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MEMORIU DE SINTEZĂ 
 

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

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

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

 
1.   MEMORIU DE SINTEZĂ 

1.1. OBIECTUL LUCRĂRII  
1.2.      SURSELE PRINCIPALE DE DOCUMENTARE 
1.3 .      DOCUMENTELE LUATE ÎN CONSIDERARE     

 
 

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

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

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

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

2.2.2.1. Introducere 
2.2.2.2. Cadrul geologic  
2.2.2.4. Reţeaua hidrografică  
2.2.2.5. Clima  
2.2.2.6. Vânturile dominante  

           2.2.2.7. Vegetaţia naturala 
           2.2.2.8. Arealele protejate prin rezervaţii forestiere  
           2.2.2.9. Unităţile de peisaj  
           2.2.2.10. Resursele solului şi a subsolului.   
            2.2.2.11. Seismicitate  

2.2.2.12. Terenuri degradabile şi supuse formelor 
distructive - Relieful antropic  

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

2.2.3. ACCESIBILITATE 2007 
2.2.3.1 Introducere  
2.2.3.2. Accesibilitatea rutieră 
  2.2.3.2.a. MAGISTRALE (drumuri nationale)  
  2.2.3.2.b. REGIONALE (drumuri judetene)  
  2.2.3.2.C. LOCALE (drumuri comunale)  
2.2.3.3. Accesibiltatea feroviară  
2.2.3.4. Accesibilitatea pe apă  
2.2.3.5. Accesibilitatea aeriană 
2.2.3.6. Accesibiltatea la transportul modal         
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2.2.4.  POTENŢIAL ECONOMIC  2007 
2.2.4.1. Introducere 
2.2.4.2. Valoarea bunurilor şi serviciilor  
2.2.4.3. Agricultură  
2.2.4.4. Silviculura  
2.2.4.5. Piscicultura  

2.2.5.  POTENŢIAL UMAN 2007 
2.2.5.1. Introducere  
2.2.5.2.Calitatea şi disponibilitatea forţei de 

muncă  
2.2.5.3. Cultura antrepenorială  

2.2.6. POPULAŢIA 2007 
2.2.6.1. Numărul populaţiei 

           2.2.6.2.  Densitatea 
           2.2.6.3. Structura populaţiei pe sexe 

2.2.6.4. Structura populaţiei pe grupe de vîrstă 
2.2.6.5. Sporul natural         
2.2.6.6. Mişcarea migratorie a populaţiei 

2.2.7.    MOBILITATEA ÎN VIITORUL  PATZI DHS 2007 
2.2.7.1. Mobilitatea pe căi rutiere  
2.2.7.2. Mobilitatea pe căile feroviare 
2.2.7.3. Mobilitatea prin transportul în comun 
2.2.7.4. Mobilitatea pe piste de biciclete  
2.2.7.5. Mobilitatea pietonală  

2.2.8.  ZONAREA  PE FOLOSINŢE A INTRAVILANULUI EXISTENT 2007 
2.2.9.  RISCURILE NATURALE 2007 

2.2.9.1.  Alunecări de teren 
2.2.9.2.  Zone inundabile 

2.2.10. ECHIPAREA EDILITARĂ 2007 
2.2.10.1. Alimentarea cu apă    

                 2.2.10.2. Reţele de canalizare şi instalaţiile de epurare 
                 2.2.10.3.  Reţele electrice 

2.2.10.4. Termoficare – alimentare cu energie termică 
                 2.2.10.5.   Reţele de transport gaze naturale 

2.2.10.6. Reţele de telecomunicaţii 
2.2.10.7.  Gospodăria comunală – salubritate- 

eliminarea deşeurilor 
2.2.11. PROBLEME ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 2007 

