurare. Ca
urmare, costuri suplimentare sunt necesare pentru conformare în majoritatea
aglomerărilor urbane cu peste 100.000 l.e., care beneficiază de programele de
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preaderare pentru construcţii/reabilitare de staţii de epurare a apei, astfel încât să se
asigure tratarea avansată (eliminarea azotului şi fosforului).
În pofida unei îmbuntăţiri semnificative a calităţii râurilor în judeţul Hunedora (scădere a
nivelului principalilor indicatori de calitate CBO5 şi CCO, particule solide în suspensie,
conţinutul componentelor periculoase), sunt încă necesare investiţii în special în
vederea reducerii surselor punctiforme de contaminare, care cresc riscul de eutrofizare
a receptorilor naturali şi riscul de îmbolnăvire al populaţiei (apele de suprafaţă folosite
tot în scopul consumului). Luarea în calcul a angajamentelor mai sus menţionate, pe
fondul unei serioase lipse a investiţiilor şi al unor servicii deficitare în sectorul de apă,
presupune nevoi investiţionale semnificative în toată ţara. În orice caz este important să
se ia în considerare, nu numai volumul investiţiei necesare, ci şi contextul instituţional.
Astfel, în sectorul de apă, regionalizarea este o condiţie de bază pentru
implementarea strategiei propuse pentru această axă prioritară.
Procesul de regionalizare a operatorilor existenţi în sectorul de apă a fost iniţiat în
perioada programelor SAMTID de preaderare (Dezvoltarea investiţiilor în Oraşele Mici şi
Mijlocii) şi FOPIP (Program pentru Îmbunătăţirea Performanţei Operaţionale şi
Financiare). Principalul obiectiv al acestui proces a fost crearea unor companii
performante în sectorul de apă, care să poată implementa nu numai finanţarea UE,
cât şi să preia funcţionarea facilităţilor din aglomerările învecinate, în care nu există un
operator capabil să furnizeze acestor municipalităţi sau sate, o structură potrivită de
implementare care să absoarbă fondurile UE. Regionalizarea serviciilor de apă,
planificată în scopul reducerii fragmentării şi pentru realizarea economiilor la scală, este
în derulare.
Investiţiile în sectorul de echipare edilitară – apă - reprezintă un element cheie pentru
trecerea de la un număr mare de furnizori de servicii, de o calitate scăzută, la un număr
limitat de operatori puternici, capabili să furnizeze servicii durabile la tarife acceptabile,
care vor asigura recuperarea costurilor de investiţii şi dezvoltarea ulterioară a sistemelor
de apă.
Strategia
Pentru a îmbunătăţi accesul la utilităţile elementare de apă şi pentru a proteja şi a
reabilita sursele de apă, conform cerinţelor din Directivele privind Apa Potabilă şi
Epurarea Apei Uzate Urbane, există oportunităţi substanţiale pentru finanţarea primelor
programe din cadrul Politicii de Coeziune. Acestea vor contribui la progresul către
obiectivele ambiţioase şi la realizarea programului de implementare până în 2015, cel
târziu, respectiv în 2018, aşa cum a fost stabilit prin Tratatul de Aderare.
Se va acorda prioritate proiectelor mari de infrastructură, care acoperă mai multe
aglomerări la nivel judeţean şi care:
−

vor aduce o contribuţie importantă în conformarea cu directivele de apă şi
apă uzată;

−

vor avea un impact considerabil în ceea ce priveşte dezvoltarea regională
prin adresarea unor nevoi de dezvoltare urgente ale comunităţilor mari, pe
baza unei strategii pe termen lung şi prin îmbunătaţirea capacităţii
instituţionale locale în elaborarea şi implementarea politicilor din sectorul de
apă.
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Prin promovarea sistemelor integrate de apă şi apă uzată într-o abordare regională, se
urmăreşte maximizarea eficientă a costurilor, prin realizarea de economii la scară, în
scopul de a optimiza costurile de investiţii globale şi cele de operare induse de
asemenea investiţii.
Pentru a realiza acest lucru, comunităţile din ariile geografice clar definite (de ex. dintrun bazin hidrografic) sunt încurajate să se grupeze şi să dezvolte un program de
investiţii comun, pe termen lung, pentru dezvoltarea sectorului de apă (Master Planuri
pentru apă/apă uzată). Investiţiile prioritare la nivel regional urmăresc să ofere
populaţiei utilităţi corespunzătoare de apă şi apă uzată, la calitatea cerută şi la tarife
acceptabile.
Proiectele regionale se vor adresa iniţial nevoilor din sectorul de apă din aglomerările
urbane, acolo unde impactul asupra mediului este de obicei mai mare, şi unde
populaţia beneficiară este mai numeroasă.
Unele dintre zonele rurale pot fi, de asemenea, integrate în proiectul regional dacă un
impact semnificativ asupra mediului poate fi justificat şi/sau dacă, componentele
eficiente din punct de vedere al costului pot îmbunătăţi sustenabilitatea investiţiei în
ansamblu.
Priorităţi
Prioritizarea investiţiilor în aria proiectului va ţine, de asemenea, cont de angajamentele
asumate de România în negocierile pentru Capitolul 22. Un obiectiv esenţial al acestor
operaţiuni (proiecte regionale) este de a promova o mai mare eficienţă şi calitate în
oferirea de servicii publice locale, prin investiţii şi promovarea de operaţiuni
independente, bine coordonate şi sustenabile din punct de vedere financiar.
În acest context, asocierea localităţilor învecinate în vederea creării unor structuri
regionale capabile să atragă fonduri internaţionale pentru nevoile lor de investiţii în
domeniul de apă, fonduri care nu pot fi atrase individual, reprezintă deja o tendinţă.
Activităţile pregătitoare pentru Fondurile Structurale şi de Coeziune, care sunt
îndeosebi mari consumatoare de timp pentru proiectele majore, au demarat încă de
la începutul anului 2004. Fonduri de preaderare importante, dar şi împrumuturi externe
şi acorduri bilaterale au fost utilizate la scară largă pentru întocmirea studiilor de
fezabilitate şi a altor documente suport, precum şi pentru susţinerea acţiunilor al căror
scop era îmbunătăţirea guvernării instituţionale, în vederea creşterii rolului autorităţilor
locale în implementarea proiectelor, în licitarea şi contractarea acestora. Sprijinul
JASPERS este, de asemenea, disponibil pentru proiecte majore. Furnizarea de granturi
sectorului de apă şi apă uzată este condiţionată de înfiinţarea Companiilor Regionale
de Apă (operatori regionali) şi a Asociaţiilor de Municipalităţi în conformitate cu
criteriile specificate la capitolul 5.1 Management (secţiunea – Prevederi specifice
pentru implementarea adecvată a POS Mediu).
Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial pentru îndeplinirea cerinţelor
din aquis-ul privind protecţia mediului în sectorul apă şi apă uzată, întrucât este nevoie
de companii de apă experimentate care să realizeze obiectivele investiţionale şi care
să garanteze calitatea funcţionării facilităţilor construite. Fără finanţare sub formă de
grant, majoritatea operatorilor mici nu vor fi capabili să se conformeze aquis-ului. Prin
urmare, există un stimulent puternic ca diferiţi operatori să se asocieze în vederea
înfiinţării unei companii regionale de apă şi să depăşească astfel potenţialele
probleme administrative. Acest lucru este important, în special pentru faptul că
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operatorii regionali de apă vor avea o funcţie de implementare centrală în operaţiunile
POS.
Autorităţile Locale (Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt
beneficiarii operaţiunilor cuprinse în acestă axă prioritară. Investiţiile din sectorul de
apă, necesare pentru conformarea cu aquis-ul comunitar relevant, sunt mai mari
decât cele care pot fi implementate în cadrul POS Mediu în perioada 2007-2013.
De aceea, investiţii suplimentare în sectorul de apă sunt planificate din alte surse, după
cum urmează:
−

Programul Naţional pentru Dezvoltare Ruralaă co-finanţat de UE în perioada
2007-2013 şi coordonat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(MADR), va include investiţii în infrastructura de apă în zonele rurale;

−

Programe Guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu şi apă
2006 – 2009, care includ investiţii prioritare conform Planurilor Naţionale pentru
Implementarea Acquis-ului de Mediu - Programul Guvernamental pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din Zonele Rurale în perioada 2006-2008 prevede
investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată;

−

Fondul Naţional de Mediu asigură co-finanţarea unor investiţii limitate în
sectorul de apă;

−

Împrumuturi externe sau diferite forme de PPP sunt, de asemenea, soluţii avute
în vedere pentru anumite aglomerări urbane.

Zonele rurale vor continua să primească sprijin guvernamental din bugetele locale şi o
contribuţie substanţială este aşteaptată pe baza Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007-2013 finanţat din FEADR. POS Mediu se concentrează, din motive de
eficienţă (rezultat pe cap de locuitor) către aglomerările medii şi mari. POS Mediu este
orientat către crearea unor poli de bunăstare şi activităţi care să aibă un impact pozitiv
pe termen mediu asupra dezvoltării localităţilor rurale din împrejurimi. Investiţii
importante în sectorul infrastructurii de apă sunt, de asemenea, planificate după 2013,
în vederea conformării totale cu aquis-ul UE.
Domenii majore de intervenţie:
−

Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată;

−

Construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării;

−

Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile;

−

Extinderea/reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de
canalizare;

−

Construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate;

−

Construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor;

−

Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a
pierderilor, etc.
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Îmbunătățirea alimentării cu apă a localităţilor
−

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă în localităţile:
Săntămăria-Orlea, Batiz, Sânpetru-Hunedoara, Sânpetru, Orăştie, Bucureşci,
Crişcior, Vaţa de Jos, Buceş, Stănija, Mihăileni, Vâlcele, Tomeşti;

−

Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă şi canal în localităţile:
Tirici, Jieţ, Sibişel;

−

Reţea de distribuţie propusă: Bârcea Mare, Podele, Dealu Mare, Vălişoara;

−

Alimentare cu apă: Comuna Cerbal, Comuna Dobra (Făgeţel, Dobra,
Lăpuşnic, Răduleşti, Stânceşti), Com. Ghelari: Plopi, Ghelari, Ilia;

−

Staţie de pompare propusă: Hăşdat, Răcăştie, Ceangăi, Archia, Aurel Vlaicu,
Vulcan, Brad, Valea Bradului, Poieniţa, Bucureşci, Tărăţel, Crişcior, Dealul Viilor,
Strei-Săcel, Oituz, Bejan, Haţeg, Simeria, Călan, Orăştie, Geoagiu, Pestişu Mare,
Criştur, Luncoiu de Jos, Certej, Bocşa Mică;

−

Reabilitare staţie de pompare: Ilia;

−

Reabilitări şi extinderi reţele distribuţie apă: Hăşdat, Răcăştie, Hunedoara,
Aurel Vlaicu, Vulcan, Archia, Deva, Crişcior, Bucureşci, Valea Bradului, BradTărăţel, Haţeg, Călan, Streisângeorgiu, Ohaba Streiului, Strei Săcel, Geoagiu,
Bârcea Mică, Sântandrei, Certej, Baru, Ghelari, Ilia;

−

Reabilitare Rezervor: Hunedoara, Deva, Brad, Haţeg, Simeria, Dealul Paiului,
Mintia, Bejan, Scoruş, Sântuhalm, Geoagiu Sat, Ghelari;

−

Staţie de epurare propusă: Comuna Dobra, Lapuşnic, Râu de Mori, Clopotiva,
Ostrov, Ostrovu Mic, Oraş Simeria, Ghelari, Ilia;

−

Majorarea capacităţii de înmagazinare: Sântuhalm, Brad, Crişcior, Tărăţel,
Poieniţa, Călan, Hunedoara-Sântuhalm, Archia, Mintia, Haţeg, Simeria, Sibişel,
Orăştie, Geoagiu Sat, Bocşa Mică, Baru, Ilia, Criştur;

−

Rezervor propus: Archia.

Înmagazinarea apei
Capacitatea de înmagazinare a rezervoarelor trebuie calculată în funcţie de
consumatorii arondaţi fiecărui rezervor şi de volumul de incendiu care trebuie constituit.
Există soluţia amenajării unor rezervoare de înălţime din care apa să fie distribuită
gravitaţional la consumatori, sau a unor rezervoare îngropate din care consumatorii să
fie alimentaţi prin pompare. În situaţia în care alimentarea rezervorului de înălţime
trebuie făcută prin pompare, este necesar să se studieze şi varianta amenajării unui
rezervor care primeşte apa gravitaţional şi consumatorii sunt alimentaţi prin pompare,
deoarece consumul de energie pentru pompare este acelaşi.
Pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă şi de incendiu a teritoriului interurban
propus, rezervoarele existente nu sunt suficiente. Se propune amenajarea unor noi
rezervoare de înmagazinare, astfel:
−

Pentru zona Archia, un rezervor de înălţime cu volumul de 2x300mc care se
poate realiza în două etape. Rezervorul va fi alimentat prin pompare de la o
staţie de pompare, care va fi amenajată în incinta rezervoarelor de pe Dealul
Paiului, Deva şi va distribui gravitaţional apa în Archia şi zona înconjurătoare;
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−

Pentru zona superioară Criştur - Vest se propune amenajarea în două etape a
unui alt rezervor de înălţime 2x300mc, care va fi alimentat prin aceeaşi
conductă şi staţie de pompare ca şi rezervorul propus pentru zona Archia. În
situaţia în care acest rezervor va fi realizat, partea de vest a actualei localităţi
Criştur va fi arondată acestui rezervor, iar rezervorul proiectat în cadrul
proiectului “Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Criştur” va
putea prelua alimentarea unei părţi din zona cuprinsă între Sântuhalm şi
Criştur;

−

Pentru zona Bârcea Mare şi Bârcea Mică - zona joasă, se propune
amenajarea unui rezervor de înălţime în apropierea actualului rezervor al
fabricii de cherestea Bârcea Mare. Alimentarea acestuia se va face prin
pompare din aducţiunea Haţeg - Deva, staţia de pompare fiind amenajată la
rezervoarele existente ale Simeriei;

−

Localitatea Bârcea Mică va putea fi alimentată şi din reţeaua localităţii
Criştur, dar acest lucru nu mai este recomandat;

−

Pentru zona Peştişu Mare şi Bârcea Mică – zona înaltă, se propune
amenajarea unui rezervor de înălţime care va fi alimentat prin pompare din
aducţiunea Deva - Haţeg, prin aceeaşi conductă de refulare care
alimentează şi rezervorul propus Bârcea Mare;

−

Pentru zona Hunedoara - est, situată la cote înalte, se propune amenajarea
unui rezervor de înălţime alimentat prin pompare din aducţiunea Haţeg Deva. Staţia de pompare va fi amenajată în Călanul Vechi, iar conducta de
refulare va fi instalată parţial prin relining, utilizând conducta de refulare apă
existentă Batiz - Hunedoara, care nu mai este utilizată. Acest rezervor va
distribui apa şi în localitatea Hăşdat, care nu este alimentată cu apă în
totalitate;

−

Aceste ultime trei rezervoare vor fi realizate în etape, fiecare rezervor având
capacitatea 2x300mc;

−

Pentru zona Roci - Deva, situată în prelungirea străzii Vulcan, se propune un
rezervor de înălţime amplasat în partea superioară în dreapta drumului Deva Cozia;

−

Acest rezervor va fi alimentat prin pompare de la o staţie de pompe care se
propune a fi amenajată la rezervoarele 2x200mc Oituz;

−

De asemenea, se propune amenajarea unui rezervor de captat în partea
superioară a străzii Dimitrie Cantemir din Deva. Acest rezervor va fi alimentat
prin staţia de pompare proiectată în cartierul Viile Noi, care este în execuţie.

Distribuţia apei
Fiecare dintre rezervoarele propuse va avea o reţea de distribuţie aferentă echipată
cu hidranţi de incendiu.
În situaţia în care reţelele de apă existente ale localităţilor vor fi reabilitate şi se vor
diminua drastic pierderile de apă, nu mai sunt necesare alte rezervoare în afara celor
propuse, întreaga zonă situată în apropierea drumului DN7 putând fi alimentată prin
extinderea reţelelor de distribuţie a localităţilor Deva, Simeria şi Sântuhalm. Teritoriul
dintre Hunedoara şi Criştur situat în stânga râului Cerna, va fi alimentat cu apă prin
extinderea reţelei de distribuţie a Hunedoarei.
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Localitatea Uroi va fi alimentată cu apă potabilă din reţeaua de apă a Simeriei şi nu
necesită rezervor, iar satul Cărpiniş va prelua apă din reţeaua satului Uroi, fiind
alimentat cu apă prin pompare. În acest scop se va amenaja o staţie de pompare la
ieşirea spre Cărpiniş, iar în zona superioară a satului Cărpiniş un rezervor de captat.
Soluţia de alimentare cu apă a satelor Uroi şi Cărpiniş a fost stabilită prin studii de
fezabilitate întocmite la solicitarea Primăriei Simeria, în prezent fiind în curs de elaborare
proiectele tehnice.
1.5.1.2

Canalizare

Pentru zonele interurbane pe care se vor realiza construcţii, se propun o serie de
amenajări pentru canalizarea apelor uzate menajere şi pluviale după cum urmează:
Îmbunătăţirea canalizării şi epurării apelor uzate în localităţi
−

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare existente în localităţile:
Hunedoara, Sântuhalm, Deva, Archia, Bârcea Mare, Bârcea Mică, Peştiş,
Simeria, Sânandrei, Criştur, Simeria Veche, Uroi, Cărpiniş, Orăştie, Haţeg;

−

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare în jurul lacului de acumulare
Cinciş, Brad, Crişcior, Bucureşci, Zdrapţi, Buceş, Stănija, Mihăileni, Vâlcele;

−

Realizarea sistemului de canalizare şi epurare în localităţile: Tirici, Jieţ, Sibişel;

−

Extindere reţea de canalizare: Brad, Simeria, Comuna Teliucu Inferior (Teliucu
Inferior, Cincis Cerna, Teliucu Superior), Răcăşdie, Hasdat, Hunedoara, Aurel
Vlaicu, Vulcan, Deva, Archia, Bucureşci, Crişcior, Valea Bradului, Brad,
Sântămăria Orlea, Haţeg, Barcea Mică, Luncoiu de Sus, Luncoiu de Jos,
Stejerel, Bocşa Mică, Baru, Ghelari;

−

Reţea de canalizare propusă: Dobra (Roşcani, Mihăieşti, Dobra, Lăpuşnic),
Râu de Mori (Clopotiva, Ostrov, Ostrovu Mic), Barcea Mare, Sântandrei, Pestişu
Mare, Luncoiu de Sus, Luncoiu de Jos, Stejerel, Ilia;

−

Extinderea Staţiei de Epurate a Apelor Uzate Dănuţoi – Etapa de epurare cu
treapta tertială;

−

Extinderea Staţiei de Tratare a apei Valea de Peşti;

−

Reabilitarea Staţiei de Tratare a Apei Jieţ;

−

Extinderea reţelelor de apă/apă uzată pentru municipiile Petroşanişi Petrila;

−

Extinderea reţelelor de apa/apa uzata pentruoraşul Aninoasa şi municipiul
Vulcan;

−

Reabilitare staţie de tratare: Sânpetru, Sântuhalm, Deva, Crişcior, Brad,
Sântămăria Orlea, Călan, Haţeg, Simeria, Săntandrei, Sibişel, Orăştie, Geoagiu,
Luncoiu de Jos, Certej, Baru, Ghelari.

Dezvoltare durabilă a gospodaririi apei
Măsurile structurale pentru dezvoltarea amenajării bazinelor hidrografice vor fi
prevăzute în Schema Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice Mureş, Jiu,
Crişuri.
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Pentru asigurarea necesarului de apă şi pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale a
alimentării cu apă în judeţul Hunedoara, se impun lucrări de amenajări la sursele de
apă şi măsuri de îmbunătăţire a sistemului de transport, înmagazinare şi distribuţie a
apei:
−

La staţia de tratare a apei Sântămăria-Orlea, care este principala sursă pentru
alimentarea cu apă a teritoriului interurban, sunt necesare lucrări de
reabilitare şi modernizare în scopul asigurării, în permanenţă, a unui debit de
apă tratată de 1.000 l/s. Pentru aceasta este necesar să se îmbunătăţească
sistemul de decantare actual care la turbidităţi crescute ale apei captate
reduce capacitatea de tratare a staţiei şi impune hiperclorinarea apei;

−

De asemenea, sunt necesare lucrări de refacere a drenajului şi de înlocuire a
nisipului la o parte din filtre şi de punere în funcţie a instalaţiei de microsite.
Sunt necesare şi înlocuiri de echipamente hidromecanice precum şi
automatizarea sistemului de tratare a apei. Este necesar un studiu care să
concluzioneze dacă actuala staţie de tratare Batiz trebuie menţinută sau
trebuie dezafectată;

−

La Staţia de tratare Sânpetru, Hunedoara sunt necesare lucrări de creştere a
capacităţii de tratare a apei concomitent cu îmbunătăţirea calităţii apei
tratate. Este necesar un studiu de specialitate care să stabilească o soluţie
corectă din punct de vedere tehnic şi economic referitoare la creşterea
capacităţii de tratare, având în vedere că staţia de tratare are o vechime
mare şi o tehnologie de tratare depăşită;

−

La sursa subterană Sânpetru este necesară echipare cu pompe noi a puţurilor
forate;

−

Transportul apei între surse şi rezervoarele de înmagazinare;

−

Prin creşterea până la 1.000 l/s a debitului furnizat de staţia de tratare
Sântămăria-Orlea, capacitatea de transport gravitaţional a actualei aducţiuni
Haţeg - Deva va fi depăşită. Pentru transportul unui debit de apă mai mare
există soluţia pompării, menţinând aceeaşi conductă, sau soluţia executării
pe un traseu paralel a unei alte aducţiuni. Chiar şi actuala aducţiune necesită
înlocuirea actualelor tronsoane care sunt executate cu tuburi de beton
precomprimat, cu ţevi de oţel sau de poliesteri armaţi (PAFSIN), care să reziste
la presiuni mai mari, sporind capacitatea de transport a actualei aducţiuni
care nu utilizează pentru transportul apei întreaga sarcină hidraulică
disponibilă. Soluţia optimă trebuie stabilită prin studii de specialitate;

−

Se propune totuşi reabilitarea tronsoanelor cu probleme ale aducţiunii
existente şi executarea pe un traseu paralel a unei alte aducţiuni, această
soluţie oferind în plus o mai mare siguranţă în privinţa transportului apei;

−

În situaţia amenajării unor rezervoare de înmagazinare pe amplasamente noi,
care vor alimenta consumatorii din teritoriul interurban propus, sunt necesare
racorduri între sursele sau aducţiunile existente, sau propuse şi aceste
rezervoare şi dacă este necesar trebuie prevăzute şi staţii de pompare care să
asigure umplerea acestora în situaţia în care presiunile disponibile în aducţiuni
nu sunt suficiente.

Astfel se propune dezafectarea actualei staţii de epurare Buituri şi reabilitarea reţelei
de canalizare a municipiului Hunedoara.
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Se propune, de asemenea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea pe acelaşi
amplasament a staţiei de epurare Sântuhalm. Pentru apele de canalizare provenite din
Hunedoara şi localităţile situate în lunca râului Cerna se propune amenajarea unui nou
colector de canalizare care va conduce apele la staţia de epurare Sântuhalm.
Pentru municipiul Deva, se propune reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi
execuţia unei noi staţii de epurare pe acelaşi amplasament, dar care să facă faţă
exigenţelor actule privind calitatea apelor epurate. Se propune ca atunci când există
condiţii, reţelele noi de canalizare să fie proiectate în sistem separativ.
Având în vedere că prin introducerea în intravilan a unei mari suprafeţe de teren,
coeficienţii de scurgere vor creşte foarte mult şi implicit vor creşte şi debitele de ape
meteorice care trebuie canalizate, trebuie studiată şi varianta canalizării separate a
apelor meteorice colectate din zona de sud-est a municipiului Deva şi evacuarea
acestora spre Mureş, prin pompare pe un traseu scurt, pentru a evita tranzitarea
municipiului cu debite foarte mari de ape meteorice.
La intrarea în staţia de tratare Deva va fi amenajat un bazin de retenţie şi preaplin
pentru apele de canalizare provenite din municipiul Deva.
Lucrările de reabilitare a reţelei de canalizare vor consta în lucrări de decolmatare a
canalelor existente şi de înlocuire a celor degradate sau subdimensionate.
În partea incipientă a colectorului pluvial va fi amenajat un bazin de retenţie pentru
ape pluviale.
Pentru zona Criştur - Vest se propune amenajarea a două colectoare menajere care
vor colecta apele uzate şi le vor conduce spre canalizarea proiectată a localităţii
Criştur. Apele meteorice vor fi dirijate spre Pârâul Almaşului şi spre Cerna.
Pentru zona Bârcea Mare - Bârcea Mică - Peştiş se propune realizarea unei singure
reţele de canalizare. Apele colectate vor fi pompate în colectorul de canalizare
Hunedoara - Sântuhalm. Apele meteorice vor fi conduse la râul Cerna.
Pentru zona Hunedoara - Est se propune o reţea de canalizare menajeră prin
extinderea reţelei de canalizare a municipiului Hunedoara.
Pentru zona de extindere situată în dreapta tronsonului Sântuhalm - Deva a DN7 se
propune amenajarea unei reţele de canalizare în sistem unitar, prin care apele vor fi
conduse spre reţeaua de canalizare, reabilitată a municipiului Deva.
În teritoriul interurban propus în dreapta căii ferate Simeria - Ilia şi situat la vest de râul
Cerna va fi extinsă reţeaua de canalizare menajeră a cartierului Devei, situat peste
calea ferată, iar pentru apele pluviale din această zonă se propune canalizarea
separată şi evacuarea lor în Mureş, prin amenajarea unei treceri pe sub digul Mureşului.
Pentru porţiunea de teritoriu dintre Simeria şi Sântandrei şi cea dintre Simeria şi râul
Cerna, se propune o reţea de canalizare în sistem separativ. Un colector menajer
principal va fi amenajat pe un traseu paralel cu calea ferată, şi va colecta apele
menajere din toată zona, conducându-le la staţia de epurare extinsă şi reabilitată de
la Sântuhalm. Acest colector poate fi dimensionat pentru a prelua întreg debitul
menajer rezultat din Simeria, situaţie în care actuala staţie de tratare a Simeriei nu mai
este necesară şi va fi dezafectată.
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Pentru Simeria Veche şi teritoriul cuprins între Simeria şi râul Strei se propune o reţea de
canalizare în sistem separativ. Apele uzate menajere vor fi conduse la o staţie de
epurare care va fi amplasată pe malul stâng al Mureşului, iar apele meteorice vor fi
conduse spre Strei şi spre Mureş.
În localităţile Criştur şi Sântandrei se propune realizarea canalizării conform prevederilor
proiectelor existente.
Pentru localităţile Uroi şi Cărpinş se propune realizarea de reţele de canalizare
menajeră în fiecare localitate şi amenajarea unei singure staţii de epurare pentru
ambele localităţi. Staţia de epurare va fi amplasată în apropierea râului Mureş.
Aceste propuneri sunt cuprinse în:
Proiecte iniţiate/soluţii identificate pe termen scurt, mediu şi/sau lung pentru rezolvarea
problemelor, cuprinse în PLAM/PNAM:
Tabelul 1-11: Proiecte iniţiate/soluţii identificate pe termen scurt, mediu şi/sau lung pentru rezolvarea problemelor

1

Îmbunătăţirea calităţii apei râului Jiul de Est şi Vest prin eliminarea deversărilor apelor
menajere provenite de la subunităţile miniere aparţinătoare Companiei Naţionale a Huilei
S.A. – Lonea, Petrila, Paroşeni, Vulcan, Uricani (jud. Hunedoara)

2

Regularizare canal Cerna, satele Bârcea Mică şi Bârcea Mare

3

Regularizare pârâul Popi, oraş Simeria

4

Regularizare şi decolmatare Valea Cărpiniş, oraş Simeria

5

Amenajare curs râul Mureş, oraşul Simeria

6

Canalizarea apelor menajere şi staţie de pompare-epurare, Simeria

7

Alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Deva şi localităţile aparţinătoare

8

Regularizare canal Strei, oraş Simeria

9

Extinderea şi reabilitarea sistemului de distribuţie a apei în municipiul Orăştie

10 Gestionarea sistemului integrat de apă uzată în municipiul Orăştie
11 Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate Haţeg
12 Canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru localitatea Simeria Veche, oraş
Simeria
13 Reabilitarea reţelelor de canalizare în oraşul Haţeg
14 Reţea integrată de alimentare cu apă (monitorizare, măsurare, captare, depozitare,
tratare, transport, exploatare, deversare a apei destinate consumului uman şi epurare) –
oraşul Uricani, Valea de Brazi şi Câmpul lui Neag
15 Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă în municipiul Brad
16 Extindere şi reabilitare sistem canalizare în municipiul Brad
17 Reducerea poluării şi a consumului de resurse la S.C. TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara, prin
modernizarea fluxurilor de decantare-filtrare (strada Zlaşti, cartier Zlaşti)
18 Realizarea canalizării apelor menajere şi a staţiilor de epurare a apelor menajere uzate în
O.N. Călan, O.V. Călan şi localităţile aparţinătoare: Streisângeorgiu, Crişeni, Batiz, Nădăştia
de Sus, Nădăştia de Jos, Strei, Strei - Săcel, Strei - Ohaba, Valea Sângeorgiului

Obiectivul general al 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.
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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.
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.

Obiective specifice:
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 ş.a.

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.
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Cartograma P 5: Gospodărirea complexă a apelor – extras din PATJ HD 1998
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Cartograma P 6: Propunerea barajului coform studiului din 1991 al Institutului de Studii şi Proiectări Hidrotehnice S.A.
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Cartograma P 7: Acumulări de apă
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Cartograma P 8: Localităţi cu sisteme centralizate de apă-canal
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Cartograma P 9: Majorare debit captare-tratare şi înmagazinare

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 122/340

Cartograma P 10: Reabilitarea reţelei de canalizare şi extinderea reţelei de distribuţie a apei
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Cartograma P 11: Staţii de epurare
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1.5.2

Reţeaua de căi de comunicatii şi transport

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 actuală de conectare la reţele de autostrăzi şi la reţele de căi
ferate moderne face ca teritoriul studiat să fie prost conectat, atât pe căile rutiere cât
şi pe căile feroviare cu EU.
1.5.2.1

Reţeaua de transport rutier

Din punct de vedere al accesibilităţii rutiere poziţia geopolitică 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, actualmente concretizat prin rutier pe E68/7, respectiv prin calea ferată
Curtici-Bucureşti-Constanţa. A două cale de comunicaţie majoră este E79/76, venind
de la Oradea şi ducând 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.
LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, apărută în
Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 806/26.IX.2006, Direcţii de dezvoltare
prevăzute în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Reţele de
transport, 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), stabileşte Coridorul de transport multimodal PanEuropean IV pe traseele descrise mai sus.
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 judeţului Hunedoara cu zona de nord-vest a României.
Traseul autostrăzii descrise mai sus, în zona de studiu, este preluat întocmai în
propunerile prezentei documentaţii.
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 economică, ceea ce poate duce la pierderea avantajelor
oferite de poziţia geografică.
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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.
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 reabilitarea 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).

Concluzii ale analizei situaţiei existente:
−

Localizarea Romăniei 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 re-localizarea 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.

Dezvoltarea infrastructurii de transport naţionale, regionale şi locale reprezintă o
condiţie necesară pentru implementarea cu succes a celorlalte priorităţi de dezvoltare
ale judeţului Hunedoara şi ale României pentru perioada 2001-2013, contribuind la
creşterea mobilităţii persoanelor şi mărfurilor, integrarea polilor de dezvoltare cu
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reţeaua trans-europeană de transport, cât şi la combaterea izolării zonelor
subdezvoltate.
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - Sectiunea I - Reţele de transport– (Legea
Nr. 363 din 21 septembrie 2006) cuprinde direcţiile de dezvoltare ale infrastructurii de
transport prevede liniile directoare ale căilor de comunicaţie de interes european,
naţional şi regional, urmând ca în cadrul prezentei documentaţii să se identifice
proiectele prioritare la nivel judeţean, precum şi măsurile necesare de armonizare cu
obiectivele strategice pentru dezvoltarea echilibrată a economiei şi înscrierea în
dinamica dezvoltării naţionale şi europene.
Dezvoltarea sectorului turistic solicită cu prioritate dezvoltarea reţelei de drumuri la nivel
judeţean şi local. În sprijinul acestui fapt stă demersul iniţiat de Comisia Prezidenţială
pentru Patrimoniu Construit pentru includerea pe Lista Patrimoniului UNESCO a unei
întinse suprafeţe din judeţul Hunedoara ca zonă de peisaj cultural ce integrează vechi
ţinuturi româneşti din sud-vestul Transilvaniei, peisaje istorice cu valori excepţionale de
patrimoniu cultural şi natural, care se desfăşoară de-a lungul cursului inferior al râului
Strei, pe Valea Mureşului şi până în Munţii Apuseni, învecinându-se cu munţii Poiana
Ruscă, Retezat şi Şureanu, în perimetrul judeţului se întrepătrund cinci zone etnofolclorice, fiecare cu porturi şi obiceiuri diferite: Ţara Haţegului, Platoul Luncanilor, Ţinutul
Pădurenilor, Ţara Zarandului şi Ţara Moţilor. „Patrimoniul cultural cuprinde monumente
istorice excepţionale, ilustrând o secvenţă cronologică extinsă”, se arată în
argumentaţia comisiei.
Punerea în valoare a zonelor turistice va avea efecte pozitive asupra dezvoltării rurale
ce până în prezent au accesibilitate rutieră foarte redusă. Aceste priorităţi de
dezvoltare a reţelei rutiere urmăresc axele culoarelor de interes local ce vor avea
caracter de traseu turistic.
Obiectivul strategic al Cadrului Naţional Strategic de Referintă (CNSR) pentru perioada
2007-2013 promoveaza competitivitatea, dezvoltarea infrastructurii esenţiale, formarea
şi uzul eficient al resurselor umane, în vederea reducerii disparităţilor de dezvoltare
economică şi socială dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene.
Obiectivul specific pentru sectorul transporturi se concentrează pe principiile unei
dezvoltări adecvate a unei infrastructuri durabile, moderne, corespunzator intreţinută,
facilitând mobilitatea eficientă şi în condiţii de siguranţă pentru persoane şi mărfuri la
nivel naţional şi în cadrul Europei, contribuind pozitiv şi intr-o manieră semnificativă la
dezvoltarea economică a Romaniei.
În cadrul CNSR, sectorul transporturi este pe deplin consecvent şi promovează
strategiile Lisabona şi Göteborg privind dezvoltarea durabilă, ocuparea forţei de
muncă şi creşterea economică.
Din Analiza situatiei existente a rezultat că sistemul de transport din România este
insuficient dezvoltat şi de calitate slabă în comparaţie cu statele membre ale Uniuni
Europene. Prin urmare, obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport
este formulat astfel: Asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne şi
durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sustenabilă a
economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, astfel încât volumul activităţii de transport în
PIB să crească de la 3,6 miliarde euro la minim 7,0 miliarde eură până în anul 2015.
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Obiectivele POS Transport sunt:
−

Promovarea în România a unui sistem de transport care va facilita deplasarea
eficientă, rapidă şi în condiţii de siguranţă a pasagerilor şi a mărfurilor cu
servicii la standarde europene, la nivel naţional, între regiuni şi în cadrul
acestora precum şi la nivel european;

−

Promovarea dezvoltării unui sistem de transport echilibrat pentru toate
modurile de transport inclusiv intermodalitate;

−

Minimizarea efectele adverse ale activitaţii de transport asupra mediului prin
promovarea politicilor durabile;

−

Realizarea obiectivelor din cadrul CNSR.

Prioritatea 1: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport Trans-europene
Va fi în întregime finanţată din Fondul de Coeziune. Aceasta va asigura baza pentru
creşterea traficului de pasageri şi de mărfuri pe infrastructura de transport rutieră,
feroviară, navală şi aeriană situată pe TEN-T, inclusiv activităţile intermodale. Prioritar
pentru POS-T va fi dezvoltarea autostrăzilor şi modernizarea infrastructurii feroviare,
pentru asigurarea interoperabilităţii de-a lungul axei prioritare TEN-T-7 şi 22. Atenţie
specială va fi acordată transportului pe căile navigabile interioare pe TEN-T-18.2.
Această prioritate va întări coeziunea teritorială dintre România şi statele membre ale
Uniunii Europene, prin reducerea timpilor de călătorie către principalele destinaţii
interne şi internaţionale.
Va fi realizată prin dezvoltarea şi modernizarea autostrăzilor, a infrastructurii feroviare,
navale şi aeriene în vederea îmbunătăţirii calităţii, eficienţei şi vitezei serviciilor de
transport, door-to-door, cu volume mai ridicate ale traficului de mărfuri şi călători.
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere Trans-europene va urmări finalizarea
autostrăzilor aflate în construcţie, construirea de noi autostrăzi, drumuri expres şi alte
drumuri, construirea variantelor ocolitoare a oraşelor situate pe TEN-T sau adiacente,
precum şi modernizarea drumurilor şi podurilor situate pe TEN-T.
In conformitate cu angajamentele făcute de România pe durata procesului de
negociere pentru Capitolul 9 „Politica de transport”, în domeniul transportului,
implementării proiectelor pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
pe traseul Coridorului Pan-European de transport nr.IV reprezintă o prioritate absolută.
În paralel se va moderniza şi infrastructura feroviară prin creşterea vitezei maxime de
circulaţie la 160km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.
O importanţă deosebită se va acorda legăturilor între punctele de creare a fluxurilor de
călători, asigurând o legătură rapidă şi confortabilă între acestea şi creşterea
accesibilităţii zonelor adiacente reţelei TEN-T.
Această prioritate urmareşte îmbunătăţirea accesibilităţii la TEN-T pentru traficul de
calători şi mărfuri de la nodurile generatoare de trafic localizate în afara TEN-T; de
asemenea, dezvoltarea şi modernizarea secţiunilor prioritare situate pe infrastructura
naţionala de transport din afara TEN-T, care conectează nodurile generatoare de trafic
cu TEN-T.
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Modernizarea şi dezvoltarea secţiunilor de infrastructură de transport terestru în
vederea accesului la TEN-T.
Operaţiunea vizează modernizarea/dezvoltarea secţiunilor prioritare ale reţelei
naţionale de infrastructură de transport localizate în afara TEN-T, care conectează
nodurile generatoare de trafic ce includ populaţia şi centrele urbane şi industriale sau
de afaceri, aeroporturi, porturi, etc. în TEN-T. Beneficiarii fondurilor financiare pentru
această operaţiune vor fi proprietarii de infrastructură.
Prioritatea 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional
Obiectivul acestei priorităţi constă în îmbunătăţirea serviciilor pentru calători (rutiere şi
feroviare) şi mărfuri (rutiere, feroviare şi navale) pe secţiunile prioritare de infrastructură
de transport de pe TEN-T; precum şi cele de pe reţeaua naţională din afara TEN-T2.
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale
Operaţiunea se adresează modernizării şi dezvoltării secţiunilor prioritare de
infrastructură rutieră de pe TEN-T precum şi celor din afara TEN-T. Infrastructura rutieră
de interes naţional va fi dezvoltată şi modernizată, conducând la îmbunătăţirea
accesului la centrele urbane şi industriale şi în general la nodurile generatoare de trafic.
În acest scop, fluxurile de trafic existente precum şi cele prognozate pentru perioada
de programare 2007- 2013, vor fi avute în vedere. Această operaţiune va facilita
deplasarea proviziilor locale neprelucrate către regiunile industriale, precum şi
promovarea folosirii acestora. De asemenea, va fi facilitat accesul forţei de muncă
către aceste regiuni.
Principalele disfuncţiuni sunt generate în punctele nodale ale reţelei rutiere naţionale –
respectiv în zonele de traversare a localităţilor, cu probleme de amplasament. În
continuarea acestei dificultăţi se dezvoltă o altă disfuncţionalitate, respectiv
dezvoltarea suprafeţei de intravilan de-a lungul reţelei rutiere; o altă disfuncţionalitate
frecventă este generată de traversarea zonelor ce cuprind situri arheologice sau
monumente istorice pe traseul drumului naţional – această situaţie determină studii de
specialitate, lucrări de scoatere de sub supraveghere arheologică.
Pentru diminuarea sau eliminarea în totalitate a situaţiilor de disfuncţionalitate se vor
prevedea variante ocolitoare ale localităţilor cu stricta respectare a limitei de intravilan
propuse în interiorul inelului de ocolire şi drumuri paralele cu drumurile naţinale, de
deservire şi descărcare pentru preluarea fluxului local. Acest demers presupune
rezervarea de teren pentru realizarea variantelor de ocolire, a sub şi supra-traversărilor,
a drumurilor de deservire locală, indiferent de natura proprietăţii asupra terenului.
Localităţile aflate în situaţii de disfuncţionalitate şi unde este necesară aplicarea
măsurilor sunt marcate în planşele anexate.
Prioritatea 3: Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi
Această prioritate se adresează dezvoltării durabile a sectorului transporturi în România,
precum şi pentru concluziile Consiliului European de la Cardiff (1998) şi Strategia
Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă (Goteborg 2001). Va promova creşterea
nivelului de siguranţă, va minimaliza efectele adverse asupra mediului, va promova
transportul intermodal şi va pune în siguranţă infrastructurile de transport faţă de
dezastrele naturale.
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Promovarea transportului intermodal
Aceasta operaţiune promovează transportul intermodal şi va implementa proiectele
pentru facilitarea vitezei, siguranţei şi transbordării confortabile a persoanelor şi
mărfurilor de pe un mod de transport pe altul prin crearea centrelor logistice pentru
conexiunile intermodale: feroviar/rutier, feroviar/naval, feroviar/maritim, feroviar/aerian,
rutier/naval, rutier/maritim şi rutier/aerian.
Iniţiativele vor cuprinde noi platforme multimodale pentru mărfuri pe aeroporturile
internaţionale; de asemenea, vor fi iniţiative pentru promovarea Portului Deva.
Accentul va fi pus pe proiectele intermodale care vor imbunătăţi accesibilitatea
zonelor turistice şi a resorturilor sau a zonelor cu potenţial turistic.
Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
Această operaţiune vizează asigurarea implementării standardelor europene de
siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi pentru intermodalitate. Va fi
controlată de autorităţile de transport din subordinea MTCT. În cadrul acestei
operaţiuni vor fi implementate o serie de iniţiative, dintre care:
Drumuri mai sigure
Implementarea programului meteo SIMIN (INMH) la nivel naţional (Secţiile şi Districte de
Drumuri).
−

Introducerea unei tehnologii moderne pentru folosirea unor procedee şi
materiale care să ducă la reducerea grosimii constructive a straturilor rutiere şi
creşterea duratei de viaţă a acestora, determinând astfel o creştere a
siguranţei şi confortului utilizatorilor.

−

Îmbunătăţirea intersecţiilor de nivel şi construcţia de noi pasaje denivelate
rutiere şi peste căile ferate.

−

Sistem de semnalizare orizontală şi verticală.

−

Programe complexe precum PMS (Sistemul de Management al Pavajelor),
BMS (Sistemul de Management al Podurilor) şi BCTDR (Banca Centrală de Date
Tehnice Rutiere) pentru prioritizarea lucrărilor.

−

Indicatori de informare şi orientare a traficului.

−

Instruirea unui personal în ceea ce priveşte implementarea noilor cerinţe,
pentru a se asigura ca sunt indeplinite standardele europene.

−

Implementarea unor sisteme de informaţii privind transporturile, cu scopul de a
imbunătăţi siguranţa traficului, dar şi pentru a reduce timpul de călătorie şi
consumul de combustibil.

−

Implementarea unor servicii de telematici, a sistemului de navigaţie prin satelit

−

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea fizica a infrastructurii, prin adoptarea unor măsuri
preventive (semnalizare rutieră, localităţi lineare, campanii de presă, etc.).
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Reducerea efectelor adverse ale lucrărilor şi activităţilor de transport asupra mediului
înconjurător
Aceasta măsură presupune dezvoltarea infrastructurilor eficiente şi nepoluante
prietenoase cu mediul prin respectarea standardelor europene privind serviciile de
transport, inclusiv a celui intermodal, şi a Acordului de la Kyoto. Aceasta operaţiune
poate include şi construcţia de bariere de zgomot de-a lungul infrastructurii de
transport adiacentă zonelor populate; prin reducerea ambuteiajelor se va reduce
poluarea în localităţile cheie. Vor beneficia de fondurile financiare alocate acestei
operaţiuni proprietarii infrastructurii de transport.
Punerea în siguranţă a infrastructurii de transport în faţa dezastrelor naturale
Recentele schimbări climaterice la nivel naţional şi regional au produs o serie de
deteriorări la nivelul infrastructurii de transport. Aceasta măsură are drept obiectiv
asigurarea securităţii şi consolidării acelor sectoare aflate în zone de potenţial risc
natural. Iniţiativele vizează reabilitarea infrastructurii de transport şi a împrejurimilor prin
controlul inundaţiilor şi eliminarea punctelor periculoase (căderile de stânci şi
alunecările de teren), abordarea aspectelor privind reîmpădurirea, şi asigurarea
faptului că extragerea de pietriş din râuri şi managementul acestora nu generează
probleme distructive pentru infrastructura de transport. Asemenea iniţiative vor fi
completate de codul rutier şi de implementarea restricţiilor de viteză.
Prioritatea 4: Dezvoltarea şi modernizarea reţelei rutiere de drumuri judeţene şi
comunale
Dezvoltarea şi modernizarea drumurilor de interes judeţean şi local se va realiza
conform ierarhizării priorităţilor după axele culoarelor de interes. Etapizarea va avea de
asemenea în vedere asigurarea accesibilităţii în areale cu potenţial turistic ridicat.
La reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor adiacente reţelei
rutiere de interes judeţean şi comunal se va avea în vedere limitarea extinderii zonei
intravilan de-a lungul drumurilor, rezervarea zonei de protecţie a drumurilor precum şi
realizarea centurilor perimetrale localităţilor.
În judeţul Hunedoara construcţia de autostrăzi, drumuri expres (sau cu 4 benzi de
circulaţie) şi variante de ocolitoare este prevăzută pe următoarele trasee indicative:
Autostrada
−

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

Drumul expres sau cu patru benzi
−

Arad- Deva

−

Oradea - Beiuş – Deva - Simeria – Hateg – Petroşani– Targu Jiu

Oraşe cu variante de ocolire prevazute
−

Varianta de ocolire a municipiului Brad
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−

Varianta de ocolire a oraşului Simeria

−

Varianta de ocolire a oraşului Hateg

−

Varianta de ocolire a localităţi Livadia

La nivelul judeţului Hunedoara s-a propus o ierarhizare a coridoarelor rutiere pentru o
mai bună satisfacere a necesităţilor de accesibilitate. S-au propus: accesibilitate rutieră
- culoar de interes european, autostrada propusă cu tronsoanele Lugoj-Deva, varianta
ocolitoare Deva-Orăştie şi tronsonul Orăştie-Sebes; două culoare de interes naţional,
drumul naţional DN 68 Lugoj-Ilia şi drumul naţional DN7 Arad-Ilia-Simeria-Sebeş; un
culoar de interes interjudeţean format din drumul naţional DN 76 Oradea-Deva, drumul
naţional DN 7 Deva-Simeria şi drumul naţional Simeria-Tîrgu-Jiu; patru culoare de interes
judetean, drumul naţional DN 74 Brad-Abrud, drumul naţional 68 Haţeg-Caransebeş,
drumul naţional DN 66A, drumul naţional DN 7A; şi nouă culoare de interes local care
au ca scop o mai buna irigare a localităţiilor şi zonelor turistice cu probleme de
accesibilitate.
Accesibilitatea rutieră de interes local din zona de nord-vest a judeţului face legătura
între culoarele de interes interjudeţean DN 76 în dreptul localităţii Târnava de Criş şi
culoarul de interes naţional DN7 în dreptul localităţii Zam. Culoarul este format din
drumul judeţean DJ 707, care trece prin localităţile Târnava de Criş, Vaţa de jos, Vaţa
de sus, Căzăneşti şi face legătura şi cu judeţul Arad, drumul comunal DC 163B, care
leagă localităţile Căzăneşti şi Almaş-Sălişte şi drumul comunal DC 163 care trece prin
localităţile Almaş-Sălişte, Micăneşti, Pogăneşti, Cerbia şi Zam. Se propune spre
reabilitare drumul judeţean între localităţile Târnava de Criş şi Vaţa de sus şi modernizat
pe restul lungimi sale în timp ce cele două drumuri comunale DC 163 şi DC 163B trebuie
modernizate.
Accesibilitatea rutieră de interes local din zona de nord a judeţului face legătura între
localitatea Câmpeni judeţul Alba şi culoarul de interes naţional DN7 în dreptul localităţii
Ilia intersectandu-se la mijloc cu culoarul de interes interjudeţean între localităţile Baia
de Criş şi Ţebea. Culoarul este format din drumul judeţean DJ 762, care trece prin
localităţile Stănculeşti, Păuleşti, Bulzeştii de Jos, Rişculiţa, Baldavin, Valea Mare de Criş,
Rişca, Baia de Criş, drumul naţional DN 76 între localităţile Baia de Criş şi Ţebea, drumul
judeţean DJ 706 care trece prin localităţile Ţebea, Caraci, Vişca, Vorta, Valea Lungă,
Sârbi, Ilia. Se propune modernizarea drumului judeţean DJ 762 între localităţile
Stănculeşti şi Bulzeştii de Jos şi reabilitarea sa între localităţile Ţebea şi Baia de Criş în
timp ce drumul judeţean DJ 706 trebuie modernizat între localităţile Stănculeşti şi Vorta
şi reabilitare între localităţile Vorta şi Ilia.
Accesibilitatea rutieră de interes local din zona de nord-est a judeţului face legătura
între culoarele de interes judeţean DN 74 în dreptul localităţii Crişcior şi culoarul de
interes naţional DN7 în apropierea localităţii Orăştie lângă nodul dintre drumul naţional
DN 7 şi autostrada propusă. Culoarul este format din drumul judeţean DJ 741, care
trece prin localităţile Crişcior, Bucureşci, Curechiu, Poieniţa, Almaşul Mic de Munte,
drumul naţional DN 705 între localităţile Almaşul Mic de Munte, Balaş, Ardeu, Bozeş,
Geoagiu. Se propune reabilitarea drumul judeţean DJ 741 între localităţile Crişcior şi
Curechiu şi modernizarea sa între localităţile Curechiu şi Almaşul Mic de Munte în timp
ce drumul judeţean DJ 705 trebuie reabilitat pe întreaga lungime.
Accesibilitatea rutieră de interes local din zona de nord-est a judeţului face legătura, în
dreptul localităţi Balaş, cu culoarul de interes local menţionat anterior şi culoarul de
interes naţional DN7 în dreptul oraşului Simeria. Culoarul este format din drumul
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judeţean DJ 706D, care trece prin localităţile Balaş, Roşia, Săcărâmb, drumul judeţean
DJ 761 între localităţile Săcărâmb, Hondol, Bărsău, Hărău, drumul judeţean DJ 107A
care trece prin localităţile Hărău, Chimindia, Uroi şi Simeria. Se propune modernizarea
drumul judeţean DJ 706D pe toată lungimea sa în timp ce drumurile judeţene DJ 761 şi
DJ 107A trebuie reabilitate în intregime.
Accesibilitatea rutieră de interes local din zona centrală a judeţului face legătura între
culoarele de interes naţional DN 68A în dreptul localităţii Dobra şi culoarul de interes
naţional DN7 în dreptul localităţii Orăştie. Culoarul este format din drumul judeţean DJ
688, care trece prin localităţile Dobra, Mihăileşti, Roşcani, Feregi, drumul judeţean DJ
687I între localităţile Feregi, Socet, Cerbal, Gros, Bos, Zlaşti, Hunedoara, drumul judeţean
DJ 687 între localităţiile Hunedoara, Hăşdat, Călan, drumul judeţean DJ 707J între
localităţiile Călan, Streisângeorgiu, Ohaba Streiului, Chitid, Ocolişul Mic, Ludeştii de Jos,
drumul judeţean DJ 705A între localităţiile Ludeştii de Jos, Orăştioara de Sus, Orăştioara
de Jos, Sereca, Beriu, Castau, Orăştie. Acest culoar de interes local se intersectează cu
culoarul de interes local din zona de centru-vest a judeţului în localitatea Feregi şi
municipiul Hunedoara şi cu culoarul de interes interjudeţean în oraşul Călan. Se
propune reabilitarea drumului judeţean DJ 688 între localităţile Dobra şi Mihăileşti şi
modernizarea sa între localităţile Mihăileşti şi Feregi, drumul judeţean DJ 687I trebuie
modernizat între localităţile Feregi şi Bos şi reabilitat între localităţile Bos şi Hunedoara,
drumul judeţean DJ 687 trebuie reabilitat pe întreaga lungime, drumul judeţean DJ 707J
trebuie reabilitat între localităţile Călan şi Ocolişu Mic şi modernizat între localităţile
Ocolişu Mic şi Ludestii de Jos, în timp ce drumul judeţean DJ 705A trebuie reabilitat pe
întreaga lungime. Din acest culuoar de interes local se ramifică în partea de est a
judeţului două culuoare de interes local care deservesc zona turistică arheologică a
cetăţiilor dacice. Cele două ramificati sunt drumul judeţean DJ 668A care trece prin
localităţile Chitid, Boşorod,Luncani, Alun, şi drumul judeţean DJ 705A care trece prin
localităţile Ludeştii de Jos, Costeşti, Târsa şi Grădiştea de Munte. Se propune
reabilitarea drumul judeţean DJ 668A între localităţile Ludeştii de Jos şi Costeşti şi
modernizarea traseului rămas şi a drumului judeţean DJ 705A.
Accesibilitatea rutieră de interes local din zona de central vestică a judeţului leagă
această zonă cu culoarul de interes naţional DN7 în localităţiile Veţel şi Sântuhalm.
Culoarul este format din drumul judeţean DJ 708D, care trece prin localităţile Veţel,
Muncelu Mic, Runcu Mic, Poieniţa Tomii, Feregi, Poiana Rachiţelii, Vadu Dobrii, Lunca
Cernii de Sus, Lunca Cernii de Jos, drumul judeţean DJ 687D între localităţile Lunca
Cernii de Jos, Hăşdău, Dăbâca, Topliţa, Cinciş-Cerna, Teliucu Inferior, drumul judeţean
DJ 687E care trece prin localităţile Teliucul Inferior, Hunedoara, drumul judeţean DJ 687
care trece prin localităţile Hunedoara, Criştur, Sântuhalm. Acest culoar de interes local
se intersectează cu culoarul de interes local din centrul judeţului în localitatea Feregi şi
municipiul Hunedoara. În localitatea Lunca Cernii de Jos din acest culoar se ramifică
un altul care face legătura cu judeţul Caraş-Severin. Se propune reabilitarea drumului
judeţean DJ 798D între localităţile Veţel şi Runcu Mic iar între Runcu Mic şi Lunca Cernii
de jos se propune modernizarea sa. Se propune modernizarea drumului judeţean DJ
687D între localităţile Lunca Cernii de Jos şi Topliţa şi reabilitarea sa între localităţile
Topliţa şi Teliucul Inferior în timp ce drumurile judeţene DJ 687E şi DJ 687 trebuie
reabilitate în intregime.
Accesibilitatea rutieră de interes local din zona de sud-vest a judeţului face legătura
între culoarul de interes judeţean DN 68 şi accesul în Parcul naţional Retezat. Culoarul
este format din drumul judeţean DJ 685, care trece prin localităţile Cârneşti, Ostrov,
Ostrovu Mic, Brazi, Roff, Brădăţel, Gurazlata şi Cabana Rotunda. Se propune
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reabilitarea drumul judeţean DJ 685 între localităţile Cârneşti şi Gurazlata iar restul
drumului trebuie modernizat.
Tabelul 1-12: Modernizari drumuri

MODERNIZĂRI DRUMURI JUDEŢENE 2010
I

Lucrări în continuare

1

Modernizare DJ 668: DN66-Bucium Orlea-Gănţaga, km 1+200-9+200

2

Reabilitarea şi modernizarea străzii Biscaria, Oraş Simeria, judeţul Hunedoara

3

Modernizare DJ 107B: Bobâlna-Feredee, km 4+500 5+060, jud. Hunedoara

4

Modernizare DJ 705 J:DJ 668A(Chitid)-Ocolişu Mic-Ludeştii de Jos

5

Modernizare DJ 741: Crişcior-Bucureşci-Curechiu-Almaşu Mic de Munte,km 11+800-23+130

6

IBU DJ 705F:DJ705A(Căstău)-Sibişel-Cabana Prislop-limită jud. Alba,km8+656-11+800

7

Modernizare DJ 705D: Stănija-Buceş, km34+700-41+700, jud. Hunedoara

8

Modernizare DJ 706:DJ 706A-Vorţa-Ţebea-DN 76, km28+800-3l+350

9

Modernizare DJ 687 F:Teliucu Superior-Govăjdia-Leleşe, km 10+300-20+100

10

Modernizare DJ 706:DJ 706 A-(Sârbi)Vorţa-Visca-Ţebea-DN 76 km 12+100-16+000,km 16+80017+800

11

Modernizare DJ 706:DJ 706A-Vorţa-Visca-Ţebea-DN 76, km 17+800-28+800

12

IBU DJ668A:Streisângiorgiu(DJ668)-Chitid-Boşorod-Luncani-Alun-Prihodişte-Târsa, km 9+l0012+l00

13

Modernizare DJ 708E: Deva-Cârjiţi-Almaşu Mic, km 8+484-14+874 km 16+074-16+8374 km
9+871-12+874 km 13+474-14+874

II Lucrări noi
1

Modernizare DJ708D:Veţel-Muncelu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi,kml4+900-25+760

2

Modernizare DJ687D: Teliucu Inferior -Topliţa-Dăbâca-Hăşdău-Lunca Cernii de Sus-Gura
Bordului-limită judeţ Caraş Severin,kml5+100-45+380, judeţul Hunedoara

III

Proiecte în curs de implementare

1

Modernizare DJ 664: Pas Vulcan-Vulcan, km 35+000-41+700

2

Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a Cetăţilor
Dacice din Munţii Orăştiei (DJ705A: Costeşti-Sarmizegetusa-Regia, km.19 465-37+ 409)

3

Modernizare DJ 668B:Turmaş (DJ 668)-Mărtineşti-Jeledinţi-Măgura, km 5+700-11+382, judeţul
Hunedoara

4

Modernizare DJ 707A: limită judeţ Arad- Pojoga-Sălciva-Tisa-Grind (intersecţia cu DN 68A),
km 10+800-24+028, judeţul Hunedoara

5

Modernizare DJ 707: limită judeţ Arad-Căzăneşti-Vaţa de Jos (DN 76), km 22+700-28+200 şi
km 3l+700-34+600,judeţul Hunedoara

6

Modernizare DJ 687E: Hunedoara-Teliucu Inferior-Ghelari-Bunila-Vadu Dobrii, km l8+13029+200, judeţul Hunedoara

IV

Proiecte cu studii de fezabilitate elaborate si aprobate de CJ Hunedoara

1

Modernizare DJ 666: DN 66 (Merişor)-Dealu Babii-Vulcan, km 1+010-5+010

2

Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DJ 667D: DN66-Nucşoara-cabana Pietrele, km 12+05013+050

3

Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DJ 668C: DJ 668(Batalar)-Boşorod, km 6+900-8+900,
km 10+100-10+650

4

Modernizare drum pe DJ 680B: DN 68 - Lăpugiu de Jos - Lăpugiu de Sus-Rachitaua, km
4+400-km7+500

5

Modernizare DJ 705D: Bozeş-Băcâia-limită jud Alba, km 3+424-17+700

6

Modernizare DJ 687J: Hunedoara-Boş-Groş-Cerbăl-Feregi-DJ GGS.km 91-650-19+550
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MODERNIZĂRI DRUMURI JUDEŢENE 2010
7

Modernizare DJ 700: Simeria - Sântandrei - Bârcea Mare - U.M., km 7+000-9+795

8

Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DJ 687C: Haţeg-Ciula mare-Răchitova, km 17+82019+820

9

Deviere DJ 742 B: Blăjeni(DN 74)-Criş-DJ 762

10

Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DJ 761B: Bârsău-Banpotoc-DJl07A, km 6+350-6+950

11

Modernizare DJ 708D: Veţel-MunceluMic-PoieniţaTomii-Valea Dobrii-Lunca Cernii de Sus, km
27+160-53+600

În conformitate cu avizul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara nr. 340/33-21.01.2010 –
au fost introduse în documentaţia prezentă următoarele recomandări:
−

Rezervarea de către autorităţiile locale a zonelor necesare dezvoltării
proiectelor de infrastructură promovate de către CNADNR;

−

Realizarea de drumuri colectoare, în zonele construite care se dezvoltă în
afara localităţilor, paralele cu drumurile naţionale, care să preia traficul
generat de obiectivele locale şi care să debuseze în drumul naţional numai în
2-3 intersecţii amenajate conform normativelor în vigoare;

−

Extinderea intravilanului în lungul drumului naţional să se facă numai cu
condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumurile aţionale şi în
baza Planului de Urbanism general, cu acordul şi în conditiile impuse de
administratorul drumului naţional, conform prevederilor Legii 50/1991 cu
completările şi modificările ulerioare;

−

La modernizarea infrastructuriirutiere să se prevadă pasaje denivelate
supraterane sau subterane şi variante de ocolire pentru preluarea traficului de
tranzit, în zona aglomerarilor urbane la intersecţia cu drumurile naţionale;

−

La dezvoltarea infrastructurii, în zonele rurale, trebuie avut în vedere
construirea de piste de ciclişti şi facilităţi pietonale.