2.2.11.1. Aerul 
2.2.11.2. Apa 
2.2.11.3. Solul 

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

            
2.5. POSIBILTĂŢI DE EXTINDERE ALE URBANULUI ÎN VIITORUL TZI 

DHS 2007 
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3.   PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1.1.  Introducere   
3.1.2.  Relaţiile în teritoriu  
3.1.3. Bilanţ teritorial  

3.2.   CADRUL NATURAL 
3.2.1. Introducere 
3.2.2. Cadrul geologic 
3.2.3. Principalele forme de relief 
3.2.4. Reţeaua hidrografică 
3.2.5.Clima 
3.2.6. Vânturile dominante 
3.2.7. Vegetaţia naturala 
3.2.8. Arealele protejate prin rezervaţii forestiere 
3.2.9. Unităţile de peisaj 
3.2.10. Resursele solului şi a subsolului. 
3.2.11. Seismicitate 
3.2.12. Terenuri degradabile şi supuse formelor distructive - 

Relieful antropic.           
3.2.13. Monumentele istorice, siturile şi ansamblurile istorice şi 

urbanistice, valori ale patrimoniului cultural 
3.3. ACCESIBILATEA  

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

municipiul DEVA 
  3.3.1.b. PROPUNERI pentru municipiul HUNEDOARA 
  3.3.1.c. PROPUNEI pentru oraşul SIMERIA 
  3.3.1.d. Distanţele intre intersecţiile majore 
  3.3.1.e. PROPUNERI DE REŢELE STRADALE (DRUMURI) 

PENTRU ZONE DE EXTINDERI 
3.3.2. Accesibilitatea feroviară a TZI DHS la EU  
3.3.3. Accesibilitatea prin reţeaua de aeroporturi a TZI DHS la EU 
3.3.4. Accesibilitatea la transportul naval a TZI DHS la EU 
3.3.5. Accesibilitatea la transportul combinat a TZI DHS la EU 

3.4. POTENŢIALUL ECONOMIC  
         3.4.1. Servicii- turism 
   3.4.1.1. Turismul cultural 

    3.4.1.1.a. Turismul Monumentelor istorice 
3.4.1.1.b. Turismul Muzeelor şi Galeriilor de Artă 
3.4.1.1.c.  Turismul Spectacolelor şi Evenimentelor  

Culturale 
3.4.1.1.d.  Turismul  Patrimoniului Religios 
3.4.1.1.e.  Dotări hoteliere  

   3.4.1.2. Ecoturismul 
    3.4.1.2.a. Ecoturismul rural 

3.4.1.2.b.  Turismul în Parcuri şi rezervaţii naturale 
în Romania, în TZI DHS 

   3.4.1.3. Turismul montan 
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     3.4.1.3.a. Sporturi de iarna 
     3.4.1.3.b. Drumeţii (Hiking)  

3.4.1.3.c. Cicloturismul 

     3.4.2. Viziunea asupra turismului din TZI DHS 
         3.4.3. Clustere economice  
3.5. POTENŢIALUL UMAN 

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

3.5.2. Nivelul de ocupare al forţei de muncă 
3.5.3. Nivelul de instruire    

           3.6. EVOLUŢIA POPULAŢIEI 
3.6.1. Numărul populaţiei 
3.6.2. Densitatea 
3.6.3. Structura populaţiei pe sexe 
3.6.4. Structura populaţiei pe grupe de vîrstă 
3.6.5. Mişcarea naturală a populaţiei   
3.6.6. Mişcarea migratorie a populaţiei 

3.7. PROPUNERI pentru MOBILITATEA ÎN INTRAVILANUL EXISTENT al 
municipiul DEVA, HUNEDOARA şi al oraşului SIMERIA 

3.7.1. Mobilitatea rutieră 
3.7.2. Mobilitate feroviară  
3.7.3. Transportul în comun  
3.7.4. Mobilitate pietonala- drumetie 
3.7.5. Mobilitate pe piste biciclete  

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

3.9.1.  Alunecări de teren 
3.9.2.  Zone inundabile 

    3.10.  DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
3.10.1. Gospodăria complexă a apelor 

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

3.10.1.3. Inmagazinarea apei 
3.10.1.4. Distributia apei 

3.10.2. Canalizare  
3.10.3. Alimentarea cu energie electrică 
3.10.4. Alimentarea cu căldură  
3.10.5. Gospodăria comunală – salubritate 
3.10.6 alimentarea cu gaz  
3.10.7 telecomunicatii 

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

3.11.2.1. Reducerea surselor de poluare a apei se poate 
realiza prin 

3.11.2.2. Staţii de epurare 
3.11.3. Eliminarea deşeurilor 
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3.11.4. Reducerea poluării sonore 
3.11.5. Reducerea poluării industriale 

3.12. DETERMINAREA PRIORITĂŢILOR DE INTERVENŢIE PENTRU 
PREVENIREA RISCURILOR NATURALE ŞI ANTROPICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOL B  PIESE DESENATE  
 
PLANSE : 
 
          SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI PRIORITĂŢI 
1+2/1 ZONIFICAREA TERITORIULUI ŞI FUNCŢIUNILE ECONOMICE 
1+2/2 POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 
1+2/3 ECHIPAREA TEHNICĂ A TERITORIULUI 
1+2/4 REABILITAREA, PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 
 
          PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI 
3/1     ZONIFICAREA TERITORIULUI ŞI DEZVOLTAREA FUNCŢIUNILOR 
ECONOMICE 
3/2      EVOLUŢIA  POPULAŢIEI ŞI A REŢELELOR DE LOCALITĂŢI 
3/3      ECHIPAREA TEHNICĂ A TERITORIULUI 
3/4      REABILITAREA, PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI     
 
CARTOGRAME EVOLUTIE : 
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• E1 - DEVA-HUNEDOARA-SIMERIA IN ANUL 1760 
• E2 - DEVA-HUNEDOARA-SIMERIA IN ANUL 1910 
• E3 - DEVA-HUNEDOARA-SIMERIA IN ANUL 1965 
• E4 - DEVA-HUNEDOARA-SIMERIA IN ANUL 1975 
• E5 - DEVA-HUNEDOARA-SIMERIA IN ANUL 1995 
• E6 - DEVA-HUNEDOARA-SIMERIA IN ANUL 2005 

 
CARTOGRAME EXISTENTE : 

• E7 – INCADRAREA VIITORULUI TZI DHS IN UNIUNEA EUROPEANA 
• E8 - ZONELE DE INFLUENTA PE AXELE DE DEZVOLTARE ALE UNIUNII 

EUROPENE ASUPRA VIITORULUI TZI DHS – 2005 
• E 9  - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a IV-

a – RETEAUA DE LOCALITATI URBANE 
E10 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a IV-
a – RETEAUA DE LOCALITATI RURALE 

• E 11 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – DEFINIREA 
CONCEPTULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE SPATIALA IERARHIZAREA 
POLILOR URBANI  

• E12 - INCADRARE IN DEZVOLTAREA POLICENTRICA A TERITORIULUI 
EUROREGIUNII DKMT A VIITORULUI TZI DHS 

• E13 - INCADRAREA IN RETEAUA URBANA A TERITORIULUI EUROREGIUNI 
DKMT A VIITORULUI TZI DHS – 2007 

• E14- INCADRAREA VIITORULUI TZI DHS IN REGIUNEA DE DEZVOLTARE V 
VEST ROMANIA 2007 

• E15 - POZITIONAREA VIITORULUI TZI DHS INTRE POLII NATIONALI CLUJ-
NAPOCA SI TIMISOARA  

• E16 - RETEAUA DE LOCALITATI PROPUNERI EXTRAS DIN PATJ 1998 
• E17 - INCADRAREA VIITORULUI TZI DHS IN JUDETUL HUNEDOARA 
• E18 - VIITORUL TERITORIU ZONAL INTERORASENESC DEVA-HUNEDOARA-