În conformitate cu avizul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România – Consiliul Tehnic Economic nr. 92/7576 – 02.2010 au fost introduse în
documentaţia prezentă următoarele recomandări:
Pentru variantele de ocolire ce vor fi promovate în perspective de către CNADNR,
respectiv Brad, Haţeg, Livadia, Simeria, funcţie de cerinţe şi de valorile de
traficprognozate se va prevedea rezervarea de către autorităţile locale a zonelor
necesare dezvoltării acestor proiecte:
−

În cazul extinderii zonelor rezidenţiale aferente judeţului, amplasate în zona
viitoarelor proiecte, autorităţile locale vor prevedea măsuri adecvate de
protejare a populatiei prin lucrări de protecţie antifonica şi lucrări de iluminare
după caz, precum şi realizarea de drumuri colectoare paralele cu drumurile
naţionale, autostrada, care să preia traficul denerat de obiectivele locale şi
care să debuseze în drumurile naţionale numai în 2-3 intersectii amenajate
conform normativelor tehnice în vigoare;

−

Toate lucrările de perspectiva situate în zona drumurilor naţionale considerate
necesare faţă de situaţia actuală şi extinderea intravilanului se vor realiza cu
respectarea prevederilor OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
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Orice proiect dezvoltat de către autorităţile locale în zona drumurilor
naţionale şi a proiectelor promovate de către CNADNR vor fi prezentate
pentru analiza şi avizare la CTE-CNADNR.

−

1.5.2.2

Reţeaua de transport feroviar

Din punctul de vedere al accesibilităţii feroviare poziţia geografică a jud. Hunedoara
devine principalul său atu. Situată pe coridorul IV Pan-European, ea poate deveni un
important centru feroviar între Curtici şi Constanţa.
Carta Albă propune un număr de 60 măsuri specifice ce trebuie luate în considerare la
nivel european în cadrul politicii de transport. Aceasta include un program de acţiuni
extins până în anul 2010, cu borne kilometrice de-a lungul căii, cu simulări şi verificări
intermediare, în cursul anului 2005, pentru a se verifica precizia obiectivelor ce trebuie
atinse sau ajustările necesare. Propunerile detaliate, care vor trebui aprobate de către
Comisie, se vor baza pe liniile directoare.
Transportul feroviar este considerat un sector strategic, în cadrul căruia
intermodalitatea cu alte sisteme de transport depinde în mod particular de transportul
de bunuri. Revitalizarea acestui sector presupune competiţie între companiile de
transport feroviar. Crearea unei noi reţele de transport presupune o competiţie acerbă
în acest domeniu, care ar trebui să încurajeze restructurarea companiilor lipsite de
fiabilitate, luându-se în calcul şi aspectele sociale şi condiţiile de muncă. Prioritatea
este deschiderea pe piaţă, nu numai pentru serviciile internaţionale, aşa cum s-a decis
în decembrie 2000, dar şi pentru cabotajul pe pieţele naţionale (pentru a se evita
rularea unor trenuri goale) şi pentru serviciile de transport internaţionale. Această
deschidere pe piaţă trebuie să fie acompaniată de amortizarea viitoare din domeniul
inter-operabilităţii şi siguranţei.
Începând cu anul viitor, comisia va propune un pachet de măsuri care să restaureze
credibilitatea, în termeni de regularizare şi punctualitate, în ceea ce priveşte operatorii
implicaţi şi traficul. Pas cu pas, o reţea feroviară trebuie să fie dedicată în exclusivitate
serviciilor de bunuri şi de mărfuri.
Pentru a menţine ritmul reformelor sale, România consideră că îndeplinirea obiectivelor
sale de reformă este strâns legată de mai multe aspecte printre care şi cel al rezolvării
deficitului de infrastructură, respectiv al transporturilor feroviare. Ca urmare în atenţia
Guvernului Român se află următoarele politici.
Continuarea modernizării reţelei de cale ferată naţională şi a infrastructurii de cale
ferată TEN-T
Creşterea vitezei de circulaţie pe calea ferată sistemul de transport feroviar naţional
este insuficient dezvoltat şi de o calitate necorespunzătoare comparativ cu cel din
celelalte State Membre aceasta afectând calitatea, siguranţa şi timpul de călătorie de
la punctul de plecare la destinaţie pentru persoane şi mărfuri. Măsura are în vedere, în
primul rând, aducerea liniilor de cale ferată aflate în exploatare în parametrii
proiectaţi.
Simultan se va trece la asigurarea condiţiilor tehnice pentru circulaţia treburilor de
călători şi marfă cu viteze sporite (160 km/h pentru trenurile de călători, 120 km/h
pentru trenurile de marfă), realizându-se astfel încadrarea în parametrii tehnici solicitaţi
prin acordurile internaţionale AGC, AGTC, TER; se are în vedere cu prioritate
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reabilitarea/modernizarea reţelei TEN-T Curtici – Constanţa. Măsura beneficiază de o
finanţare mixtă, bugetul de stat, FEDR şi din Fondul de Coeziune prin POS Transport.
Creşterea calităţii serviciilor pentru transportul feroviar serviciile române de transport
feroviar de persoane şi mărfuri sunt insuficient dezvoltate şi de o calitate
necorespunzătoare comparativ cu standardele UE, aceasta afectând calitatea,
siguranţa şi timpul de călătorie. Măsura vitezei, realizarea unor servicii mai diversificate
mai sigure şi de calitate mai bună la standarde europene interoperabilitate atât pentru
mixta bugetul de stat şi FEDR prin POS Transport.
Modernizarea mijloacelor de transport - serviciile române de transport feroviar de
persoane sunt insuficient dezvoltate şi de o calitate necorespunzătoare comparativ cu
standardele UE, aceasta afectând calitatea, siguranţa şi timpul de călătorie. Măsura
vizează modernizarea materialului rulant motor pentru încadrarea în normele
europene; dotarea şi modernizarea materialului rulant motor pentru încadrarea în
normele europene; dotarea şi modernizarea vagoanelor de călătorii pentru a se
asigura condiţii de confort la standarde europene.
În consecinţă, managerii din calea ferată trebuie să ducă o politică de integrare a
noilor sisteme de transport compatibile cu cele din UE:


Implementarea reală a sistemului de transport RO-LA („şosea pe calea
ferată”) sau MODALHOR (vag. platformă cu placă turnantă);



Trasarea unor noi rute de transport pentru traficul de containere UTI (unităţi
transport intermodal), pe coridoarele Pan-Europene, care traversează
România, combinatele şi cu traficul naval (ferry-boat), vezi proiectul Marco
Polo II pentru care propunem ca punct final, staţia de cale ferată Deva Simeria.

Se vor respecta următoarelor condiţii:


Pe terenurile rezervate dezvoltării căilor ferate, stabilite prin documentaţiile de
amenajare a teritoriului aprobate, se interzice autorizarea executării
construcţiilor definitive;



Pentru a elimina racordul din linia 200 magistrală, în dreptul localităţii Săuleşti,
conform planşa nr. 3/1 din studiul de fezabilitate, linia destinată trenului urban
interorăşenesc între Deva şi Hunedoara se va realiza în sudul actualei căi
ferate, deoarece odată cu realizarea Culoarului IV creşterii vitezei de
circulaţie proiectate, între Simeria şi Deva nu este permisă amplasarea unui
schimbări de cale în linie curentă;



Pentru realizarea Centrului de Transport Combinat din Simeria, orice racord la
cale ferată va fi gândit din staţia Simeria;



După aprobarea P.A.T.J. Hunedoara, prevederile acestuia vor constitui datele
de temă pentru elaborarea şi actualizarea Planurilor de Urbanism şi de
Amenajarea Teritoriului pentru PUG-uri;



Amplasarea construcţiilor (industriale sau locuinţe), faţă de calea ferată, va
respecta norma de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare
publice, aşa cum este detaliat în OUG nr. 12/1998 şi de Legea nr. 89/1999 de
aprobare a OUG nr.12/1998;
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Se interzice încălcarea (ocuparea) zonei cadastrale CFR. Limita zonei
cadastrale este cea recunoscută de Primării prin semnarea Proceselor
Verbale de vecinătate între C.N.C.F. C.F.R-S.A şi Primării.

Din strategia Uniunii Europene rezultă efortul de a dezvolta transportul feroviar de marfă
în detrimentul traficului rutier. Problema României este că viteza medie este de
65km/oră, ori viteza existentă pentru UE este de 250 km/oră şi cea existentă în Ungaria şi
Slovenia este de 120 km/oră, ceea ce presupune o modificare a strategiei naţionale
de reabilitare a infrastructurii feroviare (a se vedea cartogramele).
În noul context geopolitic, în urma aderării României la Comunitatea Europeană,
poziţia geografică a judeţului Hunedoara devine principalul său atu. Situat pe coridorul
IV Pan-European, poate primi un important centru feroviar între Curtici şi Constanţa.
LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, apărută în
Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 806/26.IX.2006,
Direcţii de dezvoltare prevăzute în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional –
Secţiunea I – Reţele de transport B. Reţeaua de căi feroviare, pct. 1. Linii de cale ferată
convenţionale cu viteză până la 160 km/h pe trasee existente reabilitate: spct. 1.01
(Curtici* – Arad – Simeria – Vinţu de Jos – Alba Iulia – Coşlariu – Copşa Mică – Braşov –
Ploieşti – Bucureşti – Feteşti – Medgidia –Constanţa) explicitează aşezarea TZI DHS pe
Coridorul de transport multimodal Pan-European IV.
La subpunctul 1.18, se subliniază importanţa unei a doua direcţii, secundare (care se
regăseşte şi la nivelul transportului rutier) respectiv Simeria - Filiaşi (Craiova - Sofia).
Pe lângă importanţa subliniată prin lege, nu trebuie să neglijăm situaţia deplorabilă a
infrastructurii feroviare existente.
Ca atare, propunerile noastre de dezvoltare principale în domeniul feroviar sunt:
−

Reamenajarea căii ferate Curtici - Arad - Deva - Sibiu - Râmnicu Vâlcea Vâlcele pentru a permite circulaţia cu viteză sporită;

Aceste propuneri sunt subsumate în lucrări pentru aducerea reţelei feroviare la
standardele europene, după cum urmează:
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.

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

−

Simeria - Filiaşi (Craiova - Sofia) conform subpunctului 1.18, din Legea nr 363
din 2006 Secţiunea I Reţele de Transport.

Traseu „buclă” nou între Deva şi Hunedoara pentru transportul generat de navetism.
De asemenea, s-a propus ca pe lângă actuala cale ferată existentă să se realizeze în
sud o linie un tren urban inter-orăşenesc între Deva şi Hunedoara în prima etapă, şi apoi
şi cu Simeria. Această propunere ţine cont şi de rezultatele studiului sociologic efectuat
în zona care stabilea ca o prioritate a cetăţenilor transportul în comun între cele trei
localităţi mai sus menţionate.
În conformitate cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii – Compania
Naţională de Căi Ferate CFR-SA nr. 245 – 2010 au fost introduse în prezenta
documentaţie următoarele observaţii:


Se va ţine seama de avizul 104-ALG-31.08.2009 emis de CTE al sucursalei
Regionala de Căi Ferate Timişoara;



Se va ţine seama de observatia transmisa la MTI – C.N.C.F.”C.F.R.” – S.A. –
Directia de Pregătire Proiecte şi va rugam să includeţi în documentaţia
prezentată PATZ – Bucureşti-Arad. Tronsonul Simeria – Oraş Geoagiu, Judeţul
Hunedoara depusă la d-voastră în data de 03.10.2008



Se va ţine seama la capitolul „Caracteristici ale căilor ferate din judeţul
Hunedoara” *(de la pagina 5): la pagina 6 de *Zonele protejate feroviare şi
limitele acestora (Zonele de protective ale căilor ferate), astfel:
zona de siguranţă (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
12/1998, cap. IV, art. 25 al (2), aprobată cu legea nr. 89/1999, instituie zona
de siguranţă a infrastructurii feroviare publice), ce cuprinde fasiile de teren,
situate pe o parte şi alta a căii ferate, având limita la 20m distanţă,
măsurată din axul căii ferate şi conformprecizărilor din HG nr. 581/1998,
“CFR” – S.A. are dreptul să utilizeze zona de siguranţă a infrastructurii
feroviare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare, de siguranţa
circulaţiei, a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului, construcţiile şi
instalaţiile neferoviare fiind strict interzise;
- zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice, cuprinde terenurile
limitrofe situate pe de o parte şi de alta a axului căii ferate, indiferent de
proprietar, în limita a 100m de la axul căii ferate, precum şi terenurile care
servesc la funcţiunea căii ferate.
- zona cadastrală CFR este terenul proprietate privată a statului sau
proprietate privată, aflat în administrarea CNCF „CFR” – S.A. cu limita
variabilă, aşa cum a fost el expropriat, respectiv, cumparat, pentru
costruirea căilor ferate. Limita zonei cadastrale CFR se gaseste în arhiva
Sucursalelor Regionale de Căi Ferate.
Este interzis a afecta infrastructura căii ferate, se va respecta cu stricteţe zona
cadastrală CFR şi se interzice încălcarea (ocuparea) terenului din zona cadastrală
CFR.
-
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1.5.2.3

Reţeaua de transport naval

Pentru a îmbunătăţii poziţia transportului pe apele teritoriale, care, prin natura sa, este
intermodal, ramurile marine trebuie să fie stabilite şi relaţionarea sistemelor de transport
trebuie asigurată prin permiterea unui serviciu având o continuitate anuală. Mai mult, o
armonizare mai mare a cerinţelor tehnice pentru vasele de transport naval, având
certificare de atestare a calităţii şi a condiţiilor sociale pentru echipaje vor influenţa de
asemenea pozitiv şi dinamic domeniul.
Pentru a menţine ritmul reformelor sale, România consideră că îndeplinirea obiectivelor
sale de reformă este strâns legată de mai multe aspecte printre care şi cel al rezolvării
deficitului de infrastructură, respectiv cel al transporturilor navale. Ca urmare, în atenţia
Guvernului Român se află următoarele politici:


Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor în transportul maritim şi fluvial;



Modernizarea cadrului legislativ privind administrarea porturilor şi a căilor
navigabile, precum şi desfăşurarea activităţiilor de transport naval în porturi şi
pe căi navigabile. Măsura vizează îmbunătăţirea modului de exploatare şi de
punerea la dispoziţia operatorilor, a infrastructurilor portuare. De asemenea,
aceaste politici vor avea impact în ceea ce priveşte stimularea investiţiilor
private în porturi şi în special în portul Constanţa; reducerea numărului de
autostrăzi şi avize; dezvoltarea de terminale specializate; creşterea volumului
de mărfuri în tranzit; dezvoltarea regimului concurenţial în sectorul portuar,
crearea de noi locuri de muncă.

Dezvoltarea transportului maritim pe distanţe scurte în Marea Neagră şi în ţările riverane
- amplasarea geografică strategică a portului Constanţa la intersecţia axelor prioritare
TEN-T (rutieră, fluvială, feroviară) nu este suficient valorificată, traficul de tranzit
românesc şi intereuropean fiind dezavantajat în mod special din cauza lipsei
infrastructurii de transport naval la standardele europene. Măsura va viza derularea
unor programe de investiţii în portul Constanţa pentru a transforma acest port într-un
port hub la Marea Neagră.
Reabilitarea infrastructurii porturilor fluviale este necesară din cauza stării tehnice a
infrastructurii porturilor de pe Dunăre care este precară. În prezent datorită vechimii
mari a construcţiilor de acostare existente, cât şi datorită unei exploatări neconforme
cu reglementările în domeniu, corelate cu schimbarea condiţiilor climatice înregistrate
în ultimii ani au apărut deteriorări cu consecinţe negative în desfăşurarea activităţiilor
portuare. Dezvoltarea transportului maritim şi fluvial beneficiază de finanţare din fonduri
naţionale, FEDR şi din Fondul de Coeziune.
Creşterea siguranţei transportului naval ca urmare a implementării prevederilor
Directivei nr.2005/44/EC a Parlamentului şi a Consiliului European privind sistemul RIS pe
căile navigabile interioare vizează asigurarea informaţiilor privind transportul naval şi
accesul la aceste informaţii a tuturor instituţiilor şi agenţilor economici implicaţi;
interconectarea la sistemul european RIS. Intervenţiile în cadrul acestei măsuri
beneficiază de o finanţare mixtă din fonduri naţionale şi FEDR.
În conformitate cu studiul realizat de Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice S.A.
din anul 1991 a fost prevăzut o acumulare de apă şi o centrală hidroelectrică la Şoimuş,
care face parte din AHE a rîului Mureş, sector Cugir- Zam
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Pe sectorul Cugir-Zam al rîului Mureş au fost prevăzute 3 acumulări şi anume:
−

Mintia cu un volum total de 20,5 mil mc;

−

Şoimuş;

−

Rapoltu, cu un volum da 16,6 mil. Mc.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Direcţia Generală Transport Naval a aprobat
de principiu documentaţia cu avizul nr. 34/SL/1286-21.09.2009 fără condiţii.
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.
Este imposibilă amplasarea unui aeroport regional în spaţiul dintre Mureş şi calea ferată.
Conform planului, se observă suprafaţa de teren necesară (minim 650 ha) ce trebuie
alocată acestei funcţiuni, respectiv bariera fizică pe care aceasta o instituie în
dezvoltarea conurbaţiei.
Transportul aerian devine eficient din punct de vedere preţ-durată la distanţe mai mari
de 400 km. La maxim 150 km de TZI DHS se găsesc aeroporturile regionale 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 pe teritoriul administrativ al satului Săuleşti, oraşul Simeria, unde există o
unitate a Aeroclubului României, respectiv Aeroclubul Teritorial „Constantin
Manolache” – de pe teritoriul administrativ al satului Săuleţti, oraş Simeria.
În conformitate cu aceeaşi lege, art. 3, alin. (3) – „realizarea unor lucrări, considerate
prioritare şi necuprinse în liniile directoare prevăzute prin prezenta lege, se aprobă prin
hotărâre a Guvernului”.
În conformitate cu avizul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 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.
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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.
Datele evoluţiei transportului de marfă şi a ponderii sale pe piaţă sunt cuprinse în
următoarele tabele:
Tabelul 1-13: Evoluţia transportului de marfă

Categoria de transport (milioane tone/km) 1990

1995

2000

2003

2004

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

Total

3,107

2,634

3,521

4,291

88,336 50,034 34,904 49,414 58,533

Tabelul 1-14: Ponderea pe piaţă (% din total)

Ponderea pe piaţă (% din total) 1990 1995 2000 2003 2004
Feroviar

65

54

52

30

29

Rutier

33

39

41

62

64

Fluvial

2

6

8

7

7

Obiectiv general: 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.
Obiective specifice


Reţeaua rutieră
-



Reţeaua feroviară
-



Construcţia de autostrăzi, drumuri expres (sau cu 4 benzi de circulaţie) şi
variante ocolitoare.

Lucrări pentru aducerea reţelei feroviare la standardele europene;
Linie de cale ferată cu viteza peste 250 km/h;
Linie cu viteză până la 160 km/h pe traseul existent;
Traseu "buclă" nou între Deva şi Hunedoara pentru transportul generat de
navetism.

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 (TZI DHS).
-



Reţeaua aeriană
-

Autorităţile judeţene şi locale vor sprijini acţiunile Aeroclubului României de
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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.



Reţeaua de transport combinat
-

Realizarea unui punct de schimb intermodal la Simeria (TZI DHS).

Conform cu Programul Operaţional Sectorial De Transport (POST) 2007–2013, l
Guvernulului României prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor Şi Turismului,
modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T va fi realizată prin dezvoltarea şi
modernizarea autostrăzilor, a căilor ferate, conform documentaţiei de specialitate din
memoriul general.
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Cartograma P 12: Accesibilitate rutieră cu o viteză medie de cca. 120 Km/h pe teritoriul EU a judeţului Hunedoara în
2015
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Cartograma P 13: Accesibilitatea rutieră propusă pe teritoriul Europei centrale a judeţului Hunedoara cu o viteza medie
de cca. 120Km/h
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Cartograma P 14: Accesibilitatea rutieră în judeţul hunedoara – Euroregiunea DKMT
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Cartograma P 15: PATN, Sectiunea I – Reţeaua de transport – Reţeaua de căi rutiere

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 147/340

Cartograma P 16: Zone cu accesibilitate rutieră
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Cartograma P 17: Accesibilitatea feroviară a judeţului Hunedoara în Europa – propunere 2035
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Cartograma P 18: Accesibilitatea feroviară a judeţului Hunedoara în Europa centrală – propunere 2035
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Cartograma P 19: Tehnologii propuse în reţeaua de căi ferate din EU 2035
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Cartograma P 20: PATN, Secţiunea I – Reţele de transport – Reţeaua de căi ferate
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Cartograma P 21: PATN, Secţiunea I – Reţele de transport – Reţeaua de căi navigabile
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Cartograma P 22: PATN, Secţiunea I – Reţele de transport – Reţeaua de aeroporturi
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Cartograma P 23: Dezvoltarea/modernizarea Aeroclubului Teritorial „Constantin Manolache” – de pe teritoriul
administrativ al satului Săuleşti, oraş Simeria
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Cartograma P 24: PATN, Secţiunea I – Reţele de transport – Reţeaua de transport combinat
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Cartograma P 25: Căi de comunicaţie – Extras din PATJ 1998
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1.5.3

Reţele electrice - Echiparea energetică a teritoriului şi potenţialul de energii
neconvenţionale

Obiectiv major:
Dezvoltarea şi retehnologizarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi
creşterea gradului de siguranţă în funcţionare a instalaţiilor de distribuţie a energiei
electrice;
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.

În conformitate cu avizul Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
TRANSELECTRICA nr. 1190-18.02.2009 în prezenta documentaţie au fost introduse
conditiile următoare:


În zona de siguranta a Liniilor Electice Aeriene şi a staţiilor de transformare
electice aflate în gestiunea noastra, nu se vor realiza constructii şi dotări
edilitar urbanistice fără avizul CNTEE Transelectrica – Sucursala Transport
Timişoara. Traseele liniilor aeriene (LEA) şi a staţiilor de transformare electice
aflate în gestiunea nostra sunt trasate informativ pe plansa Echiparea tehnica
a teritoriului



Fata de constructiile şi amenajările urbanistice ce se vor realiza, Transelectrica
beneficiaza de servitutea de trecere pe toată durata existentei capacitatii
energetice, sau temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati în
functiune, reparatiei, reviziei si/sau interventiilor accidentale în zoa de
siguranta a instaltiilor de transport EE, conform Legii 13/2007, art. 16



Pentru activităţile economice care au caracter poluant şi pentru activităţile
sportiv-rectrative de genul zbor cu parapanta, balonul sau deltaplanul care se
pot dezvolta în zona PATJ Hunedoara, se va solicita de asemenea avizul
CNTEE Transelectrica – Sucursala Transport Timişoara;



Situatia cu statiile de transformare şi cu liniile electrice din judet din gestiune
CNTEE Transelectrica – Sucursala Transport Timişoara este următoarea:
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naturale
-

Staţia electrică de transformare 400/220/110 kV Mintia,
Staţia electrică de transformare 220/110 kV Pestiş;
Staţia electrică de transformare 220/110 kV Hăsdat;
Staţia electrică de transformare 220/110 kV Baru Mare;
Staţia electrică de transformare 220/110 kV Paroşeni;
Staţia electrică de transformare 220/110 kV Oţelărie (Hunedoara);
LEA 400 kV Mintia-Arad;
LEA 400 kV Mintia-Sibiu;
LEA 400 (220) kV Retezat-Hăsdat;
LEA 220 kV Mintia-Timişoara;
LEA 220 kV Mintia-Alba Iulia;
LEA 220 kV Mintia-Pestiş;
LEA 220 kV Mintia-Hăsdat;
LEA 220 kV Pestiş-Orăştie;
LEA 220 kV Pestiş-Oţelărie;
LEA 220 kV Pestiş-Hăsdat;
LEA 220 kV Oţelărie-Hăsdat;
LEA 220 kV Hăsdat-Baru Mare;
LEA 220 kV Baru Mare-Paroţeni.

Zona de siguranţa în care activităţile economice şi de construire sunt restricţionate şi
condiţionate este stabilită în conformitate cu Legea 13, art. 20 şi Normativul NTE
003/04/00 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de enerfie electrică cu tensiuni
de peste 1.000V, aprobat prin Ordinul 32/17.11.2004 al Preşedintelui ANRE, art. 137 şi
este în plan orizontal, de un culoar terestru longitudinal (simetric faţă de axul liniei)
precum şi de spaţiul aerian de deasupra acestui culoar.
Lăţimile normate ale culoarelor de siguranţă pentru liniile electice aeriene sunt:
−

55m, pentru tensiuni de 220kV, sau 44m, pentru linii electrice de 220kV
construite prin terenuri silvice;

−

75m, pentru tensiuni de 400kV, sau 54, pentru linii electrice de 400kV construite
prin terenuri silvice.

Zona de siguranţă pentru staţiile electrice de transformare este de 35m măsuraţi de la
grdul de împrejmuire spre exterior.
Obiectiv energii neconvenţionale
Valorificarea resurselor regenerabile de energie (geotermală şi solară).
Priorităţi energii neconvenţionale:
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
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finali care să folosească fiecare apă geotermală cu un anumit interval de
temperatură.
Îmbunatăţirea eficienţei energetice
Sprijinirea investiţiilor în construirea de noi capacităţi de producere a energiei electrice
şi termice, retehnologizarea, modernizarea şi reabilitarea celor existente, în scopul
creşterii eficienţei energetice (centrale/grupuri de producere a energiei electrice şi
termice, centrale/grupuri de cogenerare, turboagregate).
Eficienţa energetică este un factor important al competitivităţii economice şi reprezintă
o preocupare constantă la nivel european şi naţional. România se caracterizează
printr-o intensitate energetică primară şi finală ridicată comparativ cu media UE 25 (de
circa 4 ori mai mare la nivelul anului 2005, calculată la paritatea ratei de schimb).
Estimările arată o creştere a consumului de energie în România cu un ritm mediu anual
de circa 2,5 % în perioada 2007 - 2015, precum şi o creştere a dependenţei de
importurile de resurse energetice primare.
Având în vedere ţinta de reducere a intensităţii energetice cu 40% până în 2015,
comparativ cu anul 2001, România trebuie să investească atât în noi capacităţi de
producere a energiei electrice şi termice, cât şi în cele existente. Sectorul de producere
a energiei electrice şi termice reprezintă cel mai mare consumator de energie din
întregul lanţ - resurse primare, producere, transport şi distribuţie/furnizare a energiei
electrice şi termice. Retehnologizarea, modernizarea şi reabilitarea capacităţilor de
producere existente ar putea contribui în mod semnificativ la reducerea intensităţii
energetice.
Reabilitarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice existente trebuie
luată în considerare, în cazul în care este eficientă din punct de vedere al costului
investiţiei, întrucât cea mai mare parte a echipamentelor aflate în funcţiune au durată
de viaţă normală depăşită, un consum ridicat de energie şi implicit, un nivel scăzut al
eficienţei energetice.
Astfel, în cazul producerii de energie electrică pe bază de combustibili fosili, mai mult
de 32% din echipamente sunt mai vechi de 30 ani, 50% au 20-30 ani şi doar 0,7% au mai
puţin de 10 ani. În ceea ce priveşte grupurile hidroenergetice, 37% din totalul acestora
au durata normală de funcţionare depăşită.
Proiectele de reabilitare/retehnologizare/modernizare a capacităţilor de producere a
energiei electrice şi termice existente vor conduce la o extindere cu cel puţin 15 ani a
duratei de viaţă a capacităţii de producţie reabilitate/retehnologizate/modernizate
după implementarea investiţiei.
De asemenea, se va lua în considerare construirea de noi capacităţi de producere,
ţinând seama că durata lor de viaţă este semnificativ mai lungă decât în cazul
reabilitării unor grupuri energetice. Investiţiile în noi capacităţi de producere a energiei
electrice şi termice vor contribui la acoperirea cererii de electricitate şi de energie
termică a ţării.
Datorită economiilor importante de combustibil, precum şi a emisiilor reduse de CO2,
rezultate în producerea combinată de energie electrică şi termică, se vor realiza
investiţii în construirea de noi grupuri în co-generare. Producerea combinată de
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energie electrică şi termică (cogenerare) este în concordanţă cu noile tendinţe de
utilizare a combustibililor „curaţi”.
În acest context, construirea de noi capacităţi de co-generare, în concordanţă cu
prevederile Directivei CE nr. 8/2004, poate constitui un instrument de creştere a
eficienţei energetice (prin economiile de energie primară), de reducere a emisiilor
poluante, precum şi de acoperire a cererii de energie în zonele izolate sau a cererii de
energie în zonele rezidenţiale, comerciale şi industriale, în contextul condiţiilor
economice şi de mediu specifice acestor zone.
Se va avea în vedere extinderea reţelei de medie tensiune în zonele propuse pentru
extinderea limitelor intravilan ale localităţilor, prin linii electrice subterane, cu tensiune
de 20kV şi instalarea de posturi de transformare pentru acoperirea consumului
prognozat pentru următorii 10 ani. Se vor înlocui posturile de transformare aflate într-o
stare tehnică slabă, care nu mai îndeplinesc condiţiile şi nu mai au parametrii optimi
pentru furnizarea energiei electrice la parametrii optimi.
Se vor înlocui conductoarelor subdimensionate, în special în zona rurală, unde
tensiunile de alimentare nu se încadrează în valorile impuse, fiind puternice căderi de
tensiune (de până la 20-25%).
În limitele intravilanului localităţilor se propune înlocuirea reţelelor aeriene cu reţele în
cablu. Înlocuirea stâlpilor supraîncărcaţi, în special cei de iluminat.
Înlocuirea corpurilor de iluminat vechi, necompensate inductiv, care funcţionează la
un factor de putere foarte scăzut, cu corpuri de iluminat compensate, cu un factor de
putere de 0.92.
Se va sprijini dezvoltarea reţelei de energie electrică în zonele periurbane în soluţii
simple, cu extinderea reţelei subterane de 20kV, şi a reţelei de joasă tensiune.
Extinderea reţelelor de iluminat public în zonele noi rezidenţiale.
Modernizarea cutiilor de distribuţie a energiei electrice aflate pe domeniul public, prin
înlocuirea protecţiilor învechite, rezultând astfel o siguranţă sporită.
Extinderea reţelelor electrice în zonele de munte izolate prin reţele de medie tensiune,
urmate de reţele aeriene de 1kV.
Toate extinderile propuse mai sus pot fi preluate de staţiile de transformare amintite.
Soluţiile de alimentare se vor elabora de către furnizorul local de energie electrică –
S.C. ENEL DISTRIBUŢIE S.A. în cazul de faţă.
Soluţiile se vor stabili de comun acord între furnizorul de energie şi autorităţile locale.
Investiţii pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare a
energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţele şi
realizarea în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi
distribuţie/furnizare.

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 161/340

Consumul propriu tehnologic în reţelele de distribuţie/furnizare a energiei electrice
(inclusiv pierderile comerciale) a atins în anul 2004 valoarea medie anuală de 12,6%,
comparativ cu media ţărilor din UE de 7,3%.
Prin dezvoltarea reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare, accesul la capacităţile de
producere a energiei electrice care utilizează resurse regenerabile de energie ar putea
fi îmbunătăţit.
Companiile de transport şi distribuţie/furnizare a energiei electrice realizează
permanent programe multianuale de investiţii pentru îmbunatăţirea funcţionării
reţelelor (de exemplu, pentru linii, staţii şi alte echipamente/instalaţii pentru reţea).
Extinderea şi retehnologizarea reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare a energiei
electrice va permite companiilor să menţină preţul energiei electrice la un nivel
suportabil pentru operatorii economici.
În privinţa reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare a petrolului şi gazelor naturale,
există aceleaşi preocupări ce vizează siguranţa şi continuitatea în alimentare a
consumatorilor finali, astfel identificându-se nevoia unor investiţii suplimentare.
Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor de transport a energiei electrice,
gazelor naturale şi petrolului cu reţelele europene.
Dezvoltarea reţelelor de transport ale energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului
care fac legătura cu reţelele statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cu
acelea ale ţărilor candidate sau potenţial candidate la Uniunea Europeană, reprezintă
un mijloc important pentru integrarea pieţei de energie a României cu pieţele acestor
ţări, contribuind astfel la întărirea pieţei regionale de energie.
Investiţiile pentru interconectarea reţelelor trebuie avute în vedere la nivelul pieţei
regionale, ţinând cont de complementaritatea cererii şi ofertei din diversele state
vizate.
Implementarea prevederilor Tratatului pentru Constituirea Comunităţii Energetice în
Europa de Sud-Est (1 iulie 2006), care stabileşte cadrul legal pentru crearea pieţei
regionale de energie electrică şi gaze naturale, presupune asigurarea alimentării cu
energie în regiune. Tratatul prevede necesitatea dezvoltării reţelelor de transport ale
energiei electrice transfrontaliere (interconexiuni), astfel încât sistemul energetic al
regiunii să poată face faţă cererilor de energie ale fiecărui stat. Totodată, este necesar
să se extindă reţelele naţionale de transport ale energiei electrice, petrolului şi gazelor
naturale care sunt interconectate cu reţelele europene, în scopul facilitării accesului
consumatorilor din România la piaţa de energie europeană. Aceasta presupune
întărirea şi extinderea reţelelor interne şi capacităţilor de interconexiune necesare
dezvoltării conectării la reţeaua UCTE.
De asemenea, trebuie identificată lipsa sau insuficienţa capacităţilor de interconexiune
necesare schimbului de energie electrică cu statele membre ale comunităţii şi
continuată dezvoltarea pieţei interne.
În privinţa reţelelor româneşti de transport ale petrolului şi gazelor naturale, construirea
sau extinderea unor capacităţi de interconexiune corespunzătoare va contribui, de
asemenea, la diversificarea alimentării cu petrol şi gaze naturale a consumatorilor finali
şi la îmbunătăţirea siguranţei tranzitului către piaţa Uniunii Europene.
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Interconectarea reţelelor de transport ale gazelor naturale cu reţelele europene va
conduce la un management mai bun al perioadelor de vârf de consum, la parametri
tehnici îmbunătăţiţi (presiune şi debit) într-o perioadă scurtă de timp, făcând posibilă
alimentarea cu gaze în toate zonele, inclusiv zonele critice.
Toate acţiunile propuse vor contribui la îmbunătăţirea globală a eficienţei energetice a
sistemului energetic şi la o utilizare mai bună a infrastructurii existente. În consecinţă, se
va asigura o viabilitate pe termen lung a sistemului şi o mai bună sinergie a sistemelor
energetice şi practicilor din domeniul energiei cu cele ale Comunităţii. Aceste acţiuni
sunt în concordanţă cu reglementările europene cum ar fi: „Carta Verde privind
eficienţa energetică” sau „A realiza mult cu puţin”, „Politica de coeziune în sprijinul
creşterii economice şi a numărului de locuri de muncă: Orientările strategice ale
Comunităţii 2007-2013”, Strategia de la Lisabona, New Energy Policy precum şi cu
Documentul de Politica Energetică a României, şi cu Strategia Naţională în domeniul
Eficienţei Energetice.
Obiective specifice
Principalele obiective urmărite vizează: reducerea intensităţii energetice prin
introducerea de noi tehnologii pentru creşterea productivităţii; îmbunatăţirea eficienţei
energetice pe întregul lanţ energetic, creşterea gradului de utilizare a energiei
regenerabile. Un sprijin important va fi acordat implementării de noi tehnologii pentru a
reduce emisiile poluante din sectorul energetic.
Obiectivul propus este de a contribui la atingerea următoarelor ţinte naţionale:
reducerea intensităţii energetice primare cu 40% până în anul 2015, comparativ cu
anul 2001. Operaţiunile propuse vor contribui la realizarea următoarelor obiective:
Operaţiunea 1
−

Sprijinirea investiţiilor în construirea de noi capacităţi de producere a energiei
electrice şi termice, retehnologizarea, modernizarea şi reabilitarea celor
existente, în scopul creşterii eficienţei energetice (centrale/grupuri de
producere a energiei electrice şi termice, centrale/grupuri de cogenerare,
turboagregate);

−

Creşterea eficienţei energetice la
competitivitate economică crescută;

−

Utilizarea mai bună a resurselor de energie primară disponibilă, în sensul unei
producţii mai mari de energie, utilizând mai puţine resurse de energie primară;

−

Reducerea dependenţei de importurile de resurse energetice primare (în
principal combustibili fosili);

−

Asigurarea siguranţei în alimentarea cu energie a consumatorilor;

−

Reducerea impactului negativ asupra mediului.

nivel

naţional,

conducând

la

o

Operaţiunea 2
−

Investiţii pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi
distribuţie/furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul
reducerii pierderilor în reţele şi realizarea în condiţii de siguranţă şi continuitate
a serviciului de transport şi distribuţie/furnizare;
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−

Creşterea eficienţei energetice la
competitivitate economică crescută;

nivel

naţional,

conducând

la

o

−

Utilizarea raţională a resurselor de energie prin reducerea pierderilor;

−

Asigurarea siguranţei în alimentarea cu energie a consumatorilor;

−

Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea activităţilor economice şi
astfel, pentru dezvoltarea infrastructurii naţionale de energie la standarde
europene;

−

Reducerea impactului negativ asupra mediului;

−

Reducerea costurilor de distribuţie şi furnizare şi extinderea reţelelor de
transport şi distribuţie/furnizare.

Operaţiunea 3
−

Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor de transport al energiei
electrice, gazelor naturale şi petrolului cu reţelele europene;

−

Continuarea şi întărirea procesului de cooperare regională, în cadrul pieţei
regionale de energie electrică şi gaze naturale;

−

Pregătirea mai bună a pieţelor naţionale pentru integrarea lor în piaţa unică
europeană;

−

Creşterea competiţiei între actorii din sectorul energetic ce activează în plan
regional;

−

Creşterea competitivităţii operatorilor economici din România, luând în
considerare ofertele diversificate de alimentare cu resurse primare şi energie
electrică;

−

Extinderea reţelelor transeuropene de energie. Contribuţie la priorităţile CNSR;

−

Dezvoltarea infrastructurii la standarde europene.

Dezvoltare durabilă
Promovarea eficienţei energetice are un impact pozitiv asupra reducerii nivelului de
poluare în zonele de intervenţie, prin reducerea emisiilor de CO2. Operaţiunile propuse
contribuie la siguranţa alimentării cu energie şi la un preţ al energiei competitiv, având
ca rezultat promovarea unor noi activităţi economice şi dezvoltarea celor existente din
punct de vedere al competitivităţii. Siguranţa furnizării energiei şi creşterea
competitivităţii reprezintă, de asemenea, efecte ale integrării pieţelor, la care
contribuie acest domeniu major de intervenţie. Dezvoltarea economică în zonele de
intervenţie va avea un impact important asupra creării/menţinerii locurilor de muncă.
Valorificarea resurselor regenerabile de energie
România dispune de un important potenţial exploatabil al resurselor regenerabile de
energie (hidro 40.000 GWh/an din care 6000 GWh/an pentru microhidro,
23.000GWh/an – vant, 60 GJ/an – energie solară termică, 1.200GWh/an – energie
solară pentru aplicaţii fotovoltaice, 318x106 GJ/anbiomasa, 7x106 GJ/an – energie
geotermală), distribuite în diferite zone ale ţării.
Resursele regenerabile de energie au un potenţial energetic important, iar gradul lor de
disponibilitate este mai mare decât al combustibililor convenţionali în anumite zone.
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Utilizarea lor trebuie făcută pe baza a trei premise importante: accesibilitate,
disponibilitate şi acceptabilitate. Producţia de energie electrică din resurse
regenerabile de energie (în cea mai mare parte, energie produsă în centrale
hidroelectrice cu putere instalată mai mare de 10 MW) reprezintă aproximativ 35% din
totalul producţiei de energie electrică din România raportată în 2005.
Deşi există un potenţial semnificativ de resurse hidroenergetice disponibil şi acestea au
fost valorificate pe scară largă, o mare parte a capacităţilor de producţie în acest
domeniu prezintă un grad avansat de uzură şi trebuie modernizate.
Cu excepţia resurselor hidroenergetice, principalele resurse energetice regenerabile
din România sunt biomasa, resursele eoliene, resursele de energie solară pentru
aplicaţii termice, precum şi resursele geotermale. Până în prezent, valorificarea acestor
tipuri de resurse regenerabile nu este semnificativă. Resursele eoliene, solare, biomasa şi
biocombustibilii, resursele geotermale ar putea fi mai intens utilizate, în acelaşi timp
continuând valorificarea resurselor hidro, care au avantajul de a genera energie la
preţuri competitive.
Valorificarea diversificată a resurselor regenerabile de energie este necesară, luând în
considerare faptul că există diferite tipuri de resurse regenerabile disponibile pentru
utilizare şi faptul că producţia de energie din aceste resurse variază în diversele
perioade ale anului, în funcţie de condiţiile meteorologice.
În acest mod, se poate atinge ţinta naţională de 33% pentru ponderea energiei
electrice produse din resurse regenerabile în consumul brut de energie electrică la
nivelul anului 2010, conform Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 (modificată prin HG nr.
958/2005) pentru promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de
energie şi Strategia Naţională de valorificare a resurselor regenerabile de energie
aprobată prin HG 1535/2003.
De asemenea, valorificarea resurselor regenerabile de energie poate favoriza
introducerea în sistemul economic a unor zone izolate, furnizând astfel o bază pentru
dezvoltarea unor activităţi economice. Investiţiile în valorificarea resurselor regenerabile
de energie vor favoriza dezvoltarea mediului economic şi social din diferite zone din
România şi vor contribui la reducerea dependenţei de importurile de energie,
contribuind în acelaşi timp la progresul tehnologic şi la crearea de noi locuri de muncă
pe piaţa locală a muncii.
Utilizarea energiei regenerabile are efecte pozitive asupra mediului şi contribuie la
reducerea emisiilor de CO2 şi a altor gaze cu efect de seră. Aceste acţiuni sunt în
concordanţă cu reglementările europene: „Energie pentru viitor: resurse regenerabile
de energie – Cartea Albă stabilind o strategie a Comunităţii şi un plan de acţiune”;
„Cartea Verde a Comisiei din 20 noiembrie 1996 în ceea ce priveşte resursele de
energie regenerabilă”; „Politica de coeziune pentru sprijinirea creşterii economice şi a
numărului locurilor de muncă: Orientările strategice de coeziune 2007- 2013”; Directiva
nr.77/2001 a CE, New Energy Policy şi Strategia de la Lisabona.
Obiective
Scopul principal este intensificarea utilizării energiei din resurse regenerabile. Obiectivul
avut în vedere este de a contribui la următoarea ţintă naţională: ponderea energiei
electrice produse din resurse regenerabile de energie în consumul naţional brut de
energie electrică să fie 33% .
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Obiective specifice:
−

Reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în
principal combustibili fosili);

−

Diversificarea resurselor disponibile de energie;

−

Capacităţile de producere luate în considerare în zone diferite ale ţării vor
conduce la creşterea angajărilor şi simultan vor diversifica oferta pe piaţa
muncii;

−

Mediul de afaceri va fi diversificat, prin atragerea companiilor private (din ţară
şi din străinatate), precum şi a autorităţilor publice locale şi centrale, în
procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie;

−

Investiţiile în domeniul resurselor regenerabile de energie vor oferi posibilitatea
fabricării, transferului şi comercializării de produse şi tehnologii moderne în
acest domeniu;

−

Valorificarea resurselor regenerabile de energie va conduce la o mai mare
reducere a emisiilor posibile rezultate din procesul arderii combustibilului fosil şi
la conservarea mediului;

−

Contribuţie la priorităţile CNSR;

−

Dezvoltarea infrastructurii la standarde europene.

Operaţiuni
Modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi
termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: eoliene, hidroenergetice,
solare, a biomasei, a resurselor energetice geotermale şi a altor resurse regenerabile de
energie.
Prin utilizarea în mare măsură a surselor regenerabile de energie se asigură creşterea
siguranţei în alimentarea cu energie şi limitarea importului de resurse energetice, în
condiţiile unei dezvoltări economice de durată. Aceste cerinţe se realizează în context
naţional prin implementarea de politici de conservare a energiei, creşterea eficienţei
energetice şi valorificarea superioară a resurselor regenerabile.
Sursele regenerabile de energie electrică sunt următoarele:
−

energie solară;

−

energie eoliană;

−

energie hidro;

−

biomasă şi biogaz;

−

energie geotermală.

În judeţul Hunedoara, nivelul resurselor de energie „verde” este unul foarte bogat, ele
fiind împărţite în felul următor:
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Energia hidro
În cadrul surselor regenerabile de energie (SRE), energia hidro deţine cea mai mare
pondere. Potenţialul hidroenergetic din judeţul Hunedoara este relativ dezvoltat,
aparţinând de sucursala Haţeg Hidrocentrale, a instituţiei Hidroelectrica.
Sucursala Haţeg exploatează potenţialul hidroenergetic al râurilor: Râul Mare şi Râul
Strei. În judeţ există 12 hidrocentrale, din care 11 pe Râul Mare şi una pe Râul Strei şi 11
microhidrocentrale răspândite pe întreg teritoriul judeţului.
Amenajarea cursului de apă Râul Mare prevede o centrală hidroelectrică subterană
de mare putere (CHE Râul Mare-Retezat), care prelucrează debitele din Acumularea
Gura Apelor, al cărei baraj din anrocamente deţine recordul de înălţime (173 m).
Centrala este amplasată în subteran, pe o aducţiune de tip galerie care debuşează în
Râul Mare. Are o cădere maximă de 583 m şi este echipată cu două hidroagregate cu
turbine Francis (2 ×167 MW), constituind o performanţă de echipare cu astfel de grupuri
la căderi foarte mari.
În aval de Centrala Râul Mare-Retezat, urmează o cascadă de hidrocentrale până la
debuşarea în râul Strei. Aceste centrale sunt realizate în scheme cu lacuri, de tip baraj
(CHE Clopotiva, CHE Ostrovul Mic, CHE Păclişa, CHE Haţeg), şi în scheme cu derivaţie
(CHE Ostrovul Mare, CHE Cârneşti 1, CHE Cârneşti 2, CHE Toteşti 1, CHE Toteşti 2, CHE
Sântămăria Orlea).
Puterea totală instalată este de 488.03 MW, împărţită după cum urmează:
−

AHE Râul Mare Retezat – 349MW;

−

AHE Râul Mare Aval - 122MW;

−

CHE Subcetate - 11.66MW;

−

MHC-uri - 5.372MW.

Numărul total de hidroagregate în centralele hidroelectrice este 24, iar în
microhidroentrale este de 20.
Producţia medie de energie într-un an mediu hidrologic este de 869.83 GWh.
Situaţia hidrocentralelor construite şi propuse pe teritoriul României se regăseşte în harta
următoare:
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Figura 1-1: Situaţia hidrocentralelor construite şi propuse, pe teritoriul României

În judeţul Hunedoara, potenţialele hidroenergetice sunt exploatate, cu excepţia râului
Mureş. Conform studiilor făcute, râul Mureş deţine 16% din micropotenţialul
hidroenergetic al ţării.
Energia solară
Pornind de la datele disponibile s-a întocmit harta cu distribuţia în teritoriu a radiaţiei
solare în România. Harta cuprinde distribuţia fluxurilor medii anuale ale energiei solare
incidente pe suprafaţa orizontală pe teritoriul României.
Sunt evidenţiate 5 zone, diferenţiate prin valorile fluxurilor medii anuale ale energiei
solare incidente. Se constată că mai mult de jumătate din suprafaţa ţării beneficiază
de un flux de energie mediu anual de 1275 kWh/m2.
Harta solară a fost realizată prin utilizarea şi prelucrarea datelor furnizate de către: ANM
precum şi NASA, JRC, Meteotest. Datele au fost comparate şi au fost excluse cele care
aveau o abatere mai mare decât 5% de la valorile medii. Datele sunt exprimate în
kWh/m2/an, în plan orizontal, această valoare fiind cea uzuală folosită în aplicaţiile
energetice, atât pentru cele solare fotovoltaice, cât şi termice.
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Figura 1-2: Hartă Solară

Zonele de interes (areale) deosebite pentru aplicaţiile electroenergetice ale energiei
solare în ţara noastră sunt:
−

Primul areal, care include suprafeţele cu cel mai ridicat potenţial acoperă
Dobrogea şi o mare parte din Câmpia Română;

−

Al doilea areal, cu un potenţial bun, include nordul Câmpiei Române, Podişul
Getic, Subcarpaţii Olteniei şi Munteniei o bună parte din Lunca Dunării, sudul şi
centrul Podişului Moldovenesc şi Câmpia şi Dealurile Vestice şi vestul Podişului
Transilvaniei, unde radiaţia solară pe suprafaţă orizontală se situează între
1.300 şi 1.400 MJ/m2;

−

Cel de al treilea areal, cu potenţialul moderat, dispune de mai puţin de 1.300
MJ/m2 şi acoperă cea mai mare parte a Podişului Transilvaniei, nordul Podişului
Moldovenesc şi Rama Carpatică.
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Îndeosebi în zona montană variaţia pe teritoriu a radiaţiei solare directe este foarte
mare, formele negative de relief favorizănd persistenţa ceţii şi diminuând chiar durata
posibilă de strălucire a soarelui, în timp ce formele pozitive de relief, în funcţie de
orientarea în raport cu soarele şi cu direcţia dominantă de circulaţie a aerului, pot
favoriza creşterea sau, dimpotrivă, determina diminuarea radiaţiei solare directe.
Se observă din cele descrise mai sus că judeţul Hunedoara se încadrează în zona a IVa şi a V-a de radiaţie solară, fiind pe ultimul loc pentru investiţiile în domeniul centralelor
solare.
Energia eoliană
S-a considerat necesară şi oportună abordarea unor activităţi de reevaluare a
potenţialului eolian al României, prin utilizarea unor mijloace şi instrumente adecvate
(aparatura de măsură, softuri adecvate, etc.) pornind de la datele de vânt măsurate
la 22 staţii aparţinând ANM.
La staţiile meteorologice măsurarea celor doi parametri ai vântului, direcţia şi viteza, se
efectuează, conform recomandărilor OMM (Organizaţia Meteorologică Mondială), la
înălţimea de 10 m deasupra solului.
Din păcate, recomandările UE în domeniu, precum şi practica actuală, a dovedit însă
că viteza de la care este rentabilă exploatarea vântului ca resursă energetică trebuie
să se refere la viteza vântului de la înălţimea rotorului turbinelor centralelor eoliene,
situat în prezent de obicei la înălţimi mari (50, 70, 80, 90 m deasupra solului).
Ca urmare, a fost elaborată Harta eoliană a României care cuprinde vitezele medii
anuale calculate la înălţimea de 50 m deasupra solului.
Distribuţia pe teritoriul României a vitezei medii a vântului scoate în evidenţă că
principala zonă cu potenţial energetic eolian e aceea a vârfurilor montane, unde
viteza vântului poate depăşi 8 m/s.
A două zonă cu potenţial eolian ce poate fi utilizat în mod rentabil o constituie Litoralul
Mării Negre, Delta Dunării şi nordul Dobrogei unde viteza medie anuală a vântului se
situează în jurul a 6 m/s. Faţă de alte zone exploatarea energetică a potenţialui eolian
din această zonă este favorizată şi de turbulenţa mai mică a vântului.
Cea de a treia zonă cu potenţial considerabil o constituie Podişul Bârladului unde
viteza medie a vântului este de circa 4-5 m/s. Viteze favorabile ale vântului mai sunt
semnalate şi în alte areale mai restrânse din vestul ţării, în Banat şi pe pantele
occidentale ale Dealurilor Vestice.
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Figura 1-3: Hartă Energie Eoliană

Se observă că în judeţul Hunedoara, o puternică zonă cu potenţial eolian este zona
Văii Jiului, cu o viteză mai mare decât 10 m/s. O zonă specială, care ar permite
dezvoltarea unei zone eoliene este în Munţii Vâlcanului, în perimetrul localităţilor Uricani
şi Lupeni.
Biomasă şi biogaz
Biomasa constituie pentru România, o sursă regenerabilă de energie, promiţătoare,
atât din punct de vedere al potenţialului, cât şi, din punct de vedere al posibilităţilor de
utilizare.
În urma prelucrării datelor s-au ridicat următoarele hărţi de profil:
−

Potenţialul energetic al biomasei în România, care cuprinde distribuţia în
teritoriu (pe judeţe şi regiuni de dezvoltare economică) a valorilor energetice
(TJ) preconizate a se obţine prin valorificarea energetică a biomasei vegetale;

−

Distribuţia biomasei vegetale în România, care cuprinde distribuţia în teritoriu
(pe judeţe şi regiuni de dezvoltare economică) a cantităţilor (mii. mc) de
biomasă vegetală.

Din analiza hărţii cu distribuţia geografică a resurselor de biomasă vegetală cu
potenţial energetic disponibil, se constată:
Cele mai bogate judeţe, în resurse forestiere sunt următoarele:
PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 171/340

−

Suceava 647,0 mii mc;

−

Harghita 206,5 mii mc;

−

Neamţ 175,0 mii mc;

−

Bacău 132,0 mii mc.

Cele mai sărace, în acest tip, de resursă sunt judeţele din sud:
−

Constanţa 10,4 mii mc;

−

Teleorman 10,4 mii mc;

−

Galaţi 10,4 mii mc.

Cele mai bogate judeţe în resursă agricolă sunt:
−

Timiş 1432,0 mii tone;

−

Călăraşi 934,0 mii tone;

−

Brăila 917,0 mii tone.

Cele mai sărace în acest tip de resursă sunt:
−

Harghita 41,004 mii tone;

−

Covasna 73,000 mii tone;

−

Braşov 89,000 mii tone.

Se observă în harta de mai jos, că în judeţul Hunedoara ar fi rentabilă o investiţie mai
ales pentru vechea zonă minieră, pentru producerea energiei, în special pentru
consumul local, mai ales în zonele defavorizate.
În judeţul Hunedoara există un potenţial energetic de 237TJ, din care 77,55% este
alcătuit din biomasa agricolă, iar 22,45% este biomasa forestieră.
Exploatarea potenţialului biomasei agricole ar duce la creşterea nivelului de producţie
din agricultură.
Judeţul Hunedoara este al V-lea judeţ din ţară cu puternice potenţiale în biomasa
forestieră şi agricolă şi cu un număr mare de oraşe fără energie termică distribuită.
Există la ora actuală în judeţ 5 oraşe şi 54 de comune în care energia termică nu este
asigurată. Aşadar, investiţia în exploatarea potenţialului de biomasă este susţinută cu
puternice argumente tehnico-economice.
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Figura 1-4: Hartă Potenţial Energetic disponibil

În cele ce urmează se anexează tabelul cu estimările costurilor de energie (Euro\MWh)
şi estimarea creşterii lor pe fiecare mod de producere a energiei:
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Figura 1-5: Estimările costurilor de energie şi creşterea lor

Se observă o mare creştere a preţului Euro/MWh pentru metodele convenţionale de
producere a energiei.
Rezultă din aceste studii necesitatea investirii în sursele de energie „verde”, având şi un
impact mult mai redus asupra mediului. Un puternic argument pentru sursele
regenerabile de energie este randamentul ridicat de conversie, precum şi preţurile
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.
1.5.4

Reţeaua de termoficare

Tabelul 1-15: Sisteme de încălzire

Judeţ

Total locuinţe
din
care încălzite
cu:

Cărbune

[Nr.[

Hunedoara

183.450

[%]

15.561 8,5

Lemn şi deşeuri de
lemn
[Nr.]

55.086

[%]

30,1

Gaze
naturale/Termoficare
[Nr.]

43.600/65.839

[%]

CLU

[Nr.]

[%]

23,7/35,9 3.364 1,8

Sursa: Plan de Gestionare al Deşeurilor în judeţul Hunedoara 2002 - Situaţia existentă în anul 2000
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Sistemul de termoficare existent în Municipiul Deva este constituit după următoarea
structur[:
−

Preparare - generare a agentului termic (ap[ cald[ pentru încălzire şi apă
caldă de consum) în punctele termice.

−

Reţea de transport agent termic secundar (ansamblu de conducte montate
în canale termice, direct în pământ sau aerian cu conducte preizolate).

Propuneri de reabilitare a reţelelor de agent primar
Pentru o bună funcţionare a reţelelor de agent primar şi pentru continuitate în
exploatare, este absolut necesară înlocuirea unor tronsoane de conducte subterane,
amplasate în canale termice, care, în permanenţă sunt colmatate din cauza unor
infiltraţii de ape pluviale (nu există posibilitatea evacuării acestora prin pompare),
precum şi din cauza canalizărilor colmatate din zonă, care deverseaza în canalele
termice, afectând etanşeitatea şi funcţionarea în siguranţă a reţelelor de agent primar.
Propuneri de reabilitare a reţelelor de agent secundar
Prin programul „Termoficare 2006-2015" sunt propuse a fi realizate lucrări de investiţii:
Retehnologizarea sistemului de termoficare în municipiul Deva -Modernizarea reţelelor
de distribuţie: încălzire, a.c.c. reţele aferente punctelor termice, cu diametru intre 0 1" 0 219 mm, cca. 16 km traseu,din municipiul Deva, jud. Hunedoara.
Propuneri pentru eliminarea pierderilor de căldură din punctele termice prin izolarea
termică a instalaţiilor şi clădirii
Pentru ca sistemul de producere a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de
consum să funcţioneze la randament ridicat, până în anul 2015 se vor analiza cauzele
ce produc pierderile de energie şi se stabilesc măsuri de eliminare de pana la cca. -3%.
Principalele caracteristici ale lucrărilor propuse
−

izolarea termică a conductelor cu cochilii din vată minerală gata
confecţionate cu protecţie din tablă de aluminiu Dn 40-200, cu grosime de 40
mm;

−

Izolarea termică a schimbatoarelor de caldură cu plăci cu carcase
demontabile de tablă de aluminiu de 0,8 mm grosime prevazute cu material
termoizolant din vată minerală cu grosime de 50 mm;

−

Izolarea termică a vanelor, robineţilor este cu fâşii (şnur) termoizolant;

−

Izolarea termica a acoperisului cu polistiren de 50 mm grosime;

−

Corpuri de iluminat cu coeficient de depreciere mic şi lămpi cu randament
ridicat cu P = 45-60 W;

Din punct de vedere valoric situaţia pe caracteristici de lucrări este:
−

izolarea termică a conductelor 3.922 m;

−

izolarea schimbatoarelor de caldura este 1.316 mp;

−

izolarea termica acoperis (terasa) 2.752 mp;
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−

locuri de lampa 92;

−

inchideri de goluri (tamparie) 164 mp.

Structura constructivă Izolaţia pentru conducte sunt prevăzute din cochilii din vată
minerală, iar la schimbatoarele de căldură din plăci de vată minerală cu carcasă din
tablă de aluminiu.
Închiderea perimetrală se va realiza din tâmplărie din PVC cu geamuri termopan.
Propuneri de extindere reţele de agent primar şi secundar în municipiul Deva
Extinderea reţelelor termice de agent primar şi secundar în municipiul Deva în zona
unică de încălzire aprobată de Consiliul Local în anul 2007 se va realiza funcţie de
construcţiile noi şi solicitările consumatorilor doritori să treacă în sistemul de încălzire
centralizat. Astfel se vor realiza extinderi ale reţelelor şi puncte termice noi. Totodată
există posibilitatea realizării de module - punct termic de imobil sau apartament.
Propuneri de extindere reţele de agent primar spre oraşe riverane râului Mureş
Deoarece capacitatea de producţie a S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. este în
proporţie de 40% nefolosită, s-au căutat soluţii de extindere a distribuţiei energiei
termice pentru populaţia şi agenţii economici din habitatele din apropierea furnizorului,
CTE Mintia. Astfel, după contactare prealabilă a acestora (primării, agenţi economici),
a fost primită solicitarea oraşului Simeria - Consiliul local Simeria - pentru începerea
demersurilor în privinţa posibilităţii alimentării cu energie termică a oraşului Simeria,
precum şi a unor posibili agenţi economici care pot fi racordaţi la o viitoare reţea de
transport şi distribuţie a energiei termice (Sere Sântandrei, S.C. Marmosim, Reva Simeria,
Staţia CFR Simeria, etc). Acest studiu îşi propune să determine costurile aproximative
pentru extinderea reţelelor de agent primar şi de distribuţie.
Se vor avea în vedere următoarele lucrări importante: - Racordarea viitoarei reţele de
termoficare spre Simeria din zona de racord - str. Rândunicii - continuându-se pe o
distană de aproximativ 11 km (tur), cu conducte preizolate Dn 400, Pn 25, montate
subteran (sau suprateran - în acest caz, costurile de montaj vor fi substanţial mai mari,
datorită necesităţii amplasării conductelor de termoficare pe suporţi ficşi şi mobili, cu
toate operaţiunile care le implică - săpături, montare suporti, costuri suporti, izolaţie
suplimentară pentru eficienţa energetică, etc.). Traseul conductelor de termoficare va
avea o traversare a căii ferate Deva - Simeria în zona periferică a municipiului Deva.
Sarcina termică maximă este prevăzută a fi 35 MWt, în care sunt incluşi consumatorii
potenţiali urbani şi industriali enumerati mai sus, cu o putere termică de cca. 10 MWt.
Distribuţia de energie termică în oraşul Simeria se va realiza prin 5 staţii termice de
cartier, iar la serele Sântandrei printr-o staţie.
Reţeaua de distribuţie încălzire şi apă caldă menajeră va însuma o lungime (bifilar) de
aproximativ 20km, cu un diametru echivalent Dn 100 mm.
Racordul de la magistrala de termoficare până la staţia termică Sere Sintandrei este de
cca. 4 km.
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Intregul sistem va dispune de un sistem de contorizare şi monitorizare a reţelei de agent
primar (monitorizare etanşeitate reţele de termoficare, contorizare intrare agent primar
în punctele termice) la un preţ estimat de 70.000 EUR.
În aceste condiţii, pe terenurile situate riveran pe DN 7, între Deva şi Simeria există o
nouă utilitate, energia termică, ce va conduce implicit la o creştere a valorii terenurilor
care ar putea atrage noi investiţii imobiliare sau industriale.
Este posibil ca printr-o strategie de urbanism a judeţului, să poată fi extinsă
termoficarea până în oraşul Orăştie.
Obiectiv: 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) în Municipiul Arad - 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: Curtici, Chişineu-Criş,
Ineu, Sebiş.
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

Reţeaua de transport gaze naturale

Reţeaua de distribuţie a gazului metan are o lungime de 708,6 km şi o întâlnim în 54
localităţi, din care 14 municipii şi oraşe, volumul total de gaz distribuit în judeţ fiind de
274.589 mc în anul 2005, din care pentru uz casnic 71.213 mc adică 26% din consumul
judeţului.
Tabelul 1-16: Reţeaua şi volumul de gaze naturale distribuite în judeţ

2001

2002

2003

2004

2005

Localităţi în care se distribuie gaze naturale
44
47
52
54
54
■ din care în municipii şi oraşe
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 (mii mc)
228.901 176.250 170.038 383.238 274.589
■ din care: pentru uz casnic
71.017 58.615 66.666 61.863 71.213
Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2006

Obiectiv:
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 al 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 al gazelor inclusiv pentru reducerea, în
perspectivă, a zonei de siguranţă la valoarea minimă (20+20 metri) 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.
În conformitate cu avizul E-ON Gaz Distribuţie Centrul Operaţional Deva nr. R108 –
27.01.2010 au fost introduse în prezenta documentaţie următoarele conditii:
A. Condiţii tehnice:
Înaintea oricăror lucrări de infrastructură, lucrări pentru extinderi sau infiinţări de utilităţi,
lucrări de construire obiective. În localităţile în care există Distribuţie de gaze naturale
aparţinând E.ON Gaz Distribuţie S.A. se va solicita asistenţa tehnică din partea Şefilor de
Districte din cadrul Centrelor Operaţionale Deva (District l Deva dl. Munteanu Dorin,
District 2 Deva dl. Dumbrava Dan. District 3 Simeria dl. Salai Costel, District 4 Orăştie dl.
Marcu Vasile. District 6 Hunedoara dl. Lucaci Marius. District 7 Hunedoara dl. Pavel
Sorin. District 8 Calan dl. Cristian Romulus) şi Valea Jiului (District l Petroşani dl. Pavel
Dorin şi Districtul 2 Vulcan dl Bara Ştefan).
B. Condiţii generale:
În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor, veţi suporta contravaloarea
pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a
funcţionalităţii elementelor afectate;
În conformitate cu avizul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz-S.A.
Mediaş nr. 2767/92 – 05.03.2010 au fost introduse în prezenta documentaţie
următoarele condiţii:
Condiţii tehnice:
Conform „Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare
din amonte şi de transport gaze naturale" (norme tehnice aprobate prin Decizia
preşedintelui ANRGN nr. 1.220/2006) distanţa minim pe orizontală dintre axele
conductelor de gaze naturale sau incintele SRM-urilor şi diferitele obiective este
următoarea:


construcţii industriale, sociale şi administrative - 20 m, dacă există până la 45
de clădiri inclusiv în unitatea de clasă de locaţie (suprafaţa de teren care se
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întinde pe o lăţime de 200 m de fiecare parte a axei unei conducte cu o
lungime continuă de 1.600 m; UCL), dar începând cu a 46-a clădire în UCL
distanţa minimă este de 200 m; în situaţia în care sunt mai puţin de 45 de
clădiri în UCL dar spaţiul public va fi ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel
puţin 5 zile pe săptămână, timp de 10 săptămâni, în orice perioadă de 12 luni
(ziielele şi săptămânile nu trebuie sâ fie consecutive) -100 m;


locuinţe individuale/colective - 20 m, până la 45 de clădiri/unităţi separate de
locuit dintr-o locuinţă colectivă inclusiv în UCL, însă începând cu a 46-a
clădire/unitate separată de locuit dintr-o locuinţă colectivă în UCL sau în cazul
unor clădiri cu patru sau mai multe etaje distanţa minimă este de 200 m;

(În vederea reducerii tuturor distanţelor restrictive de mai sus, până la distanţa
minimă de 20 m între construcţii şi conducte, se impun cheltuieli pentru creşterea
gradului de siguranţă al conductelor care vor fi suportate de către solicitant,
conform Legii Gazelor nr. 351/2004, art. 96, litera a.)


distanţa minimă dintre incintele SRM-urilor (Romos, Orăştie - Chimica, Orăştie Mecanica, Spini, Turdaş, Simeria, Sântandrei, Deva, Mintila, Veţel, Totîia, Băcia,
Bârcea, Hunedoara Mittal Steel, Hunedoara, Călan, Haţeg, Baru, Paroşeni) şi
construcţii este următoarea:
-

20 m în cazul clădirilor cu până la trei etaje inclusiv;
200 m pentru clădirile de patru sau mai multe etaje, fără să existe
posibilitatea de reducere a acestei din urmă distanţe;



parcări auto - 6 m;



staţii electrice şi posturi de transformare a energiei electrice - 20 m;



paralelism cu drumuri:
-



autostrăzi, drumuri expres - 50 m;
naţionale - 22 m;
judeţene - 20 m;
de interes local (comunale, publice) - 18 m;
de utilitate privată - 6 m;

depozite de gunoaie - 50 m.

Pentru obţinerea avizului de amplasare a obiectivelor, inclusiv pentru eventualele
intersecţii subterane sau supraterane ale drumurilor de acces sau ale diverselor
canalizaţii (conducte de distribuţie gaze, de alimentare cu apă, cabluri electrice şi de
telecomunicaţii) cu conductele magistrale, se va întocmi în conformitate cu Ordinul
Comun nr. 47/1203/509/2003, o documentaţie tehnică care să cuprindă:
−

o cerere scrisă adresată SNTGN „Transgaz" S.A. Mediaş, cu datele de
identificare ale solicitantului şi obiectul solicitării;

−

un memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere;

−

certificatul de urbanism (în copie);

−

plan de încadrare în zonă. la scara 1:25.000 sau 1:10.000;

−

plan de situaţie (la scara 1:500 sau 1:1.000) care să cuprindă amplasarea
construcţiilor în perimetrul propus, şi drumurile de acces aferente.
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−

dacă vor fi intersecţii ale drumurilor noi cu conductele magistrale, acestea din
urmă trebuie introduse acolo în tub de protecţie, conform STAS 9312-87. În
acest caz, activităţile de proiectare, apoi de execuţie a lucrării (după ce
proiectul a fost avizat în şedinţa CTE a unităţii noastre) vor fi realizate de firme
autorizate ANRE;

−

planurile (în dublu exemplar) se vor viza, de către subunitatea noastră de
exploatare teritorială: Sector Deva, str. George Enescu, nr. 27, mun. Deva,
telefon: 0254/21.81.30, iar documentaţia va fi analizată şi avizată de SNTGN
„Transgaz" S.A. Mediaş;

−

în conformitate cu art. 86. coroborat cu art. 90, din Legea Gazelor nr.
351/2004, actualizată, SNTGN „Transgaz" S.A. Mediaş, în calitate de
concesionar al SNT, beneficiază de dreptul de uz şi de servitute legală asupra
terenurilor pe care sunt amplasate conductele în vederea lucrărilor de
reabilitare, retehnologizare, exploatare şi întreţinere a conductelor pe toată
durata de viaţă a acestora.

Condiţii generale:


Dacă în urma lucrărilor prevăzute în PATJ Hunedoara se avariază sau se
deteriorează conductele (Dn 500 mm Vest 1, Dn 500 mm Vest 2, Dn 600 mm
Vest 3, Dn 500 mm Haţeg - Dealu Babii - Paroşeni, Dn 500 mm Paroşeni -Munţii
Vulcan, Dn 300 mm Simeria - Mintia, Dn 300 mm Simeria - Hunedoara 1, Dn 200
mm Racord SRM Deva, Dn 250 mm Racord SRM Deva, Dn 300 mm Racord
SRM Hunedoara 1, Dn 400 mm Racord SRM Hunedoara 2, Dn 150 mm Racord
SRM Veţel, Dn 150 mm Racord SRM Orăştie 1, Dn 250 mm Racord SRM Orăştie
2, Dn 60 mm Racord SRM Romos, Dn 50 mm Racord SRM Spini, Dn 50 mm
Racord SRM Turdaş, Dn 150 mm Racord SRM Simeria, Dn 200 mm Racord SRM
Sântandrei, Dn 80 mm Racord SRM Totia, Dn 100 mm Racord SRM Băcia, Dn
200 mm Racord SRM Bârcea, Dn 200 mm Racord SRM Călan, Dn 150 mm
Racord SRM Haţeg, Dn 150 mm Racord SRM Baru Mare) şi/sau instalaţiile
existente, veţi suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv costurile
datorate atât pierderilor de gaze naturale, cât şi pe cele datorate procesului
de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.



În vederea dezvoltării sistemului de transport al gazelor naturale pe teritoriul
judeţului Hunedoara se vor întocmi proiecte tehnice care vor fi înaintate CTEului din cadrul SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaş. Operaţiunile de proiectare,
execuţie şi protecţie se vor realiza numai de către agenţi economici autorizaţi
de ANRE Bucureşti.

1.5.6

Reţele de telecomunicaţii

Obiective majore
Politica guvernamentală în domeniul telecomunicaţiilor constă în:
−

Stimularea investiţiilor - deşi în sectorul de telecomunicaţii s-a investit foarte
mult, infrastructură 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.

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 180/340

−

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.
În general, în România utilizatorii din mediul urban beneficiază de o mai mare
diversitate a ofertei de servicii faţă de utilizatorii din mediul rural, care se confruntă fie
cu problema posibilităţii limitate de alegere, având la dispoziţie un singur furnizor sau un
număr restrâns de furnizori pentru majoritatea serviciilor, fie cu problema lipsei accesului
la mijloacelor de comunicaţii, în situaţia în care se află în afara ariei de acoperire a
reţelelor de comunicaţii electronice.
Prin urmare, şi în judeţul Hunedoara se impune adoptarea de măsuri care să facă din
asigurarea serviciului universal de telecomunicaţii un instrument eficient de promovare
a coeziunii sociale, economice şi culturale în cadrul comunităţii, fapt de natură a
încuraja o distribuţie mai echilibrată a populaţiei, având ca efect decongestionarea
zonelor metropolitane, reducerea poluării şi a traficului în marile oraşe, şi de a contribui
la estomparea diferenţelor de dezvoltare dintre zonele rurale şi cele urbane.
Conform Comunicării Comisiei Europene din 25 septembrie 2008 privind revizuirea
periodică a scopului serviciului universal în comunicaţii electronice, termenul de „acces
la punct fix” se referă la reşedinţa utilizatorului (acolo unde mai mulţi membri ai unei
gospodării pot folosi în comun o conexiune) şi nu la obligaţia operatorului de a folosi o
tehnologie fixă, astfel încât nu se impune nicio constrângere în ceeea ce priveşte
mijloacele tehnice, fie ele fixe sau mobile, prin care conexiunea este furnizată.
Prin Ordinul Ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din 28 mai 2009 s-au
emis strategii şi direcţii de acţiune în vederea implementării serviciului universal.
Obiective strategice
Se impune implementarea unui set de acţiuni care să ducă la îndeplinirea
următoarelor obiective strategice.
−

asigurarea până la data de 31 decembrie 2012 a accesului la reţeaua
publică de telefonie, la punct fix, pentru fiecare cetăţean al României, ca o
premisă esenţială a tranziţiei către Societatea Informaţională prin alinierea
completă la standardele de serviciu universal, astfel cum sunt prevăzute
acestea în Directiva 2002/22/EC;

−

asigurarea serviciului de informaţii privind abonaţii şi punerea la dispoziţie a
registrelor abonaţilor;

−

asigurarea accesului la telefoanele publice cu plată;

−

asigurarea de condiţii egale pentru utilizatorii cu handicap.
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Priorităţi:
Pentru atingerea obiectivelor strategice, se va aplica următorul set de acţiuni:


1. Asigurarea până la data de 31.12.2012 a accesului la reţeaua publică de
telefonie la punct fix, pentru fiecare cetăţean al României.
-

1.1. Crearea premiselor pentru asigurarea posibilităţii de furnizare a
serviciilor de comunicaţii electronice la punct fix din sfera serviciului
universal, prin intermediul oricăui tip de reţea (fixă sau mobilă) ce oferă
astfel de servicii.

Pentru a asigura accesul tuturor cetăţenilor la serviciile de comunicaţii electronice din
sfera serviciului universal, se vor lua măsuri pentru ca prin intermediul reţelelor
operatorilor mobili care asigură o acoperire la nivel naţional, să se furnizeze servicii de
comunicaţii electronice la punct fix.
În acest sens, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în domeniul
Comunicaţiilor (ANCOM) va stabili cadrul juridic necesar precum şi condiţiile pentru
desemnarea unuia sau mai multor noi furnizori de serviciu universal având obligaţia de
a satisface toate cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul şi conectarea
la punct fix la reţele publice de telefonie şi de acces la punct fix la serviciile de
telefonie destinate publicului.
Conexiunea furnizată trebuie să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a iniţia şi de a
primi apeluri telefonice locale, naţionale şi internaţionale, de a iniţia, în mod gratuit,
apeluri de urgenţă.
-

1.2. Realizarea de reţele de comunicaţii electronice care să ofere servicii la
punct fix în vederea asigurării dreptului de acces la serviciile din sfera
serviciului universal pentru restul de populaţie care nu are acces la acest
tip de servicii.

În acest scop ANCOM va realiza un studiu pentru identificarea localităţilor în care se
impune realizarea de reţele de comunicaţii electronice. Studiul va prezenta defalcat
localităţile fără acoperire, respectiv parţial acoperite cu reţele de comunicaţii
electronice.
Ulterior, ANCOM va organiza proceduri de licitaţie competitivă pentru realizarea de
reţele în localităţile identificate, costurile de realizare a acestora urmând a fi suportate
din fondul de serviciu universal.
-

1.3. Subvenţionarea echipamentelor terminale pentru accesul la serviciile
de comunicaţii electronice la punct fix din sfera serviciului universal, prin
intermediul reţelelor operatorilor mobili.

Ulterior primului an de implementare, ANCOM va realiza o analiză a necesarului de
finanţare corespunzător realizării reţelelor de comunicaţii electronice şi va solicita MCSI,
în cazul în care va exista disponibil financiar, stabilirea criteriilor de selectare a
categoriilor de persoane care vor beneficia de subvenţii.
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De asemenea, ANCOM va putea obliga furnizorii de serviciu universal să ofere
consumatorilor anumite opţiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate
în condiţii comerciale normale, în special pentru a asigura posibilitatea persoanelor cu
venituri reduse de a avea acces la serviciile de telefonie destinate publicului şi de a
utiliza aceste servicii.


2. Asigurarea continuităţii furnizării serviciului de informaţii privind abonaţii şi
punerea la dispoziţie a registrelor abonaţilor.
-

2.1 ANCOM va lua toate măsurile astfel încât furnizorul de serviciu universal
desemnat să pună la dispoziţie utilizatorilor finali cel puţin un registru
complet al abonaţilor, în formă tipărită, electronică sau în ambele forme.

Registrul trebuie actualizat periodic, cel puţin o dată pe an, iar forma acestuia se
aprobă în prealabil de către ANCOM.
-

2.2 ANCOM va lua de asemenea toate măsurile astfel încât furnizorul de
serviciu universal desemnat să pună la dispoziţie utilizatorilor finali, inclusiv
utilizatorilor de telefoane publice cu plată, cel puţin un serviciu de
informaţii privind abonaţii.

ANCOM va stabili ce date vor fi puse la dispoziţia publicului prin intermediul registrului
abonaţilor şi serviciului de informaţii privind abonaţii în condiţiile prevăzute la art. 11 din
Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare.


3. Optimizarea modalităţilor de asigurare a accesului la telefoanele publice
cu plată.
-

3.1. ANCOM va realiza până la sfârşitul anului un studiu care să releve
dacă la nivel naţional există un număr suficient de telefoane publice cu
plată, o acoperire geografică corespunzătoare, şi un nivel de calitate
adecvat al serviciilor, în vederea satisfacerii necesităţilor rezonabile ale
utilizatorilor finali precum şi dacă accesibilitatea acestor telefoane pentru
persoanele cu handicap este asigurată în condiţii echivalente celor de
care beneficiază ceilalţi utilizatori finali.

Studiul va fi înaintat MCSI, care va decide, dacă va fi cazul, elaborarea unui plan de
acţiuni în vederea remedierii problemelor identificate. Planul de acţiuni va fi elaborat
de către ANCOM, în maximum trei luni de la data solicitării transmise de către MCSI în
acest sens şi va avea ca perioadă maximă de implementare data de 31.12.2011.
Acţiunile întreprinse până în prezent în vederea implementării serviciului universal au
ţinut cont de particularităţile situaţiei din România faţă de situaţia existentă în alte ţări
europene şi în special în statele membre ale Uniunii Europene. În timp ce în majoritatea
ţărilor din Uniunea Europeană a fost posibilă desemnarea cvasi-automată ca furnizor
de serviciu universal a operatorului naţional de reţele fixe, fost deţinător al monopolului,
datorită reţelei sale bine dezvoltate, care putea fi relativ uşor extinsă către orice nou
utilizator, în România situaţia a fost radical diferită, datorită ratei de penetrare
considerabil mai mici. Astfel, în timp ce în statele membre ale Uniunii Europene
deservirea tuturor utilizatorilor poate fi realizată la costuri rezonabile, în România
costurile de conectare pe termen scurt a tuturor gospodăriilor la reţeaua fixă ar fi fost
foarte mari, necesitând o extindere masivă a reţelei. În plus, relieful României, dominat
de munţi în proporţie de 30%, ar fi făcut şi mai dificilă această extindere.
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În data de 9 octombrie 2009 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale a
publicat un comunicat de presă privind Strategia MCSI privind tranziţia de la
televiziunea analogică la cea digitală.
Documentul de strategie are ca obiectiv prioritar realizarea tranziţiei complete şi
efective de la serviciile de televiziune analogice din banda de frecvenţe UHF la
serviciile de televiziune în format digital de tip DVB-T şi încetarea completă a emisiilor
analogice până la data de 1 ianuarie 2012. În vederea atingerii obiectivului menţionat
a fost stabilit un plan de acţiuni care alături de alte prevederi conexe cuprinde
următoarele măsuri specifice:


vor fi atribuite 6 multiplexuri la nivel naţional, urmând ca 2 sisteme multiplex din
cele 6 disponibile fie acordate până la data de 31 decembrie 2009;



pentru cele două multiplexuri vor fi impuse condiţii de acoperire la nivel de
teritoriu/populaţie şi de emisie Free To Air, precum şi obligaţia ca acestea să
retransmită programele publice de televiziune terestră cu acoperire naţională
şi posturile private de televiziune cu acoperire şi indici de audienţe
semnificative, potrivit criteriilor şi modalităţilor stabilite de CNA;



etapele procesului de tranziţie sunt următoarele:
-

-

1. Lansarea, cu începere la 1 decembrie 2009, a unei campanii de
informare şi mediatizare a procesului de tranziţie de la televiziunea terestră
analogică la televiziunea terestră digitală.
2. Cel târziu la 31 decembrie 2010: realizarea unei acoperiri de minim 60%
din populaţie şi 50% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute.
3. Cel târziu la 30 iunie 2011: realizarea unei acoperiri de minim de 80% din
populaţie şi 70% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute.
4. Cel târziu la 31 decembrie 2011: realizarea unei acoperiri de minim 90%
din populaţie şi 80% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute.
5. Cel târziu la 1 ianuarie 2012: încetarea oricărei emisii analogice de
televiziune terestră în banda de frecvenţe UHF alocate emisiei digitale.

Posturile de televiziune regionale/locale vor fi retransmise, în limitele posibilităţilor
tehnice, prin intermediul multiplexelor regionale/locale disponibile, acordate după
implementarea celor două multiplexe naţionale.
Restul de 4 sisteme multiplex digitale se vor acorda până cel târziu la data de 1 iulie
2010, cu posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a posturilor de
televiziune după data de 1 ianuarie 2012.
Fiecare multiplex va permite retransmisia a cel puţin 7 posturi de televiziune Standard
Definition cu parametri tehnici de transmisie identici pentru fiecare post, sau o
combinaţie de posturi Standard Definition, High Definition precum şi servicii multimedia.
În scopul coordonării procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la
televiziunea digitală terestră, în treizeci de zile de la momentul intrării în vigoare a
Hotărârii de Guvern prin care se adoptă strategia, se va constitui un grup
interdepartamental format din reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Ministerului
Finanţelor Publice, Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului.
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1.5.7

Gospodăria comunală – salubritate: eliminarea deşeurilor

În judeţul Hunedoara deşeurile municipale generate sunt colectate la nivelul
localităţilor de către municipalitate, ele având prin lege această responsabilitate
(Legea 101/2006 privind stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciile publice de
salubrizare a localităţilor, făcând parte din sfera serviciilor comunitare şi 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 cu servicii de salubrizare a localităţilor în judeţul
Hunedoara, au fost obtinute de la Agenţia pentru Protectia Mediului Hunedoara,
pentru perioada 2003 - 2006.
Analiza datelor evidenţiază o scădere a numărului populaţiei deservite fapt datorat şi
scăderii populaţiei judeţului Hunedoara.
Capacitatea totală a recipienţilor de colectare raportată la numărul total de locuitori
este de 12,81 l/loc. Se recomandă o capacitate a recipientilor de colectare de minim
25 l/loc.
Nu există nici o staţie de transfer funcţională în judeţ. În curs de implementare sunt 2
proiecte pentru realizarea a două staţii de transfer în oraşele Haţeg şi Brad. În judeţul
Hunedoara nu există staţii de sortare funcţionale la data elaborarii studiului însa există
în faza de implementare 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 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 detin 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.
Materialele plastice (PVC, PE, PP, PET) reciclate sunt valorificate ca materii
prime sub forma de peleti 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.
Obiectivul general rezultat din Strategia Naţională de Gospodărire a Deşeurilor îl
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".
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Priorităţi:


Măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin realizarea de deponii ecologice;



Măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin implementarea unui program de
educaţie a populaţiei privind selectarea şi gospodărirea deşeurilor;



Măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin elaborarea studiului de fezabilitate în
vederea eliminării deşeurilor toxice şi a celor medicale;



Măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin evidenţierea şi evaluarea fostelor
deponii;



Măsuri pentru eliminarea deşeurilor prin instituirea unui sistem de monitorizare a
vechilor deponi.

Pentru deşeurile menajere ţelul vizează îmbunătăţirea organizării administrării lor în
judeţul Hunedoara şi include aspecte:


Colectarea: punerea la punct al unui program care să rezolve colectarea
selectivă a deşeurilor, reamenajarea actualelor puncte de colectare a
deşeurilor menajere în oraşe şi amenajarea unor puncte de colectare şi în
mediul rural;



Transportul: reorganizarea sistemului actual de transport al deşeurilor;



Depozitarea: reamenajarea actualelor rampe de depozitare a deşeurilor,
stabilirea unor noi amplasamente de depozitare, atât în mediul urban, cât şi în
mediul rural cu autorizaţie de mediu;



ecologizarea depozitelor din Brad, Hunedoara, Călan, Haţeg, Geoagiu,
Petrila, Lupeni, Uricani care şi-au încetat activitatea;



Sistarea activităţii de depozitare în depozitele urbane neconforme din
localităţile Rapoltu Mare, Deva, Orăştie, Vulcan, Aninoasa;



Închiderea depozitelor Rapoltu Mare, Deva, Orăştie, Vulcan, Aninoasa,
conform prevederilor legale în vigoare - închiderea şi ecologizarea spaţiilor de
depozitare din mediul rural;



Asigurarea transportului deşeurilor corelat cu închiderea depozitelor
neconforme şi a spaţiilor de depozitare din mediul urban corespunzătoare cu
respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului;



Realizarea depozitelor conforme cu legislaţia europeană la Călan şi Petrila,
staţiilor de transfer la Brad şi Hateg, staţiilor de compost la Brad şi Vulcan,
staţiilor de sortare la Brad, Geoagiu, Orăştie, Petroşani, Aninoasa, Lupeni,
Uricani.
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Cartograma P 26: Alimentarea cu energie electrică şi telecomunicaţii – extras PATJ HD 1998
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Cartograma P 27: Zone cu accesibilitate la reţeaua electrică
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Cartograma P 28: Alimentarea cu energie termică şi gaze naturale - extras din PATJ 1998
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Cartograma P 29: Depozite de deşeuri menajere
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1.6

Zonificarea teritoriului

Tabelul 1-17: Suprafaţa după modul de folosinţă 2025

SUPRAFAŢA DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ 2025
[ha]

Suprafaţă agricolă

280.377 +0,0011

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 366.000
Ape şi bălţi
Alte suprafeţe
Suprafaţa totală a judeţului

[%]

+0,006

6.100

+4,62

53.790

-0,62

706.267

Obiectivul general: 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 în limitele estice şi vestice şi în sud şi 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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2

STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ

2.1

Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic

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

Estimări cu privire la evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025

Pentru a obţine 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 să însemne 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 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
Hunedoara
Regiunea Vest
Total România

2005

2010

2015

2020

2025

480.459

460.500

435.600

407.400

376.500

1.930.458

1.904.200

1.861.900

1.809.100

1.746.000

21.623.849 21.226.300 20.696.600 20.026.400 19.243.400

Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006
Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, p. 21;
Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006
Figura 2-2: Evoluţia populaţiei în jud. Hunedoara şi în Regiunea Vest în perioada 2005-2025
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2.1.2

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 2-3: Evoluţia populaţiei pe medii

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

2.2

Resursele umane

2.2.1

Estimări cu privire la evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025 pe grupe mari
de vârstă

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

Judeţ/Regiune/România Grupe de vârstă
Hunedoara

Total Regiunea Vest

România

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

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

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

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

2.2.2

Estimări cu privire la evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare proiectate pe
judeţ, regiune şi ţară în perioada 2005-2025

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

Judeţ/Regiune/România Grupe de vârsta

Hunedoara

Total Regiunea Vest

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

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

Total

551.700

532.300

476.900

419.600

381.800

854.300

867.600

827.000

793.000

715.000

3-6 ani
România

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

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

2.2.3

Evoluţia populaţiei pe sexe

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 cam circa 100 000 bărbaţi până la
sfârşitul perioadei de prognoză anul 2025). Cea mai accentuată scădere a populaţiei
feminine, dar şi masculine este prognozată a se întâmpla în judeţul Hunedoara (circa
50000 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 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

1.007.000

1.003.100

988.600

986.600

943.400

912.900

Total Regiunea Vest
Total România

1.1127.300 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

Proiecţia ofertei de forţă de muncă

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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Obiectiv general
Luând în considerare obiectivele generale şi specifice formulate pentru domeniul
resurselor umane la nivel naţional, Planul Operaţional Sectorial - Resurse Umane, şi la
nivel regional, Strategia de dezvoltare regională 2007-2013 - Regiunea de Vest, se
poate formula un obiectiv major privind dezvoltarea socială a judeţului:
−

creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii populaţiei prin dezvoltarea socioeconomică durabilă a judeţului.

Obiective specifice:
Pentru contracararea fenomenelor de declin demografic şi a procesului de degradare
a structurilor demografice (îmbătrânire a populaţiei judeţului), se impune atingerea
următoarelor obiective specifice:
−

reducerea migraţiei din zonele urban;

−

creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii medicale şi de asistenţă socială;

−

dezvoltarea sistemului educaţional în scopul obţinerii unor resurse umane de
calitate.

Direcţiile de acţiune şi propunerile concrete prin care se realizează obiectivele
specifice:
Creşterea gradului de urbanizare



Direcţiile de acţiune:
reducerea excluderii sociale şi asigurarea egalităţii de şanse atât pentru
locuitorii din urban, cât şi pentru cei din rural;
- restructurarea şi dezvoltarea serviciilor sociale;
- dezvoltarea de activităţi de timp liber, sport şi întreţinere a sănătăţii care să
crească atractivitatea zonelor urbane;
-



Propunerile pentru aplicarea acestor direcţii de acţiune sunt:
-

-

-

oportunităţi diversificate de angajare, atât pentru populaţia urbană, cât şi
rurală;
crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi consiliere privind
piaţa muncii şi asigurarea calităţii şi accesului locuitorilor din rural la aceste
servicii;
dezvoltarea unor programe de formare şi reconversie profesională în
domenii căutate pe piaţa muncii;
facilităţi pentru atragerea populaţiei pensionate în desfăşurarea unei
activităţi economice şi după intrarea legală în inactivitate, mai ales în
zonele cu îmbătrânire demografică (jumătatea estică a judeţului);
construirea/modernizarea infrastructurii de utilităţi (apă potabilă,
canalizare, gaze);
creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor educaţionale oferite familiilor
tinere (mai ales pentru instituţionalizarea copiilor de până la 7 ani);
reconcilierea vieţii profesionale a femeilor cu viaţă de familie - flexibilizarea
programului de muncă pentru familiile cu copii, înfiinţarea de creşe, etc.;
construirea/modernizarea unor centre pentru activităţi de timp liber, sport şi
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întreţinere a sănătăţii.
Creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii medicale şi de asistenţă socială



Direcţiile de acţiune:
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii spitaliceşti de bază, respectiv a
spitalelor şi dispensarelor, mai ales a celor din rural;
- modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor sociale (cantine,
cămine de bătrâni, centre sociale pentru copiii abandonaţi);
- crearea unor facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.
-



Propunerile pentru aplicarea acestor direcţii de acţiune sunt:
modernizarea şi echiparea secţiilor de urgenţă;
crearea unor unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă (nu
numai terestre, ci şi aeriene);
- Asigurarea asistenţei medicale calificate prin atragerea medicilor (în
special generalişti) în mediu rural (de ex. în comunele Igneşti şi Şiştarovăţ,
unde nu sunt medici de familie);
- reabilitarea unor unităţi pentru servicii sociale, pe tipuri de centre:
multifuncţionale şi rezidenţiale;
- dotare cu echipamente adaptate situaţiei beneficiarilor de servicii oferite
de centre, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi;
-

Dezvoltarea sistemului educaţional în scopul obţinerii unor resurse umane de calitate



Direcţiile de acţiune:
dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a sistemului educaţional;
furnizarea unor oferte educaţionale de calitate şi relevante pentru piaţa
muncii, care să asigure oportunităţi egale de învăţare pe tot parcursul vieţii
şi îmbunătăţirea şanselor de angajare, atât pentru locuitorii din urban, cât
şi pentru cei din rural;
- diversificarea ofertelor de educaţie iniţială şi continuă din sistemul judeţean
de învăţământ.
-



Propunerile pentru aplicarea acestor direcţii de acţiune sunt:
reabilitarea şcolilor, liceelor şi a centrelor universitare şi dotarea acestora
cu tehnică de calcul competitiv şi de tehnologie corespunzătoare pentru
a ţine pasul cu progresul ştiinţific şi tehnic;
- dezvoltarea unor programe de formare profesională în domenii căutate
pe piaţa muncii;
- implementarea unor mecanisme de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe
piaţa muncii în vederea ajustării ofertei educaţionale în concordanţă cu
evoluţiile de pe piaţa muncii;
- crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi consiliere şi
asigurarea calităţii şi accesului la aceste servicii.
-

Obiective şi direcţii de acţiune privind resursele de muncă
Obiectivul general
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−

creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltarea (formarea)
continuă a resurselor de forţă de muncă.

Obiectivele specifice identificate sunt:
−

creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în activităţi economice
viabile;

−

combaterea disparităţilor teritoriale privind ocuparea;

−

dezvoltarea sistemului educaţional în concordanţă cu cererea pieţei muncii;

−

crearea şi asigurarea funcţionalităţii unor parteneriate între unităţile de
învăţământ profesional şi tehnic şi agenţii economici;

−

dezvoltarea unui sistem informaţional pentru planificarea ofertei educaţionale
în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.
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Cartograma P 30: Plan de amenajare a teritoriului naţional – Structura indicativă a polilor şi reţelelor teritoriale
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Cartograma P 31: Populaţia şi reţeaua de localităţi – extras din PATJ HD 1998
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Cartograma P 32: Zone cu ridicarea indicelui de dezvoltare a comunelor ICD şi cu repopulare
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3

STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR

• SECŢIUNEA ECONOMICĂ – CADRUL CONCEPTUAL
O bună întelegere a unor concepte economice fundamentale este esenţială pentru
eficienţa oricărui tip de reglementare care poate avea impact asupra fenomenului
economic. Reglementarile de tip urbanistic, care fac în mod direct obiectul prezentului
volum, pot pe de o parte susţine
Figura 3-1: Functia Laffer – raportul dintre rata de taxare si venitul
dezvoltarea economiei locale, şi o total generat
pot pe de alta parte stingheri în
mod substanţial. Un exemplu de
consecinţe
negative
neintenţionate ale unei reglementari
guvernamentale îl constituie OUG
nr. 34/2009. Într-un moment în care
criza economică globală începea
să îşi facă simţite efectele şi în
România, moment în care toate
guvernele
lumii
implementau
măsuri de atenuare ale efectelor
crizei (cel mai eficient pare să fi
fost guvernul Chinez, printr-un
progrm masiv de investiţii în
infrastructură), Guvernul României
a
găsit
de
cuviinţă
să
implementeze o masură de o
stupiditate monumentală: legea
impozitului forfetar, care a cauzat (de la introducere în 2009 până în mai 2010), intrarea
în faliment a peste 200.000 de firme (majoritatea IMM-uri) şi pierderea a peste 800.000
de locuri de muncă adâncind astfel criza şi prelungindu-i efectele cu cel putin 6 luni.
Desigur intenţia iniţială a promotorilor legii fusese cu totul alta: să obţină o creştere a
veniturilor la bugetul de stat. Dacă vreunul dintre „intelectualii” implicaţi în decizie ar fi
avut acces la un manual modern de macroeconomie şi ar fi reusit să desluşească
capitolul despre „funcţia Laffer” (relaţia matematică dintre rata de taxare exprimată
procentual şi venitul total generat; în termeni reali: venitul net generat este din ce în ce
mai mic, pe masură ce rata de taxare creşte dincolo de un anumit prag), poate
aceasta catastrofă ar fi putut fi evitată.
Dimensiunea spaţială în economie
Dimensiunea spaţială a dezvoltării economice nu a fost, istoric vorbind, şi nu este nici în
prezent, un aspect aprofundat în cadrul teoriei economice clasice1. Există o oarecare
incongruenţă între modelul echilibrului general al pieţei şi dimensiunea spaţială a
fenomenului economic; aceasta din urmă presupune existenţă unui nivel de
2
ineficienţă în piaţă (piaţa pe care economiştii o postulează ca tinzând către a fi

1

Teoria economică clasică (şi cea neo-clasică) constituie baza fundamentală de cunoaştere a sistemului economiei de
piaţă.
2

Pentru exemplificare, problema fundamentală este: dacă piaţa ar avea o dimensiune spaţială, ar trebui acceptat
faptul ca unele firme îşi distribuie producţia în mai multe unităţi mici, pentru a fi prezenti în mai multe pieţe locale;
aceasta preclude avantajkul economiilor de scară care se pot obţine intr-o unitate mare, centralizată de producţie.
Aceasta încalcă teoria echilibrului general al pieţei, a carei premize fundamantale presupune un comportament
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perfect competitivă). Primul economist care a propus inglobarea dimensiunii spaţiale în
teoria economică modernă a fost Johann Heinrich von Thünen, care a formulat un
model în 1826, în lucrarea sa Der Isolierte Staat, model în care explorează influenţa
preţurilor de piaţă ale produselor şi a costurilor de transport asupra activităţiilor agricole
şi a dezvoltării spaţiale a ariei rurale din jurul unui oraş ipotetic, situaţie în care fermierii
aleg ce anume să cultive în funcţie de valoarea de piaţă a produselor şi de costul
transportului până la oraş. Deşi dezvoltă o serie de argumente logice, modelul lui von
Thünen nu a fost acceptat de o mare majoritate a personalităţilor gândirii economice,
nici în timpul sau, nici mai târziu, se pare datorită dificultăţii reconcilierii acestuia cu
modelul echilibrului general al pieţei. Trebuie menţionat de altfel, fără a implica
relevanţa, faptul că teoria economică clasică şi neo-clasică, ambele tributare unei
extrem de riguroase modelări matematice, sunt în esentă de sorginte Anglo-Saxonă, în
timp ce variatele încercate dinainte de al doilea război mondial de a teoretiza
importanţa dimensiunii spaţiale a economiei („teorii ale locaţiei”) provin din spaţiul
German. Astfel, Wilhelm Roscher şi Albert Schäffle, urmaţi de Carl (Wilhelm Friedrich)
Launhardt au continuat eforturile „şcolii germane” de a defini un rol al locaţiei fizice în
mecanismul economic. Un alt economist german, Walter Christaller, a construit în 1933
o teorie a „locaţiei centrale” bazat pe principiile enunţate de von Thünen şi de
Launhardt, în lucrarea sa Die Zentralen Orte în Sûddeutschland, teorie care s-a bucurat de un
oarecare succes nu atât în rândurile economiştilor teoreticieni cât printre practicienii
implicaţi în dezvoltarea unor aplicaţii în planificarea dezvoltării spaţiale şi economice:
experţi în geografie economică, urbanişti, etc. Un alt teoretician german, Alfred Weber,
a cărui muncă a precurs pe cea a lui Christaller, a dezvoltat în 1909 în lucrarea sa Über
den Standort der Industrien un model de amplasare „optimă” a unităţilor de producţie. În
incercarea sa de a modela matematic „teoria locaţiei” în economie, Alfred Weber a
lucrat împreună cu metematicianul francez Pierre Varignon; se pare însă că în pofida
expertizei acestuia, modelul nu a fost un succes, iar ideile lui Weber, în continuare
neacceptate în curentul principal al gândirii economice, s-au transmis mai departe sub
forma unei naraţii.
Ideile fundamentale ale scolii germane au fost preluate în 1942 de un economist
american, Walter Isard, care, pe parcursul următoarelor două decade, a tradus în
limba engleză şi a popularizat lucrările de referinţă ale şcolii germane (von Thünen,
Weber) şi a pus bazele unei „ştiinţe” interdisciplinare, „ ştiinţa regională”, cumulând
noţiuni preluate din economie, ştiinţe politice, sociologie, geografie economică şi
planificarea dezvoltării spaţiale pentru a dezvolta o „teorie generală a locaţiei” şi o
serie de linii de ghidaj prescriptive în ce priveşte dezvoltarea regională. Deşi baza de
cunoaştere dezvoltată de Isard şi colaboratorii lui (în cunoscutele: Location and Space
Economy (1956); Industrial Complex Analysis and Regional Development (1959); şi Methods of
Regional Analysis (1960)) nu întruneşte rigorile de fundmentare teoretică şi matematică
pentru a fi acceptată în cadrul teorei economice moderne, ceea ce el a numit ”ştiinţa
regională” s-a bucurat de mult succes în rândurile practicienilor implicaţi în
reglementarea domeniilor: urbanism, dezvoltare locală, transporturi, etc.
Problema toretică cu această „regional science” este faptul ca nu are o bază
ştiinţifică. RS constă pur şi simplu dintr-o serie de observaţii calitative combinate cu un
oarecare nivel de analiză statistică, din care sunt extrase prin inferenţă unele „principii
generale” cu caracter descriptiv, din care adepţii teoriei se inspiră pentru a extrapola
norme cu caracter prescriptiv. O astfel de aserţiune este aşa-zisa „lege” a lui Zipf, care

raţional al firmelor, care prin definiţie urmăresc să maximizeze eficienţa producţiei şi caută să obţină cel mai scăzut cost
de producţie pe unitate de produs.

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 204/340

se referă la distribuţia oraşelor în funcţie de mărime, cunoscută şi ca ”rank-size rule”,
care ia următoarea formă:
N =

k
R br i

Figura 3-2: „Legea” lui Zipf – regula rang-marime

Unde N este populaţia oraşului j, R este
rangul acestuia în ierarhia oraşelor din
ţara sau regiunea respectivă, iar b este o
constantă apropiată de 1. Remarcabil
este faptul că observaţia empirică
confirmă formula, dar nimeni până acum
nu a dezvoltat un suport teoretic pentru
aceasta (nu există o relaţie de cauzalitate
demonstrată). Cu alte cuvinte, şi asta este
caracteristic pentru „ştiinţa regională”,
există o aserţiune generală (confirmată
de date empirice) asupra a ceea ce se
întamplă,
dar
fără
o
explicaţie
fundamentată teoretic a lui „de ce”.
Acelasi lucru se poate spune despre o
alta
cunoscuta
„lege”
a
„ştiinţei
regionale”, aşa-zisa „lege a gravitaţiei”
oraşelor, care descrie relaţia dintre oraşe,
având următoarea formă:

Tj = k

Ni N j
Dij

b

Unde T este volumul de tranzacţii (transport de marfă şi de călători) între cele două
oraşe i şi j, D este distanţa între ele, iar b este o constantă specifică.
Bazat pe cele două „legi” prezentate mai sus, un număr de adepţi ai „ştiinţei
regionale”, de profesie geografi specialişti în geografie economică, au dezvoltat la
inceputul anilor 1950 un index al „potenţialului pieţei”, menit să indice gradul de
atractivitate al unei locaţii fizice (oraş) pentru o firmă. La fel de lipsit de o fundamentare
teoretică ca şi celelalte două „legi” ale „ştiinţei regionale” prezentate mai sus, indexul
„potenţialului pieţei”, arătat mai jos, a stârnit o adevarată modă în rândul practicienilor
de a genera hărţi multicolore indicând potenţialul diferitelor pieţe.

Pi = ∑ j k

Yj
D b ij

Unde Y este puterea de cumpărare a pieţei locale iar D este distanţa

între oraşele i şi j.
Un alt curent de gândire în economie care pune accent pe locaţia fizică (gografică)3,
dar din cu totul alt unghi, a fost iniţiat de Michael Eugene Porter, care pe parcursul unei
lungi şi distinse cariere ca economist în care şi-a concentrat eforturile de cercetare

3

Michalel Porter este un respectat economist neo-clasic; munca sa în domeniul clusterelor economice este acceptată
în cercuri economice, spre deosebire de “ştiinţa regională” a lui W. Isard.
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asupra studiului competitivităţii (Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and
Competitors, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance(1985) On
Competition (1998), The competitive Advantage of Nations(1990)) a ajuns la concluzia că în
anumite circumstanţe, locaţia fizică poate fi în sine o sursă de competitivitate pentru
4
firme, în situaţia formării unui „cluster ”. Michael Porter a identificat ca sursa de
competitivitate efectul cumulat al unui număr de cauze (recunoscute ca „externalităţi”
în teoria economică clasică) care apar în situaţia în care numărul de firme cu profil
similar care se grupează într-un anumit spaţiu geografic (oraş, ţară, regiune) ajunge la
o „masă critică”. Altfel formulat, în situaţia în care un număr mare de firme cu profil
similar ajung să fie situate în relativă proximitate, apar o serie de condiţii care le ajută
pe toate: se formează local un volum ridicat de mână de lucru specializtă, apar şcoli
tehnice şi universităţi de profil, sunt atraşi furnizori specializaţi de echipamente, softuri şi
materii prime, sunt atrase servicii specializate în profilul respectiv, cum ar fi bănci,
consultanţi şi asiguratori care toţi înteleg foarte bine industria, etc. Toate aceste
externalităţi devin o sursă de avantaj competitiv pentru firmele situate acolo. Un
exemplu clasic de cluster economic este Silicon Valley, în California, o adevarată
Mecca a producătorilor de microelectronică.
Multă vreme rezultate dintr-un proces evolutiv, sau accident istoric, clusterele
economice au ajuns în ultimii ani să fie ţelul favorit al planificatorilor economici; Deşi
există cazuri de eforturi reusite ale guvernelor centrale şi locale de a facilita şi susţine
dezvoltarea unui cluster (în special în Asia şi Europa), clusterele cele mai de succes sunt
cele care au evoluat în mod natural (cum ar fi Silicon Valley din exemplul de mai sus,
care a aparut nu în urma vreunei intervenţii guvernamentale, ci ca rezultat al unui
proces emergent).
Chiar şi în unele dintre aceste cazuri, la originea procesului emergent se află totuşi o
intervenţie, cum este spre exemplu situaţia clusterului de fabricanţi de arme de
vânătoare din Ferlach, Austria, un loc a cărui mărime, resurse naturale sărace şi locaţie
îndepartată de marile drumuri comerciale ale epocii era puţin probabil să fi dus la
dezvoltarea în mod natural a unui centru manufacturier. Ferlach este astazi un oraşel
de 8000 locuitori (a devenit oraş cu cca. 80 de ani în urma), situat la cca. 15Km sud de
Klagenfurt, capitala provinciei istorice Carinthia, relativ aproape de graniţa Austriei cu
Slovenia şi cu Italia, într-o pitorească zonă montană.
În 1558, când Ferdinand I-ul a devenit împărat al Sfântului Imperiu Roman de Apus,
dorind din considerente strategice să aibă o fabrică de muschete pe propriul său
teritoriu, a finanţat construirea unei fabrici de arme în (pe atunci) satucul Ferlach din
apropierea garnizoanei sale de la Klagenfurt. Pentru punerea ei în funcţiune au fost
atraşi să se stabilească local maistri armurieri din Belgia şi Olanda, care în timp au
înfiinţat o scoală de meşteşugari. Fabrica a funcţionat până în 1818, dar structurile
creeate pe lângă aceasta, respectiv o breaslă a armurierilor, şcoala de meşteri, mâna
de lucru cu expertiza specifică şi zecile de mici furnizori specializaţi (taietori şi uscători
de lemn pentru paturi de puşcă, gravori, curelari, meşteri în încrustaţii de argint, sidef şi
fildes, etc.) au supravieţuit inchiderii fabricii şi au contribuit la supravieţuirea
meşteşugului (vechii meşteri armurieri şi de specialităţi complementare s-au unit într-o
cooperativă şi au continuat tradiţia ca şi fabricanţi de arme de vânătoare). În ziua de
astăzi, datorită unei tradiţii de sute de ani de calitate excepţională, o diplomă de
meşter armurier de la şcoala din Ferlach conferă meşteruilui respectiv un nume de

4

O grupare, o aglomerare de firme cu obiect de activitate similară.
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brand cu recunoaştere globală; de altfel breasla controlează numărul de ateliere noi;
cele cca. 15 ateliere din Ferlach existente în prezent au toate o tradiţie de famlie de
ordinul mai multor generaţii (unele mergând până la meşterii din Liege care s-au stabilit
la Ferlach în secolul XVI). Astfel, printr-un accident istoric5 ce a dus la apariţia unui
cluster economic, unul dintre cele mai faimoase exporturi ale Austriei moderne este un
produs artizanal provenind dintr-un oraşel din munţi, iar nu, cum ar fi (intuitiv) de
aşteptat, un produs de înaltă tehnologie dintr-unul din marile centre industriale ale ţării.
După cum rezultă din cele prezentate mai sus, teoria economică şi actul reglementativ
au două zone de convergenţă: în primul rând, o bună întelegere a teoriei economice
clasice îl ajută pe planificatorul implicat în actul regelemntativ să evite cauzarea
oricărei disfunctionalităţi în economie. Legea enunţată pentru prima oară (în cu totul
alt context) de Hippocrate, Primum non nocere, ar trebui arsă cu fierul roşu în constiinţa
celor care ajung (prin merit personal sau afiliere) în poziţia de a a avea puterea de a
influenţa mecanismul economic. O a două rezidă în a interveni, cu intelepciune şi
imparţialitate, acolo unde contează. În cazul judeţului Hunedoara, zona de intervenţie
cea mai potrivită o constituie subsectoarele economice unde există un potenţial de
formare a clusterelor.
În final, cheia succesului acestui material de natură prescriptivă este în a fundamenta
comunicarea între actorii actului reglementativ (i.e. între reglementatori şi
reglementaţi) în baza conceptului economic de „utilitate”. Utilitatea se referă la gradul
de mulţumire, de satisfacţie, pe care un actor economic îl derivă dintr-o decizie (de
asemeni economică). De exemplu, urbanismul reglementează printre altele tipul de
locuinţe pe care oamenii şi le pot construi într-o anumită zonă; această decizie are prin
natura ei o serie de implicaţii de natură pur economică: tipul de locuinţe determină
densitatea populaţiei din zonă, care determină tipul şi costul infrastructurii locale,
(utilităţi, infrastructura de transport, etc.). Planificatorilor din perioada dictaturii
comuniste, deşi erau lipsiţi de orice consideraţie pentru calitatea vieţii oamenilor, nu li
se poate reproşa lipsa de preocupare cu unele considerente logistice: cartierele de
locuinţe proiectate în acea perioadă au creeat aglomerări rezidenţiale la periferia
oraşelor, cu o densitate a populaţiei extrem de mare, care este considerată inumană
în ţările civilizate şi au prevăzut sisteme de transport în comun (tot de mare densitate)
menite să transporte mase mari de oameni în timp relativ scurt către ale zone periferice
ale oraşului, unde se aflau unităţi de producţie la scară stalinistă. O anumită logică
(rece) a sistemului este evidentă. După prabuşirea sistemului comunist în 1990, locatarii
(proaspăt improprietăriţi) ai numitelor cartiere rezidenţiale au dat fuga să işi exprime
dorinţa de libertate individuală achizitionând un autoturism. Autoturism pe care evident
nu au avut unde să îl parcheze, deoarece vechii planificatori comunişti nu anticipaseră
o atare evoluţie socio-economică a „omului nou” şi nu prevăzuseră nici spaţiile de
parcare corespunzatoare. (Şi astfel au dispărut trotuarele din peisajul urban al României
– transformate în parcări ad-hoc). Din punctul de vedere al planificării dezvoltării
spaţiale, un astfel de număr de autoturisme (Gradul de motorizare mediu în România
este de cca. 155 autoturisme la mia de locuitori, dar cifra este mult diluată de numărul
relativ mic din spaţiul rural; în spaţiul urban, realitatea este mult mai aproape de 400 –
450 autoturisme la mia de locuitori, aproape de media din multe state occidentale) nu
este potrivit cu tipul de locuire în apartamente de bloc (cu atât mai puţin în
apartamente mici în blocuri cu multe etaje), ci mai degrabă cu sistemul suburban de
case familiale, caracteristice fenomenului de”urban sprawl” american. Care Americani

5

Există, cu o istorie comparabilă, un cluster similar în nordul Italiei.
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au unde să se extindă, ţara este uriaşă, iar terenurile sunt o resursă abundentă6 în
esenţă, decizia de a locui în case individuale cu curte sau în apartemente de bloc, nu
ar trebui să aparţină nici polticienilor, nici urbaniştilor: decizia trebuie să aparţină celor
care plătesc pentru locuinţele respective în funcţie de câtă utilitate derivă din asta.
Trebuie inţeles la nivelul individului că participarea la beneficiile sistemului economiei
de piaţă presupune şi asumarea răspunderii pentru decizii într-o democraţie
participativă, şi în speţa pentru cei care doresc să traiască în case suburbane,
asumarea costurilor aferente infrastructurii publice necesare, şi a traficului pe care
acest habitat îl generează, etc. Acestea sunt teme care trebuiesc abordate şi
explicate în cadrul consultărilor publice.

3.1

Agricultura, silvicultura, piscicultura

3.1.1

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.
Activitatea cumulată din toate subsectoarele abia a ajuns în 2007 la 120 milioane de
Euro, reprezentând sub 2% din activitatea economică productivă din judeţul
Hunedoara în acel an.
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. 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 ca 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.

6

Ca un exemplu de “urban sprawl”, daca suprapunem harta României peste cea a Arizonei centrale, în sud-vestul SUA,
şoseaua Bucuresti-Brasov, de 166 km., abia acopera diametrul zonei metropolitane Phoenix, cu o populaţie de 4,3
milioane de locuitori. Acesta nu este un caz singular; Houston, în Texas, este mai intins, precum şi întreaga coastă a
Californiei de Sud, de la Los Angeles până la San Diego.
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3.1.2

Silvicultura

Situaţia se prezintă în mod diferit în silvicultură, unde cifrele de afaceri au variat în
perioada studiată între cca. 40 şi cca. 60 milioane Euro. Activitatea din silvicultură
reprezintă în cei trei ani analizaţi cca. 50% din activitatea combinată agriculturăsilvicultură.
3.1.3

Perspective ale dezvoltării activităţilor din sectoarele agricol şi silvic

La nivelul judetului Hunedoara, silvicultura prezinta, prin nivelul ridicat de valoare
adaugata al produselor rezultate din procesarea primara a lemnului si prin numarul de
firme de specific, un bun potential de dezvoltare; agricultura locala de abia reuseste sa
furnizeze (in parte) necesarul de materie prima al procesatorilor locali la nivelul actual
de activitate (si de consum).
Unul dintre principalele obiective ale Planului Naţional de Dezvoltare este relaţionarea
spaţiului urban cu cel peri-urban, în scopul obţinerii unei mai bune coeziuni economicosociale; 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 arealul judeţului Hunedoara este recomandată ca
fiind un deziderat strategic important pentru dezvoltarea zonei.
In perspectiva, 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 bazaţi în judeţul Hunedoara.
Accesibilitatea 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, nu permit în mod normal recuperarea rapidă a unor
investiţii în producţii cu valoare adăugată mică).

3.2

Industria, producţia şi distribuţia energiei, construcţii

Cele trei sectoare economice prezentate: industria, producţia şi 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 subsectoarele 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.
Principala pondere în 2007 a avut-o activitatea CAEN 45 „Construcţii” cu cca. 24% din
totalul activităţii economice din cele trei subsectoare prezentate, pe judeţ, urmat de
CAEN 4011”Producţia de energie electrică” reprezentând 22,85%, urmat de CAEN 307
„Fabricare articole din metal”, reprezentând 15,65% din producţia industrială locală,
CAEN 282 - 285 „Confectii Metalice” reprezentand 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
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industrială, a judeţului în 2007. Celelalte subsectoare, deşi prezintă ponderi mai mici, au
în mod cumulat o influenţă pozitivă semnificativă asupra creşterii economice a
judeţului.
Subsectoarele industriale arătate mai sus prezintă cel mai bun potenţial de clusterizare
dintre toate activităţile economice prestate în judeţul Hunedoara; industria
metalurgică şi subsectoarele relaţionate (piese, subansamble şi alte confecţii metalice)
au o tradiţie îndelungată, fiind prezente în judeţ atât acumulări de mijloace de
producţie şi capital specializat cât şi mână de lucru specializată, cu o tradiţie la a treia
generaţie în subsectorul specific. Un avantaj adiţional al subsectoarelor 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 valutar.

3.3

Turismul

Figura 3-3: Evoluţia activităţilor de turism în jud. Hunedoara 2004-2007
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Conform „Strategiei de Dezvoltare Turistică a Judeţului Hunedoara”, elaborată de firma
olandeză de consultanţă Eurodite B.V., „în prezent turismul din judeţul Hunedoara este la un
nivel scăzut, dar se încadrează în media pentru România.”
În realitate, este extrem de dificil de măsurat cu acurateţe cifra de afaceri în „turism”.
Datorită faptului că nu există un cod CAEN dedicat exclusiv acestei activităţi; în Figura
3-3 de mai sus sunt prezentate câteva din codurile CAEN care reflectă în principal
activităţi turistice, cum ar fi „Hoteluri”, „campinguri” şi”alte mijloace de cazare”. La
acestea se adaugă activităţi care includ şi turism, cum ar fi de exemplu „restaurante”,
„cantine” şi „baruri”, a căror activitate este estimată ca fiind preponderent locală. În
aceste condiţii, valoarea cumulată a activităţilor în cadrul celor 7 coduri CAEN studiate
a crescut de la cca. 20 milioane Euro în 2004 la cca. 50 milioane Euro în 2007 (ceea ce
reprezintă sub 5% din activitatea economică din judeţul Hunedoara în 2007). Aceasta
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confirmă aserţiunea consultantului olandez menţionat mai sus, care estimează că
„turismul în judeţul Hunedoara este puţin sub media pe ţară undeva între 1,5% şi 2% din valoarea pe
ţară”.
Rata de creştere a sectorului turistic în judeţul Hunedoara pe perioada studiată derivă
în principal din activitatea restaurantelor (de altfel şi mai numeroase) - există în judeţ
231 de firme care au ca obiect de activitate CAEN 5530: „Restaurante” care şi-au
sporit ponderea în sectorul turistic de la 27.96% în 2004 la 34.43% în 2007. Aceasta este
mai bine reflectată de activitaţile CAEN 5523, „Alte mijloace de cazare” şi CAEN 5522
„Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote” prezentate în figura de mai jos.
Figura 3-4: Evoluţia activităţilor de turism rural, cultural şi montan
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Cifra de afaceri cumulată a firmelor care activează în cele două coduri CAEN
prezentate, 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.
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, activitate în cadrul codului CAEN 5510 „Hoteluri” (Figura
3-4 de mai sus), 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 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, în care nivelul de activitate este „tras” de condiţiile
macroeconomice, el nefiind generat („impins”)de vreun afort 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.
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Figura 3-5: Evoluţia activităţilor de turism de afaceri
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Cele 405 firme din judeţ a căror obiect de activitate îl constituie CAEN 5540 „Baruri”, au
avut pe perioadă studiată o cifră de afaceri cumulată care fluctuat de la 6,3 milioane
Euro în 2004 la 13,065 milioane Euro în 2007.
Figura 3-6: Evoluţia consumului de alcool şi a sectorului economic cu care acesta este direct corelat
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După cum se vede în Figura 3-6, există o corelaţie directă între activitatea în cadrul
codului CAEN 5540 „baruri” şi activitatea de construcţii. Coeficientul de corelare
înregistrat între cele două activităţi este de 0,940575943, ceea ce arată că cele două
activităţi evoluează împreună urmând acelaşi trend. Trebuie menţionat celebrul
caveat fundamental al statisticii, care spune că: „corelarea nu dovedeste
determinare”. Majoritatea firmelor a căror activitate este reflectată în Figura 3-9 au
sediul în spaţiul rural şi/sau peri-urban, iar cifra medie anuală de afaceri modestă
(22,553 Euro în 2004, 27,291 Euro în 2005, 31,799 Euro în 2006 şi 40,450 Euro în 2007) indică
faptul că acestea sunt mici birturi rurale sau de cartier. Datele par să indice faptul că
această activitate reflectă în principal consumul de alcool de către populaţia locală
(putem deduce din corelaţia arătată mai sus ca ar fi vorba în substanţială parte despre
acel segment al populaţiei locale al cărei sursă de venit derivă din sectorul
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construcţiilor), concluzionând prin inferenţă că are puţină legătură cu activităţile
turistice.
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.