SIMERIA TZI DHS – LIMITELE ADMINISTRATIVE PE ORTOFOTOPLAN 2005 
• E19 - ZONA DE INFLUENTA A PRINCIPALELOR LOCALITATI DIN JUDETUL 

HUNEDOARA 
• E20 - ZONIFICARE PE FOLOSINTE A TERITORIULUI ADMINISTRATIV 2007 IN       

VIITORUL TZI DHS 
• E21 – ZONIFICARE TERENULUI SI  FUNCTIUNI ECONOMICE ALE 

VIITORULUI TZI DHS  
• E22 - ZONE IMBUNATATIRI FUNCIARE 2007 IN VIITORUL TZI DHS 
• E23 - STRUCTURA GEOLOGICA A VIITORULUI DHS 
• E24 - FORME DE RELIEF – LUNCI SI DEALURI – IN VIITORUL TZI DHS 
• E25  - RETEA HIDROGRAFICA EXISTENTA A VIITORULUI TZI DHS 
• E26  - ZONE FORESTIERE EXISTENTE IN VIITORUL TZI DHS 
• E27 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a III-

a – ZONE PROTEJATE – ZONE NATURALE 
• E28  - PARCURILE NATIONALE IN JUDETUL HUNEDOARA 
• E29 - ZONE PARCURI 2007 IN VIITORUL TZI DHS  
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• E30 - SITURI DE IMPORTANTA COMUNITAR RETEA ECOLOGICA 
EUROPEANA NATURA 2000 IN VIITORUL TZI DHS  

• E30A- ZONE PEISAGERE EXISTENTE IN VIITORUL TZI-DHS 
• E31 - RESURSE ALE SUBSOLULUI SITUATIA EXISTENTA IN VIITORUL TZI 

DHS 
• E32 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a V-a 

– ZONE DE RISC NATURAL – CUTREMURE DE PAMANT 
• E33 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA  a II-

a – ZONE DE RISC NATURAL – ALUNECARI DE TEREN 
• E34 -PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a V-a 

– ZONE DE RISC NATURAL – ALUNECARI DE TEREN  
• E35 - RISC NATURAL EXTRAS DIN PATJ 1998 
• E36 - ZONE DE HAZARD 2007 IN VIITORUL TZI DHS 
• E37 - ALUNECARI DE TEREN IN VIITORUL TZI DHS 
• E38 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a IV-

a – ZONE DE RISC NATURAL – UNITATI ADMINISTRATIV    TERITORIALE 
AFECTATE DE INUNDATII 

• E38A- ZONE INUNDABILE SI ZONE MLASTINOASE 
• E39 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA  a V-

a – ZONE DE RISC NATURAL – CANTITATEA MAXIMA DE PRECIPITATII 
CAZUTA IN 24 DE ORE 

• E40 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a II-a 
– APA – APA PENTRU IRIGATII 

• E41 -PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA  a II-a 
– APA – APA PENTRU INDUSTRIE 

• E42 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a II-a 
– APA – APA PENTRU POPULATIE 

• E43 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a II-a 
– APA – RESURSELE DE APA DULCE 

• E44 - DIG EXISTENT IN VIITORUL TZI DHS 
• E 45 - MONUMENTE SI SITURI ARHEOLOGICE EXISTENTE IN VIITORUL TZI 

DHS 
• E46 - POZITIONAREA IN 2007 A VIITORULUI TZI DHS PE CORIDORUL 

PANEUROPEAN IV 
• E47 - CULOARELE PANEUROPENE DE ACCESIBILITATE – TZI DHS SE AFLA 

PE CULOARUL 4  
• E48 - ACCESIBILITATEA VEHICULELOR GRELE PE CALE RUTIERA IN EU IN 

ZONELE METROPOLITANE SITUATIA EXISTENTA 2006 
• E49 - CAI DE COMUNICATII PROPUNERI EXTRAS DIN PATJ 1998 
• E50 -ACCESIBILITATEA RUTIERA EXISTENTA CU O VITEZA MEDIE DE CCA 