3.4

Servicii comerciale

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 profesionale) în 2004 la 109 milioane Euro (din care 26.54% servicii
personale şi 73.46% servicii profesionale) în 2007.
După cum se poate vedea în Figura 3-7, valoarea totală a activităţilor de servicii
profesionale prestate în judeţul Hunedoara între 2004 şi 2007 a crescut cu 135,31% (faţă
de 2004) în perioada analizată. Ratele anuale de creştere, per volumul 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 principal de activitate
servicii profesionale a fluctuat de la 896 în 2004 la 1,308 în 2006 şi la 1,178 în 2007.
Figura 3-7: Evoluţia activităţilor de servicii profesionale
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Transpus în termeni procentuali, aceasta reprezintă la volumul total de afaceri al
subsectorului de servicii profesionale o scădere cu numai 2,85% în 2007 faţă de 2006,
aceasă scădere fiind insoţită de o scădere a numărului de firme cu 9,94%.
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Figura 3-8: Evoluţia activităţilor de servicii profesionale
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Acelaşi trend (creştere constantă între 2004 şi 2006, urmat de scăderi în 2007) este vizibil
şi în evoluţia majorităţii subsectoarelor din cadrul activităţilor de servicii personale,
prezentat în Figura 3-8 de mai sus. Astfel, exprimat valoric, subsectorul 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, subsectorul 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 subsector 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 scăzând 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 de mai jos.
Figura 3-9: Evoluţia activităţilor de servicii personale CAEN 9302
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Fenomenul este comparabil cu cel descris în secţiunea 1.3 „Turism”, unde nivelul de
activitate este „tras” de condiţiile macroeconomice, el nefiind generat („împins”) de
vreun efort al firmelor din subsector; 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 se adapta
competiţiei mai intense (aparute ca urmare a cresterii exogene a cererii) şi ca atare
apare a scădere a numărului total de firme. Cu diferenţa că în aceste subsectoare
vulnerabile în 2007 a scăzut şi volumul de încasări, nu numai numărul de firme. În
exemplul de mai sus*( Figura 3-9), 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 căderea 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 subsector, care nu au avut capacitatrea de a-şi consolida poziţia
competitivă în perioada de boom din 2006, şi nici nu au fost pregătite să reziste în
turnura macroeconomică negativă care a inceput in 2007. Serviciile în general şi cele
personale în special au o slabă distribuire geografică a bazei de clienti, depinzând în
principal de clienţi din economia locală (o poziţie competitivă dezavantajoasă în caz
de recesiune).
Sectorul serviciilor comerciale în judeţul Hunedoara nu prezintă semne de emergenţă a
unui potenţial de clustere, cu potenţialul de a deservi o clientelă naţională şi posibil
internaţională, acesta fiind mai mult focusat asupra deservirii pieţelor locale.

3.5

Transporturi

Evoluţia Sectorului Transporturilor în judeţul Hunedoara este o bună exemplificare a
apariţiei unui cluster emergent în economia locală. După cum se poate vedea în
Figura 3-10 de mai jos.
Figura 3-10: Sectorul transporturilor în judeţul Hunedoara
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Sectorul transporturilor şi subsectoarele aferente au evoluat puternic pozitiv pe durata
întregii perioade studiate, de la o cifră de afaceri cumulată pe sector de cca. 45
milioane de Euro în 2004, până la 126,4 milioane Euro în 2007. Motorul acestei evoluţii şi
de departe cel mai dinamic subsector este Activitatea CAEN 6024 „Transporturi rutiere
de mărfuri”, activitate care a progresat după cum se vede în Figura 5-9 de mai jos:
Figura 3-11: Activitatea CAEN 6024 „Transporturi rutiere de marfuri”
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Firmele din judeţul Hunedoara având ca obiect principal de activitate CAEN 6024
„Transporturi rutiere de mărfuri” au evoluat puternic pozitiv în perioada studiată,
pornind de la cca. 40 milioane de Euro în 2004 şi depăşind 108,6 milioane Euro în 2007;
Ratele anuale de creştere sunt prezentate în Tabelul 3-1 de mai jos.
Tabelul 3-1: Evoluţia subsectorului CAEN 6024 „Transporturi rutiere de marfuri” intre 2004-2007

Indicator

2005

2006

2007

Dinamică cifrei de afaceri, cumulat, pe sector 33,01% 47,99% 37,86%
Dinamică numărului de firme

25,15% 20,55% 25,14%

Cele 50 de firme (din 2004; în 2007 ajunseseră la 90) care fac parte din acest subsector
au indentificat o oportunitate în piaţă şi au acţionat să o pună în valoare. Odată cu
dezvoltarea economiei româneşti, după 2002, a crescut volumul de marfă transportat
pe şosele înspre şi dinspre Uniunea Europeană, prezentând astfel o problemă pentru
transportatorii internaţionali şi o oportunitate pentru transportatorii români: ca o regulă
generală, majoritatea firmelor mari, multinaţionale, au contracte globale de servicii:
astfel, costurile de transport pot fi controlate de la sediul corporaţiei, iar firma are de a
face peste tot în lume cu acelaşi prestator. Aceasta practică este comună pentru
transportatorii mari, cum ar fi Maersk sau Happag-Lloyd. Transportatorii mari, în schimb,
subcontractează cu transportatori locali (în special în condiţii particulare cum ar fi
situaţia extrem de degradată a drumurilor din România), care preiau marfa adusă în
ţară de transportatorii internaţionali, undeva aproape de frontiera şi o transportă către
punctele de distribuţie interne. Procesul funcţionează şi în sens invers, transportatorii
locali preiau marfa destinată pentru export din diverse puncte în tară şi o predau
transportatorilor internaţionali la o staţie de transfer situată convenabil în apropierea
unui coridor de transport important, pe care transportatorul internaţional o poate
accesa fără să-şi deterioreze vehiculele. Proximitatea faţă de viitorul Coridor
PanEuropean 4, respectiv de principala cale de acces dinspre România spre Europa
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occidentală (DN 7 - culoarul Bucureşti – Arad), a creeat pentru transportatorii locali din
judeţul Hunedoara oportunitatea acestei activităţi în tandem cu transportatorii
internaţionali. Principalul locus al ecestei oportunităţi de afaceri este Municipiul Deva,
dar un număr de operatori bazaţi în alte localităţi din judeţ (Petroşani, Simeria, Simeria
Veche, Certeju de Sus, Podele, Hunedoara, Săcămaş), au participat la punerea în
valoare a acestei oportunităţi.
Bazat pe criterii strategice, se poate estima că oportunitatea comercială pentru acest
tip de afacere este limitată la un orizont de cca. 6-8 ani, respectiv până România va
dispune de o reţea de autostrăzi şi o parte din drumurile naţionale şi locale vor fi
modernizate. În acest interval, este necesar ca transportatorii locali să fie asistaţi să îşi
dezvolte o structură formală pentru clusterul lor, să acceseze fonduri europene pentru
dezvoltare, să devină mai sofisticaţi din punct de vedere comercial şi al marketingului,
astfel încât să îşi poată oferi serviciile direct clienţilor finali Români şi straini, intrând în
competiţie cu transportatorii internaţionali.
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 macroeconomici, dintre care numai o parte se află sub controlul
guvernului naţional, cum ar fi de exemplu politica monetară şi fiscală7, precum şi
mandatele legale privind contribuţia angajatorilor la asigurările sociale şi alte aspecte
ale fiscalităţii 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 încurajeză antrepenoriatul, cum ar fi de
exemplu scutirile de taxe locale. Sunt de asemenea posibile deschideri 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 prioritare identificate în strategia judeţeană de dezvoltare economică ca
având potenţial de clustere. Aceasta trebuie însă făcută în condiţii de transparenţă
dusă până la extrem, pentru a preveni interpretări greşite – percepţii de favoritism, care
ar putea dăuna mai mult decât utilitatea potenţială a unui astfel de program.
Principalele priorităţi pentru dezvoltarea economică a judeţului Hunedoara sunt:
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 subsectoarele:
-



CAEN 307 „Fabricare articole din metal”
CAEN 282 - 285 „Confectii Metalice”
CAEN 361 „Producţia mobilier”
CAEN 26. „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice - ceramică, beton,
piatră”

sectorul transporturilor, respectiv CAEN 6024 „Transporturi rutiere de mărfuri”.

7

Spre exemplu boom-ul economic din 2006 a avut la bază condiţii macroeconomice globale care au favorizat
dezvoltarea comerţului cu Europa de Est (o situaţie în mod cert nerelaţionată cu dorinţele sau acţiunile niciunui guvern
naţional din zonă).
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Cartograma P 33: Zonificarea teritoriului si dezvoltarea funcţiunilor economice – Extras din PATJ 1998
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Cartograma P 34: Zone turistice - extras din PATJ HD 1998
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Cartograma P 35: Accesibilitatea in zonele turistice cu rezervaţii naturale
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Cartograma P 36: Accesibilitate in zonele cu potenţial turistic ridicat
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Cartograma P 37: Zone pentru agricultură si legumicultură intensivă
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4

CONTEXTUL TERITORIAL INTERJUDEŢEAN, REGIONAL ŞI
NAŢIONAL

4.1

Strategii naţionale cu impact asupra dezvoltării judeţului

4.1.1

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 Fondiurile 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

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Obiectiv strategic:
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 Romaniei, în special cele
mai slab dezvoltate, locuri atractive de muncă, viaţă şi peterecere a timpului liber.
MDLPL a fost desemnat Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, potrivit
deciziei Guvernului Nr. 497/2004.
Finanţarea POR se va 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
DMI 1.1
Axa prioritară 2
DMI 2.1
Axa prioritară 3
DMI 3.1
DMI 3.2
DMI 3.3
DMI 3.4

Axa prioritară 4
DMI 4.1
DMI 4.2
DMI 4.3
Axa prioritară 5
DMI 5.1
DMI 5.2

DMI 5.3
Axa prioritară 6
DMI 6.1
DMI 6.2

4.1.3

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere;
Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale;
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură;
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate;
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale;
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în caz de urgenţă;
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă;
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi loca;l
Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală;
reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru
noi activităţi;
Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor;
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe;
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastrusturilor specifice pentru
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru
creşterea calităţii serviciilor turistice;
Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare
pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică;
Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR;
Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR;
Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR.

Planul naţional de dezvoltare 2007-2013

PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI pentru perioada financiara 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-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
cunoastere;

2

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;

3

Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

4

Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi
întărirea capacităţii administrative;
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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 elmentele determinante de infrastructură tehnică
teritorială.
Principalele caracteristici ale contextului suprateritorial pentru judeţul Hunedoara sunt:


conform PATN Secţiunea IV Reţeaua de localităţi, în judetului Hunedoara
existau doi poli regionali (Deva, Hunedoara), patru poli subregionali (Petroşani,
Lupeni, Orăştie şi Brad) şi şapte poli locali (Vulcani, Aninoasa, Petrila, Calan,
Haţeg, Simeria, Geoagiu);



în 2008 s-a constituit TZI DHS în urma realizarii Planului Teritorial Interoraşenesc
Deva-Hunedoara-Simeria, la care se doreşte să adere şi oraşul Călan,
rezultand un pol regional puternic cu o populatie de cca. 180.000 locuitori.



conform Planul 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 110.000 locuitori;



judeţul este bine echilibrat în ceea ce priveşte polii 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);

Obiective specifice:
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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Cartograma P 38: Zone de influenţă a Uniunii Europene
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Cartograma P 39: Poli de dezvoltare a teritoriului Regiunii Vest România în Euroregiunea DKMT
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Cartograma P 40: Zone de urbanizare pe culoarele majore de accesibilitate rutieră
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B.

STRATEGIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN – PE
OBIECTIVE ŞI DIRECŢII DE DEZVOLTARE – ŞI PLANUL DE MĂSURI
AFERENTE

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: dezvoltarea armonioasă a teritoriului judeţean prin
optimizarea folosirii resurselor existente, prin valorificarea şanselor de dezvoltare, pentru
dezvoltarea economică, socială şi ecologică durabilă, pentru creşterea calităţii vieţii
locuitorilor
OBIECTIVELE STRATEGICE SUNT URMĂTOARELE:

Obiectiv strategic1

Mediu inconjurător

Obiectiv strategic2

Patrimoniu construit şi natural

Obiectiv strategic3

Reţeaua de localităţi

Obiectiv strategic4

Infrastructuri tehnice

Obiectiv strategic5

Zonificarea teritoriului

OBIECTIV STRATEGIC 1 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Obiectiv specific 1.1

Reabilitarea, protecţia şi valorificarea durabilă a elementelor
mediului natural

Direcţie acţiune 1.1.1

Conştientizarea pericolelor reale cauzate de schimbările
globale induse de activităţile umane precum şi îmbunătăţirea
percepţiei publice asupra avantajelor folosirii unor produse şi
servicii curate din punct de vedere ecologic

Măsura 1.1.1.1

Exploatarea raţională şi responsabilă a resurselor naturale
neregenerabile;

Măsura 1.1.1.2

Valorificarea resurselor de energie
geotermală, eoliană, biomasă;

Măsura 1.1.1.3

Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere
prin creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei,
solului şi biodiversităţii împotriva factorilor distructivi naturali şi
antropici;

Măsura 1.1.1.4

Reducerea impactului asupra
infrastructurii majore de transport.

Obiectiv specific 1.2

Calitatea factorilor de mediu – Asigurarea calităţii factorilor de
mediu prin reducerea poluării

Direcţie acţiune 1.2.1

Îmbunătăţirea calităţii aerului

Măsura 1.2.1.1

Reducerea emisiilor de substanţe poluante (SO2, NOx, CO2,
pulberi) în timpul proceselor de producţie până la valori sub
limitele admise la agenţii economici:
(1)

alternative:

mediului

a

solară,

construcţiei

unităţile siderurgice (S.C. Mittal Steel S.A. Hunedoara, S.C.
Cilindrul S.A. Călan);
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(2)

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);

(3)

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 C.N.H. Petroşani şi C.N.C.A.F.
Minvest Deva;

Măsura 1.2.1.2

Modernizarea şi adoptarea unor tehnologii nepoluante la toţi
agenţii economici care poluează atmosfera sau sunt
susceptibili de poluarea atmosferei;

Măsura 1.2.1.3

Reducerea emisiilor de poluanţi (în special pulberi în suspensie)
din intravilanul localităţilor prin fluidizarea traficului, folosirea cu
precădere a centurilor de ocolire, modernizarea şi întreţinerea
drumurilor existente;

Măsura 1.2.1.4

Fluidizarea traficului auto pentru reducerea congestionării
(semaforizare şi semnalizare, locuri de parcare) şi modernizarea
transportului urban în condiţii de sustenabilitate;

Măsura 1.2.1.5

Măsuri de stabilizare a întregii suprafeţe a haldei de zgură şi
cenuşă a C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA;

Măsura 1.2.1.6

Stabilirea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră la
nivelul la care să permită prevenirea interferenţelor antropice
periculoase cu sistemul climatic;

Măsura 1.2.1.7

Implementarea cerinţelor de limitare a emisiilor de compuşi
organici volatili proveniţi din utilizarea solvenţilor organici în
anumite activităţi şi instalaţii şi a celor rezultate din depozitarea,
încărcarea/descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la
staţiile de benzină;

Măsura 1.2.1.8

Susţinerea utilizării sistemelor de încălzire moderne cu
randamente şi eficienţă ridicată în scopul respectării
standardelor de calitate pentru aerul ambiental;

Măsura 1.2.1.9

Promovarea utilizării energiilor alternative şi a echipamentelor
eficiente din punct de vedere energetic;

Măsura 1.2.1.10

Adoptarea măsurilor specifice de limitare/reducere a emisiilor
de praf în aerul atmosferic pe durata executării lucrărilor de
construcţii;

Măsura 1.2.1.11

Extinderea zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie, prin
prevederi în documentaţiile de urbanism:
(1)

asigurarea de perdele vegetale între zonele industriale şi
cele rezidenţiale;

(2)

condiţionarea eliberării autorizaţiilor de construire de
respectarea reglementărilor existente (suprafeţe minime
obligatorii).
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Măsura 1.2.1.12

Crearea perdelelor de protecţie forestiere de-a lungul arterelor
majore de transport pentru reducerea poluării fonice şi
atmosferice rezultată din traficul auto;

Măsura 1.2.1.13

Asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi
protecţia fonică a surselor generatoare de zgomote şi vibraţii,
conform legislaţiei în vigoare;

Măsura 1.2.1.14

Implementarea măsurilor de prevenire şi control integrat a
poluării aerului;

Măsura 1.2.1.15

Întocmirea programelor/planurilor pentru îmbunătăţirea calităţii
aerului la nivel local şi adoptarea acestora.

Direcţie acţiune 1.2.2

Îmbunătăţirea calităţii apei

Măsura 1.2.2.1

Încadrarea în standardele de calitate a emisiilor de
impurificatori din apele evacuate de diversele unităţi socioeconomice, în emisarii naturali şi/sau în reţelele de canalizare a
localităţilor;

Măsura 1.2.2.2

Completări şi modernizări în scopul obţinerii unor randamente
de funcţionare superioare în cadrul serviciilor de gospodărire
comunală respectiv la staţiile de epurare în localităţile Deva,
Brad, Haţeg, Călan Oraş Nou şi Baru; Limitele maxime
admisibile pentru indicatorii de calitate ce caracterizează
apele uzate la ieşirea din staţiile de epurare sunt cele
prevăzute în Normativul NTPA-001 privind stabilirea limitelor cu
poluanţi a apelor industriale şi urbane la evacuarea în
receptorii naturali;

Măsura 1.2.2.3

Realizarea unor staţii de epurare a apelor uzate în localităţile:
Crişcior, Vaţa de Jos, Sântuhalm, Hunedoara, Teliucu Inferior,
Geoagiu;

Măsura 1.2.2.4

Corelarea capacităţii sistemelor de alimentare cu apă cu
capacitatea sistemului de canalizare şi de epurare a apelor
uzate şi utilizarea aparatelor de contorizare a debitelor de apă
captată, precum şi a celor de apă uzată ce ajung în staţiile de
epurare;

Măsura 1.2.2.5

Branşarea consumatorilor individuali la sistemele de alimentare
cu apă se va realiza după execuţia şi punerea în funcţiune a
sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare;

Măsura 1.2.2.6

Respectarea limitelor maxime admisibile pentru indicatorii de
calitate pentru apele uzate evacuate din gospodării în reţeaua
publică de canalizare conform Normativului NTPA-002 privind
condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare
(HG nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr.
188/2002);

Măsura 1.2.2.7

Lucrările de traversare a albiilor râurilor (poduri, podeţe,
conducte, linii electrice) se vor realiza cu asigurarea condiţiilor
normale de scurgere a apelor mari;

Măsura 1.2.2.8

Controlul depozitării deşeurilor rezultate din construcţii şi a altor
deşeuri, al evacuării apelor neepurate în albiile şi pe malul
cursurilor de apă;
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Măsura 1.2.2.9

Documentaţiile de urbanism vor delimita şi vor preciza
regulamentul de construire restrictiv pentru zonele inundabile şi
a celor de protecţie hidrogeologică;

Măsura 1.2.2.10

Respectarea strictă a interdicţiilor de construire în zonele
inundabile şi a condiţiilor legale de amplasare a
lucrărilor/construcţiilor în zonele inundabile numai cu avizul de
amplasament şi avizul de gospodărire a apelor eliberat de
autorităţile de gospodărirea apelor;

Măsura 1.2.2.11

Desfiinţarea batalurilor de stocare a rezidurilor lichide de orice
natură, care nu au protecţie impermeabilizată.

Direcţie acţiune 1.2.3

Reabilitarea solului degradat în urma activităţilor antropice

Măsura 1.2.3.1

Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror
substanţe lichide poluante;

Măsura 1.2.3.2

Respectarea tehnologiilor de utilizare şi tratare a terenurilor cu
îngrăşăminte chimice şi pesticide şi utilizarea acestora numai
pe baza studiilor agrochimice;

Măsura 1.2.3.3

Promovarea utilizării îngrăşămintelor organice, cu evitarea
scurgerilor din gospodăriile individuale în cursurile de apă;

Măsura 1.2.3.4

Introducerea şi respectarea strictă a măsurilor de control a
păşunatului în interiorul ariilor naturale protejate;

Măsura 1.2.3.5

Stoparea defrişărilor şi intensificarea programelor de refacere a
pădurilor;

Măsura 1.2.3.6

Reconstituirea pădurilor până la 40% în zona montană şi de
deal şi până la 20% în zona de câmpie, prin împădurirea
terenurilor degradate sau cu potenţial de degradare
(alunecări de teren) şi împădurirea terenurilor improprii culturilor
agricole sau a celor cu productivitate foarte scăzută;

Măsura 1.2.3.7

Măsuri de control asupra activităţilor ce determină poluarea
solului, modificarea structurii sau a tipului de sol, evitarea
pierderilor de pământ prin utilizarea pământului excavat în
reamenajarea şi restaurarea terenurilor;

Măsura 1.2.3.8

Închiderea platformelor de depozitare a deşeurilor din
localităţile urbane neconforme va fi urmată de reabilitarea
suprafeţelor de sol eliberate;

Măsura 1.2.3.9

Obiectivele industriale, agricole, de comerţ, turism, prestări
servicii ce se vor înfiinţa în teritoriul administrativ al localităţilor
va urma procedura legală de reglementare cu privire la
protecţia mediului.

Direcţie acţiune 1.2.4

Conservarea biodiversităţii

Măsura 1.2.4.1

Restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor
naturale şi a speciilor din flora şi fauna sălbatică periclitate,
vulnerabile, endemice şi rare;

Măsura 1.2.4.2

Elaborarea unor studii de specialitate pentru identificarea
speciilor de floră şi faună periclitate, vulnerabile, endemice şi
rare pentru stabilirea stării favorabile de conservare a
habitatelor şi speciilor şi măsurile adecvate;
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Măsura 1.2.4.3

Promovarea prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului la nivel local/zonal a unei utilizări durabile a bunurilor
din patrimoniul natural şi păstrarea integrităţii funcţionale a
tuturor ecosistemelor;

Măsura 1.2.4.4

Administrarea ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de
măsuri care să asigure un regim special de protecţie şi
conservare conform dispoziţiilor legale (Ordonanţa de Urgenţă
nr. 57/2007); obligativitatea condiţionării intervenţiilor în
interiorul şi vecinătatea ariilor protejate de obţinere a avizului
emis de structurile lor de administrare.

Direcţie acţiune 1.2.5

Reducerea poluării sonore

Măsura 1.2.5.1

Finalizarea izolării fonice a centralelor termice şi a posturilor de
transformare din cartierele de blocuri;

Măsura 1.2.5.2

Izolarea fonică a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi
productive sau de alimentaţie publică;

Măsura 1.2.5.3

Reducerea impactului produs de traficul de orice fel prin
impunerea restricţiilor de viteză;

Măsura 1.2.5.4

Interzicerea claxonării în centrele urbane;

Măsura 1.2.5.5

Remedierea defecţiunilor la mijloacele de transport;

Măsura 1.2.5.6

Realizarea unor trasee de viteză preferenţială pentu salvări,
pompieri, poliţie;

Măsura 1.2.5.7

Implementarea unui management a traficului;

Măsura 1.2.5.8

Respectarea distanţelor de interdicţie de construire şi protejare
a căilor ferate de 20-50-100m;

Măsura 1.2.5.9

Plantarea perdelelor forestiere şi de panouri fonoabsorbante la
viitoarea autostradă şi centuri de 100m lăţime;

Măsura 1.2.5.10

Întocmirea hărţilor de zgomot în municipiu şi pe şosele şi
trinsoanele de cale ferată.

Obiectiv specific 1.3

Factori de risc natural – Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile
naturale în scopul gestionării eficiente a resurselor materiale şi
prevenirii dezastrelor

Direcţie acţiune 1.3.1

Identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor
distructive ale alunecări de teren

Măsura 1.3.1.1

Îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice
de îmbunătăţiri funciare aplicate în complex cu alte tipuri de
lucrări (hidroameliorative şi agropedoameliorative) funcţie de
modul de utilizare a terenului;

Măsura 1.3.1.2

Îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe
versanţi prin lucrări de colectare şi evacuare a apei;

Măsura 1.3.1.3

Captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări
de drenaj pe versanţi;

Măsura 1.3.1.4

Lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea
crăpăturilor) pe versanţii afectaţi de alunecări active şi pe
terenuri cu alunecări stabilizate;
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Măsura 1.3.1.5

Monitorizarea zonelor critice din punct de vedere al stabilităţii
terenurilor în zonele cu lucrări de decopertare şi excavare şi a
zonelor de exploatare;

Măsura 1.3.1.6

Stoparea defrişărilor ilegale de pe versanţii împăduriţi –
stabilizarea şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri
şi însămânţare cu amestec de ierburi care, prin consumul mare
de apă, asigură protecţia antierozională şi stabilizarea
versanţilor;

Măsura 1.3.1.7

Executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel – evitarea
executării de căi de comunicaţii (drumuri, căi ferate) pe
versanţii instabili;

Măsura 1.3.1.8

Evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii de orice fel în
zone cu alunecări de teren active indiferent de cauza
acestora;

Măsura 1.3.1.9

Întocmirea hărţilor risc la alunecări de teren (conform Legii
575/2001) mai ales în zone în care există elemente importante
supuse riscului şi declararea acestora ca "zone de risc la
alunecări de teren";

Măsura 1.3.1.10

Consolidarea versanţilor instabili prin lucrări de artă speciale
(ziduri de sprijin, etc.);

Măsura 1.3.1.11

Monitorizarea zonelor menţionate în Legea nr.575/2001;

Măsura 1.3.1.12

Monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren active
produse în perioada 2006-2007:
Deva – municipiu Deva, zona Cetate, sat Criştur;
comuna Brănişca – sat Târnava, sat Homorod;
comuna Dobra;
comuna Densuş,
comuna Răchitova, Petrila, Teliucul inferior, Buituri, Ghelari,
Lupeni,
(6) comuna Luncoiu de Jos;
(7) comuna Buceş;
(8) comuna Blăjeni;
(9) comuna Vaţa de Jos, satul Valea Bradului;
(10) zona Dincu Mare - Tămăşasa;
(11) zona Alun - Tirsa;
(12) zona Baraj Retezat - Cabana Rotunda;
(13) zona Lac Cinciş - Topliţa;
(14) zona Silvaşu de Sus - Mănăstirea Prislop;
(15) zona Ormindea;
(16) zona Cabana Căprioara;
(17) zona Criş - Grosuri şi Blăjeni;
(18) zona Rişculiţa.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Măsura 1.3.1.13

Monitorizarea alunecărilor din zona Brad, Crişcior şi Zdrapţi;

Măsura 1.3.1.14

Reconstrucţia ecologică a zonelor cele mai afectate de
degradări;

Măsura 1.3.1.15

Lucrări de combatere a eroziunii solului şi a alunecărilor de
teren;
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Măsura 1.3.1.16

Măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren
superficiale sau alunecările cu profunzime medie şi mare;

Măsura 1.3.1.17

Măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren
care au influenţe importante asupra desfăşurării circulaţiei în
următoarele zone:
DJ 668 zona Dincu Mare - Tămăşasa;
DJ 668 A zona Alun - Tirsa;
DJ 685 zona Baraj Retezat - Cabana Rotunda;
J 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;
Apărarea aşezărilor umane şi a obiectivelor socio-economice
împotriva riscului la inundaţii
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Direcţie acţiune 1.3.2
Măsura 1.3.2.1

Monitorizarea zonelor menţionate în Legea nr.575/2001 şi
celelalte zone în care s-au produs inundaţii în ultimii ani;

Măsura 1.3.2.2

Întocmirea hărţilor risc la inundaţii (conform Legii 575/2001);

Măsura 1.3.2.3

Reabilitarea şi/sau realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare
împotriva inundaţiilor: Bazinul Mureşului, Crişurilor şi Jiului:
(1)

în curs de execuţie:
- regularizare şi apărare de mal Valea Luncanilor pe
sectorul Boşorod - Strei - Streisângeorgiu;
- regularizare râu Sibişel în zona localităţii Sânpetru, Săcel,
Brădeşti, Sântămărie-Orlea;
- regularizare râu Orăştie pe sectorul Orăştie - Costeşti;
- consolidare mal râul Mureş pe sectorul localităţii Aurel
Vlaicu;
- recalibrare albie 5 km şi apărare de maluri 3,7km valea
Luncoi;
- reprofilare albie 8,75 km şi consolidări de mal 3,9km valea
Bucureşci.

(2)

propuse după 2012:
- regularizare pârâu Boz şi afluenţi în zona Brănişca;
- regularizare râu Cerna amonte de acumularea Cinciş,
com. Teliucu Inferior;
- apărare de mal râul Mureş în zona localităţii Stretea, com.
Dobra;
- regularizare şi consolidări de mal pârâul Ohaba pe
sectorul Ohaba - Ponor, com. Pui;
- regularizare şi consolidări de mal Valea Seacă în zona
comunei Ilia;
- îndiguire şi regularizare râu Mureş în zona Gurasada;
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- regularizare râu Sibişel pe sectorul Sibişel - Castau –
Orăştie;
- apărări de mal râu Mureş în zona parcului dendrologic
Simeria;
- regularizare pârâu Crivadia şi afluenţi în comuna Băniţa;
- regularizare pârâu Romos şi pârâu Aurel Vlaicu;
- regularizare râu Galbena pe sector Densuş – Haţeg;
- regularizare şi apărări de mal râu Geoagiu pe sector
Geoagiu – Bozeş;
- regularizare albie 1,06 km şi refacere de dig 0,3 km valea
Ribiţa
- amenajare albie 1,15 km, îndiguire 0,65 km, protecţii mal
0,95km valea Vaţa;
- recalibrare albie 1km, apărări de mal 0,2 km valea
Baldovin;
- regularizare de albie 2,54 km, apărări de mal 0,75km
valea Ţebea;
- îndiguire 3 km, consolidare de mal 1,5 km valea Uibăreşti;
- reprofilare albie 15,6 km, protecţii mal 6 km, ziduri de
sprijin 2,26 km valea ObârşiaŞ
- reprofilare albie 3,7 km, apărări de mal 1,8 km valea
Crişan;
Măsura 1.3.2.4

Asigurarea împotriva riscului de inundaţii prin lucrări aferente la:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

LEA 400 kV: Mintia - Sibiu; Arad - Mintia (zona traversării
râului Mureş);
LEA 220 kV Mintia - Alba Iulia (zona traversării râurilor Cerna
şi Strei);
LEA 220 kV Timişoara - Mintia (zona traversării râului Bega);
LEA 220 kV Mintia- Hăşdad (zona traversării râului Cerna);
LEA 220 kV Hăşdad – Oţelărie Hunedoara (zona traversării
râului Cerna);
LEA 220 kV Hăşdad – Baru Mare (zona traversării râului Râu
Mare);
LEA 220 kV Baru Mare – Paroşeni (zona traversării Jiului de
Vest);
LEA 220 kV Hăşdad - Retezat (zona traversării râului Râul
Mare şi Strei).

Măsura 1.3.2.5

Solicitarea evaluării de mediu anteproiect şi derularea
evaluărilor de impact din faza studiilor de fezabilitate pentru
lucrările de amenajare a cursurilor de apă, în scopul diminuării
impactului asupra vieţuitoarelor acvatice;

Măsura 1.3.2.6

Asigurarea prin lucrările de apărare împotriva inundaţiilor de
zone umede inundabile cu rol de menţinere a diversităţii
biologice şi de atenuare a viiturilor.
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Obiectiv specific 1.4

Amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industriale

Direcţie acţiune 1.4.1

Dezvoltarea politicii judeţene în vederea implementării unui
sistem integrat de gestionare a deşeurilor

Măsura 1.4.1.1

Respectarea PJGD - Realizarea staţiilor de transfer în localităţile:
Brad, Haţeg.

Direcţie acţiune 1.4.2

Depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în
domeniul gestionării deşeurilor în scopul protejării sănătăţii
populaţiei şi a mediului

Măsura 1.4.2.1

Reducerea poluării factorilor de mediu prin sistarea activităţii şi
închiderea etapizată a depozitelor de deşeuri menajere
neconforme existente: Rapoltu Mare, Deva, Orăştie, Vulcan,
Aninoasa.

Direcţie acţiune 1.4.3

Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în
domeniul gestiunii deşeurilor în scopul protejării sănătăţii
populaţiei şi a mediului

Măsura 1.4.3.1

Ecologizarea depozitelor din Brad, Hunedoara, Călan, Haţeg,
Geoagiu, Petrila, Lupeni, Uricani care şi-au încetat activitatea;

Măsura 1.4.3.2

Sistarea activităţii de depozitare în depozitele urbane
neconforme din localităţile Rapoltu Mare, Deva, Orăştie,
Vulcan, Aninoasa;

Măsura 1.4.3.3

Închiderea depozitelor Rapoltu Mare, Deva, Orăştie, Vulcan,
Aninoasa,

Măsura 1.4.3.4

Închiderea şi ecologizarea tuturor spaţiilor de depozitare din
mediul rural;

Măsura 1.4.3.5

Asigurarea transportului deşeurilor corelat cu închiderea
depozitelor neconforme şi a spaţiilor de depozitare din mediul
urban corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi
a minimizării impactului asupra mediului;

Măsura 1.4.3.6

Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor
strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii
umane. Implementarea unui sistem de colectare separată a
deşeurilor periculoase din deşeurile municipale, conform
prevederilor legale;

Măsura 1.4.3.7

Tratarea corespunzătoare, în instalaţii autorizate, a deşeurilor
periculoase municipale colectate separat;

Măsura 1.4.3.8

Eliminarea deşeurilor
autorizate;

Măsura 1.4.3.9

Reducerea cantităţilor
depozitare prin:

periculoase
de

municipale

deşeuri

în

instalaţii

biodegradabile

la

(1)

prelucrarea deşeurilor biodegradabile provenite de la
populaţie prin implementarea sistemului de colectare
selectivă în municipii şi oraşe şi a deşeurilor stradale şi spaţii
verzi;

(2)

construirea unor staţii de compost la Brad;

(3)

încurajarea compostării în gospodării în zona rurală.
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Măsura 1.4.3.10

Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor menajere în
mediul urban şi rural prin:
(1)

Implementarea sistemului de colectare selectivă a
deşeurilor, în toate localităţile judeţului, atât la nivelul
gospodăriilor populaţiei, cât şi în zonele publice;

(2)

Extinderea colectării deşeurilor în mediu rural prin înfiinţarea
punctelor de colectare şi creşterea coeficientului de
colectare selectivă (în comunele limitrofe oraşelor).

Direcţie acţiune 1.4.4

Reducerea impactului negativ al deşeurilor industriale asupra
mediului

Măsura 1.4.4.1

Reabilitarea zonelor afectate de eliminarea necontrolată a
deşeurilor industriale nepericuloase asupra mediului care nu
corespund în totalitate cerinţelor de protejare a mediului
înconjurător:

Măsura 1.4.4.2

(1)

haldele de steril zgură şi cenuşă şi iazurile de decantare ale
companiilor S.C. Mittal Steel Hunedoara S.A., C.N.C.A.F.
Minvest S.A. Deva, C.N.H. Petroşani, S.C. Termoelectrica
S.A., S.C. Electrocentrale Deva S.A., S.C. OMYA Calcita S.A
Vaţa de Jos, S.C. Talc Dolomita S.A. Zlaşti;

(2)

depozitelor de deşeuri menajere ale localităţilor Deva,
Brad, Hunedoara, Orăştie, Haţeg, Petroşani, Vulcan,
Simeria, Aninoasa, Uricani, Petrila, Geoagiu;

(3)

realizarea depozitelor conforme cu legislaţia europeană la
Călan şi Petrila, staţiilor de transfer la Brad şi Haţeg, staţiilor
de compost la Brad şi Vulcan, staţiilor de sortare la Brad,
Geoagiu, Orăştie, Petroşani, Aninoasa, Lupeni şi Uricani.

Reabilitarea şi diminuarea nivelului de poluare a zonelor
afectate de eliminarea necontrolată a deşeurilor industriale:
(1)

curăţarea şi recuperarea siturilor poluate care afectează
pânza de apă şi reprezintă un pericol pentru populaţie;

(2)

diminuarea cantităţii de deşeuri industriale depozitate în
mod necontrolat;

(3)

monitorizarea conformării depozitarii deşeuri industriale;

(4)

utilizarea nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultură;

(5)

gestiunea deşeurilor de echipamente electrice, electronice
şi restricţiile de folosire a anumitor substanţe periculoase în
echipamente electrice şi electronice.

Direcţie acţiune 1.4.5

Conştientizarea locuitorilor de beneficiile rezultate din proiect,
separarea colectării deşeurilor şi reciclarea acestora

Măsura 1.4.5.1

Prevenirea
populaţiei:

poluării

şi

generării

deşeurilor

prin

educarea

(1)

organizarea şi susţinerea de programe de educare şi
conştientizare a populaţiei, de către toate părţile implicate;

(2)

organizarea şi susţinerea de programe de educare şi
conştientizare în unităţile şcolare;

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 239/340

Obiectiv specific 1.5

Factori de risc datorate pericolelor de accident major
(producerea unei emisii importante de substanţă, a unui
incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un process
necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament, care
intră sub incidenţa acestei hotărâri şi care conduce la apariţia
imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sanătăţii
populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau exteriorul
amplasamentului şi în care sunt implicate una sau mai multe
substanţe periculoase) în care sunt implicate substanţe majore

Direcţie acţiune 1.5.1

Luarea de măsuri necesare pentru ca politicile de dezvoltare şi
amenajare a teritoriului sau alte politici relevante şi proceduri
de punere în aplicaţie a acestora să ţină cont de existenţa a 3
obiective de risc major (RM):
S.C. Gaz Haţeg S.A. – localitatea HAŢEG;
S.C. Petrom S.A. Depozitul Rezerva De Stat Barcea –
localitatea Deva;
(3) C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Lonea –
localitatea Petrila.
(1)
(2)

şi 12 obiective de risc minor (Rm):
C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Lonea –
localitatea Petrila;
(2) C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Livezeni –
localitatea Aninoasa;
(3) C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Vulcan Depozit
Central – localitatea Vulcan;
(4) C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Vulcan –
localitatea Vulcan;
(5) C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Lupeni –
localitatea Lupeni;
(6) C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Uricani –
localitatea Uricani;
(7) C.N.C.A.F. Minvest S.A. Deva – localitatea Deva;
(8) S.C. Key Safety System RO S.R.L. – localitatea Ribiţa;
(9) S.C. Minprod 2005 S.R.L. – Localitatea Şoimuş;
(10) S.C. Explomin Industries S.R.L.;
(11) S.C. Electrocentrale Deva S.A. – localitatea Mintia;
(12) S.C. Termoelectrica S.A. Sucursala Electrocentrale Paroşeni
– localitatea Paroşeni.
(1)

Măsura 1.5.1.1

Necesitatea stabilirii unor distanţe adecvate, stabilite de nivelul
de pericol, între amplasamentele cărora sunt aplicate
prevederile HG 804/2007 şi zonele rezidenţiale, clădiri şi zone de
utilitate publică, căi principale rutiere, zone de recreere şi zone
protejate de interes sensibilitate deosebită;

Măsura 1.5.1.2

Necesitatea unor măsuri tehnice suplimentare astfel încât să se
reducă riscurile pentru populaţie, în cazul amplasamentelor
existente.

OBIECTIV STRATEGIC 2 PATRIMONIU NAŢIONAL ŞI CONSTRUIT
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Obiectiv specific 2.1

Administrarea ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de
măsuri de protecţie şi conservare

Direcţie acţiune 2.1.1

Rezervaţii naturale

Măsura 2.1.1.1

Măsuri active de gospodărire pentru a asigura menţinerea
habitatelor, şi/sau în vederea protejării anumitor specii, grupuri
de specii sau comunităţi biotice; Pot fi admise activităţi
ştiinţifice, activităţi turistice, activităţi educaţionale şi unele
activităţi de valorificare durabilă a unor resurse naturale.

Direcţie acţiune 2.1.2

Rezervaţii ştiinţifice:
Rezervaţia Ştiinţifică Gemenele PN-C, comuna Râu de Mori;
Peştera cu Corali PN-C, oraşul Uricani, satul Câmpu lui
Neag;
(3) Peştera Zeicului PN-C, oraşul Uricani, satul Câmpu lui Neag;
(4) Complexul Carstic Ponorici - Cioclovina PN-N, comuna
Boşorod, Piatra Crinului, municipiul Petroşani;
(5) Peştera Şura Mare, comuna Pui;
(6) Peştera Tecuri comuna Baru, satul Baru Mare;
(7) Locul fosilifer Lăpugiu de Sus, comuna Lăpugiu de Jos;
(8) Locul fosilifer cu dinozauri de la Sânpetru, comuna
Sântămăria-Orlea, satul Sânpetru;
(9) Peştera Cizmei, comuna Bulzeştii de Sus;
(10) Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga, municipiul Deva;
(11) Fânaţele Pui, comuna Pui;
(12) Fânaţele cu narcise Nucşoara, comuna Sălaşu de Sus;
(13) Mlaştina Peşteana, comuna Densuş, satul Peşteana;
(14) Calcarele de la Faţa Fetii, comuna Râu de Mori;
(15) Vârful Poieni, comuna Sălaşu de Sus, satul Ohaba de sub
Piatră;
(16) Măgurile Săcărâmbului, comuna Certeju de Sus, satul
Săcărâmb;
(17) Pădurea Chizid, municipiul Hunedoara;
(18) Pădurea Bejan, municipiul Deva;
(19) Locul fosilifer Ohaba – Ponor, comuna Pui, satele Ohaba şi
Ponor;
(20) Muntele Vulcan, comuna Buceş;
(21) Podul natural de la Grohot, comuna Bulzeştii de Sus, satul
Grohot;
(22) Pădurea Slivuţ, oraşul Haţeg;
(23) Calcarele din Dealul Măgura, comuna Băiţa, satul
Crăciuneşti;
(24) Dealul Cetăţii Deva, municipiul Deva;
(25) Măgura Uroiului, oraşul Simeria;
(26) Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna, comuna Rapoltu
Mare;
(27) Cheile Madei, comuna Balşa, satul Mada;
(28) Cheile Crivadiei, comuna Băniţa, satul Crivadia;
(29) Dealul şi Peştera Bolii, comuna Băniţa;
(30) Arboretumul Simeria, oraşul Simeria;
(31) Codrii seculari pe Valea Dobrişoarei şi Prisloapei, comuna
Bătrâna;
(32) Pădurea Pojoga, comuna Zam, satul Pojoga;
(1)
(2)
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Calcarele de la Godineşti, comuna Zam, satul Godineşti;
Cheile Jieţului, oraşul Petrila;
Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor, comuna Ribiţa;
Cheile Cernei, comuna Lunca Cernii de Jos;
Cheile Taia, oraşul Petrila;
Apele mezotermale Geoagiu-Băi, comuna Geoagiu;
Rezervaţia Boholt, comuna Şoimuş, satul Boholt;
Calcarele de la Boiul de Sus, comuna Gurasada;
(41) Paleofauna reptiliană Tuştea, comuna Unirea, satul Tuştea.
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

Măsura 2.1.2.1

Asigurarea unui regim strict de protecţie prin care habitatele
sunt păstrate într-o stare pe cât posibil neperturbată;
interzicerea desfăşurării oricăror activităţi umane, cu excepţia
activităţilor de cercetare, educaţie şi ecoturism cu limitările
descrise în planul de management.

Direcţie acţiune 2.1.3

Parcuri naturale:
(1)
(2)

Geoparcul Dinozaurilor - Ţara Haţegului
Grădiştea Muncelului - Cioclovina

Măsura 2.1.3.1

Menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin
protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând
păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi
consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale
populaţiei locale; posibilităţi de recreere şi turism şi încurajarea
activităţilor ştiinţifice şi educaţionale.

Direcţie acţiune 2.1.4

Arii de protecţie specială avifaunistică:
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei: Zam;
Grădiştea Muncelului - Cioclovina: Băniţa, Baru, Beriu,
Boşorod, Orăştioara de Sus, Petroşani, Pui;
(3) Munţii Retezat: Pui, Râu de Mori, Sălaşu de Sus, Uricani.
(1)
(2)

Măsura 2.1.4.1

Evitarea deteriorării habitatelor naturale şi a habitatelor
speciilor, precum şi a perturbării speciilor readucerea într-o
stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a
habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de
păsări migratoare sălbatice

Măsura 2.1.4.2

Zone 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:
ZONA APUSENI - se desfăşoară în nordul judeţului, în zona
Munţilor Bihorului şi a depresiunii Brad;
(2) ZONA MUREŞUL INFERIOR - cuprinde zona culoarul Mureşului
Inferior şi o zonă din munţii Metaliferi;
(3) ZONA MUREŞULUI SUPERIOR - cuprinde zona Mureşului
Superior
şi
zonele limitrofe;
(4) ZONA CERNA;
(1)
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ZONA ORĂŞTIE - PARÂNG - cuprinde zona muntoasă a
Munţilor Şureanu şi Parâng, în sud-estul judeţului;
(6) ZONA HAŢEG - RETEZAT - amplasată în sud-estul judeţului,
cuprinde Valea Cernei şi Masivul Retezat.
(5)

Direcţie acţiune 2.1.5

Situri de importanţă comunitară:
Cheile Cernei: Lunca Cernii de Jos, Topliţa;
Cheile Globului, Cibului şi Măzii: Balşa;
Dealul Cetăţii Deva: Deva;
Defileul Jiului: Aninoasa, Petroşani, Vulcan;
Defileul Mureşului Inferior: Burjuc, Gurasada, Lăpugiu de Jos,
Zam;
(6) Domogled - Valea Cernei: Râul de Mori;
(7) Frumoasa: Beriu, Orăştioara de Sus, Petrila, Petroşani;
(8) Grădiştea Muncelului - Cioclovina: Băniţa, Baru, Beriu,
Boşorod, Orăştioara de Sus, Petrila, Petroşani, Pui;
(9) Măgurile Băiţei: Băiţa;
(10) Muntele Vulcan: Blăjeni, Buceş;
(11) Nordul Gorjului de Vest: Uricani, Vulcan;
(12) Pădurea Bejan: Cârjiţi, Deva;
(13) Retezat: Pui, Râu de Mori, Sălaju de Sus, Uricani;
(14) Strei - Haţeg: Baru, Bretea Româna, Haţeg, Lupeni, Pui,
Sălajul de Sus, Sântămărie - Orlea, Unirea;
(15) Ţinutul Pădurenilor: Bătrâna, Bunila, Cebăl, Lăpugiu de Jos,
Lunca Cernii de Jos;
(16) Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna: Rapoltu Mare.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Măsura 2.1.5.1

Menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă
a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar.

Obiectiv specific 2.2

Protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural construit

Direcţie acţiune 2.2.1

Protecţia şi valorificarea zonelor cu valoare istorică şi a
ansamblurilor cu valoare urbanistică sau arhitecturală, prin
adoptarea de reglementări specifice de urbanism (PUZCP) şi
studii de dezvoltare integrată (accesare de fonduri structurale)

Măsura 2.2.1.1

Centrul istoric urban din Deva împreună cu centrul modern
construit în anii ’60;

Măsura 2.2.1.2

Extinderea protecţiei ansamblului de arhitectură a Pieţei
Libertăţii din municipiul Hunedoara, printr-o arie urbană care să
se racordeze cu zona de protecţie a castelului;

Măsura 2.2.1.3

Ansambluri centrale rurale în satele şi comunele: Bulzeştii de
Jos, Bulzeştii de Sus, Obârşa, Rişculiţa, Leauţ, Dobroţ, Ribiţa,
Vaţa de Jos, Lăpugiu de Sus, Ruseşti, Tisa, Lăpuşnic, Bătrâna,
Muncelu Mare, Leleşe, Ruda, Orăştioara de Jos, Orăştioara de
Sus, Bucium, Ludeştii de Jos, Silvaşu de Sus.

Direcţie acţiune 2.2.2

Obligativitatea întocmirii studiilor istorice pentru fundamentarea
documentaţiilor de urbanism, pe baza cărora se vor delimita
zonele construite protejate, cu regulamentele aferente pentru
obiectivele cu valoare de patrimoniu din Lista MCC 2009 în
vederea protejării şi valorificării acestora
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Direcţie acţiune 2.2.3

Realizarea de documentaţii de urbanism (planuri urbanistice
zonale sau de detaliu pentru ansambluri) pentru obiectivele cu
valoare de patrimoniu din Lista MCC 2009 în vederea protejării
şi valorificării acestora (palate, cetăţi medievale, biserici şi
mânăstiri, biserici de lemn)

Direcţie acţiune 2.2.4

Dezvoltarea integrată a zonelor cu concentrare de valori de
patrimoniu cultural

Măsura 2.2.4.1

Zone de interes general din punct de vedere al concentraţiei
de monumente construite: 1. Vaţa de Jos, Baia de Criş, Tomeşti,
Brad, Bulzeştii de Sus, Ribiţa. 2. Brăşnica, Vălişoara, Băiţa. 3. Zam,
Burjuc, Gurasada, Lăpugiu de Jos, Dobra, Ilia, Veţel. 4. Bunila,
Leleşe, Ghelari, Topliţa. 5. Răchitova, Toteşti, Râu de Mori,
Sălaşu de Sus, Sântămăria-Orlea, Haţeg, Bretea Română. 6. Pui,
Baru, Băniţa;

Măsura 2.2.4.2

Zone cu grupări de situri arheologice preistorice: Balşa,
Geoagiu, Rapoltu Mare, Simeria, Turdaş, Orăştie, Romos;

Măsura 2.2.4.3

Zone cu grupări de situri arheologice dacice şi romane:
Sarmizegetusa, Călan, Boşorod, Orăştioara de Sus, Beriu,
Geoagiu,

Direcţie acţiune 2.2.5

Renovarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului construit
cu prioritate

Măsura 2.2.5.1

Introducerea pe lista monumentelor protejate a Halelor de tip
“seccession” pentru reparaţii utilaje căi ferate din Simeria,

Direcţie acţiune 2.2.6

Elaborarea studiilor de specialitate pentru inventarierea exactă

Măsura 2.2.6.1

Localizare
precisă,
relevee,
expertiza
structurală
a
monumentelor istorice şi siturilor arheologice propuse în
vederea clasării din următoarele municipii, oraşe şi localităţi:
Deva, Hunedoara, Simeria, Brad, Geoagiu, Haţeg, Orăştie,
Balşa-Balşa, Băniţa-Băniţa, Căstău-Beriu, Ciucuş-Beriu, BlăjeniBlăjeni, Târsa-Boşorod, Mihăileni-Buceş, Strei-Călan, CrişciorCrişcior, Sântuhalm-Deva, Loc. Aurel Vlaicu-Geoagiu, GeaogiuBăi-Geoagiu, Chimindia-Hărău, Silvaşu de Jos-Haţeg, BuciumOrăştioara de Sus, Ludeştii de Sus-Orăştioara de Sus, Ocolişu
Mic-Orăştioara de Sus, Peştişu Mare-Peştişu Mare, CiulpazPeştişu Mic, Josani-Peştişu Mic, Nandru-Peştişu Mic, Rapoltu
Mare-Rapoltu Mare, Crişan-Ribiţa, Romoş-Romoş, ZeicaniSarmizegetusa,
Sarmizegetusa-Sarmizegetusa,
BreazovaSarmizegetusa,
Hobita-Gradişte-Sarmizegetusa,
ZeicaniSarmizegetusa, Uroi-Simeria, Loc. Simeria Veche-Simeria, Simeria
Veche-Simeria, Sauleşti-Simeria, Loc. Şoimuş-Şoimuş, CincişCerna-Teliucu Inferior, Pricaz-Turdaş, Loc. Turdaş-Turdaş, VeţelVeţel, Herepeia-Veţel.

Măsura 2.2.6.2

Reconversia funcţională a unor obiective culturale în vederea
valorificării prin introducerea acestora în circuitul economic:
studii de specialitate pentru tipuri de obiective care se
pretează la conversie turistică;
(2) reabilitarea "Liniei ferate industriale cu ecartament îngust
Brad-Crişcior", judeţul Hunedoara.
(1)
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Măsura 2.2.6.3

Realizarea unui “Muzeu al Epocii Industriale” şi introducerea pe
listă, ca monument industrial (sit industrial), a unei părţi din zona
fostului Combinat Siderurgic Hunedoara, conform propunerii
conţinute de documentaţia PATZI Deva-Hunedoara-Simeria;

Măsura 2.2.6.4

Dezvoltarea unei reţele de obiective culturale, conţinând
monumente şi ansambluri de arhitectură, în scopul gestionării şi
valorificării în comun a acestora în corelare cu itinerariile
turistice (trasee culturale);

Măsura 2.2.6.5

Valorificarea prin proiecte culturale complexe a patrimoniului
cultural şi etnografic din localităţile rurale;

Măsura 2.2.6.6

Promovarea regulamentelor urbanism care să păstreze tipurile
tradiţionale de aşezare rurală, specificul locuirii, tehnici de
construire în scopul păstrării peisajelor culturale specific;

Măsura 2.2.6.7

Valorificarea prin proiecte culturale complexe a patrimoniului
cultural şi etnografic şi localităţile rurale – toate localităţile
rurale care deţin elemente de patrimoniu cultural;

Măsura 2.2.6.8

Realizarea de programe de valorificare a patrimoniului cultural
având un caracter integrat/tematic;

Măsura 2.2.6.9

Realizarea de programe de valorificare a patrimoniului cultural
împreună cu patrimoniul natural valoros – promovarea unor
zone specifice: comunele Sarmizegetusa, Orăştioara de Sus,
Boşorod;

Măsura 2.2.6.10

Măsuri specifice de protejare a valorilor de patrimoniu în zonele
de construcţie a reţelei rutiere majore;

Măsura 2.2.6.11

Realizarea/îmbunătăţirea căilor de acces către obiectivele
culturale – Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei;

Măsura 2.2.6.12

Realizarea unitară a sistemelor de informare/semnalizare a
monumentelor istorice;

Măsura 2.2.6.13

Desemnarea de noi obiective ce trebuie incluse în categoria
monumentelor istorice cu valoare de patrimoniu.

OBIECTIV STRATEGIC 3 REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Obiectiv specific 3.1

Structura şi ierarhizarea localităţilor

Direcţie acţiune 3.1.1

Dezvoltarea unei reţele de localităţi policentrice, echilibrate în
teritoriu şi racordate la sistemul urban naţional/regional

Măsura 3.1.1.1

Îmbunătăţirea nivelului de dotare a localităţilor urbane mici,
conform legislaţiei în vigoare (Legea 351/2001) pentru
asigurarea îndeplinirii funcţiilor centrale, echilibrarea reţelei de
localităţi şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor (Aninoasa,
Călan, Geoagiu, Haţeg, Petrila, Simeria, Uricani);

Măsura 3.1.1.2

Asigurarea dotărilor sanitare, de învăţământ, culturale şi
echiparea tehnico-edilitară a oraşelor în conformitate cu
prevederile Legii 351/2001;

Măsura 3.1.1.3

Promovarea specializării funcţiilor economice ale localităţilor în
paralel cu asigurarea relaţiilor de complementaritate în zonele
de cooperare, pentru eficientizarea utilizării resurselor;
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Măsura 3.1.1.4

Măsura 3.1.1.5

Măsura 3.1.1.6

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile
urbane de tip aglomeraţie urban aflate la distanţele mici
pentru realizarea de proiecte de infrastructură, colaborare
economică, proiecte culturale, ş.a.:
(1)

Aglomeraţie urbană – TZI DHS - Deva, Archia, Săuleşti,
Sântuhalm, Simeria, Cărpiniş, Uroi, Simeria Veche, Bârcea
Mare, Bârcea Mică, Criştur, Tâmpa, Totia, Băcia, Peştişu
Mare, Almaşu Mic, Peştişu Mic, Mănerău, Batiz, Petreni,
Sîncrai, Sântămăria de Piatră, Călanu Mic, Strei Săcel,
Călan, Răcăştie, Boş, Zlaşti, Groş, Teliucu Inferior, Nădăştia
de Jos, Nădăştia de Sus, Strei, Ohaba Streiului,
Streisângeorgiu;

(2)

Aglomeraţie urbană TZI PETROŞANI – Răscoala, Petrila, Jieţ,
Petroşani, Iscroni, Dealu Babii, Aninoasa, Vulcan, Jiu
Paroşeni, Lupeni, Uricani, Valea de Brazi, Câmpu lui Neag.

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile
urbane mici şi localităţile rurale învecinate pentru realizarea de
proiecte integrate destinate revitalizării zonelor aflate în declin:
(1)

zona Haţeg;

(2)

zona Brad;

(3)

zona Orăştie.

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile
urbane şi rurale învecinate care fac parte din coridoarele
urbane pentru realizarea de proiecte integrate destinate
revitalizării zonelor aflate în declin:
(1)

Deva - Oradea DN 76 - Ocişor, Ociu, Basarabasa, Prăvăleni,
Vaţa de Jos, Livada, Brotuna, Târnava de Criş, Prihodişte,
Birtin, Tătăreştii de Criş, Şteia, Văleni, Birtin, Cărăstău, Râşca,
Baia de Criş, Lunca, Ţebea, Ribiţa, Crişan, Brad, Mesteacăn,
Luncoiu de Jos, Stejărel, Luncoiu de Sus, Ormindea, Dudeşti,
Podele, Vălişoara, Dealu Mare, Săliştioara, Sulighete,
Stoieneasa, Lunca, Fornădia, Câinelu de Jos, Chişcădaga,
Păuliş, Bejan, Bejan Târnăviţa;

(2)

Brad - DN 74 - Ţărăţel, Ruda Brad, Barza, Crişcior, Zdrapţi,
Mihăileni, Buceş, Buceş-Vulcan;

(3)

Arad - Deva -Sibiu DN 7 - Zam, Tămăşeşti, Sălciva, Pojoga,
Glodghileşti, Burjuc, Tătăreşti, Tisa, Cîmpuri de Sus,
Gurasada, Câmpuri Surduc, Stretea, Ulieş, Gothatea, Cuieş,
Ilia, Săcămaş, Bretea Mureşană, Dumbraviţa, Leşnic, Veţel,
Brănişca, Rovina, Herepeia, Mintia, Deva, Rapoltu Mare,
Râpaş, Spini, Turmaş, Mărtineşti, Turdaş, Orăştie, Pricaz,
Căstău, Gelmar, Aurel Vlaicu;

(4)

Lugoj - Deva DN 68A – Costeşti, Ohaba, Lăpugiu de Jos,
Teiu, Grind, Lăsău, Abucea, Dobra, Lăpuşnic, Brâznic;

(5)

DN 66 – Ruşi, Băţălar, Ocolişu Mare, Măceu, Bretea
Romănă, Bretea Streiului, Plopi, Gînţaga, Covragiu, Bercu,
Bucium, Balomir, Haţeg, Sântămăria Orlea, Bărăştii
Haţegului, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Sălaşu de Jos,
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Băieşti, Ruşor, Zăvoi, Rîul alb, Galaţi, Fizeşti, Federi, Pui,
Ohaba Ponor, Ponor, Livadia, Râul Bărbat, Valea Lupului,
Baru, Petros, Crivadia, Merişor, Băniţa;
(6)

Măsura 3.1.1.7

Măsura 3.1.1.8

DN 68 – Nălaţvad, Copaci, Vadu, Reea, Toteşti, Păclişa,
Unciuc, Cârneşti, Peşteana, Peşteniţa, Ostrov, Ostrovu Mic,
Breazova, Sarmizegetusa, Hobiţa Grădişte, Zeicani.

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile
rurale învecinate care fac parte din arii interstiţiale pentru
realizarea de proiecte integrate destinate revitalizării zonelor
aflate în declin
(1)

Ciungani, Vaţa de Sus, Căraci, Almăşel, Pogăneşti, AlmaşSălişte, Micăneşti, Cerbia, Godineşti, Boiu de Sus, Petreşti,
Brădăţel, Runcşor, Vica, Boiu de Sus, Boiu de Jos, Valea,
Dănuleşti, Cărmăzăneşti, Bacea, Valea Lungă, Sîrbi, Boz,
Târnăviţa, Târnava, Căbeşti, Gialacuta, Furcşoara, Bărăştii
Iliei, Căraci;

(2)

Obârşa, Dobroţ, Leauţ, Tiuleşti, Tomeşti, Valea Mare de Criş,
Baldovin, Rişculiţa, Uibăreşti, Ribicioara, Dumbrava de Jos,
Potingani, Dumbrava de Sus;

(3)

Barza, Valea Arsului, Căinelu de sus, Hărţăgani, Balta,
Sălişte, Crăciuneşti, Trestia, Barbura, Bocşa Mare, Fizeşti,
Hondol, Măgura Topliţa, Bocşa Mică, Certeju de Sus,
Săcărîmb, Topliţa Mureşului, Boholt, Nojag, Vărmaga,
Benget, Băcia, Boiu, Folt, Cigmău, Geoagiu Băi, Geoagiu,
Homorod, Văleni, Bozeş;

(4)

Lăpugiu de Sus, Panc-Sălişte, Panc, Mihăileşti, Roşcani,
Făgeţel, Bujoru, Răduleşti, Stînceşti, Stînceşti-Ohaba, Boia
Bîrzii, Muncelu Mare, Runcu Mic, Muncelu Mic, Bretelin;

(5)

Govăjdia, Plop, Ghelari, Ruda, Topliţa, Teliucu Superior,
Cinciş Cerna, Silvaşu de Jos, Silvaşu de Sus, Mănăstirea
Prislop;

(6)

Criva, Poieni, Densuş, Haţăgel;

(7)

Săcel, Sânpetru, Sălaşu de Sus, Valea Dîljii, Sibişel, Zăvoi,
Ostrovel, Râu de Mori, Râu Mic, Clopotiva, Brazi, Suseni,
Ohaba Sibişel, Paroş, Mălăieşti, Coroieşti, Şerel, Hobişa, Uric,
Peştera, Nucşoara, Gurazlata, Clopotiva, Cabana Rotunda,
Cabana Râuşor.

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile
rurale învecinate care fac parte din zone cu accesibilitate
redusă pentru realizarea de proiecte integrate destinate
revitalizării zonelor aflate în declin
(1)

Valea Poienii, Vîsca, Luncşoara, Vorţa, Certeju de Jos,
Dumeşti, Coaja;

(2)

Bulzeştii de Jos, Sălătruc, Blăjeni, Blăjeni Vulcan, Plai, Criş;

(3)

După Piatră, Grohoţele, Tarniţa, Stănija, Rovina, Merişor,
Bucureşci, Şesuri, Curechiu, Poieniţa, Poiana, Techereu,
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Oprişeşti, Buneşti, Almaşu Mic de Munte, Vălişoara, Voia,
Balşa, Galbina, Ardeu, Roşia, Stăuini, Mada;

Măsura 3.1.1.9

(4)

Bârsău, Hărău, Chimindia, Banpotoc;

(5)

Tămăşasa, Măgura, Dîncu Mic, Dîncu Mare, Bucium,
Orăştioara de Sus, Chitid, Ocolişu Mic, Bobaia, Boşorod,
Luncani, Ursici, Cioclovina, Alun, Prihodişte, Rârsa, Costeşti
Deal, Grădiştea de Munte;

(6)

Răchiţeaua, Faţa Roşie, Piatra, Merişoru de Munte, Poieniţa
Tomii, Arănieş, Cutin, Chergheş, Almaşu Sec, Cârjiţi, Popeşti,
Josani, Valea Nandrului, Nandru, Dumbrava, Ciulpăz, Ulm,
Cerbăl, Socet, Bătrâna, Poiana Răchiţel, Runcu Mare,
Sohodol, Vadu Dobrii, Fântâna, Lunca Cernii de Jos, Gura
Bordului, Valea Babii Negoi, Lunca Cernii de Sus, Goteşti,
Răchitova, Ciula Mică, Ciula Mare, Tuştea, Fărcădin,
General Berthelot, Crăguiş, Livezi, Boiţa, Mesteacăn,
Dăbâca, Goleş, Topliţa, Ciuleni, Hăşdău, Văleni, Bunila.

Sprijinirea creării de parteneriate între localităţile foarte mici, de
tip arii rurale izolate, cu putere economică redusă, în vederea
realizării de proiecte comune de infrastructură tehnică, sociale,
economice s.a:.
(1)

Brăşeu, Deleni;

(2)

Giurgeşti, Ruşeşti, Stănculeşti, Păuleşti, Bulzeştii de Sus;

(3)

Dragu-Brad, Ticera;

(4)

Cerişor, Leleşe, Alun, Poieniţa Voinii, Meria, Cernişoara
Florese;

(5)

Răchitaua, Faţa Roşie, Piatra, Merişoru de Munte, Poieniţa
Tomii, Aranieş, Cutin, Chergheş, Cozia, Almaşu Sec, Cârjici,
Popeşti, Josani, Valea Nandrului, Nandru, Dumbrava,
Ciuipaz, Ulm, Cerbal, Socet, Bătrâna, Poiana Răchiţel,
Rubcu Mare, Sohodol, Vadu Dobrii, Fântăna, Lunca Cernii
de Jos, Gura Bordului, Valea Babii Negoi, Lunca Cerni de
Sus, Goteşti, Răchitova, Ciula Mică, Ciula Mare, Tuştea,
Fărcădin, Gen Berthelot, Crăguiş, Livezi, Boiţa, Vălişoara,
Mesteacăn, Dăbâca, Goleş, Topliţa, Ciuleni, Haşdău,
Văleni, Buzduiari, Bunila.

Măsura 3.1.1.10

Evitarea reorganizării comunelor prin diviziune mai ales în
zonele cu potenţial demografic redus

Măsura 3.1.1.11

Dezvoltarea localităţilor rurale cu rol de servire în zonele de rural
profunde: Leleşe, Bunila, Lunca Cernii de Jos, Gurasada, Balşa,
Buzuleştii de Sus (sprijinirea dezvoltării economice şi creşterea
nivelului de dotare tehnico-edilitară şi socială).

Măsura 3.1.1.12

Alcătuirea de strategii agroturistice pentru localităţile izolate:
Reţ; Grosuri; Mermezeu Văleni; Măgureni; Ludeştii de Jos;

Direcţie acţiune 3.1.2

Asigurarea condiţiilor de accesibilitate a localităţilor

Măsura 3.1.2.1

Asigurarea condiţiilor de transport între centrele intercomunale
şi localităţile din zona de influenţă prin modernizarea arterelor
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de circulaţie, asigurarea capacităţilor de transport, îndeosebi
pe Dc şi Dj.
Măsura 3.1.2.2

Asigurarea condiţiilor de transport/modernizarea tronsoanelor
de căi de comunicaţii între localităţile cu relaţii de
complementaritate
(1)

Veţel-Muncelu Mic-Runcu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi-Poiana
Răchiţelii-Vadu Dobrii-Lunca Cernii de Sus

(2)

Gura Bordului-Lunca Cernii de Sus-Lunca Cernii de josHaşdău-Dăbâca-Dealu Mic-Cinciş Cerna-Teliucu SuperiorTeliucu Inferior

(3)

Zlaşti-Boş-Groş-Ulm-Arănieş-Cerbăl-Socet-Feregi-RoşcaniMihăileşti-Dobra;

(4)

Hăjdat-Streisângeorgiu-Ohaba Streiului-Chitid-Orăştioara de
Sus-Bucium-Orăştioara de Jos-Sereca-Beriu-Căstău;

(5)

Geoagiu Băi-Bozeş-Ardeu-Balşa;

(6)

Hărău-Bârsău-Certeju de Sus-Săcărâmb-Roşia-Balşa-Almaşu
Mic de Munte-Oprişeşti-Curechiu-Bucureşci;

(7)

Sârbi-Valea Lungă-Dumeşti-Vorţa-Vişca-Căraci-Ţebea-Baia
de Criş-Rişca-Baldovin-Rişculiţa-Bulzeştii de Jos-PăuleştiBulzeştii de Sus;

(8)

Vaţa de Jos-Vaţa de Sus-Căzăneşti-Almaş-Sălişte-MicăneştiPogăneşti-Cerbia;

(9)

Boşorod-Luncani-Alun;

(10)

Ludeştii de Jos-Costeşti-Târsa;

Măsura 3.1.2.3

Dezvoltarea transportului suburban, prin promovarea formelor
diversificate de transport şi adaptate la solicitările din
localităţile polarizate

Obiectiv specific 3.2

Infrastructura socio-culturală- Asigurarea unui nivel sporit de
servire a populaţiei şi echilibrarea accesului la servicii

Direcţie acţiune 3.2.1

Asigurarea accesului egal şi sporit la servicii de educaţie
pentru toţi locuitorii.

Măsura 3.2.1.1

Amplasarea echilibrată a dotărilor de învăţământ în vederea
asigurării accesului populaţiei şcolare la forme diversificate şi
superioare de învăţământ;

Măsura 3.2.1.2

Sporirea rolului educaţional al învăţământului primar în
formarea deprinderilor comportamentale şi a celor practice, în
corelare cu specificul meşteşugurilor şi obiceiurilor tradiţionale,
cu respectul pentru mediul înconjurător, valorile naturale şi
culturale, precum şi nevoile de modernizare;

Măsura 3.2.1.3

Completarea şi modernizarea reţelei dotărilor de învăţământ,
în funcţie de nevoile proprii şi exigenţele contemporane - prin
dezvoltarea învăţământului preşcolar şi primar în toate
localităţile şi accentuarea rolului său educaţional;

Măsura 3.2.1.4

Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ existente
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Măsura 3.2.1.5

Asigurarea spaţiilor de cazare
învăţământul liceal şi postliceal;

pentru

elevii

interni

în

Măsura 3.2.1.6

Dezvoltarea învăţământului liceal, a celui vocaţional îndeosebi
corelat cu specificul activităţilor din zonă; prin înfiinţarea de noi
unităţi în conformitate cu strategia Inspectoratului Şcolar
judeţean; diversificarea specializărilor în unităţile existente în
domenii cum sunt: tehnologiile ambientale de refacere a
mediului,
informatică,
turism,
textile,
prelucrarea
lemnului/produselor alimentare, agricultură/silvicultură, ş.a.;

Măsura 3.2.1.7

Dezvoltarea învăţământului gimnazial în localităţile rurale cu
număr optim de elevi şi accesibilitate bună, precum şi în
localităţile urbane, în funcţie de necesarul stabilit prin studii
specifice şi documentaţiile de urbanism;

Direcţie acţiune 3.2.2

Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de educaţie

Măsura 3.2.2.1

Crearea unui centru de cercetare regional în municipiul Deva;

Măsura 3.2.2.2

Diversificarea specializărilor în unităţile de învăţământ liceale şi
postliceale în domenii cum sunt: informatică, turism, textile,
prelucrare a lemnului/produselor alimentare, agricultură/
silvicultură, ecologie ş.a.;

Măsura 3.2.2.3

Sprijinirea unor activităţi extracuriculare cu rol de educaţie în
domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului înconjurător- tabere
de creaţie în mijlocul naturii, tabere ecologice ş.a.;

Măsura 3.2.2.4

Îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a unităţilor şcolare din
toate localităţile prin: reparaţii curente, asigurarea condiţiilor
igienice de bază, asigurarea echipării specifice a spaţiilor
specializate - biblioteci, săli de sport, ateliere, grădină, locuri de
joacă/sport ş.a. - facilităţi pentru persoane cu nevoi speciale,
spaţii de cazare pentru elevi;

Direcţie acţiune 3.2.3

Asigurarea condiţiilor optime pentru îmbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei

Măsura 3.2.3.1

Înfiinţarea unui nou spital judeţean în municipiul Deva;

Măsura 3.2.3.2

Modernizarea spitalului Lupeni;

Măsura 3.2.3.3

Asigurarea necesarului de cadre medicale şi dotări minime de
bază în localităţile rurale;

Măsura 3.2.3.4

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de
specialitate al spitalului de Boli Cronice Petrila;

Măsura 3.2.3.5

Reabilitare şi modernizare Unitate de Asistenţă Medico-Socială
Uricani;

Măsura 3.2.3.6

Sprijinirea ONG-urilor în asigurarea serviciilor de consiliere, ajutor
şi asistenţă pentru persoane cu probleme deosebite;

Măsura 3.2.3.7

Dezvoltarea serviciilor de educaţie sanitară în vederea
prevenirii îmbolnăvirilor şi a fenomenelor de devianţă socială;

Direcţie acţiune 3.2.4

Îmbunătăţirea dotărilor de cultură în corelare cu nevoile
populaţiei şi resursele de patrimoniu cultural local şi regional
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Măsura 3.2.4.1

Reabilitarea caselor de cultură existente, cluburilor, sălilor de
bibliotecă şi revenirea la funcţia lor culturală;

Măsura 3.2.4.2

Introducerea în circuitul cultural parţial/total a caselor/
castelelor/palatelor cu valoare de patrimoniu naţional;

Măsura 3.2.4.3

Crearea de noi dotări de tip club/casă de cultură cu funcţiuni
polivalente destinate tinerilor/vârstnicilor în localităţile rurale;

Măsura 3.2.4.4

Mediatizarea şi includerea muzeelor, caselor memoriale, alături
de monumentele istorice în trasee turistice;

Măsura 3.2.4.5

Promovarea
şi
valorificarea
resurselor
etnografice
şi
meşteşugăreşti prin organizarea de târguri şi serbări populare;

Măsura 3.2.4.6

Promovarea unor programe de educaţie ecologică pentru
populaţie prin reţeaua de dotări culturale.

Direcţie acţiune 3.2.5

Asigurarea accesului locuitorilor la dotări de sport şi agreement

Măsura 3.2.5.1

Amenajarea/modernizarea dotărilor sportive şi de agrement
din localităţile urbane;

Măsura 3.2.5.2

Diversificarea ofertei de dotări sportive şi de agrement, prin
utilizarea resurselor naturale ale zonei, pentru desfăşurarea unor
activităţi sportive de interes turistic: schi, patinaj, turism sportiv,
mountain bike, zbor cu parapanta, sporturi nautice, înot,
pescuit şi vânat sportiv ş.a.;

Măsura 3.2.5.3

Crearea bazelor sportive şi de agrement în zone cu potenţial
turistic şi în staţiunile balneo-climaterice (Valea Jiului, Geoagiu,
etc.);

Măsura 3.2.5.4

Creşterea gradului de dotare cu săli de sport a localităţilor
rurale;

Obiectiv specific 3.3

Locuirea

Direcţie acţiune 3.3.1

Asigurarea condiţiilor de locuire la standarde moderne pentru
populaţie.

Măsura 3.3.1.1

Sprijinirea construcţiei de locuinţe conform standardelor
europene; asigurarea confortului locuirii prin realizarea dotărilor
conexe în zonele de locuit, utilizarea eficientă a resurselor de
teren, vegetaţie, cadru natural prin realizarea documentaţiilor
de urbanism;

Măsura 3.3.1.2

Reglementarea prin documentaţii de urbanism a construcţiei
de locuinţe cu respectarea specificului local (dimensiuni,
materiale, tratarea faţadelor, tratarea/amenajarea spaţiilor
verzi, împrejmuiri) în localităţile rurale şi în oraşele cu zone
construite tradiţionale;

Măsura 3.3.1.3

Reabilitarea fondului de locuinţe în vederea îmbunătăţirii
confortului şi a valorii estetice în toate localităţile urbane şi
rurale din zonele situate pe artere majore de circulaţie/în zone
cu valoare turistică (Ţara Zarandului, Valea Mureşului, Ţinutul
Pădurenilor, Ţara Haţegului, Valea Jiului).

Măsura 3.3.1.4

Dezvoltarea fondului locativ în scopul acoperirii cererii de
locuinţe noi, a modernizării şi creării unui circuit de imobiliar
adaptat nevoilor pieţei.
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Măsura 3.3.1.5

Dezvoltarea fondului locativ în mediul rural în scopul acoperirii
cererii de locuire pentru specialist

OBIECTIV STRATEGIC 4 Infrastructuri tehnice
Obiectiv specific 4.1

Reţele de transport

Direcţie acţiune 4.1.1

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de transport

Măsura 4.1.1.1

Dezvoltarea infrastructurii reţelei de interes transnaţional şi
naţional prin:
(1)

Construcţia de autostradă şi drum expres (sau cu 4 benzi de
circulaţie) pe următoare trasee indicative Autostrăzi Constanţa-Feteşti-Bucureşti-Piteşti-Sibiu-Sebeş-Deva-LugojTimişoara- Arad- Nadlac- axa prioritară 1 TEN-T-nr.7

Măsura 4.1.1.2

Drum expres Oradea-Beiuş-Deva, Simeria-Petroşani-Târgu Jiu,
Arad-Ilia

Măsura 4.1.1.3

Rezervarea de către autorităţile locale, a zonelor necesare
dezvoltării proiectelor de infrastructură rutieră promovate de
CNADNR; pe terenurile rezervate dezvoltării reţelelor de
transport se va interzice autorizarea executării construcţiilor
definitive, fără avizul MTI. Amplasarea şi alegerea soluţiilor
construcţive pentru autostrăzi şi drumuri expres este necesar să
facă obiectul unor evaluări riguroase de impact asupra
mediului, pe baza studierii mai multor alternative şi în cadrul
unui proces larg de dezbatere publică.

Măsura 4.1.1.4

Modernizarea infrastructurii rutiere pe reţeaua majoră:
(1)

autostrada Lugoj-Deva;

(2)

by-pass Deva-Orăştie cu profil de autostradă;

(3)

autostrada Orăştie-Sibiu;

(4)

construcţia/reabilitarea/modernizarea reţelelor de drumuri
naţionale pe etape;

(5)

amenajarea variante ocolitoare la Brad, Haţeg, Simeria şi
Livadia;

(6)

realizarea de pasaje denivelate, supraterane sau subterane
şi variante ocolitoare pentru preluarea traficului de tranzit,
în zona aglomerărilor urbane la intersecţia cu drumurile
naţionale;

(7)

realizarea unor drumuri colectoare, paralele cu drumul
naţional, în zonele construite care se dezvoltă în afara
localităţilor şi atunci când intravilanul unei localităţi se
extinde în lungul drumului naţional, care să preia traficul
generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul
naţional în 2-3 intersecţii amenajate conform normativelor
tehnice în vigoare (extinderea intravilanului în lungul
drumului naţional se va face numai cu condiţia realizării de
drumuri colectoare paralele cu drumurile naţionale,
conform prevederilor Legii 50/1991 cu completările şi
modificările ulterioare).
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Direcţie acţiune 4.1.2

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de interes
local

Măsura 4.1.2.1

Refacerea infrastructurii rutiere spre zonele turistice de interes
DJ 705A, DJ 668A, DJ 685;

Măsura 4.1.2.2

Îmbunătăţirea reţelei de transport rutier prin:

Măsura 4.1.2.3

(1)

Consolidare drumuri naţionale;

(2)

Reabilitare drumuri judeţene DJ 707, DJ 762, DJ 742B, DJ
742A, DJ 741, DJ 706B, DJ 706A, DJ 706, DJ 707G, DJ 707F,
DJ 707A, DJ 706A, DJ 761, DJ 705, DJ 107A, DJ 705G, DJ
707L, DJ 705F, DJ 705A, DJ 705J, DJ 668A, DJ 668, DJ 668C,
DJ 686, DJ 686B, DJ 686C, DJ 686D, DJ 685, DJ 667, DJ 687G,
DJ 687C, DJ 660, DJ 687A, DJ 687J, DJ 687, DJ 700, DJ 708E,
DJ 687I, DJ 687E, DJ 687D, DJ 708D, DJ 680D,DJ 707F, DJ
667,DJ 709F, DJ 709H, DJ 709K;

(3)

modernizare drumuri judeţene pietruite şi de pământ: DJ
707-10km, DJ 762-15km, DJ 742b-14km, DJ 742A-2km, DJ
760-12km, DJ 706-18km, DJ 707A-12km, DJ 707G-10km, DJ
706B-16km, DJ 706D-9km, DJ 761-11km, DJ 707L-3km, DJ 7008km, DJ 680B-24km, DJ 688-16km, DJ 708D- 31km, DJ 687I14km, DJ 708E-12km, DJ 687I-6km, DJ 687F-10km, DJ 687E18km, DJ 687D-32km, DJ 687C-8km, DJ 687G-11km, DJ 687J7km, DJ 668B-4km, DJ 668A-16km, DJ 705J-5km, DJ 705A20km, DJ 705F 18km, DJ 705G-2km, DJ 707L-3km, DJ 68514km, DJ 686-2km, DJ 667-10km, DJ 667 12km, DJ 660A-3km,
DJ 672C-4km, DJ 664-7km, DJ 666-10km, DJ 709F-3km, DJ
709K-14km;

(4)

Modernizare drumuri comunale DC 9, DC 9A, DC 10;

(5)

Reabilitare drumuri comunale DC 1, DC 174A, DC 172, DC 9,
DC 10, DC 5, DC 8C, DC 13B, DC 15, DC 18, DC 160, DC 7,
DC 156, DC 159, DC 137, DC 154, DC 153, DC 147C, DC
129A, DC 145A, DC 146, DC 166, DC 19, DC 167B, DC 21, DC
129, DC 49, DC 42, DC 41, DC 33, DC 30, DC 44, DC 50, DC
123, DC 124, DC 127, DC 132, DC 105, DC 107A, DC 106, DC
104, DC 51A, DC 56, DC 50, DC 112, DC 93, DC 110, DC 90,
DC 91, DC 88, DC 87, DC 86, DC 85, DC 80, DC 86A, DC 83,
DC 63, DC 63A, DC 72, DC 57A, DC 72, DC 65.

Creşterea calităţii serviciilor de transport rutier şi îmbunătăţirea
legăturilor între localităţile lipsite de accesul direct la reţeaua
feroviară prin:
(1)

Modernizarea drumurilor judeţene şi comunale pe care se
desfăşoară transportul în comun;

(2)

Realizarea de studii de circulaţie pentru transportul comun;

(3)

Realizarea de lucrări de modernizare a transportului în
comun;

(4)

Modernizarea parcului auto;

(5)

Reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor aflate
gestiunea autorităţilor judeţene, locale şi comunale;

în
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Măsura 4.1.2.4

Construirea, reabilitarea şi sau modernizarea pasarelelor,
pasajelor pentru CF, poduri şi podeţe;

Măsura 4.1.2.5

Dezvoltarea sistemului de transport rutier interurban de călători;

Măsura 4.1.2.6

Construirea infrastructurii rutiere de acces spre zonele
reprezentând obiective industriale- parcuri şi zone industrial;

Măsura 4.1.2.7

Construirea infrastructurii rutiere de acces spre exploatările
agricole spre autostrăzi şi drumuri rapide;

Măsura 4.1.2.8

Construirea infrastructurii rutiere de acces spre exploatările
forestiere;

Măsura 4.1.2.9

Asigurarea siguranţei traficului rutier: semnalizarea drumurilor şi
alte acţiuni de siguranţă pentru sectoarele de drum
periculoase;

Măsura 4.1.2.10

Modernizarea autogărilor;

Direcţie acţiune 4.1.3

Modernizarea şi dezvoltarea reţelei feroviare

Măsura 4.1.3.1

Modernizarea liniilor de cale ferată existente prin:

Măsura 4.1.3.2

(1)

Realizarea linie de cale ferată convenţională, cu viteza
până la 160 km/h pe traseu existent reabilitat: -Linii de cale
ferată convenţionale, cu viteză până la 160 km/h pe trasee
existente reabilitate: -Curtici-Arad- Simeria-Alba IuliaBraşov-Bucureşti-Feteşti-Constanţa;

(2)

Modernizarea căii ferate Simeria-Târgu Jiu.

Lucrări de modernizare a reţelei feroviare:
(1)

Electromecanisme de macaz performante pe tronsonul
frontieră Curtici-Arad-Simeria;

(2)

Modernizări staţii de cale ferată la: Zam, Burjuc, Gurasada,
Ilia, Veţel, Mintia, Deva, Simeria, Orăştie, Aurel Vlaicu;

(3)

Realizarea unui traseu "buclă" nou între Deva şi Hunedoara
pentru transportul generat de navetism.

Măsura 4.1.3.3

Respectarea zonele de protecţie ale căilor ferate ce cuprind
terenurile limitrofe situate de o parte şi de alta a axului căii
ferate, indifferent de proprietar, în limita de 100 m de la axul
căii ferate, precum şi terenurile care servesc la funcţionarea
căii ferate;

Măsura 4.1.3.4

Mărimea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea serviciilor
oferite călătorilor;

Măsura 4.1.3.5

Transformarea zonei găriilor Deva şi Simeria în mall-uri feroviare;

Măsura 4.1.3.6

Înlocuirea actualelor trenuri locale cu trenuri uşoare;

Măsura 4.1.3.7

Realizarea unui
sistem local
computerizat de eliberare bilete;

Direcţie acţiune 4.1.4

Dezvoltarea traficului aerian de călători şi marfă

Măsura 4.1.4.1

Direcţii de dezvoltare prevăzute în Planul de Amenajare a
Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Reţele de transport D.
Reţeaua de aeroporturi. Pct. 2. Aeroporturi noi: spct. 2.03 noul

integrat,

(tren-autobuz)
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aeroport zonal se va poziţiona în zona Alba Iulia – Aurel Vlaicu,
la aproximativ 30 km de municipiul Deva;
Măsura 4.1.4.2

Realizarea unui sistem regional integrat de transport aerian;

Măsura 4.1.4.3

Unui sistem integrat de legături rutiere şi feroviare rapide cu
aeroporturile regionale;

Măsura 4.1.4.4

Dezvoltarea/modernizarea Aeroclubului Teritorial „Constantin
Manolache” – de pe teritoriul administrativ al satului Săuleşti,
oraş Simeria;

Direcţie acţiune 4.1.5

Amenajarea căilor navigabile interioare

Măsura 4.1.5.1

Amenajarea cursului navigabil pe Mureş de la frontieră până la
Alba Iulia şi a portului în Municipiului Deva prevăzut prin PATN
Secţiunea I Reţele de transport necesită:
(1)

Realizarea unui Studiu de navigabilitate a râului Mureş;

(2)

Realizarea studiului de impact pe cursul inferior al Mureşului
a amenajărilor de navigabilitate sau realizarea unui port
pentru containere (transport combinat) în dreptul oraşului
Simeria – Deva.

Direcţie acţiune 4.1.6

Dezvoltarea transportului combinat

Măsura 4.1.6.1

Realizarea la Simeria - Deva a unui centru de transport
combinat, legat de infrastructura rutieră şi feriviară şi de cea
navigabilă;

Măsura 4.1.6.2

Construirea de terminale intermodale în judeţ în scopul
interconectării lor la reţelele de transport rutier, feroviar şi la
transportul public local;

Direcţie acţiune 4.1.7

Modernizarea sectorului de transport conform Programului
operaţional sectorial

Măsura 4.1.7.1

Îmbunătăţirea protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a
siguranţei pasagerilor -axa prioritară 3 prin:
(1)

Promovarea transportului inter-modal -axa 3.1;

(2)

Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de
transport -axa 3.2;

(3)

Minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra
mediului- axa 3.3;

Obiectiv specific 4.2

Gospodărirea apelor, sisteme de alimentare cu apă a
localităţilor şi canalizare şi epurarea apelor uzate

Direcţie acţiune 4.2.1

Îmbunătăţirea alimentării cu apă a localităţilor

Măsura 4.2.1.1

Reabilitare extragere priză apă râul Barbat, Crişul Alb, Valea
Butiului-Luncoiu, Râul Macrişului-Hondol,Bulbuc, Sipot, Pestişelor,
Baniu;

Măsura 4.2.1.2

Reabilitare captare apă baraj Orlea, Râusor;

Măsura 4.2.1.3

Reabilitare captare priză apă subteran Dealul Martin, Folorat,
Călan,Valea Faerag;
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Măsura 4.2.1.4

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă în
localităţile:
Săntămăria-Orlea,Batiz,
Sânpetru-Hunedoara,
Sânpetru, Orăştie, Bucureşci, Crişcior, Vaţa de Jos, Buceş,
Stănija, Mihăileni, Vâlcele, Tomeşti;

Măsura 4.2.1.5

Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă în
localităţile: Tirici, Jieţ, Sibişel;

Măsura 4.2.1.6

Reţea de distribuţie apă propusă: Barcea Mare, Podele, Dealu
Mare, Vălişoara;

Măsura 4.2.1.7

Alimentare cu apă: Comuna Cerbal, Comuna Dobra (Fagetel,
Dobra, Lăpuşnic, Răduleşti, Stănceşti), Com. Ghelari: Plopi,
Ghelari, Ilia;

Măsura 4.2.1.8

Extinderea reţelelor de apa pentru municipiile Petroşani şi
Petrila, Vulcan şi oraşul Aninoasa;

Măsura 4.2.1.9

Reabilitări şi extinderi reţele distribuţie apă: Hăşdat, Răcăşdie,
Hunedoara, Aurel Vlaicu, Vulcan, Archia, Deva, Crişcior,
Bucureşci, Valea Bradului, Brad-Tărăţel, Haţeg, Călan,
Streisangiorgiu, Ohaba Streiului, Strei Sacel, Strei Sangiorgiu,
Geoagiu, Barcea Mică, Sântandrei, Certej, Baru, Ghelari, Ilia;

Măsura 4.2.1.10

Staţie de pompare propusă: Hăsdat, Răcăşdie, Ceangai,
Archia, Aurel Vlaicu, Vulcan, Brad, Valea Bradului, Poieniţa,
Bucureşci, Tărăţel, Crişcior, Dealul Viilor, Strei Sacel, Oituz, Bejan,
Haţeg, Simeria, Călan, Orăştie, Geoagiu, Pestişu Mare, Criştur,
Luncoiu de Jos, Certej, Bocşa Mică;

Măsura 4.2.1.11

Reabilitare staţie de pompare: Ilia;

Măsura 4.2.1.12

Reabilitare Rezervor: Hunedoara, Deva, Brad, Haţeg, Simeria,
Dealul Paiului, Mintia, Bejan, Scoruş, Sântuhalm, Geoagiu Sat,
Ghelari;

Măsura 4.2.1.13

Majorarea capacităţii de înmagazinare: Sântuhalm, Brad,
Crişcior, Tărăţel, Poieniţa, Călan, Hunedoara-Sântuhalm,
Archia, Mintia, Haţeg, Simeria, Sibişel, Orăştie, Geoagiu Sat,
Bocşa Mică, Baru, Ilia, Criştur;

Măsura 4.2.1.14

Rezervor propus: Archia;

Măsura 4.2.1.15

Extinderea staţiei de Tratare a apei Valea de Peşti;

Măsura 4.2.1.16

Reabilitare staţie de tratare: Sânpetru, Sântuhalm, Deva,
Crişcior, Brad, Sântămăria Orlea, Călan, Haţeg, Simeria,
Sântandrei, Sibişel, Orăştie, Geoagiu, Luncoiu de Jos, Certej,
Baru, Ghelari, Jieţ;

Direcţie acţiune 4.2.2

Îmbunătăţirea canalizării şi epurării apelor uzate în localităţi

Măsura 4.2.2.1

Reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare existente în
localităţile: Hunedoara, Sântuhalm, Deva, Archia, Bârcea
Mare, Bârcea Mică, Peştiş, Simeria, Sânandrei, Criştur, Simeria
Veche, Uroi, Cărpiniş, Orăştie, Haţeg, în jurul lacului de
acumulare Cinciş, Brad, Crişcior, Bucureşci, Zdrapţi, Buceş,
Stănija, Mihăileni, Vâlcele;

Măsura 4.2.2.2

Extindere reţea de canalizare: Brad,Simeria, Comuna Teliucu
Inferior (Teliucu Inferior, Cinciş Cerna, Teliucu Superior),
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Răcăşdie, Hăşdat, Hunedoara, Aurel Vlaicu, Vulcan, Deva,
Archia, Bucureşci, Crişcior, Valea Bradului, Brad, Sântămăria
Orlea, Haţeg, Barcea Mică, Luncoiu de Sus, Luncoiu de Jos,
Stejerel Bocşa Mică, Baru, Ghelari;
Măsura 4.2.2.3

Reţea de canalizare propusă: Com Dobra (Roşcani, Mihăieşti,
Dobra, Lapuşnic), Râu de Mori (Clopotiva, Ostrov, Ostrovu Mic),
Barcea Mare, Sântandrei, Pestişu Mare, Luncoiu de Sus, Luncoiu
de Jos, Stejerel, Ilia;

Măsura 4.2.2.4

Realizarea sistemului de canalizare şi epurare în localităţile:
Tirici, Jieţ, Sibişel;

Măsura 4.2.2.5

Staţie de epurare propusă: Comuna Dobra: Lăpuşnic, Râu de
Mori: Clopotiva, Ostrov, Ostrovu Mic, Oraş Simeria, Ghelari, Ilia;

Măsura 4.2.2.6

Extinderea staţiei de Epurate a Apelor Uzate Dănuţoi – Etapa
de epurare cu treapta tertială;

Măsura 4.2.2.7

Extinderea reţelelor de apă uzată pentru municipiile Petroşani şi
Petrila;

Măsura 4.2.2.8

Extinderea reţelelor de apă uzată pentru oraşul Aninoasa şi
municipiul Vulcan;

Direcţie acţiune 4.2.3

Dezvoltare durabilă a gospodăririi apei

Măsura 4.2.3.1

Măsurile structurale pentru dezvoltarea amenajării bazinelor
hidrografice vor fi prevăzute în Schema Directoare de
Amenajare a Bazinelor Hidrografice Mureş, Jiu, Crişuri;

Obiectiv specific 4.3

Amenajări pentru agricultură - lucrări de îmbunătăţiri funciare

Direcţie acţiune 4.3.1

Îmbunătăţirea activităţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare

Măsura 4.3.1.1

Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare:
(1)

Întreţinerea şi extinderea amenajărilor de desecare:
decolmatarea canalelor de desecare, întreţinerea gurilor
de descărcare, întreţinerea staţiilor de pompare-evacuare
pe terenuri din unităţile administrativ teritoriale: Zam, Burjuc,
Lăpugiu de Jos, Gurasada, Dobra, Ilia, Veţel, Branişca,
Vorţa, Vaţa de Jos, Baia de Criş, Brad, Luncoiu de Jos,
Crişcior, Bucureşci, Băiţa, Vălişoara, Certeju de Sus, Şoimuş,
Hărău, Teliucu Inferior, Haţeg, Hunedoara, Peştişul Mic,
Cărjiţ, Deva, Simeria, Băcia, Călan, Rapoltu Mare, Turdaş,
Mărtineşti, Orăştie, Geoagiu, Romos, Beriu, Orăştioara de
Sus, Boşorod, Bretea Română, Sântămăria-Orlea, General
Bertelot, Răchitova, Densuş, Toteşti, Samizegetusa, Râu de
Mori.

(2)

Extindere, reabilitare şi modernizare a amenajărilor existente
de irigaţii, creşterea gradului de utilizare a irigaţiilor,
întreţinerea sistemelor de irigaţie existente, decolmatarea
canalelor şi curăţirea acestora de vegetaţie pe terenul din
unităţile administrativ teritoriale: Zam, Burjuc, Lăpugiu de
Jos, Gurasada, Dobra, Ilia, Veţel, Brănişca, Şoimuş,Deva,
Hărău, Simeria, Haţeg, Băcia, Călan, Rapoltu Mare, Turdaş,
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Mărtineşti, Orăştie, Geoagiu, Romos, Beriu, Orăştioara de
Sus, Boşorod, Bretea Română, Sântămăria-Orlea, General
Bertelot, Răchitova, Densuş, Toteşti, Samizegetusa, Râu de
Mori, Sălaşu de Sus, Pui, Baru.
(3)

Întreţinere şi reabilitare pe suprafeţele amenajate cu lucrări
complexe de irigaţii şi desecare care funcţionează
alternativ; aplicarea în regim complex a lucrărilor de
desecare - drenaj şi irigaţii în scopul ameliorării procesului
de sărăturare a solului din unităţile administrativ teritoriale:
Zam, Burjuc, Lăpugiu de Jos, Gurasada, Dobra, Ilia, Veţel,
Brănişca, Şoimuş, Deva, Hărău, Simeria, Haţeg, Băcia,
Călan, Rapoltu Mare, Turdaş, Mărtineşti, Orăştie, Geoagiu,
Romos, Beriu, Orăştioara de Sus, Boşorod, Bretea Română,
Sântămăria-Orlea General Berthelot, Răchitova, Densuş,
Toteşti, Sarmizegetusa, Râu de Mori.

(4)

Extinderea, reabilitarea şi consolidarea suprafeţelor
amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii solului din
unităţile administrativ teritoriale: Lupeni, Vulcani, Aninoasa,
Petroşani, Petrila, Baru, Pui, Orăştioara de Sus, Boşorod,
Călan, Băcia, Mărtineşti, Balşa, Bucureşci, Crişcior, Buceş,
Blăjeni, Burzeşti de Sus;

Direcţie acţiune 4.3.2

Crearea cadrului administrativ necesar îmbunătăţirii activităţii
în domeniul îmbunătăţirilor funciare

Măsura 4.3.2.1

Reevaluarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi adaptarea lor
la cerinţele unor noi tehnologii agricole şi în special la formele
noi de proprietate, prin: - promovarea privatizării amenajărilor
de irigaţii prin transferul de la Societatea Naţională „
îmbunătăţiri funciare" S.A., la asociaţiile utilizatorilor de apă
pentru irigaţii, - stimularea utilizatorilor de irigaţii în procesul de
eficientizare a managementului irigaţiilor - stimularea
utilizatorilor de apă în a se organiza în asociaţii (conform Legii
nr. 573/2003);

Direcţie acţiune 4.3.3

Respectarea prevederilor Legii îmbunătăţirilor funciare nr.
138/2004

Măsura 4.3.3.1

Art.2 (4) Realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare la
nivel local are loc conform nevoilor autorităţilor publice locale,
ale persoanelor juridice şi fizice interesate, pe baza
programelor zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi în
corelare cu strategia sectorială;

Obiectiv specific 4.4

Reţele energetice

Direcţie acţiune 4.4.1

Alimentare cu energie electrică

Măsura 4.4.1.1

Asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor localităţilor
(1)

Racordarea de reţele electrice a tuturor gospodăriilor
neelectrificate prin extinderea reţelelor în zonele mai vechi
sau mai nou construite;
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(2)

Măsura 4.4.1.2

Trecerea la folosirea
regenerabile;

pe

scară

largă

a

Transportul şi distribuţia energiei electrice
(1)

Modernizarea reţelelor de transport a energiei electrice;

(2)

Modernizarea şi retehnologizarea staţiilor de transformare
de 110 Kv;

(3)

Reabilitarea liniilor electrice aeriene şi subterane de 110 Kv
(izolatoare din cauciuc siliconic) ;

(4)

Trecerea instalaţiilor de 6 Kv la tensiunea de 20 Kv;

(5)

Modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice aeriene şi
subterane de medie tensiune;

(6)

Modernizarea integrală a liniilor electrice aeriene de joasă
tensiune şi a branşamentelor;

(7)

Modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice de înaltă
tensiune;

(8)

Dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuţiei SAD;

(9)

Respectarea condiţiilor de execuţie a unor lucrări în
apropierea instalaţiilor electrice aflate sub tensiune, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;

(10)

Extinderea sistemului de telegestiune şi monitorizare a
parametrilor de calitate a energiei electrice;

Direcţie acţiune 4.4.2

Alimentare cu energie termică

Măsura 4.4.2.1

Alimentarea cu energie termică în municipiul Deva
(1)

Măsura 4.4.2.2

Modernizare reţea agent primar şi dezvoltare pe noi zone
rezidenţiale;

Alimentarea cu energie termică în municipiul Hunedoara
(1)

Măsura 4.4.2.3

energiilor

Realizarea unei noi reţele magistrale de la termocentrala
Mintia racordată viitoarea reţea Deva Simeria ce va
asigura agentul termic pentru Spitalul Judeţean, S.C.
Macon S.A., dezvoltările urbane viitoare, Peştiş şi parcul
industrial;

Alimentarea cu energie termică în oraşul Simeria
(1)

Realizarea unei noi reţele magistrale de la termocentrala
Mintia racordată prin Deva ce va asigura agentul termin
pentru Praktiker, Real, Metro, Carrefour, showroom-uri, satul
Sântuhalm, serele Sântuhalm;

Măsura 4.4.2.4

Montarea de module termice la nivel de bloc, scara de bloc
sau apartament la construcţiile existente care sunt racordate în
prezent şi care vor rămâne racordate la SACET;

Măsura 4.4.2.5

Alimentarea cu energie termică în localităţile racordate la
SACET
(1)

Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie
termică (SACET) la nivelul centralelor termice şi al reţelelor
termice;

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 259/340

Măsura 4.4.2.6

În toate localităţile în care există locuinţe condominiale se va
face reabilitarea termică şi, dacă este cazul, funcţională a
clădirilor de locuit condominiale;

Direcţie acţiune 4.4.3

Alimentarea cu gaze naturale şi combustibil fluid

Măsura 4.4.3.1

Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care există
distribuţii de gaze natural
(1)

Măsura 4.4.3.2

Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care nu există
distribuţii de gaze naturale dar care sunt amplasate în
apropierea conductelor de transport
(1)

Măsura 4.4.3.3

Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea
conductelor şi instalaţiilor de consum pe baza unor studii de
fezabilitate în funcţie de planurile de dezvoltare prezumate
de către investitorii strategici;

Reţelele de transport gaze natural
(1)

Măsura 4.4.3.5

Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea
conductelor şi instalaţiilor de consum pe baza unor studii de
fezabilitate în funcţie de planurile de dezvoltare prezumate
de către investitorii strategici;

Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care nu există
distribuţii de gaze naturale şi care sunt amplasate în afara
zonelor din apropierea conductelor de transport
(1)

Măsura 4.4.3.4

Extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, în
paralel cu înlocuirea conductelor cu durata normală de
viaţă expirată;

Extinderea reţelelor în funcţie de realizarea zonelor de
dezvoltare, parcuri industriale, tehnologice pe Valea
Mureşului;

Respectarea distanţelor de siguranţă a noilor clădiri faţă de
conductele de transport gaze naturale, întreţinerea lor
corespunzătoare pentru evitarea accidentelor
(1)

În zonele tranzitate de conductele de transport a gazelor
naturale se va cere avizul înainte de începerea oricăror
lucrări administratorului de reţele Localităţile în care E-ON
Gaz Distribuţie STGM deţine în întreţinere şi exploatare reţele
de gaze;

Direcţie acţiune 4.4.4

Utilizarea surselor regenerabile de energie

Măsura 4.4.4.1

Implementarea energiei solare pentru prepararea apei calde
menajere; Judeţul Hunedoara se încadrează în zona a IV-a şi a
V-a de radiaţie solară, fiind pe ultimul loc pentru investiţiile în
domeniul centralelor solare;

Măsura 4.4.4.2

Implementarea energiei solare pentru încălzirea şi pentru
prepararea apei calde menajere, precum şi pentru
producerea energiei electrice cu celule fotovoltaice; Judeţul
Hunedoara se încadrează în zona a IV-a şi a V-a de radiaţie
solară, fiind pe ultimul loc pentru investiţiile în domeniul
centralelor solare;
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Măsura 4.4.4.3

Dezvoltarea sistemelor de utilizare a apelor geotermale în
localităţile cu zăcăminte exploatabile de ape geotermale;

Măsura 4.4.4.4

Dezvoltarea sistemelor de utilizare a biomasei, cu accentul pe
producerea şi arderea paleţilor de lemn în toate localităţile, cu
accentul pe zonele de exploatări forestiere, cu condiţia
înfiinţării de plantaţii dedicate acestui scop pentru evitarea
creşterii presiunii asupra ecosistemelor forestiere valoroase;

Măsura 4.4.4.5

Întocmirea studiilor şi proiectelor pentru amplasarea turbinelor
eoliene
prin
studierea
terenului
pentru
găsirea
amplasamentelor adecvate din punct de vedere a constanţei
direcţiei, vitezei vântului, posibilităţilor de utilizare şi protecţiei
mediului;

Măsura 4.4.4.6

Montarea experimentală a turbinelor eoliene în zonele care
corespund din punct de vedere al regimului vânturilor şi al
protecţiei mediului;

Măsura 4.4.4.7

Montarea turbinelor eoliene pentru alimentarea unor
consumatori mai importanţi şi racordarea la SEN. în zonele care
corespund din punct de vedere al regimului vânturilor şi al
protecţiei mediului;

Măsura 4.4.4.8

Reţele de telecomunicaţii
telecomunicaţii prin:

-

îmbunătăţirea

reţelelor

de

(1)

Continuarea programului de extindere şi modernizare a
reţelei de comunicaţii în vederea sporirii accesului la
serviciile universale de telecomunicaţii;

(2)

Creşterea gradului de digitizare a reţelei;

(3)

Continuarea procesului de ridicare a gradului
telefonizare a localităţilor judeţului concomitent
îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate;

(4)

Introducerea pe scară largă a unor servicii de „bandă
largă", internet, transmisii date;

(5)

Continuarea programului vizând dotarea fiecărei şcoli cu
cel puţin un calculator cu acces la internet;

(6)

Instalarea de telecentre în cadrul programului naţional de
implementare a serviciului universal.

de
cu

OBIECTIV STRATEGIC 5 ZONIFICAREA TERITORIULUI
Obiectiv specific 5.1

Asigurarea unei structuri echilibrate de utilizare a teritoriului,
prin valorificarea superioară şi eficientă a resurselor zonale în
scopul atenuării dezechilibrelor de dezvoltare teritorială.

Direcţie acţiune 5.1.1

Zona de nord:

Măsura 5.1.1.1

Diversificarea producţiei agricole prin creşterea productivităţii
terenurilor, creşterea varietăţii producţiei vegetale, relansarea
sectorului zootehnic;

Măsura 5.1.1.2

Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea serviciilor de transport şi
a celor conexe în localităţile adiacente reţelei majore rutiere şi
feroviare;
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Măsura 5.1.1.3

Dezvoltarera a patru culoare rutiere de interes local pentru a
crea o mai bună accesibilitate în zonele rurale:

Măsura 5.1.1.4

Creşterea
conexe;

Măsura 5.1.1.5

Promovarea meşteşugurilor şi dezvoltarea ramurilor industriale
legate de prelucrarea produselor agricole/ale pădurii/lemnului
şi valorificarea lor în turism;

Măsura 5.1.1.6

Încurajarea activităţilor zootehnice în localităţile care deţin
importante suprafeţe de păşuni şi fâneţe;

Măsura 5.1.1.7

Practicarea unei silviculturi durabile;

Măsura 5.1.1.8

Dezvoltarea transportului între localităţi şi păstrarea drumurilor în
stare de viabilitate, dezvoltarea serviciilor de sănătate,
învăţământ, protecţie a persoanelor în vârstă;

Măsura 5.1.1.9

Valorificarea turistică a potenţialului cultural şi etnografic prin
dezvoltarea capacităţilor de cazare de mici dimensiuni şi a
serviciilor conexe, în zone cu potential de clusterizare;

Măsura 5.1.1.10

Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea celor legate de
transport odată cu realizarea culoarelor majore de
infrastructură rutieră şi feroviară;

Măsura 5.1.1.11

Sprijinirea dezvoltării turismului prin modernizarea şi extinderea
capacităţilor turistice şi de servicii precum şi dezvoltarea
agroturismului în localităţile rurale;

Măsura 5.1.1.12

Măsuri concertate de stopare a declinului demografic, prin:

capacităţilor

turistice

şi

dezvoltarea

serviciilor

(1)

Crearea de locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor sociale,

(2)

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţi;

(3)

Protecţia mediului natural fragil îndeosebi în activităţile
generate de construcţia autostrăzii şi de dezvoltare a
zonelor de agrement/turistice;

(4)

Măsuri de prevenirea şi protecţia terenurilor faţă de factorii
de risc natural (alunecări de teren, inundaţii, combaterea
eroziunii solurilor);

Măsura 5.1.1.13

Relansarea activităţilor
pomilor fructiferi;

agricole

tradiţionale

şi

cultivarea

Măsura 5.1.1.14

Realizarea parteneriatelor între localităţile din zona periurbană,
Brad;

Direcţie acţiune 5.1.2

Zona centrală:

Măsura 5.1.2.1

Diversificarea producţiei agricole prin creşterea productivităţii
terenurilor, creşterea varietăţii producţiei vegetale, relansarea
sectorului zootehnic;

Măsura 5.1.2.2

Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea serviciilor de transport şi
a celor conexe în localităţile adiacente reţelei majore rutiere şi
feroviare;

Măsura 5.1.2.3

Dezvoltarera a cinci culoare rutiere de interes local pentru a
crea o mai bună accesibilitate în zonele rurale şi în zonele cu
potenţial touristic;
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Măsura 5.1.2.4

Dezvoltare unei reţele de ciclism;

Măsura 5.1.2.5

Creşterea
conexe;

Măsura 5.1.2.6

Promovarea meşteşugurilor şi dezvoltarea ramurilor industriale
legate de prelucrarea produselor agricole/ale pădurii/lemnului
şi valorificarea lor în turism;

Măsura 5.1.2.7

Încurajarea activităţilor zootehnice în localităţile care deţin
importante suprafeţe de păşuni şi fâneţe;

Măsura 5.1.2.8

Încurajarea legumiculturii intensive pe Valea Mureşului, Streiului
şi Cernei;

Măsura 5.1.2.9

Practicarea unei silviculturi durabile;

Măsura 5.1.2.10

Dezvoltarea transportului între localităţi şi păstrarea drumurilor în
stare de viabilitate, dezvoltarea serviciilor de sănătate,
învăţământ, protecţie a persoanelor în vârstă.

Măsura 5.1.2.11

Crearea de parcuri industriale şi tehnologice;

Măsura 5.1.2.12

Reabilitarea traseului naval pe Mureş;

Măsura 5.1.2.13

Valorificarea turistică a potenţialului cultural şi etnografic prin
dezvoltarea capacităţilor de cazare de mici dimensiuni şi a
serviciilor conexe, în toate comunele;

Măsura 5.1.2.14

Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea celor legate de
transport odată cu realizarea culoarelor majore de
infrastructură rutieră şi feroviară;

Măsura 5.1.2.15

Sprijinirea dezvoltării turismului prin modernizarea şi extinderea
capacităţilor turistice şi de servicii precum şi dezvoltarea
agroturismului în localităţile rurale; măsuri concertate de
stopare a declinului demografic, prin:

capacităţilor

turistice

şi

dezvoltarea

serviciilor

(1)

Crearea de locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor sociale;

(2)

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţi;

(3)

Protecţia mediului natural fragil îndeosebi în activităţile;

(4)

Generate de construcţia autostrăzii şi de dezvoltare a
zonelor de agrement/turistice;

(5)

Măsuri de prevenirea şi protecţia terenurilor faţă de factorii
de risc natural (alunecări de teren, inundaţii, combaterea
eroziunii solurilor);

Măsura 5.1.2.16

Relansarea activităţilor
pomilor fructiferi;

agricole

tradiţionale

şi

cultivarea

Măsura 5.1.2.17

Realizarea parteneriatelor între localităţile din zona periurbană,
Deva, Hunedoara, Simeria, Călan, etc.

Direcţie acţiune 5.1.3

Zona de sud:

Măsura 5.1.3.1

Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea serviciilor de transport şi
a celor conexe în localităţile adiacente reţelei majore rutiere şi
feroviare;

Măsura 5.1.3.2

Dezvoltarea industriei extractive în condiţii de performanţă;

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 263/340

Măsura 5.1.3.3

Dezvoltarera a unui culoar rutier de interes local pentru a crea
o mai buna accesibilitate în zonele rurale şi în zonele cu
potenţial turistic;

Măsura 5.1.3.4

Dezvoltare unei reţele de ciclism;

Măsura 5.1.3.5

Încurajarea legumiculturii intensive pe Valea Crişului Alb;

Măsura 5.1.3.6

Creşterea
conexe;

Măsura 5.1.3.7

Promovarea meşteşugurilor şi dezvoltarea ramurilor industriale
legate de prelucrarea produselor agricole/ale pădurii/lemnului
şi valorificarea lor în turism;

Măsura 5.1.3.8

Încurajarea activităţilor zootehnice în localităţile care deţin
importante suprafeţe de păşuni şi fâneţe;

Măsura 5.1.3.9

Practicarea unei silviculturi durabile;

Măsura 5.1.3.10

Dezvoltarea transportului între localităţi şi păstrarea drumurilor în
stare de viabilitate, dezvoltarea serviciilor de sănătate,
învăţământ, protecţie a persoanelor în vârstă;

Măsura 5.1.3.11

Valorificarea turistică a potenţialului cultural şi etnografic prin
dezvoltarea capacităţilor de cazare de mici dimensiuni şi a
serviciilor conexe, în toate comunele;

Măsura 5.1.3.12

Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea celor legate de
transport odată cu realizarea culoarelor majore de
infrastructură rutieră şi feroviară;

Măsura 5.1.3.13

Sprijinirea dezvoltării turismului prin modernizarea şi extinderea
capacităţilor turistice şi de servicii precum şi dezvoltarea
agroturismului în localităţile rurale; măsuri concertate de
stopare a declinului demografic, prin:
(1)
(2)

capacităţilor

turistice

şi

dezvoltarea

serviciilor

Crearea de locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor sociale,
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţi;

(3)

Protecţia mediului natural fragil îndeosebi în activităţile
generate de construcţia autostrăzii, drumuri judeţene,
comunale, şi de dezvoltare a zonelor de agrement/turistice;

(4)

Măsuri de prevenirea şi protecţia terenurilor faţă de factorii
de risc natural (alunecări de teren, inundaţii, combaterea
eroziunii solurilor);

Măsura 5.1.3.14

Relansarea activităţilor
pomilor fructiferi;

agricole

tradiţionale

şi

cultivarea

Măsura 5.1.3.15

Realizarea parteneriatelor între localităţile din zona periurbană,
Petroşani-Petrila-Vulcani-Anina-Lupeni;

Obiectiv specific 5.2

Reglementarea şi controlului dezvoltării în teritoriu a localităţilor

Direcţie acţiune 5.2.1

Controlul extinderii intravilanelor de-a lungul drumurilor
naţionale prin documentaţiile de urbanism în localităţile din
zonele cu potenţial turistic prin realizarea documentaţiilor de
urbanism PUG, PUZ

Direcţie acţiune 5.2.2

Reabilitarea platformelor industriale existente şi extinderea
controlată a zonelor destinate industriei şi serviciilor (PUG,PUZ)
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Obiectiv specific 5.3

Armonizarea structurii socio-demografice

Direcţie acţiune 5.3.1

Creşterea reală a gradului de urbanizare şi reducerea migraţiei
din zonele urbane

Măsura 5.3.1.1

Oportunităţi diversificate de angajare, atât pentru populaţia
urbană, cât şi rurală;

Măsura 5.3.1.2

Crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi
consiliere privind piaţa muncii şi asigurarea calităţii şi accesului
locuitorilor din rural la aceste servicii;

Măsura 5.3.1.3

Dezvoltarea unor programe de formare şi
profesională în domenii căutate pe piaţa muncii;

Măsura 5.3.1.4

Facilităţi
pentru
atragerea
populaţiei
pensionate
în
desfăşurarea unei activităţi economice şi după intrarea legală
în inactivitate, mai ales în zonele cu îmbătrânire demografică;

Măsura 5.3.1.5

Construirea/modernizarea infrastructurii
potabilă, canalizare, gaze);

Măsura 5.3.1.6

Creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor educaţionale
oferite familiilor tinere (mai ales pentru instituţionalizarea copiilor
de până la 7 ani);

Măsura 5.3.1.7

Reconcilierea vieţii profesionale a femeilor cu viaţa de familie flexibilizarea programului de muncă pentru familiile cu copii,
înfiinţarea de creşe, etc.

Măsura 5.3.1.8

Construirea/modernizarea unor centre pentru activităţi de timp
liber, sport şi întreţinere a sănătăţii;

Direcţie acţiune 5.3.2

Creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii medicale şi de
asistenţă socială

Măsura 5.3.2.1

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii spitaliceşti de bază,
respectiv a spitalelor şi dispensarelor, mai ales a celor din rural;

Măsura 5.3.2.2

Asigurarea asistenţei medicale calificate prin
medicilor (în special generalişti) în mediu rural;

Măsura 5.3.2.3

Reabilitarea unor unităţi pentru servicii sociale, pe tipuri de
centre: multifuncţionale şi rezidenţiale (cantine, cămine de
bătrâni, centre sociale pentru copiii abandonaţi/persoane cu
dezabilităţi, în special în localităţile cu grad ridicat de sărăcie
(toate oraşele);

Măsura 5.3.2.4

Crearea unor unităţi mobile echipate pentru intervenţii de
urgenţă, nu numai terestre, ci şi aeriene;

Măsura 5.3.2.5

Dotare cu echipamente adaptate situaţiei beneficiarilor de
servicii oferite de centre, inclusiv echipamente pentru persoane
cu dezabilităţi;

Direcţie acţiune 5.3.3

Dezvoltarea sistemului educaţional în scopul obţinerii unor
resurse umane de calitate

Măsura 5.3.3.1

Reabilitarea şcolilor, liceelor şi a centrelor universitare şi dotarea
acestora cu tehnică de calcul competitiv şi de tehnologie
corespunzătoare pentru a ţine pasul cu progresul ştiinţific şi
ethnic;

de

reconversie

utilităţi

(apă

atragerea
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Măsura 5.3.3.2

Dezvoltarea unor programe de formare profesională în domenii
căutate pe piaţa muncii;

Măsura 5.3.3.3

Implementarea unor mecanisme de monitorizare a inserţiei
absolvenţilor pe piaţa muncii în vederea ajustării ofertei
educaţionale în concordanţă cu evoluţiile de pe piaţa muncii;

Măsura 5.3.3.4

Crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi
consiliere a forţei de muncă şi asigurarea accesului la aceste
servicii;

Măsura 5.3.3.5

Reabilitarea infrastructurii de educaţie:
(1)
(2)

reabilitarea unităţilor de învăţământ inclusiv grădiniţă;
reabilitarea spaţiilor de cazare şi masă;

(3)

amenajare de spaţii pentru elevii navetişti;

(4)

dotare unităţilor de învăţământ cu echipamente modern;

(5)

doatrea unităţilor de învăţământ cu încălzire centrală la
şcolile care nu sunt dotate corespunzator;

(6)

Realizarea unui campus universitar în zona centrală istorică
Deva, Hunedoara, ca parte integrantă a Universităţii
regionale a Banatului;

(7)

Echiparea şcolilor cu săli de sport şi bazine de înot în fiecare
UTR;

(8)

Asigurarea de transport pentru elevi;

(9)

Asigurarea accesului pentru elevii cu dizabilităţi .

Măsura 5.3.3.6

Promovarea parteneriatelor în educaţie: şcoală-autorităţi
locale, şcoală-agenţi economici, şcoală-părinţi;

Măsura 5.3.3.7

Promovarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi:
(1)

Transformarea şcolilor în centre de învăţare continuă;

Direcţie acţiune 5.3.4

Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în activităţi
economice viabile

Măsura 5.3.4.1

Diversificarea pachetului de măsuri active adresate tinerilor şi
şomerilor de lungă durată;

Măsura 5.3.4.2

Facilitarea accesului la oportunităţi de formare profesională în
vederea creşterii nivelului de calificare a forţei de muncă,
actualizarea continuă şi adaptarea competenţelor, pentru a
face faţă concurenţei într-o economie aflată pe calea
globalizării;

Măsura 5.3.4.3

Alocarea în continuare a unor sume din bugetul asigurărilor
pentru şomaj pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi
geografice;

Direcţie acţiune 5.3.5

Combaterea disparităţilor teritoriale privind ocuparea

Măsura 5.3.5.1

Dezvoltarea infrastructurii locale şi judeţene de transport şi
afaceri;

Măsura 5.3.5.2

Diminuarea discrepanţelor dintre cele două medii de rezidenţă
în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi calitatea
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învăţământului şi pregătirea tehnică şi profesională; -Sprijinirea
înfiinţării IMM-urilor în mediul rural;
Direcţie acţiune 5.3.6

Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în activităţi
economice viabile

Măsura 5.3.6.1

Elaborarea unui sistem de asigurare a calităţii în învăţământul
profesional şi tehnic, aliniat modelului european;

Măsura 5.3.6.2

Creşterea
flexibilităţii
şi
adaptabilităţii
ofertei
şcolilor
profesionale şi tehnice în raport cu solicitările mediului
economic şi cu evoluţiile pieţei muncii;

Măsura 5.3.6.3

Formarea şi dezvoltarea resurselor umane din învăţământul
tehnic şi profesional (profesori, directori, parteneri sociali) prin
participarea la stagii de formare;

Direcţie acţiune 5.3.7

Crearea şi asigurarea funcţionalităţii unor parteneriate între
unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi agenţii
economici

Măsura 5.3.7.1

Identificarea agenţilor economici semnificativi din judeţ pentru
fiecare acele tipuri de activitate economică ca prezinta
potential de clusterizare;

Măsura 5.3.7.2

Organizarea de seminarii, conferinţe la nivel judeţean şi local
între actorii acordurilor de colaborare, pentru promovarea
mecanismelor unor colaborări eficiente între aceştia;

Măsura 5.3.7.3

Stabilirea, în colaborare cu partenerii economici şi sociali, a
cadrului calificărilor cerute de piaţă;

Măsura 5.3.7.4

Organizarea de acţiuni de conştientizare a necesităţii de
parteneriat în domeniul învăţământului profesional şi tehnic
(exemple de bune practici, vizite la agenţii economici, târguri
de locuri de muncă, etc.)

Măsura 5.3.7.5

Semnarea de protocoale/acorduri/convenţii/contracte
parteneriat între şcoli profesionale şi tehnice şi angajatori;

Direcţie acţiune 5.3.8

Dezvoltarea unui sistem informaţional pentru planificarea ofertei
educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii

Măsura 5.3.8.1

Realizarea unei infrastructuri de comunicaţii şi achiziţionarea
soft-ului pentru administrarea bazei de date; Realizarea unor
baze de date la nivel judeţean;

Măsura 5.3.8.2

Actualizarea periodică a studiilor economice şi analizarea
tendinţelor de dezvoltare ca bază pentru fundamentarea
ofertei educaţionale;

Măsura 5.3.8.3

Instruirea administratorilor locali şi a utilizatorilor;

Direcţie acţiune 5.3.9

Combaterea exculziunii sociale

Măsura 5.3.9.1

Facilităţi pentru participarea la formarea profesională pentru
copii ce provin din grupuri dezavantajate;

Măsura 5.3.9.2

Acordarea de burse pentru elevii cu o situaţie precară;

Măsura 5.3.9.3

Crearea de servicii destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru
minori, bătrâni, imigranţi, persoane cu handicap;

de

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 267/340

Măsura 5.3.9.4

Oferirea de şanse de reconversie, recalificare pentru
persoanele exluse sau cu dificultăţi în integrarea socioprofesională;

Măsura 5.3.9.5

Susţinerea unor măsuri pentru reducerea gradului de excuziune
social;

Măsura 5.3.9.6

Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor provenind din
grupurile dezavantajate;

Obiectiv specific 5.4

Dezvoltarea agriculturii, silviculturii, pisciculturii

Direcţie acţiune 5.4.1

Agricultura- Valorificarea durabilă a potenţialului natural

Măsura 5.4.1.1

Practicarea unei agriculturi durabile;

Măsura 5.4.1.2

Dezvoltarea sectorului zootehnic prin valorificarea păşunilor şi
fâneţelor naturale existente în partea centrală şi vestică a
judeţului, concomitent cu respectarea regimului de protecţie a
ariilor protejate;

Măsura 5.4.1.3

Cultivarea suprafeţelor arabile abandonate; îmbunătăţirea
raportului dintre producţia vegetală şi animală;

Direcţie acţiune 5.4.2

Agricultura - Creşterea capacităţii productive a terenurilor
agricole

Măsura 5.4.2.1

Monitorizarea stării de calitate a terenurilor agricole;

Măsura 5.4.2.2

Încurajarea legumiculturi intensive pe Valea Crişului Alb, Mureş,
Strei şi Cerna;

Măsura 5.4.2.3

Extinderea măsurilor de îmbunătăţiri funciare;

Măsura 5.4.2.4

Refacerea şi valorificarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
deja existente;

Măsura 5.4.2.5

Lucrări de prevenire şi combatere a excesului de umiditate şi a
inundaţiilor;

Măsura 5.4.2.6

Corectarea reacţiei acide a terenurilor;

Măsura 5.4.2.7

Lucrări de stabilizare a alunecărilor de terenuri (captări de
izvoare de coastă, executarea de rigole de scurgere, etc.) - în
unităţile teritorial administrative: Lăpugiul de Jos, Burjuc,
Gurasada, Tomeşti, Baia de Criş, Ribiţa, Luncoiu de Jos, Brad,
Crişcior, Vălişoara, Brănişca, Şoimuş, Băiţa, Certeju de Sus,
Geoagiu, Raportul Mare, Hărău, Deva, Simeria, Cărjiţ, Peştişul
Mic, Hunedoara, Călan, Băcia, Mărtineşti, Teliucul Inferior,
Răchitova, General Betlo, Haţeg, Bretea Română,SăntămăriaOrlea;

Măsura 5.4.2.8

Creşterea fertilităţii solurilor agricole cu respectarea tehnicilor
de aplicare destinate protecţiei mediului natural şi utilizarea
tehnicilor de agro-mediu;

Măsura 5.4.2.9

Refacerea ecologică a terenurilor degradate;

Măsura 5.4.2.10

Reducerea şi limitarea poluării provenite de la dejecţiile
animalelor din diferite ferme;

Direcţie acţiune 5.4.3

Agricultura - Implementarea unui management integrat al
calităţii solului
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Măsura 5.4.3.1

Măsura 5.4.3.2

Măsura 5.4.3.3

Prevenirea declanşării unor fenomene de degradare şi
ameliorarea limitărilor existente în vederea menţinerii stării de
fertilitate a solurilor în funcţie de clasa de calitate a solurilor: Pentru Clasa III-a. Terenuri cu limitări moderate în cazul utilizării
ca arabil (198.904 ha. - 38,9%).;
(1)

Măsuri de control şi menţinere a nivelului apei freatice la
1,5-2 m adâncime.

(2)

Eliminarea excesului freatic prin canale şi rigole de scurgere
şi utilizarea unui sortiment de culturi amelioratoare şi
tolerante la excesul de umiditate. - măsurile ameliorative de
agrotehnica antierozională.

(3)

Lucrări
de
nivelare-modelare
neuniformităţilor.

(4)

Menţinerea nivelului apei freatice la 1,5-2 m adâncime, şi
lucrări de desecare.

(5)

Amendarea cu calcar a solului pentru corectarea reacţiei
acide.

(6)

Ameliorarea solurilor sărăturate (controlul apei freatice,
spălarea sărurilor solubile, amendarea cu fosfogips, culturi
tolerante la sărăturare şi altele).

atenuarea

Prevenirea declanşării unor fenomene de degradare şi
ameliorarea limitărilor existente în vederea menţinerii stării de
fertilitate a solurilor în funcţie de clasa de calitate a solurilor:Pentru Clasa IV-a. Terenuri cu limitări severe în cazul utilizării ca
arabil (60.495 ha. - 11,8%).
(1)

Drenaj superficial şi culturi amelioratoare şi tolerante la
excesul de umiditate.

(2)

Coborârea nivelului apei freatice la 1,5-2 m adâncime. ameliorare a solurilor sărăturate.

(3)

Lucrări de afânare care trebuie repetate la cel puţin 3-4
ani.

(4)

Aplicarea agrotehnicii antierozionale şi luarea de măsuri
specifice de protecţie şi ameliorare, ca stingerea torenţilor,
baraje, împăduriri şi altele.

Practicarea de culturi specifice solurilor nisipoase.- Pentru Clasa
V-a. Terenuri cu limitări foarte severe, nepretabile ca atare la
arabil, vii, livezi (63.146 ha- 12,3%)
(1)

Măsura 5.4.3.4

pentru

Folosirea terenurilor de pe versanţii muntoşi ca fâneaţă sau
pentru împădurire;

Folosirea ca păşune s-au fâneaţă şi împădurire pentru protecţia
malurilor pe terenurile din luncile râurilor, câmpie, zona dintre
diguri: - Pentru Clasa VI-a. Terenuri cu limitări extrem de severe,
nepretabile ca atare la arabil, vii, livezi (31.461 ha. 6,2%);
(1)

Amendamente cu fosfogips pe solurile formate pe
depozitele fluviale predominant argiloase şi dificil de
ameliorat;
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Direcţie acţiune 5.4.4

Agricultura - Dezvoltarea serviciilor productive în agricultură

Măsura 5.4.4.1

Creşterea gradului de mecanizare în agricultură prin sporirea
numărului de tractoare şi maşini agricole;

Măsura 5.4.4.2

Dezvoltarea serviciilor de întreţinere şi reparaţii utilajelor
agricole;

Măsura 5.4.4.3

Sprijinirea micilor producători agricoli în vederea aplicării noilor
tehnologii de producţie;

Măsura 5.4.4.4

Creşterea consumului de îngrăşăminte minerale şi organice
pentru asigurarea productivităţii ridicate pe terenurile cultivate;
promovarea utilizării îngrăşămintelor naturale;

Măsura 5.4.4.5

Refacerea sistemelor de irigat şi creşterea suprafeţelor efectiv
irigate;

Măsura 5.4.4.6

Gestionarea resurselor de apă în agricultură;

Direcţie acţiune 5.4.5

Agricultura - Dezvoltarea serviciilor productive în agricultură

Măsura 5.4.5.1

Creşterea dimensiunii teritoriale a exploataţiilor agricole;

Măsura 5.4.5.2

Reducerea ponderii populaţiei ocupate în agricultură;

Măsura 5.4.5.3

Elaborarea unor programe speciale privind transferul
managementului fermelor agricole de la persoane vârstnice
(peste 65 ani) la persoanele tinere;

Măsura 5.4.5.4

Transformarea fermelor de semisubzistenţă, dar care şi
comercializează o parte din producţie, în exploataţii
comerciale viabile;

Măsura 5.4.5.5

Asocierea producătorilor agricoli în societăţi cooperative
pentru cultivarea pământului şi creşterea animalelor;

Măsura 5.4.5.6

Formarea profesională a deţinătorilor de exploataţii individuale;

Măsura 5.4.5.7

Organizarea unor centre de asistenţă tehnică şi consultanţă
privind realizarea proiectelor pentru persoanele care iniţiază
activităţi
pe
cont
propriu
(cunoştinţe
economice,
management, legislaţie agrară, etc.);

Măsura 5.4.5.8

Crearea unui sistem de stimulente speciale pentru populaţia
agricolă în scopul de a diversifica activităţile în cadrul fermei
agricole individuale;

Măsura 5.4.5.9

Sporirea calităţii şi securităţii alimentelor;

Măsura 5.4.5.10

Compensarea costurilor suplimentare apărute datorită
respectării standardelor de mediu/de sănătate/de bunăstare;

Măsura 5.4.5.11

Creşterea consumului de îngrăşăminte minerale şi organice
pentru asigurarea productivităţii ridicate pe terenurile cultivate;
promovarea utilizării îngrăşămintelor naturale;

Măsura 5.4.5.12

Identificarea brendurilor locale pentru produsele agricole;

Direcţie acţiune 5.4.6

Agricultura - Stimularea activităţii în domeniul agriculturii
ecologice

Măsura 5.4.6.1

Acordarea de stimulente pentru practicarea acestui tip de
agricultură;
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Măsura 5.4.6.2

Informarea şi promovarea producătorilor agricoli;

Măsura 5.4.6.3

Sprijinirea producătorilor agricoli pentru a
produsele ecologice, cu deosebire în ţările UE;

Măsura 5.4.6.4

Crearea de centre de colectare legume, fructe, flori şi
conectarea lor la reţelele regionale de profil;

Măsura 5.4.6.5

Sprijinirea înfiinţării sectorului horticol în judeţ;

Măsura 5.4.6.6

Sprijinirea sectorului apiculturii, sericulturii, cultivarea ciupercilor,
a prelucrării fructelor, a fructelor de pădure şi a plantelor
medicinale în judeţ;

Direcţie acţiune 5.4.7

Agricultura - Stimularea activităţii în domeniul agriculturii
ecologice

Măsura 5.4.7.1

Încurajarea
prestării
activităţilor
de
preindustrializare a producţiei agricole;

Măsura 5.4.7.2

Crearea de centre de prelucrare a produselor agricole
tradiţionale în localităţile de provenienţă;

Direcţie acţiune 5.4.8

Agricultura - Stimularea activităţii în domeniul agriculturii
ecologice

Măsura 5.4.8.1

Informarea şi susţinerea micilor producători agricoli să respecte
prevederile codurilor de bune practici agricole şi de mediu şi să
folosească practici agricole „prietenoase" cu mediul;

Direcţie acţiune 5.4.9

Silvicultura - Extinderea suprafeţei terenurilor cu vegetaţie
forestieră

Măsura 5.4.9.1

Sprijinirea, sub raport tehnic şi cu material de împădurire, în
vederea executării de împăduriri în zonele deficitare în
vegetaţie forestieră;

Măsura 5.4.9.2

Extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor categorii de vegetaţie
forestieră, pe terenurile degradate, situate în afara fondului
forestier (este cazul terenurilor situate în pantă, afectate de
alunecări de teren, de eroziunea în adâncime);

Măsura 5.4.9.3

Sprijinirea realizării de plantaţii forestiere pe terenuri scoase din
circuitul agricol în concordanţă cu cerinţele silviculturii durabile;

comercializa

transformare

şi

Direcţie acţiune 5.4.10 Silvicultura - Creşterea eficacităţii funcţionale a ecosistemelor
forestiere
Măsura 5.4.10.1

Modernizarea sistemului de monitorizare permanentă a stării
pădurilor, inclusiv a pădurilor aflate în proprietate privată;

Măsura 5.4.10.2

Îmbunătăţirea stării de calitate a pădurilor prin extinderea
lucrărilor de îngrijire corespunzătoare (combaterea biologică a
dăunătorilor, extinderea regenerării naturale prin aplicarea
tratamentelor intensive adecvate, protecţia calităţii solurilor
forestiere, regenerarea şi protecţia pădurilor afectate de
inundaţii);

Măsura 5.4.10.3

Selectarea şi promovarea de biotipuri de arbori rezistenţi la
adversităţii şi extinderea utilizării acestora în lucrările de
regenerare a pădurilor;
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Direcţie acţiune 5.4.11 Silvicultura - Reconstrucţia
ecologic şi economic

pădurilor

necorespunzătoare

Măsura 5.4.11.1

Extinderea lucrărilor de amenajare complexă a bazinelor
hidrografice torenţiale;

Măsura 5.4.11.2

Silvicultura - Conservarea biodiversităţii ecosistemelor forestiere;

Măsura 5.4.11.3

Informarea proprietarilor despre responsabilităţile şi avantajele
deţinerii de terenuri în ariile protejate;

Măsura 5.4.11.4

Promovarea de proiecte de conservarea biodiversităţii din
fondul forestier şi de management al ariilor protejate;

Măsura 5.4.11.5

Inventarierea
periclitate;

şi

protejarea

speciilor

rare,

endemice

şi

Direcţie acţiune 5.4.12 Silvicultura - Dezvoltarea ofertei de servicii şi produse ale
pădurii altele decât lemnul
Măsura 5.4.12.1

Elaborarea planurilor de management cinegetic şi piscicol
pentru fondurile de vânătoare şi pescuit;

Măsura 5.4.12.2

Înfiinţarea şi dezvoltarea unor centre de promovare a afacerilor
în sectorul forestier;

Măsura 5.4.12.3

Evaluarea zonelor forestiere cu potenţial de dezvoltate a
silvoturismului;

Direcţie acţiune 5.4.13 Silvicultura - Dezvoltarea activităţilor piscicole
Măsura 5.4.13.1

Sprijinirea dezvoltării pisciculturii şi acvaculturii pe râurile cu
potenţial;

Obiectiv specific 5.5

Dezvoltarea industrie şi construcţii

Direcţie acţiune 5.5.1

Industrie - Accelerarea procesului de restructurare a unităţilor
industrial

Măsura 5.5.1.1

Diversificarea metodelor de diminuare a implicării statului în
economie;

Măsura 5.5.1.2

Restructurarea datoriilor societăţii;

Măsura 5.5.1.3

Reconsiderarea competenţelor instanţelor de judecată, în
ceea ce priveşte pronunţarea acestora, numai asupra
legalităţii şi nu asupra oportunităţii;

Măsura 5.5.1.4

Simplificarea unor proceduri de privatizare;

Măsura 5.5.1.5

Scurtarea unor termene procedurale;

Direcţie acţiune 5.5.2

Industrie - Sprijin pentru investiţii necorporale şi dezvoltarea
asistenţei pentru reţelele de întreprinderi şi asociaţiile
profesionale industriale

Măsura 5.5.2.1

Susţinerea investiţiilor intangibile vizând achiziţionarea de
tehnologii brevete, mărci, licenţe şi know-how;

Măsura 5.5.2.2

Susţinerea
implementării
management al calităţii;

Măsura 5.5.2.3

Susţinerea dezvoltării şi acreditării laboratoarelor de încercări şi
analize;

şi

certificării

sistemelor

de
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Măsura 5.5.2.4

Consultanţă pentru elaborarea proiectelor/planurilor
afaceri, activităţi de diseminare, informare;

Măsura 5.5.2.5

Sprijin pentru organizarea de conferinţe şi târguri;

Măsura 5.5.2.6

Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în cadrul lanţurilor de
furnizori şi clusterelor, cu precadere pentru activităţile CAEN 307
„Fabricare articole din metal”, CAEN 282 - 285 „Confectii
Metalice”, şi CAEN 361 „Producţia mobilier”, CAEN 26.
„Fabricarea altor produse din minerale nemetalice - ceramică,
beton, piatră”.

Direcţie acţiune 5.5.3

Industrie - Promovarea investiţiilor directe

Măsura 5.5.3.1

Înfiinţarea unei agenţii pentru investiţii potential în cadrul
aparatului administrativ al Consiliului Judeţean, sau eventual în
colaborare cu o firma privată sub forma unui PPP;

Măsura 5.5.3.2

Elaborarea de criterii (in baza carora se acorda sprijin) si de
norme (de urmat de catre) investitori;

Măsura 5.5.3.3

Sprijin pentru investiţii de capital în sectorul privat (sub forma de
scutiri de taxe locale pe perioada limitata pentru firme
activand in sectoarele prioritare);

Direcţie acţiune 5.5.4

Industrie - Promovarea investiţiilor directe

Măsura 5.5.4.1

Restructurare, retehnologizarea, modernizare
industriale vechi, marketing performant;

Măsura 5.5.4.2

Specializarea pe sectoare performante şi cu tradiţie:
textile/pielărie, prelucrarea lemnului/mobilă, utilaje de
maşini/componente, prelucrarea produselor agricole;

Direcţie acţiune 5.5.5

Industrie - Sprijinirea activităţii IMM-urilor

Măsura 5.5.5.1

Stimularea creşterii numerice a IMM-urilor prin sprijinirea
societăţilor nou constituite pe perioada de start- up şi sprijinirea
societăţilor pentru a-şi menţine şi dezvolta activitatea;

Măsura 5.5.5.2

Creşterea
competitivităţii
IMM-urilor
prin
dezvoltarea
aptitudinilor manageriale a conducătorilor pentru a le creşte
capacitatea decizională şi de adaptare la cerinţele noi care
vor interveni după aderarea la UE;

Măsura 5.5.5.3

Îmbunătăţirea poziţiei de pe piaţa internă prin care poate
creşte competitivitatea IMM-urilor;

Măsura 5.5.5.4

Dezvoltarea relaţiilor internaţionale au în vedere accesul la
pieţe externe şi cooperare cu firme din străinătate;

Măsura 5.5.5.5

Transfer
tehnologic,
tehnologice;

Măsura 5.5.5.6

Informatizarea activităţii. Informaţia şi capacitatea de
comunicare sunt considerate a fi principalii factori care vor
determina creşterea economică în deceniul următor.

Direcţie acţiune 5.5.6

Industrie - Asigurarea compatibilităţii tehnologiilor şi produselor
industriale cu exigenţele de protecţie a mediului înconjurător

Măsura 5.5.6.1

Promovarea produselor şi tehnologiilor „curate”;

Măsura 5.5.6.2

Economisirea şi utilizarea eficientă a energiei;

cercetare,

a

dezvoltarea

de

unităţilor

inovării
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Măsura 5.5.6.3

Amenajarea şi reabilitarea zonelor industriale poluate şi
neutilizate;

Măsura 5.5.6.4

Reducerea impactului negativ asupra mediului generat de
centralele de energie electrică şi termică învechite precum şi
de către alţi poluatori;

Măsura 5.5.6.5

Gestionarea deşeurilor menajere şi industriale;

Direcţie acţiune 5.5.7

Industrie - îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri prin crearea
de situri tehnologice şi industriale

Măsura 5.5.7.1

Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri de
afaceri;

Măsura 5.5.7.2

Înfiinţarea de parcuri industriale, parcuri tehnologice şi ştiinţifice

Măsura 5.5.7.3

Promovarea de documentaţii pentru declararea unor unităţi
administrativ-teritoriale ca zone defavorizate;

Măsura 5.5.7.4

Crearea de zone industriale şi zone de dezvoltare economică
în centrele urbane mici şi în mediul rural;

Direcţie acţiune 5.5.8

Industrie - Sprijinirea activităţii IMM-urilor

Măsura 5.5.8.1

Insuşirea de noi abilităţi;

Măsura 5.5.8.2

Perfecţionare şi specializare în muncă pentru flexibilizarea forţei
de muncă;

Măsura 5.5.8.3

Echilibrarea cererii şi ofertei pe piaţa forţei de muncă;

Direcţie acţiune 5.5.9

Industrie - Sprijinirea activităţii IMM-urilor

Măsura 5.5.9.1

Construirea de noi capacităţi de producere a energiei
electrice şi termice, pentru retehnologizarea, modernizarea şi
reabilitarea celor existente în scopul creşterii eficienţei
energetic;

Măsura 5.5.9.2

Extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei
electrice şi termice, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi
realizarea în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de
distribuţie;

Măsura 5.5.9.3

Realizarea de investiţii în noi capacităţi de producere a
energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor
energetice eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei, a
resurselor geotermale şi a combustibililor alternativi şi
modernizarea celor existente;

Direcţie acţiune 5.5.10 Industrie - Sprijin pentru
cercetare/dezvoltare/inovare
informaţional în regiune

dezvoltarea capacităţii de
şi
reducerea
decalajului

Măsura 5.5.10.1

Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de
cercetare şi întreprinderi industriale;

Măsura 5.5.10.2

Dezvoltarea de poli de competitivitate/excelenţă;

Măsura 5.5.10.3

Proiecte complexe de cercetare care vor atrage participarea
specialiştilor internaţionali de înalt nivel;

Măsura 5.5.10.4

Sprijin pentru noi micro-întreprinderi şi spin-off-uri de înaltă
tehnologie;
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Măsura 5.5.10.5

Sprijinirea activităţilor de inovare a micro-întreprinderilor hightech şi a spin-off-urilor high-tech;

Măsura 5.5.10.6

Susţinerea activităţilor de inovare şi CD pentru introducerea în
producţie de produse, tehnologii sau servicii noi sau
perfecţionate;

Măsura 5.5.10.7

Dezvoltarea inovării în afaceri, producţie şi modele
organizaţionale; prin introducerea şi dezvoltarea sistemelor
integrate de management al afacerii introducerea sistemelor
informatice de management

Direcţie acţiune 5.5.11 Industrie- Dezvoltarea unui mediu de afaceri viabil şi deschis
Măsura 5.5.11.1

Consolidarea unui sistem legislativ stabil simplu, transparent şi
coerent;

Măsura 5.5.11.2

Consolidarea unui cadru instituţional adecvat;

Măsura 5.5.11.3

Sprijin pentru achiziţia de tehnologii moderne;

Măsura 5.5.11.4

Sprijin pentru achiziţia de brevete, licenţe, patente;

Direcţie acţiune 5.5.12 Industrie - Dezvoltarea cooperării industriale
Măsura 5.5.12.1

Identificarea şi aplicarea unor măsuri specifice de susţinere a
iniţiativelor industriale în acest scop;

Direcţie acţiune 5.5.13 Industrie- Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale
Măsura 5.5.13.1

Sprijinirea diversificării economice în spaţiul rural şi al revitalizării
meşteşugurilor tradiţionale;

Măsura 5.5.13.2

Sprijinirea IMM-urilor, PFA-urilor şi asociaţiilor de producători din
mediul rural cu accent pe revitalizarea meşteşugurilor
tradiţionale;

Direcţie acţiune 5.5.14 Industrie- Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale
Măsura 5.5.14.1

Redefinirea profilului industrial al oraşelor mici într-o viziune
integratoare la nivel judeţean;

Măsura 5.5.14.2

Dezvoltarea cooperării dintre localităţile judeţului;

Direcţie acţiune 5.5.15 Construcţii - Sprijinirea construcţiei de locuinţe
Măsura 5.5.15.1

Extinderea şi modernizarea fondului de locuinţe prin:
(1)

Construirea de locuinţe sociale pentru familiile cu venituri
modeste;

(2)

Construirea de locuinţe în mediul rural pentru familiile
specialiştilor;

(3)

Construirea de locuinţe individuale în proprietate;

(4)

Promovarea modurilor de construire tradiţionale şi utilizarea
materialelor locale;

Direcţie acţiune 5.5.16 Construcţii - Stoparea migraţiei externe a forţei de muncă în
construcţii
Măsura 5.5.16.1

Programe destinate
construcţii;

reconversiei

forţei

de

Măsura 5.5.16.2

Realizarea de noi locuri de muncă în construcţii;

muncă

din
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Obiectiv specific 5.6

Dezvoltarea turismului

Direcţie acţiune 5.6.1

Publicarea şi promovarea informaţiilor privitoare la potenţialul
turistic natural şi antropic

Măsura 5.6.1.1

Tipărirea şi punerea în circulaţie a unor broşuri informative
gratuite (cu informaţii despre potenţialul turistic natural şi
antropic, structurate pe localităţi, zone/areale turistice, muzee,
etc.);

Măsura 5.6.1.2

Tipărirea şi punerea în vânzare a unor materiale informative
(hărţi, broşuri, monografii, albume, postere) şi reprezentative
(specifice) unor localităţi;

Măsura 5.6.1.3

Crearea unor centre/puncte de informare turistică în localităţile
cu potenţial turistic;

Măsura 5.6.1.4

Organizarea unor campanii de promovare pentru jurnaliştii
străini acreditaţi în România, pentru tur-operatorii străini;

Măsura 5.6.1.5

Utilizarea punctelor de promovare turistică pentru derularea
unor campanii de promovare a elementelor naturale
valoroase;

Măsura 5.6.1.6

Tipărirea şi diseminarea unor materiale gratuite şi pentru
vânzare cu informaţii despre capacitatea de primire a turiştilor,
despre facilităţile şi confortul regăsite în cadrul acestora;

Direcţie acţiune 5.6.2

Relansarea sectorului turistic de nişă

Măsura 5.6.2.1

Dezvoltarea turismului rural

Măsura 5.6.2.2

Măsura 5.6.2.3

(1)

Sprijinirea asociaţiilor familiare, proprietarilor de pensiuni,
microintreprinderi din mediu rural pentru a oferi servicii
turistice adecvate (cazare în case tradiţionale, spectacole
folclorice, acte meşteşugăreşti tradiţionale);

(2)

Valorificarea prin turism a valorilor meşteşugăreşti autentice;

(3)

Renovarea unor clădiri tradiţionale;

(4)

Organizarea unor campanii de informare şi promovare a
turismului rural din zonă.

Dezvoltarea turismului montan din Judeţ
(1)

Modernizare şi reabilitarea pîrtiilor de ski la Straja, Râuşor,
Parâng;

(2)

Renovarea şi extinderea spaţiilor de cazare, masă şi
agrement;

(3)

Realizarea infrastructurii edilitare (canal, epurare, deponii);

(4)

Crearea de puncte de colectare a deşeurilor;

(5)

Montarea de WC-uri ecologice;

(6)

Crearea căilor de acces şi a potecilor turistice marcatedrumeţii.

Conservarea şi valorificarea rezervaţiilor protejate din judeţ
(1)

Crearea unor centre de informare a turiştilor în aceste
rezervaţii;
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Măsura 5.6.2.4

(2)

Amenajarea potecilor pentru trasee în cadrul rezervaţiilor
naturale;

(3)

Marcarea şi semnalizarea rezervaţiilor protejate;

(4)

Amenajarea pistelor de biciclete, căţărare;

(5)

Amenajarea unor locuri de popas.

Crearea şi valorificarea unor circuite turistice
(1)

Măsura 5.6.2.5

Crearea unor circuite turistice (de cultură, de aventură,
montan, de vînătoare, pescuit sportiv).

Dezvoltarea turismului cultural
(1)

Dezvoltarea circuitelor turistice ale Monumentelor Istorice
cu teme medievale, ale epocii industriale;

(2)

Dezvoltarea circuitelor turistice ale Muzeelor şi Galeriilor de
Artă;

(3)

Înscrierea muzeului epocii industriale la European Route of
Industrial Heritage (ERIH);

(4)

Dezvoltarea
Culturale;

(5)

Drumul vinului, drumul fierului, drumul aurului.

turismul

Spectacolelor

şi

Evenimentelor

Măsura 5.6.2.6

Dezvoltarea turismul patrimoniului ecumenic

Direcţie acţiune 5.6.3

Amenajarea reţelei de drumuri de acces, a parcărilor şi
sistemelor de marcaj în zonele turistice

Măsura 5.6.3.1

Refacerea infrastructurii de acces la obiectivele turistice din
judeţ pentru realizarea unor circuite turism;

Măsura 5.6.3.2

Amplificare amenajarea parcării la baza rezervaţiilor naturale;

Măsura 5.6.3.3

Dezvoltarea infrastructurii de acces la zonele protejate;

Măsura 5.6.3.4

Înfiinţarea unui centru de informare turistică în zona centrală în
fiecare localitate Deva, Hunedoara, etc.;

Măsura 5.6.3.5

Crearea unui sistem integrat de marcare şi inscripţionare în mai
multe limbi a căilor de acces către obiectivele turistice din
judeţ;

Măsura 5.6.3.6

Extinderea panourilor publicitare cu mesaj turistic în fiecare
localitate;

Măsura 5.6.3.7

Amenajarea parcării de deservire a Castelului Corvineştilor;

Măsura 5.6.3.8

Realizarea unei străzi comerciale - cu caracter meşteşugăresc
între Castelul Corvineştilor şi Piaţa Obor Hunedoara;

Măsura 5.6.3.9

Inventarierea şi prioritizarea obiectivelor turistce din judeţ;

Măsura 5.6.3.10

Restaurarea obiectivelor cu valoare culturală, turistică şi istorică
în vederea reintroducerii în circuitul turistic din judeţ;

Măsura 5.6.3.11

Crearea de noi obiective turistice;

Măsura 5.6.3.12

Realizarea muzeului epocii industriale la Hunedoara;

Măsura 5.6.3.13

Crearea de zone de agrement în dreptul localităţilor urbane;
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Măsura 5.6.3.14

Crearea de muzee tematice în judeţ (muzeul satului, muzeul
industriei);

Direcţie acţiune 5.6.4

Creşterea competivităţii sectorului turistic

Măsura 5.6.4.2

Măsura 5.6.4.3

(1)

Diversificarea ofertei turistice

(2)

Crearea şi promovarea produselor turistice cu caracter
judeţean;

(3)

Creareea de pachete turistice tematizate competitive şi
promovarea lor adecvate;

(4)

Atragerea marilor operatori internaţionali pentru circuite
turistice tematice;

(5)

Servicii de consultanţă pentru firmele care au activitate de
turism;

(6)

Servicii de consultanţă pentru obţinerea certificatelor de
calitate;

(7)

Realizarea de sisteme informatice centralizate pentru
prezentarea ofertelor turistice;

Calificarea personalului în turism
(1)

Formarea profesională a resurselor umane din domeniul
turismului;

(2)

Adaptarea învăţământului profesional şi tehnic la
exigenţele EU pentru viitorii angajaţi la restaurante, bar,
hoteluri;

(3)

Schimburi de experienţă cu organizaţii turistice de prestigiu
din EU;

(4)

Crearea unui parteneriat între organizaţia turistică cu
institutele de invăţămînt superior;

(5)

Adaptarea curiculei şcolilor de arte şi meserii la cerinţele de
pe piaţa muncii în domeniul turistic;

Implementarea unui sistem de promovare şi dezvoltare turistică
în judeţ:
(1)

Realizarea de broşuri, site-uri pe net, hărţi turistice, ghiduri
turistice;

(2)

Participarea la târguri de turism internaţionale, naţionale şi
locale cu oferta zonei;

(3)

Realizarea unui disceperat integrat de alarmare şi
comunicare interactivă cu poliţia, pompierii, ambulanţă,
jandarmi, gardieni publici, savamont;

(4)

Asigurarea protecţiei turiştilor împotriva oricăror acte de
agresiune de poliţie;

(5)

Organizarea unei organizaţiei judeţene de turism (OJT).

Obiectiv specific 5.7

Dezvoltarea servicilor

Direcţie acţiune 5.7.1

Cercetare, dezvoltare, inovare - Creşterea atractivităţii judeţului
ca o destinaţie pentru investiţii, prin sprijinirea inovării
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tehnologice şi cercetării aplicate, a transferului tehnologic de
la universităţi la administraţia publică şi întreprinderi, precum şi
prin promovarea introducerii inovării în sectorul productiv, în
administraţie, în viaţa cotidiană şi dezvoltarea a pieţei pentru o
nouă generaţie de produse şi servicii.
Măsura 5.7.1.1

Sprijinirea dezvoltării capacităţii de cercetare/dezvoltare/
inovare şi reducerea decalajului informaţional în regiune;

Măsura 5.7.1.2

Propuneri de proiecte de CD în parteneriat
universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi;

Măsura 5.7.1.3

Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel
judeţean/regional/naţional şi racordate la reţele europene şi
internaţionale de profil;

Măsura 5.7.1.4

Sprijin pentru noi micro-întreprinderi de înaltă tehnologie;

Măsura 5.7.1.5

Susţinerea activităţilor de inovare şi CD pentru introducerea în
producţie de produse, tehnologii sau servicii noi sau
perfecţionate;

Direcţie acţiune 5.7.2

Cercetare, dezvoltare, inovare - Îmbunătăţirea infrastructurii de
afaceri prin crearea de situri tehnologice, industriale,
comerciale, de agricultură şi meşteşugăreşti

Măsura 5.7.2.1

Crearea infrastructurii pentru cercetare şi dezvoltare
tehnologică pentru sectorul privat şi pentru instituţii;

Măsura 5.7.2.2

Crearea unui Centru Universitar de Cercetare şi Afaceri;

Direcţie acţiune 5.7.3

Servicii pentru dezvoltarea afacerilor - îmbunătăţirea
infrastructurii de cercetare dezvoltare în scopul creşterii
competitivităţii economiei regionale

Măsura 5.7.3.1

Creştere a competitivităţii economice prin crearea şi
dezvoltarea unor locaţii care să asigure investitorilor utilităţile
necesare pentru demararea rapidă a activităţilor economice,

Măsura 5.7.3.2

Amenajarea, modernizarea de parcuri industriale, incubatoare
de afaceri, centre expoziţionale, centre de colectare a
produselor agricole, etc.;

Măsura 5.7.3.3

Diversificarea serviciilor pentru dezvoltarea afacerilor din
domeniul agricol (prelucrarea produselor agricole de toate
tipurile, distribuire şi întreţinere maşini agricole, comercializare
material săditor, etc.);

Direcţie acţiune 5.7.4

Servicii culturale Promovarea valorilor culturale

Măsura 5.7.4.1

Stimularea creaţiei contemporane în domeniul artelor vizuale, a
literaturii, a artelor interpretative;

Măsura 5.7.4.2

Continuarea proiectelor de promovare a artei hunedorene în
spaţiul regional, naţional şi european;

Direcţie acţiune 5.7.5

Servicii culturale Dezvoltarea culturii în plan local, ţinând
seama de specificul şi de potenţialul fiecărei zone şi păstrarea
unor tradiţii identitare, prezervarea meşteşugurilor şi formelor de
exprimare artistică

Măsura 5.7.5.1

Extinderea pieţei culturale, prin programe de educaţie prin
artă, prin atragerea tinerilor din localităţile rurale şi urbane la

între
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viaţa culturală
intrajudeţeană;

comunitară,

precum

şi

prin

cooperare

Măsura 5.7.5.2

Includerea în traseele de turism cultural, alături de
monumentele istorice, a zonelor cu bogate tradiţii populare şi
producţii artizanale;

Direcţie acţiune 5.7.6

Servicii culturale, reinserţia monumentelor istorice în viaţa
culturală a comunităţilor şi utilizarea acestui potenţial ca
resursă a turismului cultural

Măsura 5.7.6.1

Înfiinţarea unui Centru de Resurse Umane Judeţean pentru
perfecţionarea profesională a personalului din instituţiile
publice de cultură în domeniile marketingului cultural şi al
managementului de proiecte culturale ar crea o premisă
pentru revigorarea vieţii culturale în comunităţile locale;

Măsura 5.7.6.2

Rreabilitarea caselor memoriale, muzeelor bibliotecilor;

Măsura 5.7.6.3

Realizarea unui sistem unic de administrare integrată a acestor
centre de cultură;

Măsura 5.7.6.4

Realizarea zilei localităţilor principale;

Măsura 5.7.6.5

Realizarea de programe artistice pe spaţiul public sprijinite de

Măsura 5.7.6.6

Construirea unui parc botanic şi a unei grădinii zoo;

Măsura 5.7.6.7

Crearea unor spaţii publice pentru spectacole în aer liber;

Direcţie acţiune 5.7.7

Servicii culturale Dezvoltarea industriilor culturale şi conexe, ca
alternative la procesul de dezindustrializare a judeţului

Măsura 5.7.7.1

Utilizarea modelului de „parcuri tehnologice" şi a facilităţilor
oferite de acestea pentru extinderea numărului şi diversificarea
întreprinderilor industriale cu profil cultural, îndeosebi în zonele
cu şomaj structural ridicat;

Măsura 5.7.7.2

Modernizarea dispensarelor medicale;

Măsura 5.7.7.3

Asigurarea accesului populaţiei la servicii de educaţie;

Măsura 5.7.7.4

Asigurarea accesului populaţiei la servicii de cultură;

Măsura 5.7.7.5

Realizarea educaţiei igienico sanitare a populaţiei;

Măsura 5.7.7.6

Acţiuni educative cu părinţii pentru sprijinirea integrării copiilor
în procesul educaţional;

Măsura 5.7.7.7

Înfiinţarea de telecentre;

Măsura 5.7.7.8

Instruirea tinerei generaţii pentru păstrarea identităţii şi mândriei
comunitare;

Măsura 5.7.7.9

Reinoirea valorilor şi referinţelor simbolice;

Direcţie acţiune 5.7.8

Servicii culturale Dezvoltarea de e-service

Măsura 5.7.8.1

Dezvoltarea accesului şi utilizării de internet pentru toţi locuitorii
din judeţ;

Măsura 5.7.8.2

Realizarea GIS-ului pentru toate localităţile din judeţ;

Măsura 5.7.8.3

Realizarea cadastrului verde pentru toate localităţile din judeţ;

Măsura 5.7.8.4

Realizarea unei reţele de informaţii publice pe e-administraţie;
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OBIECTIV STRATEGIC 6 CONTEXTUL SUPRAREGIONAL
Obiectiv specific 6.1

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

Direcţie acţiune 6.1.1

Creşterea nivelului de dezvoltare socio-economică şi a
gradului de dotare cu servicii de tip urban a municipiului Deva,
Hunedoara, Brad, Orăştie, Petroşani pentru îndeplinirea rolului
teritorial de Rang II, conform PATN Secţiunea IV Reţeaua de
localităţi şi a propunerii de pol de importanţă supraregională

Măsura 6.1.1.1

Dezvoltarea parteneriatului dintre Deva, Hunedoara, Simeria,
Călan şi dintre Uricani, Lupeni, Aninoasa, Petrila, Petroşani,
Vulcan în scopul realizării relaţiilor de complementaritate
economică- socială-mediu;

Măsura 6.1.1.2

Echilibrarea reţelei de localităţi a judeţului şi racordarea sa la
reţeaua de localităţi a judeţelor învecinate;

Măsura 6.1.1.3

Realizarea arterelor majore de transport ca axe de dezvoltarecooperare între localităţi:
(1)

Autostrăzi - Constanţa-Feteşti-Bucureşti-Piteşti-Sibiu-SebeşDeva-Lugoj-Timişoara- Arad- Nadlac- axa prioritară 1 TEN-Tnr.7; drum expres Oradea-Beiuş-Deva, Simeria-PetroşaniTârgu Jiu, Arad-Ilia;

(2)

Căi feroviare: Coridorul IV European Curtici-Arad- SimeriaAlba Iulia- Braşov-Bucureşti-Feteşti-Constanţa Lucrări de
amenajare a căilor navigabile: pe râul Mureş de la frontieră
până la Alba Iulia -Port pe râul Mureş la Deva sau Simeria.

Măsura 6.1.1.4

Realizarea de proiecte în parteneriat cu localităţi aflate în zone
montane (de mediu, culturale, dezvoltare rurală, turism);

Măsura 6.1.1.5

Realizarea de proiecte de dezvoltare rurală cu localităţi din
judeţele vecine pe zone rurale cu caracteristici comune: zona
Valea Mureşului, zona Munţilor Apuseni, zona Valea Crişului.
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C.

PROGRAMUL DE MĂSURI

Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

1.Structura teritoriului
1.1. Cadru natural/mediu
Obiectiv general: Reabilitarea,
protecţia şi valorificarea durabilă a
elementelor mediului natural

Conştientizarea pericolelor reale cauzate de schimbările globale induse de
activităţile umane precum şi îmbunătăţirea percepţiei publice asupra
avantajelor folosirii unor produse şi servicii curate din punct de vedere
ecologic

I - II

Agenţia de
Protecţia Mediului
(APM); Consiliul
Judeţean, ONG, ISJ

Exploatarea raţională şi responsabilă a resurselor naturale neregenerabile

I - II - III

APM, CJ, agenţi
economici

Valorificarea resurselor de energie alternative: solară, geotermală, eoliană,
biomasă

I - II - III

Agenţi economici

Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere prin creşterea
suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solului şi biodiversităţii
împotriva factorilor distructivi naturali şi antropici

I - II - III

MADR, DSH, ITRSV

Reducerea impactului asupra mediului a construcţiei infrastructurii majore de I
transport

CJ Hunedoara, MTI

Reducerea emisiilor de substanţe poluante (SO2, NOx, CO2, pulberi) în timpul I - II
proceselor de producţie până la valori sub limitele admise la agenţii
economici: 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

Agenţii economici

Modernizarea şi adoptarea unor tehnologii nepoluante la toţi agenţii
economici care poluează atmosfera sau sunt susceptibili de poluarea
atmosferei;

Agenţii economici,
APM

1.2.Calitatea factorilor de mediu
Asigurarea calităţii factorilor de
mediu prin reducerea poluării
1. Îmbunătăţirea calităţii aerului

I - II
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
Reducerea emisiilor de poluanţi (în special pulberi în suspensie) din
intravilanul localităţilor prin fluidizarea traficului, folosirea cu precădere a
centurilor de ocolire, modernizarea şi întreţinerea drumurilor existente

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi
I - II

Consilii locale,
consiliul judeţean,
MTI

Fluidizarea traficului auto pentru reducerea congestionării (semaforizare şi
I - II
semnalizare, locuri de parcare) şi modernizarea transportului urban în condiţii
de sustenabilitate

CJ Hunedoara
Regia Autonomă
Judeţeană de
Drumuri şi Poduri
Hunedoara

Măsuri de stabilizare a întregii suprafeţe a haldei de zgură şi cenuşă a
CNCAF Minvest S.A. Deva

I

CNCAF MINVEST
S.A. DEVA

Stabilirea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul la care
să permită prevenirea interferenţelor antropice periculoase cu sistemul
climatic

I

APM

Implementarea cerinţelor de limitare a emisiilor de compuşi organici volatili
proveniţi din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii şi a
celor rezultate din depozitarea, încărcarea/descărcarea şi distribuţia
benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

I - II

APM

Susţinerea utilizării sistemelor de încălzire moderne cu randamente şi
eficienţă ridicată în scopul respectării standardelor de calitate pentru aerul
ambiental

I - II

APM
Consilii Locale
CJ Hunedoara

Promovarea utilizării energiilor alternative şi a echipamentelor eficiente din
punct de vedere energetic

I - II

APM
CJ Hunedoara

Adoptarea măsurilor specifice de limitare/reducere a emisiilor de praf în
aerul atmosferic pe durata executării lucrărilor de construcţii

I - II

CJ Hunedoara
Consiliile locale
Agenţii economici

Extinderea zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie, prin prevederi în
documentaţiile de urbanism:
– asigurarea de perdele vegetale între zonele industriale şi cele
rezidenţiale,
– condiţionarea eliberării autorizaţiilor de construire de respectarea
reglementărilor existente (suprafeţe minime obligatorii);

I - II

CJ Hunedoara
Consiliile locale
APM

Crearea perdelelor de protecţie forestiere de-a lungul arterelor majore de

I - II

Filiala Romsilva
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

transport pentru reducerea poluării fonice şi atmosferice rezultată din traficul
auto

2. Îmbunătăţirea calităţii apei

Hunedoara

Asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a
surselor generatoare de zgomote şi vibraţii, conform legislaţiei în vigoare

I - II

APM Hunedoara

Implementarea măsurilor de prevenire şi control integrat a poluării aerului

I - II

APM Hunedoara

Întocmirea programelor/planurilor pentru îmbunătăţirea calităţii aerului la
nivel local şi adoptarea acestora

I - II

Consilii locale
APM

Încadrarea în standardele de calitate a emisiilor de impurificatori din apele
evacuate de diversele unităţi socio-economice, în emisarii naturali şi/sau în
reţelele de canalizare a localităţilor

I

Agenţii economici

Completări şi modernizări în scopul obţinerii unor randamente de funcţionare I
superioare în cadrul serviciilor de gospodărire comunală respectiv la staţiile
de epurare în localităţile Deva, Brad, Haţeg, Călan Oraş Nou şi Baru; Limitele
maxime admisibile pentru indicatorii de calitate ce caracterizează apele
uzate la ieşirea din staţiile de epurare sunt cele prevăzute în Normativul
NTPA-001 privind stabilirea limitelor cu poluanţi a apelor industriale şi urbane
la evacuarea în receptorii naturali

Consiliile locale
CJ Hunedoara
Asociaţii de
dezvoltare
intercomunitare

Realizarea unor staţii de epurare a apelor uzate în localităţile: Crişcior, Vaţa
de jos, Sântuhalm, Hunedoara, Teliucu Inferior, Geoagiu

Consiliile locale
CJ Hunedoara

I

Corelarea capacităţii sistemelor de alimentare cu apă cu capacitatea
I - II
sistemului de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi utilizarea aparatelor
de contorizare a debitelor de apă captată, precum şi a celor de apă uzată
ce ajung în staţiile de epurare;
Branşarea consumatorilor individuali la sistemele de alimentare cu apă se va
realiza după execuţia şi punerea în funcţiune a sistemelor de canalizare şi a
staţiilor de epurare.

Consiliile locale
CJ Hunedoara
ADI AQUA PREST
Hunedoara Deva,
ADI apa Valea
Jiului Petroşani

Respectarea limitelor maxime admisibile pentru indicatorii de calitate pentru I - II
apele uzate evacuate din gospodării în reţeaua publică de canalizare
conform Normativului NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor
uzate în reţelele de canalizare (HG nr. 352/2005 pentru modificarea şi
completarea HG nr. 188/2002)

APM Hunedoara
Agenţii economici

Lucrările de traversare a albiilor râurilor (poduri, podeţe, conducte, linii

Consiliul Judeţean

I - II
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

electrice) se vor realiza cu asigurarea condiţiilor normale de scurgere a
apelor mari

3. Reabilitarea solului degradat în
urma activităţilor antropice

Hunedoara, Consilii
locale,
C.N.A.D.N.R.D.R.D.P. Timişoara

Controlul depozitării deşeurilor rezultate din construcţii şi a altor deşeuri, al
evacuării apelor neepurate în albiile şi pe malul cursurilor de apă

I - II

Consiliile locale

Documentaţiile de urbanism vor delimita şi vor preciza regulamentul de
construire restrictiv pentru zonele de inundabile şi a celor de protecţie
hidrogeologică

I - II

Consiliile locale
Consiliul Judeţean

Respectarea strictă a interdicţiilor de construire în zonele inundabile şi a
I - II
condiţiilor legale de amplasare a lucrărilor/construcţiilor în zonele inundabile
numai cu avizul de amplasament şi avizul de gospodărire a apelor eliberat
de autorităţile de gospodărirea apelor

Consiliile locale

Desfiinţarea batalurilor de stocare a rezidurilor lichide de orice natură, care
nu au protecţie impermeabilizată

I

APM Hunedoara
agenţii economici

Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror substanţe lichide I
poluante

Agenţii economici
APM Hunedoara

Respectarea tehnologiilor de utilizare şi tratare a terenurilor cu îngrăşăminte
chimice şi pesticide şi utilizarea acestora numai pe baza studiilor
agrochimice
Promovarea utilizării îngrăşămintelor organice, cu evitarea scurgerilor din
gospodăriile individuale în cursurile de apă

I - II

CJ Hunedoara
APM Hunedoara

Introducerea şi respectarea strictă a măsurilor de control a păşunatului în
interiorul ariilor naturale protejate

I

Consilii locale
APM Hunedoara

Stoparea defrişărilor şi intensificarea programelor de refacere a pădurilor

I

Filiala Romsilva
Hunedoara

Reconstituirea pădurilor până la 40% în zona montană şi de deal şi până la
20% în zona de câmpie, prin împădurirea terenurilor degradate sau cu
potenţial de degradare (alunecări de teren) şi împădurirea terenurilor
improprii culturilor agricole sau a celor cu productivitate foarte scăzută

I - II

Filiala Romsilva
Hunedoara
ITRSV Timiş
Ocoale silvice
private

Măsuri de control asupra activităţilor ce determină poluarea solului,

I

APM Hunedoara
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

modificarea structurii sau a tipului de sol, evitarea pierderilor de pământ prin
utilizarea pământului excavat în reamenajarea şi restaurarea terenurilor

4. Conservarea biodiversităţii

Garda de mediu

Închiderea platformelor de depozitare a deşeurilor din localităţile urbane
neconforme va fi urmată de reabilitarea suprafeţelor de sol eliberate

I

APM Hunedoara
Consiliile locale
Garda de mediu

Obiectivele industriale, agricole, de comerţ, turism, prestări servicii ce se vor
înfiinţa în teritoriul administrativ al localităţilor va urma procedura legală de
reglementare cu privire la protecţia mediului

I - II

Consiliile locale

Restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a
speciilor din flora şi fauna sălbatică periclitate, vulnerabile, endemice şi rare

I - II

APM Hunedoara,
Consiliile locale
Parcul naţional
Retezat
Parcul Natural
Grădiştea
Munceluluicioclovina
Parcul Naţional
Defileul Jiului
Parcul Natural
Geoparcul
Dinozaurilor
Custozii de
rezervaţii

Elaborarea unor studii de specialitate pentru identificarea speciilor de floră şi I
faună periclitate, vulnerabile, endemice şi rare pentru stabilirea stării
favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor ţi măsurile adecvate
Promovarea prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului la
nivel local/zonal a unei utilizări durabile a bunurilor din patrimoniul natural şi
păstrarea integrităţii funcţionale a tuturor ecosistemelor

I - II

Administrarea ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de măsuri care să I - II
asigure un regim special de protecţie şi conservare conform dispoziţiilor
legale (Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007);
Obligativitatea condiţionării intervenţiilor în interiorul şi vecinătatea ariilor

Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale
Protejate
şi custozii de
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

protejate de obţinerea avizului emis de structurile lor de administrare

rezervaţii
CJ şi Consiliile
locale

I - II - III
Măsuri şi acţiuni pentru eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a
declanşării fenomenelor de alunecare din cauze naturale şi antropice:
– îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de
îmbunătăţiri funciare aplicate în complex cu alte tipuri de lucrări
(hidroameliorative şi agropedoameliorative) funcţie de modul de utilizare
a terenului;
– îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi
prin lucrări de colectare şi evacuare a apei;
– captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj
pe versanţi;
– lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea crăpăturilor) pe
versanţii afectaţi de alunecări active şi pe terenuri cu alunecări
stabilizate;
– monitorizarea zonelor critice din punct de vedere al stabilităţii terenurilor
în zonele cu lucrări de decopertare şi excavare şi a zonelor de
exploatare;
– stoparea defrişărilor ilegale de pe versanţii împăduriţi - stabilizarea şi
valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri şi însămânţare cu
amestec de ierburi care, prin consumul mare de apă, asigură protecţia
antierozională şi stabilizarea versanţilor;
– executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel - evitarea executării de
căi de comunicaţii (drumuri, căi ferate) pe versanţii instabili;
– evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii de orice fel în zone cu
alunecări de teren active indiferent de cauza acestora se propune;
– întocmirea hărţilor risc la alunecări de teren (conform Legii 575/2001) mai
ales în zone în care există elemente importante supuse riscului şi
declararea acestora ca „zone de risc la alunecări de teren”;
– Consolidarea versanţilor instabili prin lucrări de artă speciale (ziduri de
sprijin, etc.);
– Monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren active produse în

Ministerul Mediului
şi Pădurilor
Agenţia de
Protecţie a
Mediului
Hunedoara
Garda de Mediu
Hunedoara
Comitetul judeţean
pentru situaţii de
urgenţă
Comitetele locale
pentru situaţii de
urgenţă
CJ
Consiliile locale

1.2.Factori de risc natural
Prevenirea şi protecţia faţă de
riscurile naturale în scopul gestionării
eficiente a resurselor materiale şi
prevenirii dezastrelor 1.Identificarea,
atenuarea sau anihilarea efectelor
fenomenelor distructive ale alunecări
de teren
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

–
–
–
–
–
–
–

2. Apărarea aşezărilor umane şi a
obiectivelor socio-economice
împotriva riscului la inundaţii

–
–
–
–
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

perioada 2006-2007: Deva- municipiu Deva, zona Cetate, sat Criştur,
Comuna Brănişca- sat Târnava; sat Homorod; comuna Dobra; comuna
Densuş, comuna Răchitova; Petrila; Teliucul inferior, Buituri, Ghelari,
Lupeni, comuna Luncoiul de Jos, comuna Buceş, comuna Blăjeni,
comuna Vata de Jos, satul Valea Bradului, zona Dincu Mare –Tămăşasa;
zona Alun –Tirsa; zona Baraj Retezat – Cabana Rotunda; zona Lac Cinciş Topliţa; zona Silvaşu de Sus - Mănăstirea Prislop; zona Ormindea;zona
Cabana Căprioara; zona Criş - Grosuri şi Blăjeni; zona Rişculiţa;
Monitorizarea zonelor menţionate în Legea nr.575/2001;
Monitorizarea alunecărilor din zona Brad, Crişcior, Zdrapţi;
Monitorizarea alunecărilor produse în ultimii ani;
Reconstrucţia ecologica a zonelor cele mai afectate de degradări;
Lucrări de combatere a eroziunii solului şi a alunecărilor de teren;
Măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren
superficiale sau alunecările cu profunzime medie şi mare;
Măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren care au o
influenţe importante asupra desfăşurării circulaţiei în următoarele zone:
- DJ 668 zona Dincu Mare –Tămăşasa,
- DJ 668A zona Alun –Tirsa,
- DJ 685 zona Baraj Retezat – Cabana Rotunda,
- J 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.
Monitorizarea zonelor menţionate în Legea nr.575/2001şi celelalte zone în II
care s-au produs inudaţii în ultimii ani;
întocmirea hărţilor risc la inundaţii (conform Legii 575/2001);
Reabilitarea şi/sau realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva
inundaţiilor;
Bazinul Mureşului, Crişurilor şi Jiului;
În curs de elaborare:
- regularizare şi apărare de mal Valea Luncanilor pe sectorul Boşorod-

Consiliul judeţean
Consiliile locale
Comitetul judeţean
pentru situaţii de
urgenţă
Comitetele locale
pentru situaţii de
urgenţă
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
Strei-Streisantgeorgiu,
regularizare râu Sibişel în zona localităţii Sânpetru, Săcel, Brădeşti,
Sântamărie Orlea,
- regularizare râu Orăştie pe sectorul Orăştie-Costeşti,
- consolidare mal râul Mureş pe sectorul localităţii Aurel Vlaicu,
- recalibrare albie 5km şi apărare de maluri 3,7km valea Luncoi,
- reprofilare albie 8,75km şi consolidări de mal 3,9km valea Bucureşci,
- Propuse
- regularizare pârâu Boz şi afluenţi în zona Brănişca,
- regularizare râu Cerna amonte de acumularea Cinciş, com. Teliucu
Inferior,
- apărare de mal râul Mureş în zona localităţii Stretea, com. Dobra,
- regularizare şi consolidări de mal pârâul Ohaba pe sectorul OhabaPonor, com. Pui,
- regularizare şi consolidări de mal Valea Seacă în zona comunei Ilia,
- îndiguire şi regularizare râu Mureş în zona Gurasada,
- Regularizare râu Sibişel pe sectorul Sibişel-Castau-Orăştie,
- Apărări de mal râu Mureş în zona parcului dendrologic Simeria,
- Regularizare pârâu Crivadia şi afluenţi în comuna Băniţa,
- Regularizare pârâu Romos şi pârâu Aurel Vlaicu,
- Regularizare râu Galbena pe sector Densuş-Haţeg,
- Regularizare şi apărări de al râu Geoagiu pe sector Geoagiu-Bozeş,
- Regularizare albie 1,06km şi refacere de dig 0,3km valea Ribiţa,
- Amenajare albie 1,15km, îndiguire 0,65km , protecţii mal 0,95km valea
Vaţa,
- Recalibrare albie 1km, apărări de mal 0,2km valea Baldovin,
- Regularizare de albie 2,54km, apărări de mal 0,75km valea Ţebea,
- Îndiguire 3km, consolidare de mal 1,5km valea Uibăreşti,
- Reprofilare albie 15,6km, protecţii mal 6km, ziduri de sprijin 2,26km
valea Obârşia,
- Reprofilare albie 3,7km, apărări de mal 1,8km valea Crişan.
Asigurarea împotriva riscului de inudaţii prin lucrări aferente la:
- LEA 400kv Mintia – Sibiu; Arad-Mintia (zona traversării râului Mureş),
- LEA 220 kv Mintia-Alba Iulia (zona traversării râurilor Cerna şi Strei),
-

–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi
Administraţia
Naţională „Apele
Române” -Direcţiile
Apelor Mureş,
Crişuri şi Jiu
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
-

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

LEA 220kv Timişoara – Mintia (zona traversării râului Bega),
LEA 220Kv Mintia- Hăşdad (zona traversării râului Cerna),
LEA 220kv Hăşdad – Oţelărie Hunedoara (zona traversării râului
Cerna),
LEA 220kv Hăşdad – Baru Mare (zona traversării râului Râu Mare),
LEA 220 kv Baru Mare – Paroşeni (zona traversării Jiului de Vest),
LEA 220 Kv Hăşdad – Retezat (zona traversării râului Râul Mare şi Strei).

Solicitarea evaluării de mediu ante proiect şi derularea evaluărilor de impact
din faza studiilor de fezabilitate pentru lucrările de amenajare a cursurilor de
apă, în scopul diminuării impactului asupra vieţuitoarelor acvatice;
Asigurarea prin lucrările de apărare împotriva inundaţiilor de zone umede
inundabile cu rol de menţinere a diversităţii biologice şi de atenuare a
viiturilor

Administraţia
Naţională „Apele
Române” -Direcţiile
Apelor Mureş
APM Hunedoara

1.3.Amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industriale
1. Dezvoltarea politicii judeţene în
vederea implementării unui sistem
integrat de gestionare a deşeurilor

Respectarea PJGD - Realizarea staţiilor de transfer în localităţile: Brad, Haţeg I - II

2. Depozitarea deşeurilor în
Reducerea poluării factorilor de mediu prin sistarea activităţii şi închiderea
I - II 2009 conformitate cu cerinţele legislaţiei în etapizată a depozitelor de deşeuri menajere neconforme existente: Rapoltu 2018
domeniul gestionării deşeurilor în
Mare, Deva, Orăştie, Vulcan, Aninoasa
scopul protejării sănătăţii populaţiei şi
a mediului

3. Eliminarea deşeurilor în
–
conformitate cu cerinţele legislaţiei în
domeniul gestiunii deşeurilor în scopul –
protejării sănătăţii populaţiei şi a
mediului
–

Închiderea depozitelor din Brad, Hunedoara, Călan, Haţeg, Geoagiu,
Petrila, Lupeni, Uricani care au încetat activitatea;
Sistarea activităţii de depozitare în depozitele urbane neconforme din
localităţile Rapold Mare, Deva, Orăştie, Vulcan, Aninoasa;
Închiderea depozitelor Rapoltu Mare, Deva, Orăştie, Vulcan, Aninoasa,
conform prevederilor legale în vigoare - închiderea şi ecologizarea

Consiliile locale:
Consiliul Judeţean;
Parteneriat public
privat;
Operatorii de
depozite
Consiliile locale:
Consiliul Judeţean;
Parteneriat public
privat; ADI pe
deşeuri
Operatorii de
depozite

Consiliile locale:
Consiliul Judeţean;
Parteneriat public
privat; ADI pe

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 290/340

Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–

4. Reducerea impactului negativ al
deşeurilor industriale asupra mediului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

spaţiilor de depozitare din mediul rural;
Asigurarea transportului deşeurilor corelat cu închiderea depozitelor
neconforme şi a spaţiilor de depozitare din mediul urban
corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării
impactului asupra mediului.

deşeuri
Operatorii de
depozite

Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a
minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane. Implementarea
unui sistem de colectare separată a deşeurilor periculoase din deşeurile
municipale, conform prevederilor legale.
Tratarea corespunzătoare, în instalaţii autorizate, a deşeurilor periculoase
municipale colectate separat.
Eliminarea deşeurilor periculoase municipale în instalaţii autorizate.

I - II

Consiliile locale:
Consiliul Judeţean
Parteneriat public
privat;
Operatorii de
depozite

Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile la depozitare
– prelucrarea deşeurilor biodegradabile provenite de la populaţie prin
implementarea sistemului de colectare selectivă în municipii şi oraşe şi a
deşeurilor stradale şi spaţii verzi;
– construirea unor staţii de compost la Brad;
– încurajarea compostării în gospodării în zona rurală.

I - II

Consilii locale;
Consiliul Judeţean;
Operatorii de
salubritate

Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor menajere în mediul urban şi
I - II
rural:
– Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, în toate
localităţile judeţului, atât la nivelul gospodăriilor populaţiei, cât şi în
zonele publice;
– Extinderea colectării deşeurilor în mediu rural prin înfiinţarea punctelor de
colectare şi creşterea coeficientului de colectare selectivă (în comunele
limitrofe oraşelor).

Consilii locale;
Operatorii de
salubritate

Reabilitarea zonelor afectate de eliminarea necontrolată a deşeurilor
I - II - III
industriale nepericuloase asupra mediului care nu corespund în totalitate
cerinţelor de protejare a mediului înconjurător:
– haldele de steril zgură şi cenuşă şi iazurile de decantare ale companiilor
S.C. Mittal Steel Hunedoara S.A., CNCAF Minvest S.A. Deva, CNH
Petroşani, S.C. Termoelectrica S.A., S.C Electrocentrale Deva S.A., S.C.
OMYA Calcita S.A Vaţa de Jos, S.C. Talc Dolomita S.A. Zlaşti;
– depozitelor de deşeuri menajere ale localităţilor Deva, Brad, Hunedoara,

APM Hunedoara
Consiliile locale;
Operatorii de
salubritate
Parteneriat public
privat
Agenţi economici
deţinători de staţii
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Orăştie, Haţeg, Petroşani, Vulcani, Simeria, Anina, Uricani, Petrila,
Geoagiu.
Reabilitarea şi diminuarea nivelului de poluare a zonelor afectate de
eliminarea necontrolată a deşeurilor industriale:
– curăţarea şi recuperarea siturilor poluate care afectează pânza de apă
şi reprezintă un pericol pentru populaţie;
– diminuarea cantităţii de deşeuri industriale depozitate în mod
necontrolat;
– monitorizarea conformării depozitarii deşeuri industriale;
– utilizarea nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultură.
Gestiunea deşeurilor de echipamente electrice, electronice şi restricţiile de
folosire a anumitor substanţe periculoase în echipamente electrice şi
electronice.

de epurare
Consiliul judeţean

5. Conştientizarea locuitorilor de
beneficiile rezultate din proiect,
separarea colectării deşeurilor şi
reciclarea acestora

Prevenirea poluării şi generării deşeurilor prin educarea populaţiei:
– organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a
populaţiei, de către toate părţile implicate;
– organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare în
unităţile şcolare.

I - II - III

Consiliile locale;
APM; Mass-media;
Inspect. Şcolar;
Parteneriat public
privat

6. Factori de risc datorate pericolelor
de accident major (producerea unei
emisii importante de substanţă, a
unui incendiu sau a unei explozii ,
care rezultă dintr-un process
necontrolat în cursul exploatarii
oricarui amplasament, care intră sub
incidenţa acestei hotărâri şi care
conduce la apariţia imediată a sau
intirziată a unor pericole grave
asupra sănătăţii populaţiei şi/sau
asupra mediului, în interiorul sau
exteriorul amplasamentului şi în care
sunt implicate una sau mai multe
substanţe periculoase) în care sunt
implicate substanţe majore

Luarea de măsuri necesare pentru ca politicile de dezvoltare şi amenajare a I - II - III
teritoriului sau alte politici relevante şi procedure de punere în aplicaţie a
acestora să ţină cont, de existenţa 3 obiective de risc major (RM):
– S.C. Gaz Haţeg S.A. – localitatea HAŢEG,
– S.C. Petrom S.A. Depozitul Rezerva de Stat Barcea – localitatea Deva,
– C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Lonea – localitatea Petrila,
– si 12 obiective de risc minor (Rm),
– C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Lonea – localitatea Petrila,
– C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Livez eni– localitatea
Aninoasa,
– C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Vulcan Depozit Central–
localitatea Vulcan,
– C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Vulcan – localitatea Vulcan,
– C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Lupeni – localitatea Lupeni,
– C.N.H. S.A. Petroşani – exploatarea minieră Uricani – localitatea Uricani,
– C.N.C.A.F.Minvest S.A. Deva – localitatea Deva,

Consiliul judeţean,
Consiliile locale;
APM;
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–
–
–
–
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

S.C. Key Safety System RO S.R.L.- localitatea Ribiţa,
S.C. Minprod 2005 S.R.L. – Localitatea Şoimuş,
S.C. Explomin Industries S.R.L.,
S.C.Electrocentrale Deva S.A. – localitatea Mintia,
S.C. Termoelectrica S.A. Sucursala Electrocentrale Paroşeni- localitatea
Paroşeni.

Necesitatea stabilirii unor distanţe adecvate, stabilite de nivelul de pericol,
între amplasamentele cărora sunt aplicate prevederile HG 804/2007 şi
zonele rezidenţiale, clădiri şi zone de utilitate publică, căi principale rutiere,
zone de recreere şi zone protejate de interes sensibilitate deosebită

I - II - III

Consiliul judeţean,
Consiliile locale;
APM;

Necesitatea unor măsuri tehnice suplimentare astfel încit să se reducă
riscurile pentru populaţie, în cazul amplasamentelor existente

I - II - III

Consiliul judeţean,
Consiliile locale;
APM;

Rezervaţii naturale - măsuri active de gospodărire pentru a asigura
menţinerea habitatelor, şi/sau în vederea protejării anumitor specii, grupuri
de specii sau comunităţi biotice; Pot fi admise activităţi ştiinţifice, activităţi
turistice, activităţi educaţionale şi unele activităţi de valorificare durabilă a
unor resurse naturale

I - II

ANANP, Direcţia
silvica Hunedoara
Custozii de
rezervaţii

Rezervaţii ştiinţifice- asigurarea unui regim strict de protecţie prin care
habitatele sunt păstrate într-o stare pe cât posibil neperturbată; interzicerea
desfăşurării oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare,
educaţie şi ecoturism cu limitările desrise în planul de management

I - II

Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale
Protejate

Parcuri naturale- menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura
prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea
folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea
activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale; posibilităţi
de recreere şi turism şi încurajarea activităţilor ştiinţifice şi educaţionale

I - II

ANANP, Direcţia
silvica Hunedoara
APM Hunedoara
Consilii locale

2. Patrimoniul natural şi construit
1. Administrarea ariilor naturale
protejate printr-un ansamblu de
măsuri de protecţie şi conservare

Zone umede de importanţă internaţională- conservarea şi utilizarea durabilă I - II
a rezervelor biologice pe care le generează, în conformitate cu prevederile
Convenţiei privind conservarea zonelor umede de importanţă
internaţională, în special ca habitat al păsărilor sălbatice

ANANP APM
Hunedoara
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

2. Protejarea şi valorificarea
patrimoniului cultural construit

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Arii de protecţie specială avifaunistică- evitarea deteriorării habitatelor
naturale şi a habitatelor speciilor, precum şi a perturbării speciilor
readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a
habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări
migratoare sălbatice mai ales a celor prevăzute în anexele 3 şi 4A (OUG nr.
57/2007)

I - II

ANANP
APM Hunedoara
Custozii de
rezervaţii

Situri de importanţă comunitară- menţinerea sau restaurarea la o stare de
conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa nr. 2 (OUG nr.
57/2007) sau a speciilor de interes comunitar din anexa nr. 3 (OUG nr.
57/2007)

I - II

ANANP
APM Hunedoara
Custozii de
rezervaţii

Protecţia şi valorificarea zonelor cu valoare istorică şi a ansamblurilor cu I - II
valoare urbanistică sau arhitecturală, prin adoptarea de reglementări
specifice de urbanism (PUZCP) şi studii de dezvoltare integrată (accesare de
fonduri structurale):
– centrul istoric urban din Deva împreună cu centrul modern construit în
anii ’60;
– extinderea protecţiei ansamblului de arhitectură a Pieţei Libertăţii din
municipiul Hunedoara, printr-o arie urbană care să se racordeze cu zona
de protecţie a castelului;
– ansambluri centrale rurale în satele şi comunele: Bulzeştii de Jos, Bulzeştii
de Sus, Obârşa, Rişculiţa, Leaut, Dobroţ, Ribiţa, Vaţa de Jos, Lăpugiu de
Sus, Ruseşti, Tisa, Lăpuşnic, Bătrâna, Muncelu Mare, Leleşe, Ruda,
Orăştioara de Jos, Orăştioara de Sus, Bucium, Ludeştii de Jos, Silvaşu de
Sus.

Consiliile locale
Consiliul Judeţean
MDRT

Obligativitatea
întocmirii
studiilor
istorice
pentru
fundamentarea I - II
documentaţiilor de urbanism, pe baza cărora se vor delimita zonele
construire protejate, cu regulamentele aferente pentru obiectivele cu
valoare de patrimoniu din Lista MCC 2009 în vederea protejării şi valorificării
acestora

Consiliile locale

I - II

Consiliile locale
MDRT

Realizarea de documentaţii de urbanism (planuri urbanistice zonale sau de
detaliu pentru ansambluri) pentru obiectivele cu valoare de patrimoniu din
Lista MCC 2009 în vederea protejării şi valorificării acestora (palate, cetăţi
medievale, biserici şi mânăstiri, biserici de lemn)
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Dezvoltarea integrată a zonelor cu concentrare de valori de patrimoniu I - II
cultural: - Zone de interes general din punct de vedere al concentraţiei de
monumente construite: 1. Vaţa de Jos, Baia de Criş, Tomeşti, Brad, Bulzeştii
de Sus, Ribiţa. 2. Brăşnica, Vălişoara, Băiţa. 3. Zam, Burjuc, Gurasada,
Lăpugiu de Jos, Dobra, Ilia, Veţel. 4. Bunila, Leleşe, Ghelari, Topliţa. 5.
Răchitova, Toteşti, Râu de Mori, Sălaşu de Sus, Sântămăria-Orlea, Haţeg,
Bretea Română. 6. Pui, Baru, Băniţa. – Zone cu grupări de situri arheologice
preistorice: Balşa, Geoagiu, Rapoltu Mare, Simeria, Turdaş, Orăştie, Romos. –
Zone cu grupări de situri arheologice dacice şi romane: Sarmizegetusa,
Călan, Boşorod, Orăştioara de Sus, Beriu, Geoagiu

Consiliile locale
Consiliul Judeţean
MDRT

Renovarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului construit cu prioritate:
– introducerea pe lista monumentelor protejate a Halelor de tip
„seccession” pentru reparaţii utilaje căi ferate din Simeria

ONG, investitori
privaţi
CJ, CL, Ministerul
Culturii şi
Patrimoniului
Naţional

I - II

I - II
Elaborarea studiilor de specialitate pentru inventarierea exactă - localizare
precisă, relevee, expertiza structurală - a monumentelor istorice şi siturilor
arheologice propuse în vederea clasării din următoarele municipii, oraşe şi
localităţi: Deva, Hunedoara, Simeria, Brad, Geoagiu, Haţeg, Orăştie, BalşaBalşa, Băniţa-Băniţa, Căstău-Beriu, Ciucuş-Beriu, Blăjeni-Blăjeni, TârsaBoşorod, Mihăileni-Buceş, Strei-Călan, Crişcior-Crişcior, Sântuhalm-Deva, Loc.
Aurel Vlaicu-Geoagiu, Geaogiu-Băi-Geoagiu, Chimindia-Hărău, Silvaşu de
Jos-Haţeg, Bucium-Orăştioara de Sus, Ludeştii de Sus-Orăştioara de Sus,
Ocolişu Mic-Orăştioara de Sus, Peştişu Mare-Peştişu Mare, Ciulpaz-Peştişu Mic,
Josani-Peştişu Mic, Nandru-Peştişu Mic, Rapoltu Mare-Rapoltu Mare, CrişanRibiţa, Romoş-Romoş, Zeicani-Sarmizegetusa, Sarmizegetusa-Sarmizegetusa,
Breazova-Sarmizegetusa, Hobiţa-Grădişte-Sarmizegetusa, ZeicaniSarmizegetusa, Uroi-Simeria, Loc. Simeria Veche-Simeria, Simeria VecheSimeria, Săuleşti-Simeria, Loc. Şoimuş-Şoimuş, Cinciş-Cerna-Teliucu Inferior,
Pricaz-Turdaş, Loc. Turdaş-Turdaş, Veţel-Veţel, Herepeia-Veţel

Consilii locale
DJCCPCN

Reconversia funcţională a unor obiective culturale în vederea valorificării
I - II
prin introducerea acestora în circuitul economic: - studii de specialitate
pentru tipuri de obiective care se pretează la conversie turistică- reabilitarea

Consiliile locale
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

„Liniei ferate industriale cu ecartament îngust Brad-Crişcior”, judeţul
Hunedoara
Realizarea unui „Muzeu al Epocii Industriale” şi introducerea pe listă, ca
I
monument industrial (sit industrial), a unei părţi din zona fostului Combinat
Siderurgic Hunedoara, conform propunerii conţinute de documentaţia PATZI
Deva-Hunedoara-Simeria

Consiliul local
Hunedoara
Investitori privaţi
DJCCPCN

Dezvoltarea unei reţele de obiective culturale, conţinând monumente şi
ansambluri de arhitectură, în scopul gestionării şi valorificării în comun a
acestora în corelare cu itinerariile turistice (trasee culturale)

I - II

Consiliile locale
Consiliul Judeţean
DJCCPCN

Valorificarea prin proiecte culturale complexe a patrimoniului cultural şi
etnografic din localităţile rurale

I - II

Consiliile locale
MDRT, MCPN

Promovarea regulamentelor urbanism care să păstreze tipurile tradiţionale
de aşezare rurală, specificul locuirii, tehnici de construire în scopul păstrării
peisajelor culturale specifice

I - II - III

Consiliile locale
Consiliul Judeţean
MDRT

Valorificarea prin proiecte culturale complexe a patrimoniului cultural şi
etnografic şi localităţile rurale - toate localităţile rurale care deţin elemente
de patrimoniu cultural

I - II - III

Consiliile locale
Consiliul Judeţean
ONG, învestitori
privaţi
MDRT

Realizarea de programe de valorificare a patrimoniului cultural având un
caracter integrat/tematic

I - II - III

Consiliile locale
Consiliul Judeţean
ONG, învestitori
privaţi
MDRT

Realizarea de programe de valorificare a patrimoniului cultural împreună cu I - II
patrimoniul natural valoros - promovarea unor zone specifice: comunele
Sarmizegetusa, Orăştioara de Sus, Boşorod

Consiliile locale
Consiliul Judeţean
ONG, învestitori
privaţi
MDRT

Măsuri specifice de protejare a valorilor de patrimoniu în zonele de
construcţie a reţelei rutiere majore

I

Consiliile locale MTI

Realizarea/îmbunătăţirea căilor de acces către obiectivele culturale -

I

Consiliile locale

PATJ HUNEDOARA [iunie 2010]
Partea a III-a – Strategia de dezvoltare teritorială a judeţului Hunedoara – pe obiective şi direcţii de dezvoltare – şi planul de măsuri

pagina 296/340

Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei

Realizarea unitară a sistemelor de informare/semnalizare a monumentelor
istorice

Consiliul Judeţean
MDRT
MCPN
I -II

Desemnarea de noi obiective ce trebuie incluse în categoria monumentelor I -II
istorice cu valoare de patrimoniu

Consiliile locale,
ONG, învestitori
privaţi
DJCCPCN

3. Reţeaua de localităţi
3.1. Structura, ierarhizare
1. Dezvoltarea unei reţele de
localităţi policentrice, echilibrate în
teritoriu şi racordate la sistemul urban
naţional/regional

I - II - III
Îmbunătăţirea nivelului de dotare a localităţilor urbane mici, conform
legislaţiei în vigoare (Legea 351/2001) pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor
centrale, echilibrarea reţelei de localităţi şi creşterea nivelului de trai al
locuitorilor (Aninoasa, Călan, Geoagiu, Haţeg, Petrila, Simeria, Uricani)

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Asigurarea dotărilor sanitare, de învăţământ, culturale şi echiparea tehnicoedilitară a oraşelor în conformitate cu prevederile Legii 351/2001, Anexa II

I - II - III

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Promovarea specializării funcţiilor economice ale localităţilor în paralel cu
asigurarea relaţiilor de complementaritate în zonele de cooperare, pentru
eficientizarea utilizării resurselor

I - II - III

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile urbane de
I - II - III
tip aglomeraţie urbană aflate la distanţele mici pentru realizarea de
proiecte de infrastructură, colaborare economică, proiecte culturale ş.a.:
– Aglomeraţie urbană -TZI DHS - Deva, Archia, Săuleşti, Sântuhalm, Simeria,
Cărpiniş, Uroi, Simeria Veche, Bârcea Mare, Bârcea Mică, Criştur, Tâmpa,
Totia, Băcia, Peştişu Mare, Almaşu Mic, Peştişu Mic, Mănerău, Batiz,
Petreni, Sîncrai, Sântămăria de Piatră, Călanu Mic, Strei Săcel, Călan,
Răcăştie, Boş, Zlaşti, Groş, Teliucu Inferior, Nădăştia de Jos, Nădăştia de
Sus, Strei, Ohaba Streiului, Streisângeorgiu;
– Aglomeraţie urbană TZI PETROŞANI – Răscoala, Petrila, Jieţ, Petroşani,
Iscroni, Dealu Babii, Aninoasa, Vulcan, Jiu Paroşeni, Lupeni, Uricani, Valea
de Brazi, Câmpu lui Neag.

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile urbane mici

Consiliul Judeţean

I - II - III
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

şi localităţile rurale învecinate (zona Brad, zona Haţeg, zona Orăştie) pentru
realizarea de proiecte integrate destinate revitalizării zonelor aflate în declin

Consiliile locale

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile localităţile
I - II
urbane şi rurale învecinate care fac parte din coridoarele urbane pentru
realizarea de proiecte integrate destinate revitalizării zonelor aflate în declin:
– Deva-Oradea DN 76 - Ocişor, Ociu, Basarabeasa, Prăvăleni, Vaţa de Jos,
Livada, Brotuna, Târnava de Criş, Prihodişte, Birtin, Tătăreştii de Criş, Şteia,
Văleni, Birtin, Cărăstău, Râşca, Baia de Criş, Lunca, Ţebea, Ribiţa, Crişan,
Brad, Mesteacăn, Luncoiu de Jos, Stejărel, Luncoiu de Sus, Ormindea,
Dudeşti, Podele, Vălişoara, Dealu Mare, Săliştioara, Sulighete, Stoieneasa,
Lunca, Fornădia, Câinelu de Jos, Chişcădaga, Păuliş, Bejan, Bejan
Târnăviţa;
– Brad - DN 74 - Ţărăţel, Ruda Brad, Barza, Crişcior, Zdrapţi, Mihăileni, Buceş,
Buceş-Vulcan;
– Arad - Deva -Sibiu DN 7 - Zam, Tămăşeşti, Sălciva, Pojoga, Glodghileşti,
Burjuc, Tătăreşti, Tisa, Cîmpuri de Sus, Gurasada, Câmpuri Surduc, Stretea,
Ulieş, Gothatea, Cuieş, Ilia, Săcămaş, Bretea Mureşană, Dumbraviţa,
Leşnic, Veţel, Brănişca, Rovina, Herepeia, Mintia, Deva, Rapoltu Mare,
Râpaş, Spini, Turmaş, Mărtineşti, Turdaş, Orăştie, Pricaz, Căstău, Gelmar,
Aurel Vlaicu;
– Lugoj - Deva DN 68A – Costeşti, Ohaba, Lăpugiu de Jos, Teiu, Grind,
Lăsău, Abucea, Dobra, Lăpuşnic, Brâznic;
– DN 66 – Ruşi, Băţălar, Ocolişu Mare, Măceu, Bretea Romănă, Bretea
Streiului, Plopi, Gînţaga, Covragiu, Bercu, Bucium, Balomir, Haţeg,
Sântămăria Orlea, Bărăştii Haţegului, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră,
Sălaşu de Jos, Băieşti, Ruşor, Zăvoi, Rîul alb, Galaţi, Fizeşti, Federi, Pui,
Ohaba Ponor, Ponor, Livadia, Râul Bărbat, Valea Lupului, Baru, Petros,
Crivadia, Merişor, Băniţa;
– DN 68 – Nălaţvad, Copaci, Vadu, Reea, Toteşti, Păclişa, Unciuc, Cârneşti,
Peşteana, Peşteniţa, Ostrov, Ostrovu Mic, Breazova, Sarmizegetusa,
Hobiţa Grădişte, Zeicani.

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile localităţile
rurale învecinate care fac parte din arii interstiţiale pentru realizarea de
proiecte integrate destinate revitalizării zonelor aflate în declin

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

I - II
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–

–

–

–

–
–
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Ciungani, Vaţa de Sus, Căraci, Almăşel, Pogăneşti, Almaş-Sălişte,
Micăneşti, Cerbia, Godineşti, Boiu de Sus, Petreşti, Brădăţel, Runcşor,Vica,
Boiu de Sus, Boiu de Jos, Valea, Dănuleşti, Cărmăzăneşti, Bacea, Valea
Lungă, Sîrbi, Boz, Târnăviţa, Târnava, Căbeşti, Gialacuta, Furcşoara,
Bărăştii Iliei, Căraci;
Obârşa, Dobroţ, Leauţ, Tiuleşti, Tomeşti, Valea Mare de Criş, Baldovin,
Rîşculiţa, Uibăreşti, Ribicioara, Dumbrava de Jos, Potingani, Dumbrava de
Sus;
Barza, Valea Arsului, Căinelu de sus, Hărţăgani, Balta, Sălişte, Crăciuneşti,
Trestia, Barbura, Bocşa Mare, Fizeşti, Hondol, Măgura Topliţa, Bocşa Mică,
Certeju de Sus, Săcărîmb, Topliţa Mureşului, Boholt, Nojag, Vărmaga,
Benget, Băcia, Boiu, Folt, Cigmău, Geoagiu Băi, Geoagiu, Homorod,
Văleni, Bozeş;
Lăpugiu de Sus, Panc- Sălişte, Panc, Mihăileşti, Roşcani, Făgeţel, Bujoru,
Răduleşti, Stînceşti, Stînceşti-Ohaba, Boia Bîrzii, Muncelu Mare, Runcu Mic,
Muncelu Mic, Bretelin;
Govăjdia, Plop, Ghelari, Ruda, Topliţa, Teliucu Superior, Cinciş Cerna,
Silvaşu de Jos, Silvaşu de Sus, Mănăstirea Prislop;
Criva, Poieni, Densuş, Haţăgel;
Săcel, Sânpetru, Sălaşu de Sus, Valea Dîljii, Sibişel, Zăvoi, Ostrovel, Râu de
Mori, Râu Mic, Clopotiva, Brazi, Suseni, Ohaba Sibişel, Paroş, Mălăieşti,
Coroieşti, Şerel, Hobişa, Uric, Peştera, Nucşoara, Gurazlata, Clopotiva,
Cabana Rotunda, Cabana Râuşor.

Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile localităţile
I - II
rurale învecinate care fac parte din zone cu accesibilitate redusă pentru
realizarea de proiecte integrate destinate revitalizării zonelor aflate în declin:
– Valea Poienii, Vîsca, Luncşoara, Vorţa, Certeju de Jos, Dumeşti, Coaja;
– Bulzeştii de Jos, Sălătruc, Blăjeni, Blăjeni Vulcan, Plai, Criş;
– După Piatră, Grohoţele, Tarniţa, Stănija, Rovina, Merişor, Bucureşci, Şesuri,
Curechiu, Poieniţa, Poiana, Techereu, Oprişeşti, Buneşti, Almaşu Mic de
Munte, Vălişoara, Voia, Balşa, Galbina, Ardeu, Roşia, Stăuini, Mada;
– Bârsău, Hărău, Chimindia, Banpotoc;
– Tămăşasa, Măgura, Dîncu Mic, Dîncu Mare, Bucium, Orăştioara de Sus,
Chitid, Ocolişu Mic, Bobaia, Boşorod, Luncani, Ursici, Cioclovina, Alun,

Consiliul Judeţean
Consiliile locale
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Prihodişte, Rârsa, Costeşti Deal, Grădiştea de Munte;
Răchiţaua, Faţa Roşie, Piatra, Merişoru de Munte, Poieniţa Tomii, Arănieş,
Cutin, Chergheş, Almaşu Sec, Cârjiţi, Popeşti, Josani, Valea Nandrului,
Nandru, Dumbrava, Ciulpăz, Ulm, Cerbăl, Socet, Bătrâna, Poiana
Răchiţel, Runcu Mare, Sohodol, Vadu Dobrii, Fântâna, Lunca Cernii de
Jos, Gura Bordului, Valea Babii Negoi, Lunca Cernii de Sus, Goteşti,
Răchitova, Ciula Mică, Ciula Mare, Tuştea, Fărcădin, General Berthelot,
Crăguiş, Livezi, Boiţa, Mesteacan, Dăbâca, Goleş, Topliţa, Ciuleni,
Hăşdău, Văleni, Bunila.

Sprijinirea creării de parteneriate între localităţile foarte mici, de tip arii rurale I - II
izolate, cu putere economică redusă, în vederea realizării de proiecte
comune de infrastructură tehnică, sociale, economice s.a:.
– Brăşeu, Deleni;
– Giurgeşti, Ruşeşti, Stănculeşti, Păuleşti, Bulzeştii de Sus;
– Dragu-Brad, Ticera;
– Cerişor, Leleşe, Alun, Poieniţa Voinii, Meria, Cernişoara Florese;
– Răchitaua, Faţa Roşie, Piatra, Merişoru de Munte, Poieniţa Tomii, Aranieş,
Cutin, Chergheş, Cozia, Almaşu Sec, Cârjici, Popeşti, Josani, Valea
Nandrului, Nandru, Dumbrava, Ciuipaz, Ulm, Cerbal, Socet, Bătrâna,
Poiana Răchiţel, Rubcu Mare, Sohodol, Vadu Dobrii, Fântăna, Lunca
Cernii de Jos, Gura Bordului, Valea Babii Negoi, Lunca Cerni de Sus,
Goteşti, Răchitova, Ciula Mică, Ciula Mare, Tuştea, Fărcădin, Gen
Berthelot, Crăguiş, Livezi, Boiţa, Vălişoara, Mesteacăn, Dăbâca, Goleş,
Topliţa, Ciuleni, Haşdău, Văleni, Buzduiari, Bunila.

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Sprijinirea creării de parteneriate între localităţile foarte mici, cu putere
economică redusă, în vederea realizării de proiecte comune de
infrastructură tehnică, sociale, economice ş.a.

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

I - II

Evitarea reorganizării comunelor prin diviziune mai ales în zonele cu potenţial I - II - III
demografic redus.

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

I - II
Dezvoltarea localităţilor rurale cu rol de servire în zonele de rural profund
propuse: Leleşe, Bunila, Lunca Cernii de Jos, Gurasada, Balşa, Buzuleştii de
Sus (sprijinirea dezvoltării economice şi creşterea nivelului de dotare tehnicoedilitară şi socială)

Consiliul Judeţean
Consiliile locale
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

2. Asigurarea condiţiilor de
accesibilitate a localităţilor

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
Alcătuirea de strategii agroturistice pentru localităţile izolate : Reţ; Grosuri;
Mermezeu Văleni; Măgureni; Ludeştii de Jos

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Asigurarea condiţiilor de transport între centrele intercomunale şi localităţile
din zona de influenţă prin modernizarea arterelor de circulaţie, asigurarea
capacităţilor de transport, îndeosebi pe Dc şi Dj

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Asigurarea condiţiilor de transport/modernizarea tronsoanelor de căi de
I - II
comunicaţii între localităţile cu relaţii de complementaritate (1.VeţelMuncelu Mic-Runcu Mic-Poieniţa Tomii-Feregi-Poiana Răchiţelii-Vadu DobriiLunca Cernii de Sus; 2.Gura Bordului-Lunca Cernii de Sus-Lunca Cernii de josHaşdău-Dăbâca-Dealu Mic-Cinciş Cerna-Teliucu Superior-Teliucu Inferior;
3.Zlaşti-Boş-Groş-Ulm-Arănieş-Cerbăl-Socet-Feregi-Roşcani-Mihăileşti-Dobra;
4.Hăjdat-Streisângeorgiu-Ohaba Streiului-Chitid-Orăştioara de Sus-BuciumOrăştioara de Jos-Sereca-Beriu-Căstău; 5.Geoagiu Băi-Bozeş-Ardeu-Balşa;
6.Hărău-Bârsău-Certeju de Sus-Săcărâmb-Roşia-Balşa-Almaşu Mic de MunteOprişeşti-Curechiu-Bucureşci; 7.Sârbi-Valea Lungă-Dumeşti-Vorţa-VişcaCăraci-Ţebea-Baia de Criş-Rişca-Baldovin-Rişculiţa-Bulzeştii de Jos-PăuleştiBulzeştii de Sus; 8.Vaţa de Jos-Vaţa de Sus-Căzăneşti-Almaş-Sălişte-MicăneştiPogăneşti-Cerbia; 9. Boşorod-Luncani-Alun; 10. Ludeştii de Jos-Costeşti-Târsa)

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Dezvoltarea transportului suburban, prin promovarea formelor diversificate
de transport şi adaptate la solicitările din localităţile polarizate

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

3.2. Infrastructura socio-culturală
Asigurarea unui nivel sporit de servire
a populaţiei şi echilibrarea accesului
la servicii
1. Asigurarea accesului egal şi sporit
la servicii de educaţie pentru toţi
locuitorii.

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

I - II
I - II - III

Amplasarea echilibrată a dotărilor de învăţământ în vederea asigurării
accesului populaţiei şcolare la forme diversificate şi superioare de
învăţământ

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale
Inspectoratul
Școlar Judeţean
(ISJ)

Sporirea rolului educaţional al învăţământului primar în formarea
deprinderilor comportamentale şi a celor practice, în corelare cu specificul
meşteşugurilor şi obiceiurilor tradiţionale, cu respectul pentru mediul
înconjurător, valorile naturale şi culturale, precum şi nevoile de modernizare

I - II

ISJ
Consiliile locale

Completarea şi modernizarea reţelei dotărilor de învăţământ, în funcţie de
I
nevoile proprii şi exigenţele contemporane - prin dezvoltarea învăţământului
preşcolar şi primar în toate localităţile şi accentuarea rolului său educaţional

ISJ
Consiliile locale
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

2. Creşterea calităţii şi diversificarea
serviciilor de educaţie

3. Asigurarea condiţiilor optime
pentru îmbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ existente

I

Consiliul Judeţean
Consiliile locale, ISJ

Asigurarea spaţiilor de cazare pentru elevii interni în învăţământul liceal şi
postliceal

I - II

ISJ
Consiliile locale

Dezvoltarea învăţământului liceal, a celui vocaţional îndeosebi corelat cu
specificul activităţilor din zonă; prin înfiinţarea de noi unităţi în conformitate
cu strategia Inspectoratului Școlar Judeţean ; diversificarea specializărilor în
unităţile existente în domenii cum sunt: tehnologiile ambientale de refacere
a mediului, informatică, turism, textile, prelucrarea lemnului/produselor
alimentare, agricultură/silvicultură ş.a.

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale ISJ
MECT Guvern

Dezvoltarea învăţământului gimnazial în localităţile rurale cu număr optim
de elevi şi accesibilitate bună, precum şi în localităţile urbane, în funcţie de
necesarul stabilit prin studii specifice şi documentaţiile de urbanism

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale ISJ

Crearea unui centru de cercetare regional în municipiul Deva

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Diversificarea specializărilor în unităţile de învăţământ liceale şi postliceale în I - II
domenii cum sunt: informatică, turism, textile, prelucrarea
lemnului/produselor alimentare, agricultură/silvicultură, ecologie, ş.a.

Consiliul Judeţean
Consiliile locale ISJ

Sprijinirea unor activităţi extracuriculare cu rol de educaţie în domeniul
cunoaşterii şi protecţiei mediului înconjurător- tabere de creaţie în mijlocul
naturii, tabere ecologice ş.a.;

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale ISJ,
ONG-uri

Îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a unităţilor şcolare din toate
I - II
localităţile prin: reparaţii curente, asigurarea condiţiilor igienice de bază,
asigurarea echipării specifice a spaţiilor specializate - biblioteci, săli de sport,
ateliere, grădină, locuri de joacă/sport ş.a. - facilităţi pentru persoane cu
nevoi speciale, spaţii de cazare pentru elevi

Consiliul Judeţean
Consiliile locale ISJ
MECT

Înfiinţarea unui nou spital judeţean în municipiul Deva

I - II

Consiliul Judeţean
Autoritatea de
Sănătate Publică

Modernizarea spitalului Lupeni

I

Consiliul Local
Consiliul Judeţean

Asigurarea necesarului de cadre medicale şi dotări minime de bază în

I

ConsiliI Locale
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

localităţile rurale

4. Îmbunătăţirea dotărilor de cultură
în corelare cu nevoile populaţiei şi
resursele de patrimoniu cultural local
şi regional

5. Asigurarea accesului locuitorilor la
dotări de sport şi agrement

3.3.Locuire

DSP

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al
spitalului de Boli Cronice Petrila

I - II

Consiliul Local
DSP

Reabilitare şi modernizare Unitate de Asistenţă Medico-Socială Uricani

I - II

Consiliul Local

Sprijinirea ONG-urilor în asigurarea serviciilor de consiliere, ajutor şi asistenţă
pentru persoane cu probleme deosebite

I - II

Consiliul Local
Consiliul Judeţean

Dezvoltarea serviciilor de educaţie sanitară în vederea prevenirii
îmbolnăvirilor şi a fenomenelor de devianţă socială

I - II

DSP, ONG

Reabilitarea caselor de cultură existente, cluburilor, sălilor de bibliotecă şi
revenirea la funcţia lor culturală

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Introducerea în circuitul cultural parţial/total a caselor/castelelor/palatelor
cu valoare de patrimoniu naţional

I - II

DCCPN, ONG,
proprietari

Crearea de noi dotări de tip club/casă de cultură cu funcţiuni polivalente
destinate tinerilor/vârstnicilor în localităţile rurale

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Mediatizarea şi includerea muzeelor, caselor memoriale, alături de
monumentele istorice în trasee turistice

I - II

Consiliul judeţean
DCCPN

Promovarea şi valorificarea resurselor etnografice şi meşteşugăreşti prin
organizarea de târguri şi serbări populare

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Promovarea unor programe de educaţie ecologică pentru populaţie prin
reţeaua de dotări culturale

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Amenajarea/modernizarea dotărilor sportive şi de agrement din localităţile
urbane

I - II

Consiliile locale
Investitori privaţi

Diversificarea ofertei de dotări sportive şi de agrement, prin utilizarea
I - II
resurselor naturale ale zonei, pentru desfăşurarea unor activităţi sportive de
interes turistic: schi, patinaj, turism sportiv, mountain bike, zbor cu parapanta,
sporturi nautice, înot, pescuit şi vânat sportiv, ş.a.

Consiliile locale

Crearea bazelor sportive şi de agrement în zone cu potenţial turistic şi în
staţiunile balneo-climaterice (Valea Jiului, Geoagiu)

Consiliile locale
Investitori privaţi

Creşterea gradului de dotare cu săli de sport a localităţilor rurale

Consiliile locale
I - II
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

1. Asigurarea condiţiilor de locuire la Sprijinirea construcţiei de locuinţe conform standardelor europene,
I - II
standarde moderne pentru populaţie asigurarea confortului locuirii prin realizarea dotărilor conexe în zonele de
locuit, utilizarea eficientă a resurselor de teren, vegetaţie, cadru natural prin
realizarea documentaţiilor de urbanism;
Reglementarea prin documentaţii de urbanism a construcţiei de locuinţe cu
respectarea specificului local (dimensiuni, materiale, tratarea faţadelor,
tratarea/amenajarea spaţiilor verzi, împrejmuiri) în localităţile rurale şi în
oraşele cu zone construite tradiţionale;
Reabilitarea fondului de locuinţe în vederea îmbunătăţirii confortului şi a
valorii estetice în toate localităţile urbane şi rurale din zonele situate pe
artere majore de circulaţie/în zone cu valoare turistică (Ţara Zarandului,
Valea Mureşului, Ţinutul Pădurenilor, Ţara Haţegului, Valea Jiului).
Dezvoltarea fondului locativ în scopul acoperirii cererii de locuinţe noi, a
modernizării şi creării unui circuit de imobiliar adaptat nevoilor pieţei

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale
MDRT

Consiliile locale
Promotori/investitori
privaţi

4. INFRASTRUCTURILE TEHNICE
4.1.Reţele de transport
1. Dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii rutiere de transport

II - III
Dezvoltarea infrastructurii reţelei de interes naţional prin:
– construcţia de autostradă şi drum expres (sau cu 4 benzi de circulaţie)
pe următoare trasee indicative Autostrăzi - Constanţa-Feteşti-BucureştiPiteşti-Sibiu-Sebeş-Deva-Lugoj-Timişoara- Arad- Nadlac- axa prioritară 1
TEN-T-nr.7 drum expres Oradea-Beiuş-Deva, Simeria-Petroşani-Târgu Jiu,
Arad-Ilia

–

II - III

rezervarea de către autorităţile locale, a zonelor necesare dezvoltării
I - II
proiectelor de infrastructură rutieră promovate de CNADNR; pe terenurile
rezervate dezvoltării reţelelor de transport se va interzice autorizarea
executării construcţiilor definitive, fără avizul MTI. Amplasarea şi alegerea
soluţiilor construcţive pentru autostrăzi şi drumuri expres este necesar să
facă obiectul unor evaluări riguroase de impact asupra mediului, pe
baza studierii mai multor alternative şi în cadrul unui proces larg de
dezbatere publică

Compania
Naţională de
Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale
din România S.A. Direcţia Regională
de Drumuri şi Poduri
Timişoara
Consilii locale
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

2. Dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii rutiere de interes local

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Modernizarea infrastructurii rutiere pe reţeaua majoră:
I
– autostrada Lugoj-Deva;
– by-pass Deva-Orăştie cu profil de autostradă;
– autostrada Orăştie-Sibiu;
– construcţia/reabilitarea/modernizarea reţelelor de drumuri naţionale pe
etape : etapa V ....;
– amenajarea variante ocolitoare: în variante ocolitoare la Brad, Haţeg,
Simeria şi Livadia;
– realizarea de pasaje denivelate, supraterane sau subterane şi variante
ocolitoare pentru preluarea traficului de tranzit, în zona aglomerărilor
urbane la intersecţia cu drumurile naţionale;
– realizarea unor drumuri colectoare, paralele cu drumul naţional, în
zonele construite care se dezvoltă în afara localităţilor şi atunci când
intravilanul unei localităţi se extinde în lungul drumului naţional, care să
preia traficul generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul
naţional în 2-3 intersecţii amenajate conform normativelor tehnice în
vigoare (extinderea intravilanului în lungul drumului naţional se va face
numai cu condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumurile
naţionale, conform prevederilor Legii 50/1991 cu completările şi
modificările ulterioare).

Compania
Naţională de
Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale
din România S.A. Direcţia Regională
de Drumuri şi Poduri
Timişoara
Consilii locale

Refacerea infrastructuri rutiere spre zonele turistice de interes DJ 705A, DJ
I
668A, DJ 685
îmbunătăţirea reţelei de transport rutier prin:
– consolidare drumuri naţionale;
– reabilitare drumuri judeţene DJ 707, DJ 762, DJ 742B, DJ 742A, DJ 741, DJ
706B, DJ 706A, DJ 706, DJ 707G, DJ 707F, DJ 707A, DJ 706A, DJ 761, DJ
705, DJ 107A, DJ 705G, DJ 707L, DJ 705F, DJ 705A, DJ 705J, DJ 668A, DJ
668, DJ 668C, DJ 686, DJ 686B, DJ 686C, DJ 686D, DJ 685, DJ 667, DJ 687G,
DJ 687C, DJ 660, DJ 687A, DJ 687J, DJ 687, DJ 700, DJ 708E, DJ 687I, DJ
687E, DJ 687D, DJ 708D, DJ 680D ,DJ 707F , DJ 667,DJ 709F, DJ 709H, DJ
709K;
– modernizare a drumuri judeţene pietruite şi de pământ: DJ 707-10km, DJ
762-15km, DJ 742b-14km, DJ 742A-2km, DJ 760-12km, DJ 706-18km, DJ
707A-12km, DJ 707G-10km, DJ 706B-16km, DJ 706D-9km, DJ 761-11km, DJ

Consiliul judeţean
Consiliul Judeţean
Hunedoara
C.N.A.D.N.R.D.R.D.P. Timişoara
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

–
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

707L-3km, DJ 700-8km, DJ 680B-24km, DJ 688-16km, DJ 708D- 31km, DJ
687I-14km, DJ 708E-12km, DJ 687I-6km, DJ 687F-10km, DJ 687E-18km, DJ
687D-32km, DJ 687C-8km, DJ 687G-11km, DJ 687J-7km, DJ 668B-4km, DJ
668A-16km, DJ 705J-5km, DJ 705A-20km, DJ 705F 18km, DJ 705G-2km, DJ
707L-3km, DJ 685-14km, DJ 686-2km, DJ 667-10km, DJ 667 12km, DJ 660A3km, DJ 672C-4km, DJ 664-7km, DJ 666-10km, DJ 709F-3km, DJ 709K-14km;
modernizare drumuri comunale DC 9, DC 9A, DC 10;
reabilitare drumuri comunale DC 1, DC 174A, DC 172, DC 9, DC 10, DC 5,
DC 8C, DC 13B, DC 15, DC 18, DC 160, DC 7, DC 156, DC 159, DC 137, DC
154, DC 153, DC 147C, DC 129A, DC 145A, DC 146, DC 166, DC 19, DC
167B, DC 21, DC 129, DC 49, DC 42, DC 41, DC 33, DC 30, DC 44, DC 50,
DC 123, DC 124, DC 127, DC 132, DC 105, DC 107A, DC 106, DC 104, DC
51A, DC 56, DC 50, DC 112, DC 93, DC 110, DC 90, DC 91, DC 88, DC 87,
DC 86, DC 85, DC 80, DC 86A, DC 83, DC 63, DC 63A, DC 72, DC 57A, DC
72, DC 65, DC.

Creşterea calităţii serviciilor de transport rutier şi îmbunătăţirea legăturilor
între localităţile lipsite de accesul direct la reţeaua feroviară prin:
– modernizarea drumurilor judeţene şi comunale pe care se desfăşoară
transportul în comun;
– realizarea de studii de circulaţie pentru transportul comun;
– modernizarea parcului auto;
– realizarea de lucrări de modernizare a transportului în comun.

I

3. Modernizarea şi dezvoltarea reţelei Modernizarea liniilor de cale ferată existente prin:
II
feroviare
– realizarea linie de cale ferată convenţională, cu viteza până la 160 km/h
pe traseu existent reabilitat: -Linii de cale ferată convenţionale, cu viteză
până la 160km/h pe trasee existente reabilitate: -Curtici-Arad- SimeriaAlba Iulia- Braşov-Bucureşti-Feteşti-Constanţa;
– Modernizarea căii ferate Simeria-Târgu Jiu.
Lucrări de modernizare a reţelei feroviare:
I - II - III
– electromecanisme de macaz performanţe pe tronsonul frontieră CurticiArad-Simeria; modernizări staţii de cale ferată la : Zam, Burjuc, Gurasada,
Ilia, Veţel, Mintia, Deva, Simeria, Orăştie, Aurel Vlaicu;
– realizarea unui traseu „buclă” nou între Deva şi Hunedoara pentru
transportul generat de navetism.

Consiliul Judeţean

Compania
Naţională de Căi
Ferate CFR S.A.

Compania
Naţională de Căi
Ferate CFR S.A.
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Respectarea zonele de protecţie ale căilor ferate ce cuprind terenurile
limitrofe situate de o parte şi de alta a axului căii ferate, indifferent de
proprietar, în limita de 100m de la axul căii ferate, precum şi terenurile care
servesc la funcţionarea căii ferate.

I - II - III

Compania
Naţională de Căi
Ferate CFR S.A.

Mărimea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea serviciilor oferite călătorilor

I - II - III

Compania
Naţională de Căi
Ferate CFR S.A.

Transformarea zonei găriilor Deva şi Simeria în mall-uri feroviare

I - II - III

Compania
Naţională de Căi
Ferate CFR S.A.

Înlocuirea actualelor trenuri locale cu trenuri uşoare

I - II - III

Compania
Naţională de Căi
Ferate CFR S.A.

Realizarea unui sistem local integrat, (tren-autobuz) computerizat, de
eliberare bilete

I - II - III

Compania
Naţională de Căi
Ferate CFR S.A.

4. Dezvoltarea traficului aerian de
călători şi marfă

Direcţii de dezvoltare prevăzute în Planul de Amenajare a Teritoriului
II - III
Naţional – Secţiunea I – Reţele de transport D. Reţeaua de aeroporturi. Pct.
2. Aeroporturi noi: spct. 2.03 noul aeroport zonal se va poziţiona în zona Alba
Iulia – Aurel Vlaicu, la aproximativ 30 km de municipiul DEVA;
– Dezvoltarea/modernizarea Aeroclubului teritorial „Constantin
Manolache” – Deva

Consiliul Judeţean

5. Amenajarea căilor navigabile
interioare

Amenajarea cursului navigabil pe Mureş de la frontieră până la Alba Iulia şi a II
portului în Municipiului Deva prevăzut prin PATN Secţiunea I Reţele de
transport necesită: - realizarea unui Studiu de navigabilitate a râului Mureş realizarea studiului de impact pe cursul inferior al Mureşului a amenajărilor de
navigabilitate sau realizarea unui port pentru containere (transport
combinat) în dreptul oraşului Simeria

Direcţia Generală
de Transport Naval
A.N. Apele
Române, A.P.M.

6. Dezvoltarea transportului combinat Realizarea la Simeria unui centru de transport combinat

9. Modernizarea sectorului de
transport conform Programului

Îmbunătăţirea protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei
pasagerilor – axa prioritară 3 prin:

I

Administraţia
Locală
Consiliul judeţean
Administraţia
Locală Direcţia
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului
operaţional sectorial

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–
–
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

promovarea transportului inter-modal -axa 3.1;
îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport –
axa 3.2;
minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului- axa 3.3.

Generală de
Transport

4.2. Gospodărirea apelor, sisteme de alimentare cu apă a localităţilor

II - III

1. Îmbunătăţirea alimentării cu apă a Reabilitare extragere priză apă râul Bărbat, Crişul Alb, Valea Butiului-Luncoiu, II - III
localităţilor
Râul Macrişului-Hondol,Bulbuc, Sipot, Pestiţelor, Baniu

Serviciile publice
organizate în
cadrul Primăriile
localităţilor
Operatorii de
servicii de apă şi
canalizare privaţi
sau cu capital mixt

Reabilitare captare apa baraj Orlea, Râuşor
Reabilitare captare priză apă subteran Dealul Martin, Folorat, Călan,Valea
Faerag
Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă în localităţile:
Săntămăria-Orlea,Batiz, Sânpetru-Hunedoara, Sânpetru, Orăştie, Bucureşci,
Crişcior, Vaţa de Jos, Buceş, Stănija, Mihăileni, Vâlcele, Tomeşti
Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă şi canal în localităţile:
Tirici, Jieţ, Sibişel
Reţea de distribuţie propusă: Barcea Mare, Podele, Dealu Mare, Vălişoara
Alimentare cu apă: Comuna Cerbal, Comuna Dobra (Făgetel, Dobra,
Lăpuşnic, Răduleşti, Stănceşti), Com. Ghelari: Plopi, Ghelari, Ilia
Staţie de pompare propusă: Hăsdat, Răcăşdie, Ceangai, Archia, Aurel
Vlaicu, Vulcan, Brad, Valea Bradului, Poieniţa, Bucureşci, Tărăţel, Crişcior,
Dealul Viilor, Strei Sacel, Oituz, Bejan, Haţeg, Simeria, Călan, Orăştie,
Geoagiu, Pestişu Mare, Criştur, Luncoiu de Jos, Certej, Bocşa Mică
Reabilitare staţie de pompare: Ilia
Reabilitări şi extinderi reţele distribuţie apă: Hășdat, Răcăşdie, Hunedoara,
Aurel Vlaicu, Vulcan, Archia, Deva, Crişcior, Bucureşci, Valea Bradului, BradTărăţel, Haţeg, Călan, Streisangiorgiu, Ohaba Streiului, Strei Sacel, Strei
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Sângiorgiu, Geoagiu, Barcea Mică, Sântandrei, Certej, Baru, Ghelari, Ilia
Reabilitare Rezervor: Hunedoara, Deva, Brad, Haţeg, Simeria, Dealul Paiului,
Mintia, Bejan, Scoruş, Sântuhalm, Geoagiu Sat, Ghelari
Staţie de epurare propusă: Comuna Dobra: Lăpuşnic, Râu de Mori:
Clopotiva, Ostrov, Ostrovu Mic, Oraş Simeria, Ghelari, Ilia
Majorarea capacităţii de înmagazinare: Sântuhalm, Brad, Crişcior, Tărăţel,
Poieniţa, Călan, Hunedoara-Sântuhalm, Archia, Mintia, Haţeg, Simeria,
Sibişel, Orăştie, Geoagiu Sat, Bocşa Mică, Baru, Ilia, Criştur
Rezervor propus: Archia
2. Îmbunătăţirea canalizării şi epurării Reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare existente în localităţile:
apelor uzate în localităţi
Hunedoara, Sântuhalm, Deva, Archia, Bârcea Mare, Bârcea Mică, Peştiş,
Simeria, Sânandrei, Criştur, Simeria Veche, Uroi, Cărpiniş, Orăştie, Haţeg, în
jurul lacului de acumulare Cinciş, Brad, Crişcior, Bucureşci, Zdrapţi, Buceş,
Stănija, Mihăileni, Vâlcele

III

Serviciile publice
organizate în
cadrul Primăriile
localităţilor
Operatorii de
servicii de apă şi
canalizare privaţi
sau cu capital mixt

Extindere reţea de canalizare: Brad,Simeria, Comuna Teliucu Inferior
(Teliucu Inferior, Cinciş Cerna, Teliucu Superior), Răcăşdie, Hășdat,
Hunedoara, Aurel Vlaicu, Vulcan, Deva, Archia, Bucureşci, Crişcior, Valea
Bradului, Brad, Sântămăria Orlea, Haţeg, Barcea Mică, Luncoiu de Sus,
Luncoiu de Jos, Stejerel Bocşa Mică, Baru, Ghelari
Reţea de canalizare propusa: Com Dobra (Roscani, Mihaiesti, Dobra,
Lăpuşnic), Râu de Mori (Clopotiva, Ostrov, Ostrovu Mic), Barcea Mare,
Sântandrei, Pestişu Mare, Luncoiu de Sus, Luncoiu de Jos, Stejerel, Ilia.
Extinderea staţiei de Epurate a Apelor Uzate Dănuţoi – Etapa de epurare cu
treapta terţială
Extinderea staţiei de Tratare a apei Valea de Peşti
Reabilitarea staţiei de Tratare a Apei Jieţ
Extinderea reţelelor de apă/apă uzată pentru municipiile Petroşani şi Petrila
Extinderea reţelelor de apă/apă uzată pentru oraşul Aninoasa şi municipiul
Vulcan
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Reabilitare staţie de tratare: Sânpetru, Sântuhalm, Deva, Crişcior, Brad,
Sântămăria Orlea, Călan, Haţeg, Simeria, Sântandrei, Sibişel, Orăştie,
Geoagiu, Luncoiu de Jos, Certej, Baru, Ghelari
Realizarea sistemului de canalizare şi epurare în localităţile: Tirici, Jieţ, Sibişel

II

3. Dezvoltarea durabilă a gospodăririi Măsurile structurale pentru dezvoltarea amenajării bazinelor hidrografice vor
apei
fi prevăzute în Schema Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice
Mureş, Jiu, Crişuri

Serviciile publice
organizate în
cadrul Primăriile
localităţilor
Operatorii de
servicii de apă şi
canalizare privaţi
sau cu capital mixt
Administraţia
Naţională „Apele
Române” -Direcţiile
Apelor Mureş şi
Crişuri, Direcţia
Apelor Jiu

4.3.Amenajări pentru agricultură- lucrări de îmbunătăţiri funciare
1. Îmbunătăţirea activităţii în
domeniul îmbunătăţirilor funciare

–
–

–

Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare :
I - II
întreţinerea şi extinderea amenajărilor de desecare: decolmatarea
canalelor de desecare, întreţinerea gurilor de descărcare, întreţinerea
staţiilor de pompare-evacuare pe terenuri din unităţile administrativ
teritoriale: Zam, Burjuc, Lăpugiu de Jos, Gurasada, Dobra, Ilia, Veţel,
Brănişca, Vorţa, Vaţa de Jos, Baia de Criş, Brad, Luncoiu de Jos, Crişcior,
Bucureşci, Băiţa, Vălişoara, Certeju de Sus, Şoimuş, Hărău, Teliucu Inferior,
Haţeg, Hunedoara, Peştişul Mic, Cărjiţ, Deva, Simeria, Băcia, Călan,
Rapoltu Mare, Turdaş, Mărtineşti, Orăştie, Geoagiu, Romos, Beriu,
Orăştioara de Sus, Boşorod, Bretea Română, Sântămăria-Orlea, General
Bertelot, Răchitova, Densuş, Toteşti, Samizegetusa, Râu de Mori;
extindere, reabilitare şi modernizare a amenajărilor existente de irigaţii,
creşterea gradului de utilizare a irigaţiilor, întreţinerea sistemelor de
irigaţie existente, decolmatarea canalelor şi curăţirea acestora de
vegetaţie pe terenul din unităţile administrativ teritoriale: Zam, Burjuc,

Autoritatea
Naţională de
îmbunătăţiri
Funciare
Autorităţile locale
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

–

–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Lăpugiu de Jos, Gurasada, Dobra, Ilia, Veţel, Brănişca, Şoimuş,Deva,
Hărău, Simeria, Haţeg, Băcia, Călan, Rapoltu Mare, Turdaş, Mărtineşti,
Orăştie, Geoagiu, Romos, Beriu, Orăştioara de Sus, Boşorod, Bretea
Română, Sântămăria-Orlea, General Bertelot, Răchitova, Densuş, Toteşti,
Samizegetusa, Râu de Mori, Sălaşu de Sus, Pui, Baru;
întreţinere şi reabilitare pe suprafeţele amenajate cu lucrări complexe de
irigaţii şi desecare care funcţionează alternativ; aplicarea în regim
complex a lucrărilor de desecare; drenaj şi irigaţii în scopul ameliorării
procesului de sărăturare a solului din unităţile administrativ teritoriale:
Zam, Burjuc, Lăpugiu de Jos, Gurasada, Dobra, Ilia, Veţel, Brănişca,
Şoimuş,Deva, Hărău, Simeria, Haţeg, Băcia, Călan, Rapoltu Mare, Turdaş,
Mărtineşti, Orăştie, Geoagiu, Romos, Beriu, Orăştioara de Sus, Boşorod,
Bretea Română, Sântămăria-Orlea General Berthelot, Răchitova, Densuş,
Toteşti, Sarmizegetusa, Râu de Mori;
extinderea, reabilitarea şi consolidarea suprafeţelor amenajate cu lucrări
de combatere a eroziunii solului din unităţile administrativ teritoriale:
Lupeni, Vulcani, Aninoasa, Petroşani, Petrila, Baru, Pui, Orăştioara de Sus,
Boşorod, Călan, Băcia, Mărtineşti, Balşa, Bucureşci, Crişcior, Buceş,
Blăjeni, Burzeşti de Sus.

2. Crearea cadrului administrativ
necesar îmbunătăţirii activităţii în
domeniul îmbunătăţirilor funciare

–

Reevaluarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi adaptarea lor la
cerinţele unor noi tehnologii agricole şi în special la formele noi de
proprietate, prin: - promovarea privatizării amenajărilor de irigaţii prin
transferul de la Societatea Naţională „ îmbunătăţiri funciare” - S.A. la
asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, - stimularea utilizatorilor de
irigaţii în procesul de eficientizare a managementului irigaţiilor stimularea utilizatorilor de apă în a se organiza în asociaţii (conform Legii
nr. 573/2003)

3. Respectarea prevederilor Legii
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

Art.2 (4) Realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare la nivel local are
loc conform nevoilor autorităţilor publice locale, ale persoanelor juridice şi
fizice interesate, pe baza programelor zonale şi locale de amenajare a
teritoriului şi în corelare cu strategia sectorială

Permanent

Autoritatea
Naţională de
îmbunătăţiri
Funciare

Permanent

Autoritatea
Naţională de
îmbunătăţiri
Funciare

4.4.Reţele energetice
4.4.1.Energie electrică

I
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

1. Asigurarea alimentării cu energie
electrică a tuturor localităţilor

Racordarea de reţele electrice a tuturor gospodăriilor neelectrificate prin
extinderea reţelelor în zonele mai vechi sau mai nou construite

Trecerea la folosirea pe scară largă a energiilor regenerabile

I - II

Agenţi economici

2. Transportul şi distribuţia energiei
electrice

Modernizarea reţelelor de transport a energiei electrice

II

C.N. Transelectrica

Modernizarea şi retehnologizarea staţiilor de transformare de 110 Kv

I

C.N. Transelectrica

Reabilitarea liniilor electrice aeriene şi subterane de 110 Kv (izolatoare din
cauciuc siliconic)

I - II

Enel

Trecerea instalaţiilor de 6 Kv la tensiunea de 20 Kv

I - II

Enel

Modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice aeriene şi subterane de
medie tensiune

I - II

Enel

Modernizarea integrală a liniilor electrice aeriene de joasă tensiune şi a
branşamentelor

I

Enel

Modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice de înaltă tensiune;

I - II

Enel

Dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuţiei SAD

Permanent

Enel

Respectarea condiţiilor de execuţie a unor lucrări în apropierea instalaţiilor
electrice aflate sub tensiune, în conformitate cu legislaţia în vigoare

I

Enel

Extinderea sistemului de telegestiune şi monitorizare a parametrilor de
calitate a energiei electrice

I

Enel

4.4.2.Alimentarea cu energie termică

I

La cererea
beneficiarilor şi pe
cheltuiala acestora
Conform Legii
energiei electrice
nr.13/2007 şi HGR
90/2008

I

1. Alimentarea cu energie termică în
municipiul Deva

Modernizare reţea agent primar şi dezvoltare pe noi zone rezidenţiale

2. Alimentarea cu energie termică în
municipiul Hunedoara

Realizarea unei noi reţele magistrale de la termocentrala Mintia racordată
viitoarea reţea Deva Simeria ce va asigura agentul termic pentru Spitalul
Judeţean, S.C. Macon S.A. dezvoltările urbane viitoare, Peştiş şi parcul
industrial

3. Alimentarea cu energie termică în

Realizarea unei noi reţele magistrale de la termocentrala Mintia racordată

II

Consiliul local

Consiliul local
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

oraşul Simeria

prin Deva ce va asigura agentul terminc pentru Praktiker, Real, Metro,
Carrefour, showroom-uri, satul Sântuhalm, serele Sântuhalm

4. Alimentarea cu energie termică în
Deva, Hunedoara, Simeria

Montarea de module termice de nivel de bloc, scara de bloc sau
apartament la construcţiile care se racordează la SACET

III

Consilii locale

5. Alimentarea cu energie termică în
municipiul Deva

Montarea de module termice la nivel de bloc, scara de bloc sau
apartament la construcţiile existente care sunt racordate în prezent şi care
vor rămâne racordate la SACET.

I - II

Consiliul local
municipal Consiliile
locale

6. Alimentarea cu energie termică în
localităţile racordate la SACET

Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică (SACET)
la nivelul centralelor termice şi al reţelelor termice

II

Consiliile locale

7. În toate localităţile în care există
locuinţe condominiale

Reabilitarea termică şi, dacă este cazul, funcţională a clădirilor de locuit
condominiale

I - II

MDRT, Consiliile
locale, Asociaţiile
de proprietari

4.4.3.Alimentarea cu gaze naturale şi
fluide combustibile

I

1. Alimentarea cu gaze naturale în
localităţile în care există distribuţii de
gaze naturale

Extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, în paralel cu înlocuirea
conductelor cu durata normală de viaţă expirată

I

DISTRIGAZ SUD S.A.
Direcţia Regională
Distribuţie Vest EON Gaz Distribuţie
S.T.G.M.

2. Alimentarea cu gaze naturale în
localităţile în care nu există distribuţii
de gaze naturale dar care sunt
amplasate în apropierea
conductelor de transport

Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea conductelor şi
instalaţiilor de consum pe baza unor studii de fezabilitate în funcţie de
planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii strategici

II -III

DISTRIGAZ SUD S.A.
Direcţia Regională
Distribuţie Vest
Firmele autorizate
E-ON Gaz
Distribuţie S.T.G.M.

3. Alimentarea cu gaze naturale în
Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea conductelor şi
localităţile în care nu există distribuţii instalaţiilor de consum pe baza unor studii de fezabilitate în funcţie de
de gaze naturale şi care sunt
planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii strategici
amplasate în afara zonelor din
apropierea conductelor de transport

I - II -III

DISTRIGAZ SUD S.A.
Direcţia Regională
Distribuţie Vest
Firmele autorizate
E-ON Gaz
Distribuţie S.T.G.M.

4. Reţelele de transport gaze naturale Extinderea reţelelor în funcţie de realizarea zonelor de dezvoltare, parcuri

Permanent

SNTGN Transgaz
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

industriale, tehnologice pe Valea Mureşului

5. Respectarea distanţelor de
siguranţă a noilor clădiri faţă de
conductele de transport gaze
naturale, întreţinerea lor
corespunzătoare pentru evitarea
accidentelor

S.A. Distrigaz Sud
S.A. Direcţia
Regională
Distribuţie Vest
Firmele autorizate

În zonele tranzitate de conductele de transport a gazelor naturale se va
cere avizul înainte de începerea oricăror lucrări administratorului de reţele
Localităţile în care E-ON Gaz Distribuţie STGM deţine în întreţinere şi
exploatare reţele de gaze

Permanent

Judeţul Hunedoara se încadrează în zona a IV-a şi a V-a de radiaţie solară,
fiind pe ultimul loc pentru investiţiile în domeniul centralelor solare

II - III (10-20
ani)

Consiliile locale
Investitorii
particulari

2. Implementarea energiei solare
Judeţul Hunedoara se încadrează în zona a IV-a şi a V-a de radiaţie solară,
pentru încălzirea şi pentru prepararea fiind pe ultimul loc pentru investiţiile în domeniul centralelor solare
apei calde menajere, precum şi
pentru producerea energiei electrice
cu celule fotovoltaice

I - II

Consiliile locale
Investitorii
particulari

3. Dezvoltarea sistemelor de utilizare
a apelor geotermale

În localităţile cu zăcăminte exploatabile de ape geotermale

I - II

Consiliile locale
Investitorii
particulari

4. Dezvoltarea sistemelor de utilizare
a biomasei, cu accentul pe
producerea şi arderea paleţilor de
lemn

În toate localităţile, cu accentul pe zonele de exploatări forestiere, cu
I
condiţia înfiinţării de plantaţii dedicate acestui scop pentru evitarea creşterii
presiunii asupra ecosistemelor forestiere valoroase

Consiliile locale
Investitorii
particulari

5. Întocmirea studiilor şi proiectelor
Studierea terenului pentru găsirea amplasamentelor adecvate din punct de I
pentru amplasarea turbinelor eoliene vedere a constanţei direcţiei, vitezei vântului, posibilităţilor de utilizare şi
protecţiei mediului

Consiliile locale
Investitorii
particulari
Autoritatea de
mediu ENEL

4.4.4.Surse regenerabile de energie
1. Implementarea energiei solare
pentru prepararea apei calde
menajere

Consiliile locale
SNTGN Transgaz
S.A. E-ON Gaz
Distribuţie S.T.G.M. Exploatarea
Teritorială

I
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului
6. Montarea experimentală a
turbinelor eoliene

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

În zonele care corespund din punct de vedere al regimului vânturilor şi al
protecţiei mediului

II -III

Consiliile locale
Investitorii
particulari
Autoritatea de
mediu ENEL

7. Montarea turbinelor eoliene pentru În zonele care corespund din punct de vedere al regimului vânturilor şi al
alimentarea unor consumatori mai
protecţiei mediului
importanţi şi racordarea la SEN.

II - III

Consiliile locale
Investitorii
particulari
Autoritatea de
mediu ENEL

4.5.Reţele de telecomunicaţii

I - II

1. Îmbunătăţirea reţelelor de
telecomunicaţii

5.ZONIFICAREA TERITORIULUI

Continuarea programului de extindere şi modernizare a reţelei de
comunicaţii în vederea sporirii accesului la serviciile universale de
telecomunicaţii

I

Romtelecom
Direcţia de
Telecomunicaţii

Creşterea gradului de digitizare a reţelei

I - II

Romtelecom
Direcţia de
Telecomunicaţii

Continuarea procesului de ridicare a gradului de telefonizare a localităţilor
judeţului concomitent cu îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestat

I - II

Romtelecom
Direcţia de
Telecomunicaţii

Introducerea pe scară largă a unor servicii de „bandă largă”, internet,
transmisii date

I

Romtelecom, ISJ

Continuarea programului vizând dotarea fiecărei şcoli cu cel puţin un
calculator cu acces la internet

I

ISU

Instalarea de telecentre în cadrul programului naţional de implementare a
serviciului universal

I

Romtelecom

I - II - III

1. Asigurarea unei structuri echilibrate Zona de sud:
I - II - III
de utilizare a teritoriului, prin
– Diversificarea producţiei agricole prin creşterea productivităţii terenurilor,
valorificarea superioară şi eficientă a
creşterea varietăţii producţiei vegetale, relansarea sectorului zootehnic;
resurselor zonale în scopul atenuării
– Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea serviciilor de transport şi a celor
dezechilibrelor de dezvoltare
conexe în localităţile adiacente reţelei majore rutiere şi feroviare;

Consiliul judeţean
Consiliile locale
Direcţia
pt.Agricultură
(MADR) Societatea
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului
teritorială.

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–
–
–
–

–
–
–

–

–
–

–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Dezvoltarera a patru culoare rutiere de interes local pentru a crea o mai
bună accesibilitate în zonele rurale;
Dezvoltarea unei reţele de ciclism;
Creşterea capacităţilor turistice şi dezvoltarea serviciilor conexe;
Promovarea meşteşugurilor şi dezvoltarea ramurilor industriale legate de
prelucrarea produselor agricole/ale pădurii/lemnului şi valorificarea lor în
turism;
Încurajarea activităţilor zootehnice în localităţile care deţin importante
suprafeţe de păşuni şi fâneţe;
Practicarea unei silviculturi durabile;
Dezvoltarea transportului între localităţi şi păstrarea drumurilor în stare de
viabilitate, dezvoltarea serviciilor de sănătate, învăţământ, protecţie a
persoanelor în vârstă;
Valorificarea turistică a potenţialului cultural şi etnografic prin
dezvoltarea capacităţilor de cazare de mici dimensiuni şi a serviciilor
conexe, în toate comunele;
Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea celor legate de transport odată
cu realizarea culoarelor majore de infrastructură rutieră şi feroviară;
Sprijinirea dezvoltării turismului prin modernizarea şi extinderea
capacităţilor turistice şi de servicii precum şi dezvoltarea agroturismului în
localităţile rurale
Măsuri concertate de stopare a declinului demografic, prin:
- Crearea de locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor sociale,
- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţi,
- Protecţia mediului natural fragil îndeosebi în activităţile,
- Generate de construcţia autostrăzii şi de dezvoltare a zonelor de
agrement/turistice,
- Măsuri de prevenirea şi protecţia terenurilor faţă de factorii de risc
natural (alunecări de teren, inundaţii, combaterea eroziunii solurilor),
- Relansarea activităţilor agricole tradiţionale şi cultivarea pomilor
fructiferi.

Zona centrală:
I - II - III
– Diversificarea producţiei agricole prin creşterea productivităţii terenurilor,
creşterea varietăţii producţiei vegetale, relansarea sectorului zootehnic;

Naţională de
îmbunătăţiri
Funciare Investitori
privaţi
MDRT
Direcţia Regională
de Drumuri şi Poduri
Timişoara

Consiliul judeţean
Consiliile locale
Direcţia
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea serviciilor de transport şi a celor
conexe în localităţile adiacente reţelei majore rutiere şi feroviare
Dezvoltarera a cinci culoare rutiere de interes local pentru a crea o mai
bună accesibilitate în zonele rurale şi în zonele cu potenţial turistic
Dezvoltare unei reţele de ciclism
Creşterea capacităţilor turistice şi dezvoltarea serviciilor conexe
Promovarea meşteşugurilor şi dezvoltarea ramurilor industriale legate de
prelucrarea produselor agricole/ale pădurii/lemnului şi valorificarea lor în
turism;
Încurajarea activităţilor zootehnice în localităţile care deţin importante
suprafeţe de păşuni şi fâneţe
Încurajarea legumiculturi intensive pe Valea Mureşului, Streiului şi Cernei
Practicarea unei silviculturi durabile;
Dezvoltarea transportului între localităţi şi păstrarea drumurilor în stare de
viabilitate, dezvoltarea serviciilor de sănătate, învăţământ, protecţie a
persoanelor în vârstă
Crearea de parcuri industriale şi tehnologice
Reabilitarea traseului naval pe Mureş
Valorificarea turistică a potenţialului cultural şi etnografic prin
dezvoltarea capacităţilor de cazare de mici dimensiuni şi a serviciilor
conexe, în toate comunele
Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea celor legate de transport odată
cu realizarea culoarelor majore de infrastructură rutieră şi feroviară;
Sprijinirea dezvoltării turismului prin modernizarea şi extinderea
capacităţilor turistice şi de servicii precum şi dezvoltarea agroturismului în
localităţile rurale;
Măsuri concertate de stopare a declinului demografic, prin:
Crearea de locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor sociale,
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţi;
Protecţia mediului natural fragil îndeosebi în activităţile
Generate de construcţia autostrăzii şi de dezvoltare a zonelor de
agrement/turistice;
Măsuri de prevenirea şi protecţia terenurilor faţă de factorii de risc
natural (alunecări de teren, inundaţii, combaterea eroziunii solurilor);

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi
pt.Agricultură
(MADR) Societatea
Naţională de
îmbunătăţiri
Funciare Investitori
privaţi
MDRT
Direcţia Regională
de Drumuri şi Poduri
Timişoara
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Relansarea activităţilor agricole tradiţionale şi cultivarea pomilor fructiferi

Zona de nord:
I - II - III
– Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea serviciilor de transport şi a celor
conexe în localităţile adiacente reţelei majore rutiere şi feroviare;
– Dezvoltarea industriei extractive în condiţii de performanţă;
– Dezvoltarera a unui culoar rutier de interes local pentru a crea o mai
bună accesibilitate în zonele rurale şi în zonele cu potenţial turistic;
– Dezvoltare unei reţele de ciclism;
– Încurajarea legumiculturi intensive pe Valea Crişului Alb;
– Creşterea capacităţilor turistice şi dezvoltarea serviciilor conexe;
– Promovarea meşteşugurilor şi dezvoltarea ramurilor industriale legate de
prelucrarea produselor agricole/ale pădurii/lemnului şi valorificarea lor în
turism;
– Încurajarea activităţilor zootehnice în localităţile care deţin importante
suprafeţe de păşuni şi fâneţe;
– Practicarea unei silviculturi durabile;
– Dezvoltarea transportului între localităţi şi păstrarea drumurilor în stare de
viabilitate, dezvoltarea serviciilor de sănătate, învăţământ, protecţie a
persoanelor în vârstă;
– Valorificarea turistică a potenţialului cultural şi etnografic prin
dezvoltarea capacităţilor de cazare de mici dimensiuni şi a serviciilor
conexe, în toate comunele;
– Diversificarea serviciilor prin dezvoltarea celor legate de transport odată
cu realizarea culoarelor majore de infrastructură rutieră şi feroviară;
– Sprijinirea dezvoltării turismului prin modernizarea şi extinderea
capacităţilor turistice şi de servicii precum şi dezvoltarea agroturismului în
localităţile rurale;
– Măsuri concertate de stopare a declinului demografic, prin:
– Crearea de locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor sociale;
– Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţi;
– Protecţia mediului natural fragil îndeosebi în activităţile;
– Generate de construcţia autostrăzii şi de dezvoltare a zonelor de
agrement/turistice;
– Măsuri de prevenirea şi protecţia terenurilor faţă de factorii de risc

Consiliul judeţean
Consiliile locale
Direcţia
pt.Agricultură
(MADR) Societatea
Naţională de
îmbunătăţiri
Funciare Investitori
privaţi
MDRT
Direcţia Regională
de Drumuri şi Poduri
Timişoara
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–

2. Reglementarea şi controlului
dezvoltării în teritoriu a localităţilor

natural (alunecări de teren, inundaţii, combaterea eroziunii solurilor);
Relansarea activităţilor agricole tradiţionale şi cultivarea pomilor fructiferi.

Realizarea parteneriatelor între localităţile din zona periurbană a DevaHunedoara-Simeria, Brad, Petroşani-Petrila-Vulcani-Anina-Lupeni

I - II - III

Consiliile locale

Controlul extinderii intravilanelor de-a lungul drumurilor naţionale prin
documentaţiile de urbanism

I - II

Consiliul judeţean
Consiliile locale

Controlul extinderii intravilanelor în localităţile din zonele cu potenţial turistic
prin realizarea documentaţiilor de urbanism PUG, PUZ

I - II

Consiliul judeţean
Consiliile locale

Reabilitarea platformelor industriale existente şi extinderea controlată a
zonelor destinate industriei şi serviciilor (PUG,PUZ)

I - II

Consiliile locale

II. Structura Socio-Demografică
1. Creşterea reală a gradului de
urbanizare şi reducerea migraţiei din
zonele urbane

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

III
Oportunităţi diversificate de angajare, atât pentru populaţia urbană, cât şi
rurală

II

AJOFM

Crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi consiliere privind
piaţa muncii şi asigurarea calităţii şi accesului locuitorilor din rural la aceste
servicii

I

AJOFM
Consiliul Judeţean
Consilii locale

Dezvoltarea unor programe de formare şi reconversie profesională în
domenii căutate pe piaţa muncii

I

ISJ
AJOFM

Facilităţi pentru atragerea populaţiei pensionate în desfăşurarea unei
II
activităţi economice şi după intrarea legală în inactivitate, mai ales în zonele
cu îmbătrânire demografică

Prefectura
Casa judeţeană
de pensii şi
asigurări sociale,
AJOFM

Construirea/modernizarea infrastructurii de utilităţi (apă potabilă, canalizare, II
gaze)

SGA, E.ON,S.C.
Electrica S.A .
Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor educaţionale oferite familiilor
tinere (mai ales pentru instituţionalizarea copiilor de până la 7 ani)

Consiliul Judeţean
Consiliile locale
Inspectoratul
Şcolar

I
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

2. Creşterea accesibilităţii populaţiei
la servicii medicale şi de asistenţă
socială

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Reconcilierea vieţii profesionale a femeilor cu viaţa de familie - flexibilizarea
programului de muncă pentru familiile cu copii, înfiinţarea de creşe, etc.

I

Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii
de Şanse

Construirea/modernizarea unor centre pentru activităţi de timp liber, sport şi
întreţinere a sănătăţii

II

Direcţia de
Sănătate Publică
Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii spitaliceşti de bază, respectiv a
spitalelor şi dispensarelor, mai ales a celor din rural

I

Direcţia de
Sănătate Publică
Hunedoara
Consiliul Judeţean
Primăria UAT

Asigurarea asistenţei medicale calificate prin atragerea medicilor (în special II
generalişti) în mediu rural

Direcţia de
Sănătate Publică
Consiliile locale

Reabilitarea unor unităţi pentru servicii sociale, pe tipuri de centre:
I
multifuncţionale şi rezidenţiale (cantine, cămine de bătrâni, centre sociale
pentru copiii abandonaţi/persoane cu dezabilităţi, în special în localităţile cu
grad ridicat de sărăcie (toate oraşele)

Direcţia de
Sănătate Publică,
Inspectoratul de
Stat Teritorial
pentru Persoanele
cu Handicap,
Consiliul Judeţean

Crearea unor unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă, nu
numai terestre, ci şi aeriene

I

Direcţia de
Sănătate Publică

Dotare cu echipamente adaptate situaţiei beneficiarilor de servicii oferite
de centre, inclusiv echipamente pentru persoane cu dezabilităţi

I

Direcţia de
Sănătate Publică
Inspectoratul de
Stat Teritorial
pentru Persoanele
cu Handicap,
Consiliul Judeţean,
Consiliile locale

3. Dezvoltarea sistemului educaţional Reabilitarea şcolilor, liceelor şi a centrelor universitare şi dotarea acestora cu I

ISJ
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

în scopul obţinerii unor resurse umane tehnică de calcul competitiv şi de tehnologie corespunzătoare pentru a ţine
de calitate
pasul cu progresul ştiinţific şi tehnic

4. Creşterea gradului de ocupare a
forţei de muncă în activităţi
economice viabile

5. Combaterea disparităţilor
teritoriale privind ocuparea

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Dezvoltarea unor programe de formare profesională în domenii căutate pe
piaţa muncii

II

ISJ
AJOFM

Implementarea unor mecanisme de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe
piaţa muncii în vederea ajustării ofertei educaţionale în concordanţă cu
evoluţiile de pe piaţa muncii

II - III

ISJ, AJOFM

Crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi consiliere a forţei de I - II
muncă şi asigurarea accesului la aceste servicii

ISJ, AJOFM ,
Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Diversificarea pachetului de măsuri active adresate tinerilor şi şomerilor de
lungă durată

II

AJOFM, parteneri
economici, sociali

Facilitarea accesului la oportunităţi de formare profesională în vederea
creşterii nivelului de calificare a forţei de muncă, actualizarea continuă şi
adaptarea competenţelor, pentru a face faţă concurenţei într-o economie
aflată pe calea globalizării

I - II

AJOFM, parteneri
economici, sociali

Alocarea în continuare a unor sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj
pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice

II

AJOFM,

Dezvoltarea infrastructurii locale şi judeţene de transport şi afaceri

II

CL, actori
economici,

Diminuarea discrepanţelor dintre cele două medii de rezidenţă în ceea ce
II - III
priveşte accesul la educaţie şi calitatea învăţământului şi pregătirea tehnică
şi profesională; -Sprijinirea înfiinţării IMM-urilor în mediul rural
6. Dezvoltarea sistemului educaţional Elaborarea unui sistem de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi
II - III
în concordanţă cu cererea pieţei
tehnic, aliniat modelului european
muncii
Creşterea flexibilităţii şi adaptabilităţii ofertei şcolilor profesionale şi tehnice în II
raport cu solicitările mediului economic şi cu evoluţiile pieţei muncii

Formarea şi dezvoltarea resurselor umane din învăţământul tehnic şi
Anual
profesional (profesori, directori, parteneri sociali) prin participarea la stagii de
formare

CL, actori
economici, ISJ
ISJ
Consiliul Judeţean
ISJ Consiliul
Judeţean
Parteneriate
public-privat
ISJ, Consiliul
Judeţean, actori
economici
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

7. Crearea şi asigurarea
Identificarea agenţilor economici semnificativi din judeţ pentru fiecare tip de I
funcţionalităţii unor parteneriate între activitate economică
unităţile de învăţământ profesional şi
tehnic şi agenţii economici
Organizarea de seminarii, conferinţe la nivel judeţean şi local între actorii
Anual
acordurilor de colaborare, pentru promovarea mecanismelor unor
colaborări eficiente între aceştia

8. Dezvoltarea unui sistem
informaţional pentru planificarea
ofertei educaţionale în concordanţă
cu cerinţele pieţei muncii

ISJ, AJOFM
Parteneriate
public-privat
ONG

Stabilirea, în colaborare cu partenerii economici şi sociali, a cadrului
calificărilor cerute de piaţă

Anual

ONG

Organizarea de acţiuni de conştientizare a necesităţii de parteneriat în
domeniul învăţământului profesional şi tehnic (exemple de bune practici,
vizite la agenţii economici, târguri de locuri de muncă, etc.)

Anual

ONG

Semnarea de protocoale/acorduri/convenţii/contracte de parteneriat între
şcoli profesionale şi tehnice şi angajatori

I

ONG, ISJ

Realizarea unei infrastructuri de comunicaţii şi achiziţionarea soft-ului pentru I
administrarea bazei de date; Realizarea unor baze de date la nivel judeţean

ISJ, AJOFM

Actualizarea periodică a studiilor economice şi analizarea tendinţelor de
dezvoltare ca bază pentru fundamentarea ofertei educaţionale

I

ISJ,CJ

Instruirea administratorilor locali şi a utilizatorilor

I

1. Agricultura, silvicultura, piscicultura
1.1Agricultura
1. Valorificarea durabilă a
potenţialului natural

2. Creşterea capacităţii
productive a terenurilor agricole

I - II
Practicarea unei silviculturi durabile

MADR

Dezvoltarea sectorului zootehnic prin valorificarea păşunilor şi fâneţelor
naturale existente în partea centrală şi vestică a judeţului, concomitent cu
respectarea regimului de protecţie a ariilor protejate

I - II

MADR

Cultivarea suprafeţelor arabile abandonate
Îmbunătăţirea raportului dintre producţia vegetală şi animală

I

MADR

Monitorizarea stării de calitate a terenurilor agricole

I

OSPA

Încurajarea legumiculturi intensive pe Valea Crişului Alb, Mureş, Strei şi Cerna I

OSPA

Extinderea măsurilor de îmbunătăţiri funciare

I

ANIF

Refacerea şi valorificarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare deja existente

I

ANIF
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Lucrări de prevenire şi combatere a excesului de umiditate şi a inundaţiilor

I

ANIF

Lucrări de combatere şi prevenire a eroziunii solurilor

I

ANIF

Lucrări de prevenire şi combatere a excesului de umiditate şi a inundaţiilor

I - II

DADR Hd.

Corectarea reacţiei acide a terenurilor

II - III

OSPA, DADR Hd.

Lucrări de stabilizare a alunecărilor de terenuri (captări de izvoare de
I - II
coastă, executarea de rigole de scurgere, etc.) - în unităţile teritorial
administrative: Lăpugiul de Jos, Burjuc, Gurasada, Tomeşti, Baia de Criş,
Ribiţa, Luncoiu de Jos, Brad, Crişcior, Vălişoara, Brănişca, Şoimuş, Băiţa,
Certeju de Sus, Geoagiu, Raportul Mare, Hărău, Deva, Simeria, Cărjiţ, Peştişul
Mic, Hunedoara, Călan, Băcia, Mărtineşti, Teliucul Inferior, Răchitova,
General Betlo, Haţeg, Bretea Română,Săntămăria-Orlea

OSPA, Direcţia
apelor-cele 3
bazine,
DADR Hd.

Creşterea fertilităţii solurilor agricole cu respectarea tehnicilor de aplicare
destinate protecţiei mediului natural şi utilizarea tehnicilor de agro-mediu

I - II

OSPA, DADR Hd.

Refacerea ecologică a terenurilor degradate

I - II

APM Hunedoara

Reducerea şi limitarea poluării provenite de la dejecţiile animalelor din
diferite ferme

I - II - III

APM Hunedoara,
Garda de mediu

3. Implementarea unui management Prevenirea declanşării unor fenomene de degradare şi ameliorarea limitărilor II
integrat al calităţii solului
existente în vederea menţinerii stării de fertilitate a solurilor în funcţie de clasa
de calitate a solurilor: Pentru Clasa III-a. Terenuri cu limitări moderate în cazul
utilizării ca arabil (198.904 ha. - 38,9%).
– Măsuri de control şi menţinere a nivelului apei freatice la 1,5-2 m
adâncime;
– Eliminarea excesului freatic prin canale şi rigole de scurgere şi utilizarea
unui sortiment de culturi amelioratoare şi tolerante la excesul de
umiditate. - măsurile ameliorative de agrotehnică antierozională;
– Lucrări de nivelare-modelare pentru atenuarea neuniformităţilor;
– Menţinerea nivelului apei freatice la 1,5-2 m adâncime, şi lucrări de
desecare;
– Amendarea cu calcar a solului pentru corectarea reacţiei acide;
– Ameliorarea solurilor sărăturate (controlul apei freatice, spălarea sărurilor
solubile, amendarea cu fosfogips, culturi tolerante la sărăturare şi altele);
– Pentru Clasa IV-a. Terenuri cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil
(60.495 ha. - 11,8%);

Oficiul Judeţean
de Studii
Pedologice şi
Agrochimice
Societatea
Naţionala de
Imbunatatiri
Funciare
DADR Hd.
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–
–
–
–
–

–
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Drenaj superficial şi culturi amelioratoare şi tolerante la excesul de
umiditate;
Coborârea nivelului apei freatice la 1,5-2 m adâncime. - ameliorare a
solurilor sărăturate;
Lucrări de afânare care trebuie repetate la cel puţin 3-4 ani;
Aplicarea agrotehnicii antierozionale şi luarea de măsuri specifice de
protecţie şi ameliorare, ca stingerea torenţilor, baraje, împăduriri şi altele;
Practicarea de culturi specifice solurilor nisipoase. Pentru Clasa V-a.
Terenuri cu limitări foarte severe, nepretabile ca atare la arabil, vii, livezi
(63.146 ha- 12,3%);
Folosirea terenurilor de pe versanţii muntoşi ca fâneaţă sau pentru
împădurire;
Folosirea ca păşune s-au fâneaţă şi împădurire pentru protecţia malurilor
pe terenurile din luncile râurilor, câmpie, zona dintre diguri Pentru Clasa
VI-a. Terenuri cu limitări extrem de severe, nepretabile ca atare la arabil,
vii, livezi (31.461 ha. 6,2%) Amendamente cu fosfogips pe solurile formate
pe depozitele fluviale predominant argiloase şi dificil de ameliorat.

4. Dezvoltarea serviciilor productive în Creşterea gradului de mecanizare în agricultură prin sporirea numărului de
agricultură
tractoare şi maşini agricole

II

Direcţia Agricolă şi
DR Hunedoara
(MADR)
Investitori privaţi

Dezvoltarea serviciilor de întreţinere şi reparaţii utilajelor agricole

II

Investitori privaţi

Limitarea folosirii tracţiunii animale şi a muncii manuale pentru efectuarea
lucrărilor agricole

II

Investitori privaţi

Sprijinirea micilor producători agricoli în vederea aplicării noilor tehnologii de I
producţie

Ministerul
agriculturii şi
Padurilor

Creşterea consumului de îngrăşăminte minerale şi organice pentru
I
asigurarea productivităţii ridicate pe terenurile cultivate; promovarea utilizării
îngrăşămintelor naturale

Direcţia Agricolă şi
DR Hunedoara
(MADR)

Refacerea sistemelor de irigat şi creşterea suprafeţelor efectiv irigate

Direcţia Agricolă şi
DR Hunedoara
(MADR)

I
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului
5. Creşterea competitivităţii
sectorului agricol

6. Stimularea activităţii în
domeniul agriculturii ecologice

7. Valorificarea locală a resurselor
agricole

8. Practicarea unei agriculturii
durabile

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Gestionarea resurselor de apă în agricultură

I - II

SNIF

Creşterea dimensiunii teritoriale a exploataţiilor agricole

II

MADR

Reducerea ponderii populaţiei ocupate în agricultură

I - II

MADR

Elaborarea unor programe speciale privind transferul managementului
fermelor agricole de la persoane vârstnice (peste 65 ani) la persoanele
tinere

I - II

MADR

Transformarea fermelor de semisubzistenţă, dar care şi comercializează o
parte din producţie, în exploataţii comerciale viabile

II

Investitori privaţi
Ministerul
agriculturii şi
pădurilor

Asocierea producătorilor agricoli în societăţi cooperative pentru cultivarea
pământului şi creşterea animalelor

I

MADR

Formarea profesională a deţinătorilor de exploataţii individuale

I

ANCA, CEFIDEC

Organizarea unor centre de asistenţă tehnică şi consultanţă privind
realizarea proiectelor pentru persoanele care iniţiază activităţi pe cont
propriu (cunoştinţe economice, management, legislaţie agrară, etc.)

I - II

DADR Hd.

Crearea unui sistem de stimulente speciale pentru populaţia agricolă în
scopul de a diversifica activităţile în cadrul fermei agricole individuale

I

MADR

Sporirea calităţii şi securităţii alimentelor

I - II

MADR

Compensarea costurilor suplimentare apărute datorită respectării
standardelor de mediu/de sănătate/de bunăstare

I

MADR

Acordarea de stimulente pentru practicarea acestui tip de agricultură

I

MADR

Informarea şi promovarea producătorilor agricoli

I - II

Sprijinirea producătorilor agricoli pentru a comercializa produsele ecologice, I - II
cu deosebire în ţările UE

MADR

Încurajarea prestării activităţilor de transformare şi preindustrializare a
producţiei agricole

I - II

MADR, DADR Hd.

Crearea de centre de prelucrare a produselor agricole tradiţionale în
localităţile de provenienţă

I

MADR, DADR Hd.

Informarea şi susţinerea micilor producători agricoli să respecte prevederile
codurilor de bune practici agricole şi de mediu şi să folosească practici

I

ANCA, CEFIDEC
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

agricole „prietenoase” cu mediul
1.2. Silvicultura

I - II

1. Extinderea suprafeţei terenurilor cu Sprijinirea, sub raport tehnic şi cu material de împădurire, în vederea
vegetaţie forestieră
executării de împăduriri în zonele deficitare în vegetaţie forestieră

I - II

Direcţia silvica
Hunedoara (DSH),
ITRSV Hunedoara

Extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor categorii de vegetaţie forestieră, pe I - II
terenurile degradate, situate în afara fondului forestier (este cazul terenurilor
situate în pantă, afectate de alunecări de teren, de eroziunea în adâncime)

Romsilva

Sprijinirea realizării de plantaţii forestiere pe terenuri scoase din circuitul
agricol în concordanţă cu cerinţele silviculturii durabile

I - II

Romsilva

2. Creşterea eficacităţii funcţionale a Modernizarea sistemului de monitorizare permanentă a stării pădurilor,
ecosistemelor forestiere
inclusiv a pădurilor aflate în proprietate privată

I - II

DSH , ITRSV
Hunedoara

Îmbunătăţirea stării de calitate a pădurilor prin extinderea lucrărilor de
îngrijire corespunzătoare (combaterea biologică a dăunătorilor, extinderea
regenerării naturale prin aplicarea tratamentelor intensive adecvate,
protecţia calităţii solurilor forestiere, regenerarea şi protecţia pădurilor
afectate de inundaţii)

I - II

Romsilva

Selectarea şi promovarea de biotipuri de arbori rezistenţi la adversităţii şi
extinderea utilizării acestora în lucrările de regenerare a pădurilor

I - II

DSH, ITRSV
Hunedoara

3. Reconstrucţia pădurilor
necorespunzătoare ecologic şi
economic

Extinderea lucrărilor de amenajare complexă a bazinelor hidrografice
torenţiale

I - II

Romsilva

4. Sprijinirea deţinătorilor de terenuri
forestiere în vederea gestionării
durabile a acestora

Crearea de facilităţi care să favorizeze asocierea proprietarilor de păduri
şi/sau integrarea lor în structurile existente de administraţie silvică

I - II

MADR
DSH

Asigurarea asistenţei tehnice gratuite deţinătorilor particulari de pădure

I - II

CEFIDEC
DSH

Crearea de facilităţi şi stimulente pentru proprietarii de terenuri în scopul
producerii materialului de reproducere şi împăduririi acestora

I - II

MADR, DSH

Informarea proprietarilor despre responsabilităţile şi avantajele deţinerii de
terenuri în ariile protejate

I - II

DSH,
APM Hunedoara

5. Conservarea biodiversităţii
ecosistemelor forestiere
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

6. Dezvoltarea ofertei de
servicii şi produse ale pădurii altele
decât lemnul

7. Dezvoltarea activităţilor piscicole

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Promovarea de proiecte de conservarea biodiversităţii din fondul forestier şi
de management al ariilor protejate

I - II

MADR,
Consiliile locale,
Custozii de
rezervaţii

Inventarierea şi protejarea speciilor rare, endemice şi periclitate

I - II

DSH,
Custozii de
rezervaţii

Elaborarea planurilor de management cinegetic şi piscicol pentru fondurile
de vânătoare şi pescuit
Înfiinţarea şi dezvoltarea unor centre de promovare a afacerilor în sectorul
forestier

I - II

DSH,
ITRSV Hunedoara

Evaluarea zonelor forestiere cu potenţial de dezvoltate a silvoturismului

I - II

Ministerul
dezvoltării şi
turismului
Romsilva

Sprijinirea dezvoltării pisciculturii în localităţile cu potenţial

I - II

DADR (MADR)

2.Industria şi construcţiile
2.1.Industria
1. Accelerarea procesului de
privatizare/restructurare a unităţilor
industriale

II
–
–
–

–
–
2. Sprijin pentru investiţii necorporale
şi dezvoltarea asistenţei pentru
reţelele de întreprinderi şi asociaţiile
profesionale industriale

–
–
–
–
–

Diversificarea metodelor de diminuare a implicării statului în economie
Restructurarea datoriilor societăţii;
Reconsiderarea competenţelor instanţelor de judecată, în ceea ce
priveşte pronunţarea acestora, numai asupra legalităţii şi nu asupra
oportunităţii;
Simplificarea unor proceduri de privatizare;
Scurtarea unor termene procedurale.

I

Consiliul Judeţean
Unităţile industriale
Parteneriate
public-privat

Susţinerea investiţiilor intangibile vizând achiziţionarea de tehnologii
brevete, mărci, licenţe şi know-how;
Susţinerea implementării şi certificării sistemelor de management al
calităţii;
Susţinerea dezvoltării şi acreditării laboratoarelor de încercări şi analize;
Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizarea;
Consultanţă pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri,

II

Consiliul Judeţean
Camera de
Comerţ şi Industrie
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–
–

3. Promovarea investiţiilor directe

–
–
–

4. Creşterea competitivităţii
produselor industriale

–
–

5. Sprijinirea activităţii IMM-urilor

–

–

–
–
–
–

6. Asigurarea compatibilităţii
tehnologiilor şi produselor industriale
cu exigenţele de protecţie a mediului
înconjurător

–
–
–
–
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

activităţi de diseminare, informare;
Sprijin pentru organizarea de conferinţe şi târguri;
Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în cadrul lanţurilor de furnizori şi
clusterelor.
înfiinţarea unei agenţii pentru investiţii, care să fie o filială a Agenţiei
Române pentru Investiţii Străine (ARIS);
Elaborarea unor norme ale investitorului;
Sprijin pentru investiţii de capital în sectorul privat.

I

Camera de
Comerţ şi Industrie

restructurare, retehnologizarea, modernizare a unităţilor industriale vechi, II
marketing performant;
specializarea pe sectoare performante şi cu tradiţie: textile/pielărie,
prelucrarea lemnului/mobilă, utilaje de maşini/componente, prelucrarea
produselor agricole.

Unităţile industriale

Stimularea creşterii numerice a IMM-urilor prin sprijinirea societăţilor nou
constituite pe perioada de start- up şi sprijinirea societăţilor pentru a-şi
menţine şi dezvolta activitatea;
Creşterea competitivităţii IMM-urilor prin dezvoltarea aptitudinilor
manageriale a conducătorilor pentru a le creşte capacitatea
decizională şi de adaptare la cerinţele noi care vor interveni după
aderarea la UE;
îmbunătăţirea poziţiei de pe piaţa internă prin care poate creşte
competitivitatea IMM-urilor;
Dezvoltarea relaţiilor internaţionale are în vedere accesul la pieţe
externe şi cooperare cu firme din străinătate;
Transfer tehnologic, cercetare, dezvoltarea inovării tehnologice;
Informatizarea activităţii. Informaţia şi capacitatea de comunicare sunt
considerate a fi principalii factori care vor determina creşterea
economică în deceniul următor.

Camera de
Comerţ şi Industrie
a judeţului

III

Promovarea produselor şi tehnologiilor „curate”;
II
Economisirea şi utilizarea eficientă a energiei;
Amenajarea şi reabilitarea zonelor industriale poluate şi neutilizate;
Reducerea impactului negativ asupra mediului generat de centralele de
energie electrică şi termică învechite precum şi de către alţi poluatori;
Gestionarea deşeurilor menajere şi industriale.

APM Hunedoara
Electrica Banat
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului
7. Îmbunătăţirea infrastructurii de
afaceri prin crearea de situri
tehnologice şi industriale

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–
–
–
–

8. Valorificarea şi dezvoltarea
resurselor umane din sectorul
industrial

–
–
–

9. Îmbunătăţirea infrastructurii
energetice şi valorificarea resurselor
regenerabile de energie

–

–

–

10. Sprijin pentru dezvoltarea
capacităţii de
cercetare/dezvoltare/inovare şi
reducerea decalajului informaţional
în regiune

–
–
–
–
–
–
–

11. Dezvoltarea unui mediu de

–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri de afaceri; I
Înfiinţarea de parcuri industriale, parcuri tehnologice şi ştiinţifice;
Promovarea de documentaţii pentru declararea unor unităţi
administrativ-teritoriale ca zone defavorizate;
Crearea de zone industriale şi zone de dezvoltare economică în centrele
urbane mici şi în mediul rural.

Consiliul Judeţean
Consiliile Locale

Însuşirea de noi abilităţi;
Perfecţionare şi specializare în muncă pentru flexibilizarea forţei de
muncă;
Echilibrarea cererii şi ofertei pe piaţa forţei de muncă.

II

AJOFM

Construirea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi
termice, pentru retehnologizarea, modernizarea şi reabilitarea celor
existente în scopul creşterii eficienţei energetice;
Extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi
termice, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizarea în condiţii de
siguranţă şi continuitate a serviciului de distribuţie;
Realizarea de investiţii în noi capacităţi de producere a energiei
electrice şi termice prin valorificarea resurselor energetice eoliene,
hidroenergetice, solare, a biomasei, a resurselor geotermale şi a
combustibililor alternativi şi modernizarea celor existente.

II

Administraţia
publică locală,
Enel Banat

Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi
întreprinderi industriale;
Dezvoltarea de poli de excelenţă;
Proiecte complexe de cercetare care vor atrage participarea
specialiştilor internaţionali de înalt nivel;
Sprijin pentru noi micro-întreprinderi şi spin-off-urilor de înaltă tehnologie;
Sprijinirea activităţilor de inovare a micro-întreprinderilor high-tech şi a
spin-off-urilor high-tech;
Susţinerea activităţilor de inovare şi CD pentru introducerea în producţie
de produse, tehnologii sau servicii noi sau perfecţionate;
Dezvoltarea inovării în afaceri, producţie şi modele organizaţionale; prin
introducerea şi dezvoltarea sistemelor integrate de management al
afacerii introducerea sistemelor informatice de management.

I

Întreprinderi,
Administraţia
publică,
Universităţi,
Consiliul Judeţean,
Consiliile Locale

Consolidarea unui sistem legislativ stabil simplu, transparent şi coerent;

II

Camera de
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului
afaceri viabil şi deschis

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Consolidarea unui cadru instituţional adecvat.

Comerţ şi Industrie
a judeţului

12. Dezvoltarea cooperării industriale –

Identificarea şi aplicarea unor măsuri specifice de susţinere a iniţiativelor
industriale în acest scop.

II

Camera de
Comerţ şi Industrie,
unităţile industriale

13. Revitalizarea meşteşugurilor
tradiţionale

Sprijinirea diversificării economice în spaţiul rural şi al revitalizării
meşteşugurilor tradiţionale;
Sprijinirea IMM-urilor, PFA-urilor şi asociaţiilor de producători din mediul
rural cu accent pe revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale.

II

Consiliile locale

–
–

14. Revitalizarea economiei oraşelor
mici

–
–

Redefinirea profilului industrial al oraşelor mici într-o viziune integratoare la II
nivel judeţean;
Dezvoltarea cooperării dintre localităţile judeţului.

2.2.Construcţii

II

1. Sprijinirea construcţiei de locuinţe

Extinderea şi modernizarea fondului de locuinţe prin:
– Construirea de locuinţe sociale pentru familiile cu venituri modeste;
– Construirea de locuinţe individuale în proprietate;
– Controlul dezvoltării zonelor de locuinţe;
– Promovarea modurilor de construire tradiţionale şi utilizarea materialelor
locale.

2. Stoparea migraţiei externe a forţei
de muncă în construcţii

–
–

3.Turismul
1.Publicarea şi promovarea
informaţiilor privitoare la potenţialul
turistic natural şi antropic

Consiliile locale
Unităţile industriale

Programe destinate reconversiei forţei de muncă din construcţii;
Realizarea de noi locuri de muncă în construcţii.

II

Consiliul Judeţean
Consiliile Locale

II

AJOFM

I
–

–
–
–
–

Tipărirea şi punerea în circulaţie a unor broşuri informative gratuite (cu
I
informaţii despre potenţialul turistic natural şi antropic, structurate pe
localităţi, zone/areale turistice, muzee, etc.);
Tipărirea şi punerea în vânzare a unor materiale informative (hărţi, broşuri,
monografii, albume, postere) şi reprezentative (specifice) unor localităţi;
Crearea unor centre/puncte de informare turistică în localităţile cu
potenţial turistic;
Organizarea unor campanii de promovare pentru jurnaliştii străini
acreditaţi în România, pentru tur-operatorii străini;
Utilizarea punctelor de promovare turistică pentru derularea unor

CJ Hunedoara,
Centrul Cultural al
Judeţului, Consiliile
locale, ONG-uri
active în turism
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

campanii de promovare a elementelor naturale valoroase.

2. Diversificarea ofertei turistice

–

Tipărirea şi diseminarea unor materiale gratuite şi pentru vânzare cu
informaţii despre capacitatea de primire a turiştilor, despre facilităţile şi
confortul regăsite în cadrul acestora.

I

CJ Hunedoara,
Centrul Cultural al
Judeţului, Consiliile
locale, ONG

–

Integrarea în oferta turistică a unor evenimente culturale: itinerarii
turistice prin localităţi în care se desfăşoară, concomitent, diferite
evenimente culturale, folclorice, evenimente culturale tematice
(concursuri sau expoziţii de fotografie, de pictură, grafică, concursuri de
film, etc.);
promovarea unor obiceiuri, tradiţii, activităţi tradiţionale pentru a stimula
interesul turiştilor;
Promovarea unor pachete turistice complexe pentru principalele rute
turistice arădene, inclusiv promovarea utilizării „cadrului turistic”, care
asigură diferite servicii turistice, intrarea în muzee, teatre, centre sportive
şi de întreţinere, utilizarea transportului public;
Revigorarea turismului şcolar (tabere şcolare cu programe vocaţionale:
arte, meşteşuguri, etc.).

I - II - III

CJ Hunedoara,
Centrul Cultural al
Judeţului, Consiliile
locale, Agenţii de
turism,
Compania
Judeţeană de
Turism

–
–

–
–

Realizarea Muzeului Epocii Industriale la Hunedoara pe ce a mai rămas în I II
jurul vechii Administraţii a Uzinelor de Fier.

Consiliul judeţean,
Centrul Cultural al
Judeţului

–

Realizarea unui circuit religios multiconfesional în relaţie directă cu
clădirile religioase din judeţul Hunedoara.

I - II - III

CJ Hunedoara,
Centrul Cultural al
Judeţului, Consiliile
locale, ONG-uri
active în turism,
Agenţii de turism,
Compania
Judeţeană de
Turism

Dezvoltarea turismului rural:
I - II - III
– sprijinirea asociaţiilor familiare, proprietarilor de pensiuni,
microintreprinderi din mediu rural pentru a oferi servicii turistice adecvate

CJ Hunedoara,
Centrul Cultural al
Judeţului, Consiliile
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

–
–
–

(cazare în case tradiţionale, spectacole folclorice, acte meşteşugăreşti
tradiţionale);
valorificarea prin turism a valorilor meşteşugăreşti autentice;
renovarea unor clădiri tradiţionale;
organizarea unor campanii de informare şi promovare a turismului rural
din zonă.

Dezvoltarea turismului montan din Judeţ:
– modernizare şi reabilitarea pîrtiilor de ski la Straja, Râuşor, Parâng;
– renovarea şi extinderea spaţiilor de cazare, masă şi agrement;
– realizarea infrastructurii edilitare (canal, epurare, deponii);
– crearea de puncte de colectare a deşeurilor;
– montarea de WC-uri ecologice.

3. Diversificarea producţiei de
suveniruri pentru turişti

–

–
–

4. Valorificarea turistică a unor noi
–
obiective, areale şi/sau comunităţi cu
potenţial turistic, diversificarea
–
tipurilor de turism practicate
–
–
–

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi
locale, ONG-uri
active în turism,
Agenţii de turism,
Compania
Judeţeană de
Turism
I - II - III

CJ Hunedoara,
Centrul Cultural al
Judeţului, Consiliile
locale, ONG-uri
active în turism,
Agenţii de turism,
Compania
Judeţeană de
Turism

Valorificarea turistică şi economică a meşteşugurilor populare
I - II - III
tradiţionale (olărit, ţesut, sculptură în lemn, icoane picate pe sticlă şi
lemn, etc.) prin introducerea localităţilor respective în trasee turistice şi
aprovizionarea cu astfel de produse a punctelor de vânzare de suveniruri
din muzee;
Crearea unor mici ateliere de producere artizanală;
Punerea în vânzare de CD-uri şi DVD-uri cu filme documentare despre
comunităţile, monumentele de artă populară, evenimente, sărbători
tradiţionale, cântece şi dansuri populare din judeţul Hunedoara.

CJ Hunedoara,
Centrul Cultural al
Judeţului, Consiliile
locale, ONG-uri
active în turism,
Agenţii de turism,
Compania
Judeţeană de
Turism

Marcarea rutelor turistice cu denumiri sugestive şi atractive (“Drumul
vinului”, „Drumul apelor termale”, „Drumul castelelor”, etc.);
Panouri stradale cu hărţi turistice ale judeţului, plasate la intrările/ieşirile
în/din oraşe, în părţile centrale, în gări, etc.;
Panouri cu trasee turistice în localităţile montane;
Marcarea clară, vizibilă a obiectivelor turistice;
Dezvoltarea, diversificarea activităţilor turistice în următoarele
areale/zone turistice: Vaţa de Jos, Geoagiu (turism balneo-climateric),
Municipiul Brad (turism cultural), Ţara Haţegului (turism cultural, religios,
etnografic), Ţinutul Pădurenilor (turism cultural), Valea Mureşului (turism

CJ Hunedoara,
Centrul Cultural al
Judeţului, consiliile
locale, ONG-uri
active în turism,
Agenţii de turism

I - II
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

cultural), Valea Jiului (sporturi de iarnă):
- Refacerea infrastructurii de acces la obiectivele turistice din judeţ
pentru realizarea unor circuite turism,
- Amplificare amenajarea parcării la baza rezervatiilor naturale,
- Dezvoltarea infrastructurii de acces la zonele protejate,
- Înfiinţarea unui centru de informare turistică în zona centrală a fiecare
localitate centrală Deva, Hunedoara, etc.,
- Crearea unui sistem integrat de marcare şi inscripţionare în mai multe
limbi a căilor de acces către obiectivele turistice din judeţ,
- Extinderea panourilor publicitare cu mesaj turistic în fiecare localitate,
- Amenajarea parcării de deservire a Castelului Corvineştilor,
- Realizarea unei străzi comerciale- cu caracter meşteşugăresc între
Castelul Corvineştilor şi Piaţa Obor Hunedoara,
- Inventarierea şi prioritizarea obiectivelor turistce din judeţ,
- Restaurarea obiectivelor cu valoare culturală, turistică şi istorică în
vederea reintroducerii în circuitul turistic din judeţ,
- Crearea de noi obiective turistice,
- Realizarea muzeului epocii industriale la Hunedoara,
- Crearea de zone de agrement în dreptul localităţilor urbane,
- Crearea de muzee tematice în judeţ (muzeul satului, muzeul
industriei).
5. Susţinerea staţiunilor turistice

–

Realizarea unei staţiuni turistice de interes naţional la în zona ParângPetroşani

–

Realizarea unei telegondole în Petroşani care să facă legătura între oraş
şi pârtiile de schi

Consiliul Local
MDRT

–

Creşterea reţelei de cabane şi refugii montane în masivele montane
care nu beneficiază de adăposturi

CJ Hunedoara,
Consiliile locale,
MDRT

6. Participarea la târgurile naţionale şi –
internaţionale de turism

Realizarea unor standuri cuprinzătoare şi atractive, la târgurile de turism
din Bucureşti, Budapesta, Viena, Berlin, Roma, etc.

Periodic

I - II

Consiliul Local
MDLPL

Agenţii de turism,
Consiliul judeţean
Compania
Judeţeană de
Turism
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului
7. Iniţierea unor proiecte de
dezvoltare a turismului în diferite
parteneriate

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului
Stabilirea priorităţilor şi a grupurilor de lucru;
Asigurarea sprijinului autorităţilor locale pentru iniţierea şi derularea
proiectelor;
Identificarea resurselor financiare (sponsori, aplicarea pentru obţinerea
de fonduri externe, fonduri din alte surse - taxe, impozite, etc.).

I

CJ Hunedoara,
ONG-uri active în
turism, persoane
juridice şi fizice
interesate,
Compania
Judeţeană de
Turism

Realizarea unui studiu despre capacitatea şi posibilitatea unui sistem de
rezervare;
electronic la evenimente culturale desfăşurate în locaţii de artă, galerii şi
alte locaţii;
pentru evenimente culturale; comandarea şi instalarea sistemului în CIT.

I - II

CJ Hunedoara,
ONG-uri active în
turism, persoane
juridice şi fizice
interesate

Crearea unei asociaţii profesionale a celor implicaţi în dezvoltarea şi
promovarea judeţului Hunedoara prin agro-turism;
Încurajarea întreprinzătorilor în activităţi agro-turistice, prin acordarea de
facilităţi fiscale;
Publicarea ghidului antreprenorului în agro-turism.

I - II

Agenţi economici
din turism, alţi
actori economici,
autorităţi fiscale

Reabilitarea şi modernizarea reţelei judeţene de transport, în special
acea parte care asigură accesul către arealele turistice;
Modernizarea structurilor de primire a turiştilor, îmbunătăţirea confortului;
Construirea de noi facilităţi de petrecere a timpului liber, modernizarea
celor existente;
Dezvoltarea de servicii conexe (parcări, centre comerciale în interiorul
hotelurilor, puncte de distribuire a presei, informaţiilor turistice,
suvenirurilor, etc.).

I

CJ Hunedoara,
consiliile locale,
Regia Autonomă
Judeţeană de
Drumuri şi Poduri
Hunedoara

–

Construirea unei dotări hoteliere lângă Castelul Corvineştilor

I - II

CJ Hunedoara
Investitori privaţi
Parteneriat publicprivat, Consiliul
local

–

Crearea unei reţele de comunicare, în vederea dezvoltării unor produse
turistice specifice, concordante cu potenţialul turistic natural şi antropic

I - II

Agenţii economici
din turism, Consiliul

–
–
–

–
–
–
8. Sprijinirea întreprinzătorilor în
activităţi turistice de tip agro-turism

–
–
–

9. Modernizarea şi extinderea
infrastructurii de acces şi a celei
specifice

–
–
–
–

10. Comunicarea facilă şi reală între
agenţii economici activi în turism

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

al judeţului şi promovării activităţilor turistice pe nişele de piaţă
disponibile
12. Dezvoltarea competenţelor
resurselor de forţă de muncă
implicate în activităţi turistice

–
–
–
–
–

Stabilirea de noi parteneriate între instituţiile formatoare de forţă de
muncă şi angajatori;
Corelarea specializărilor oferite de unităţile de învăţământ cu cererea şi
dezvoltarea activităţilor turistice;
Organizarea unor cursuri de training în unităţi turistice pentru elevii şi
studenţii proveniţi din clasele cu specializarea în turism;
Organizarea de cursuri de specializare pentru ghizi turistici, agenţi şi
manageri din turism;
Cursuri practice complexe pentru ghizi (circuite turistice în judeţ,
exersarea a 1-2 limbi străine de circulaţie internaţională).

judeţean
I – II - III

Autoritatea
Naţională în Turism,
rectoratele
universităţilor
arădene, licee, turoperatori, agenţi
economici din
turism

4. Servicii
4.1.Cercetare, dezvoltare, inovare

I - II

1. Creşterea atractivităţii judeţului ca
o destinaţie pentru investiţii, prin
sprijinirea inovării tehnologice şi
cercetării aplicate, a transferului
tehnologic de la universităţi la
administraţia publică şi întreprinderi,
precum şi prin promovarea
introducerii inovării în sectorul
productiv, în administraţie, în viaţa
cotidiană şi dezvoltarea a pieţei
pentru o nouă generaţie de produse
şi servicii.

–

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de
cercetare dezvoltare în scopul
creşterii competitivităţii economiei
regionale

–

–
–

–
–

–

Sprijinirea dezvoltării capacităţii de cercetare/dezvoltare/inovare şi
reducerea decalajului informaţional în regiune;
Propuneri de proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de
cercetare şi întreprinderi;
Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel
judeţean/regional/naţional şi racordate la reţele europene şi
internaţionale de profil;
Sprijin pentru noi micro-întreprinderi de înaltă tehnologie;
Susţinerea activităţilor de inovare şi CD pentru introducerea în producţie
de produse, tehnologii sau servicii noi sau perfecţionate.

II

întreprinderi,
administraţia
publică, universităţi

Crearea infrastructurii pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică pentru
sectorul privat şi pentru instituţii:
Crearea unui Centru Universitar de Cercetare şi Afaceri

II

Agenţi economici,
institute şi centre
de cercetare,
universităţi.

4.2. Servicii pentru dezv. afacerilor
Îmbunătăţirea infrastructurii de
afaceri prin crearea de situri

II
–
–

Dezvoltarea unui mediu economic inovativ
Creştere a competitivităţii economice prin crearea şi dezvoltarea unor

II

Camera de
Comerţ şi Industrie
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

tehnologice, industriale, comerciale,
de agricultură şi meşteşugăreşti
–

–

locaţii care să asigure investitorilor utilităţile necesare pentru demararea
rapidă a activităţilor economice
Amenajarea, modernizarea de parcuri industriale, incubatoare de
afaceri, centre expoziţionale, centre de colectare a produselor agricole,
etc.;
Diversificarea serviciilor pentru dezvoltarea afacerilor din domeniul
agricol (prelucrarea produselor agricole de toate tipurile, distribuire şi
întreţinere maşini agricole, comercializare material săditor, etc.).

Servicii culturale
1. Promovarea valorilor culturale

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi
CJ Hunedoara
Autorităţi locale

II - III
–
–

Stimularea creaţiei contemporane în domeniul artelor vizuale, a literaturii, II - III
a artelor interpretative;
Continuarea proiectelor de promovare a artei arădene în spaţiul
regional, naţional şi european;

CJ Hunedoara CL
Parteneriate
public-privat

Extinderea pieţei culturale, prin programe de educaţie prin artă, prin
II
atragerea tinerilor din localităţile rurale şi urbane la viaţa culturală
comunitară, precum şi prin cooperare intrajudeţeană;
Includerea în traseele de turism cultural, alături de monumentele istorice,
a zonelor cu bogate tradiţii populare şi producţii artizanale.

CJ Hunedoara CL
Parteneriate
public-privat,
Compania
Judeţeană de
Turism

2. Dezvoltarea culturii în plan local,
ţinând seama de specificul şi de
potenţialul fiecărei zone şi păstrarea
unor tradiţii identitare, prezervarea
meşteşugurilor şi formelor de
exprimare artistică

–

3. (Re)inserţia monumentelor istorice
în viaţa culturală a comunităţilor şi
utilizarea acestui potenţial ca resursă
a turismului cultural

Înfiinţarea unui Centru de Resurse Umane Judeţean pentru perfecţionarea
profesională a personalului din instituţiile publice de cultură în domeniile
marketingului cultural şi al managementului de proiecte culturale ar crea o
premisă pentru revigorarea vieţii culturale în comunităţile locale

–

II

CJ Hunedoara

4. Dezvoltarea industriilor culturale şi
Utilizarea modelului de „parcuri tehnologice” şi a facilităţilor oferite de
conexe, ca alternative la procesul de acestea pentru extinderea numărului şi diversificarea întreprinderilor
dezindustrializare a judeţului
industriale cu profil cultural, îndeosebi în zonele cu şomaj structural ridicat

II

CJ Hunedoara

IV.CONTEXTUL SUPRATERITORIAL

I - II - III

1. Integrarea armonioasă a teritoriului
judeţean în spaţiul regional şi
naţional, racordarea la reţeaua
naţională şi europeană a polilor şi
coridoarelor de dezvoltare spaţială.

Creşterea nivelului de dezvoltare socio-economică şi a gradului de dotare
cu servicii de tip urban a municipiului Deva, Hunedoara, Brad, Orăştie,
Petroşani pentru îndeplinirea rolului teritorial de Rang II, conform PATN
Secţiunea IV Reţeaua de localităţi şi a propunerii de pol de importanţă
supraregională.

I - II

Consiliul Judeţean
Consiliile locale
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Domeniul/subdomeniul şi obiectivele
amenajării şi dezvoltării teritoriului

Măsuri şi acţiuni prioritare
pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului

Etape
Propuneri
de realizare de responsabilităţi

Dezvoltarea parteneriatului dintre Deva, Hunedoara, Simeria, Călan şi dintre
Uricani, Lupeni, Aninoasa, Petrila, Petroşani, Vulcan în scopul realizării
relaţiilor de complementaritate economică- socială-mediu

I - II - III

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Echilibrarea reţelei de localităţi a judeţului şi racordarea sa la reţeaua de
localităţi a judeţelor învecinate

I - II- III

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

I - II - III
Realizarea arterelor majore de transport ca axe de dezvoltare-cooperare
între localităţi : Autostrăzi - Constanţa-Feteşti-Bucureşti-Piteşti-Sibiu-SebeşDeva-Lugoj-Timişoara- Arad- Nadlac- axa prioritară 1 TEN-T-nr.7; drum expres
Oradea-Beiuş-Deva, Simeria-Petroşani-Târgu Jiu, Arad-Ilia.
Căi feroviare: Coridorul IV European Curtici-Arad- Simeria-Alba Iulia- BraşovBucureşti-Feteşti-Constanţa Lucrări de amenajare a căilor navigabile: pe râul
Mureş de la frontieră până la Alba Iulia -Port pe râul Mureş la Deva sau
Simeria

Compania
Naţională de
Transport
Compania
Naţională de Căi
Ferate CFR S.A
Compania
Regională de
Drumuri şi Poduri
Timişoara Direcţia
Generală de
Transport Naval

Realizarea de proiecte în parteneriat cu localităţi aflate în zone montane
(de mediu, culturale, dezvoltare rurală, turism)

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Realizarea de proiecte de dezvoltare rurală cu localităţi din judeţele vecine
pe zone rurale cu caracteristici comune: zona Valea Mureşului, zona
Munţilor Apuseni, zona Valea Crişului

I - II - III

Consiliul Judeţean
Consiliile locale

Notă: Programul de Măsuri, Etape de Realizare şi Propuneri de Responsabilitati sunt pentru o perioada scurta (etapa I), de 3 ani care urmareste corelarea pâna în anul 2012 a obiectivelor
strategice cu programele naţionale, pentru o perioada medie pâna în anul 2015 (etapa II) şi pentru o perioada lunga, pentru care s-au realizat şi prognozele de populatie, 2025 (etapa III).
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D.

MONITORIZAREA EFECTELOR PATJ HUNEDOARA ASUPRA
MEDIULUI

D.1

Indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor PATJ Hunedoara asupra
mediului

Componentă
sistem

Puncte de control

Indicatorii monitorizaţi

Responsabilul
monitorizării

Calitatea
precipitaţiilor

11 puncte

pH, conductivitate, duritate,
sulfaţi, cloruri, azotaţi, amoniu,
azotiţi, sodiu, potasiu, calciu,
magneziu

APM Deva

Calitatea aerului

8 puncte

NOx, SO2, NH3, fenol, HCl

APM Deva

12 puncte

pulberi în suspensie, Pb

APM Deva

29 puncte

pulberi sedimentabile

APM Deva

Nivelul
zgomotului

localităţile urbane

nivel de zgomot datorat traficului
rutier şi feroviar

APM Deva

Calitatea apelor
de suprafaţă

- 2 secţiuni de
control pe râul
Mureş,

regim oxigen, metale grele, regim
nutrienţi, salinitate, indicatori
biologici

AN Apele Române

- 2 secţiuni de
control pe râul
Cerna,
- 2 secţiuni de
control pe râul
Strei.
Calitatea apei
freatice

foraje de control

conform L 458/2002

AN Apele Române

Evacuări ape
uzate

- staţii de epurare
orăşeneşti

conform NTPA 001

AN Apele Române

nutrienţi, metale grele, pesticide

OSPA Deva

- evacuării
industriale
Calitatea solului

conform reţelei de
supraveghere

APM Deva
Starea pădurilor

conform reţelei de
supraveghere

- indicatori de calitate a fondului
RA ROMSILVA
forestier - tăieri de masă lemnoasă Hunedoara
- regenerări, împăduriri

Starea ariilor
protejate

controale pe
amplasament

- respectarea legislaţiei de mediu

APM Deva

- influenţe antropice

Administratorii
rezervaţiilor

Situaţia spaţiilor
verzi

localităţile urbane
şi rurale dinjudeţ

evoluţia suprafeţelor ocupate de
spaţiile verzi

Primăriile localităţilor
din judeţul
Hunedoara

Starea sănătăţii
populaţiei

localităţile din
judeţ

îmbolnăviri, morbiditate, epidemii

ISP Hunedoara
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D.2

Monitorizarea efectelor implementării planului

Conform directivei SEA, monitorizarea efectelor implementării Planului asupra factorilor
de mediu şi sănătăţii populaţiei cade în sarcina titularului Planului, în cazul de faţă
Consiliul Judeţean Hunedoara.
Excepţie face situaţia în care există deja un sistem sau elemente ale unui sistem de
monitorizare, când, pentru evitarea redundanţelor, se utilizează sistemul existent.
Titularul Planului are totuşi obligaţia colectării informaţiilor şi înaintării către autoritatea
de mediu a unui Raport anual de mediu cu rezultatele monitorizării.
La nivelul judeţului Hunedoara este implementat sistemul de monitorizare a calităţii
factorilor de mediu gestionat de autorităţile locale de protecţia mediului, gospodărirea
apelor, sănătate publică, administrarea fondului forestier şi a zonelor protejate.
În aceste condiţii nu se pune problema suprapunerii unui nou sistem de monitorizare în
teritoriul analizat, urmând ca titularul Planului, respectiv Consiliul Judeţean Hunedoara
să solicite anual datele de monitorizare de la instituţiile menţionate mai sus şi să
întocmească Raportul Anual de Monitorizare pentru PATJ.
În tabelul indicatorilor de sunt prezentate componentele sistemului de monitorizare a
efectelor produse de implementarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean
Hunedoara.
Pe lângă datele obţinute din sistemul de monitorizare prezentat mai jos, Consiliul
Judeţean Hunedoara are obligaţia monitorizării modului de implementare a Planului de
Amenajare a Teritoriului şi de respectare a prevederilor acestuia.
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