65KM/H PE TERITORIU EU A VIITORULUI TZI DHS 
• E51 - ACCESIBILITATEA RUTIERA EXISTENTA PE TERITORIUL EUROPEI 

CENTRALE A VIITORULUI TZI DHS CU O VITEZA MEDIE DE CCA 65 KM/H 
• E52 - ACCESIBILITATEA FEROVIARA EXISTENTA PRIN LEGATURILE LA 

GARI PE TERITORIU EU A VIITORULUI TZI DHS 
• E53 - TEHNOLOGII ACTUALE IN RETEAUA DE CAI FERATE DIN EU 
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• E54 - ACCESIBILITATEA FEROVIARA CU O VITEZA MEDIE DE CCA 60KM/H 
PE TERITORIU EU A VIITORULUI TZI DHS 

• E55 - ACCESIBILITATEA FEROVIARA CU O VITEZA DE CCA 60KM/H PE 
TERITORIUL EUROPEI CENTRALE A VIITORULUI TZI DHS 

• E56 - POZITIONAREA NODULUI DE CALE FERATA SIMERIA PE RETEAUA 
NATIONALA 2007 

• E57 - CAI FERATE EXISTENTE IN VIITORUL TZI DHS 
• E58 - NOD CALE FERATA DEVA-HUNEDOARA-SIMERIA 
• E59 - LEGEA 806/26.09.2008 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 

NATIONAL – SECTIUNEA I – RETEAUA DE CAI NAVIGABILE 
• E60 -ACCESIBILITATEA AERIANA A VIITORULUI TZI DHS PRIN 

AEROPORTURI IN EU IN ANUL 2000 
• E61 - ACCESIBILITATEA PE CAI AERIENE A AEROPORTULUI 

INTERNATIONAL SIBIU 
• E62 - ACCESIBILITATEA PE CAI AERIENE A AEROPORTULUI 

INTERNATIONAL CLUJ-NAPOCA 
• E63 - ACCESIBILITATEA IN EU A VIITORULUI TZI DHS LA TRANSPORTUL 

MODAL 
• E64 - LEGEA 806/26.09.2006 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 

NATIONAL – SECTIUNEA I – RETEAUA DE TRANSPORT COMBINAT 
• E65 - ZONIFICARE TURISTICA PROPUNERI EXTRAS DIN PATJ 1998 
• E66 - RETEAUA COMERCIALA EXISTENTA IN VIITORUL TZI DHS 
• E67 -RETEAUA TURISTICA EXISTENTA IN VIITORUL TZI DHS 
• E68 -RETEAUA CULTURALA EXISTENTA IN TZI DHS 
• E69 - MOBILITATE RUTIERA SI FEROVIARA IN VIITORUL TZI DHS 
• E70 - RETEAUA RUTIERA IN VIITORUL TZI DHS 
• E71 - TRANSPORT IN COMUN SITUATIA EXISTENTA IN VIITORUL TZI DHS 
• E72 - TRANSPORT IN COMUN RAZA DE INFLUENTA SITUATIA EXISTENTA 

IN VIITORUL TZI DHS 
• E73  - ECHIPARE TEHNICA IN TZI DHS 2005 
• E74 -GOSPODARIA COMPLEXA A APELOR EXTRAS DIN PATJ 1998 
• E75 - SURSE DE CAPTARE APA SI STATII DE TRATARE 2007 PENTRU 

VIITORUL TZI DHS 
• E76 - REZERVOARE DE APA EXISTENTE IN VIITORUL TZI DHS 
• E77 - STATII DE EPURARE EXISTENTE IN VIITORUL TZI DHS 
• E78 - RETEAUA ELECTRICA MAJORA EXISTENTA IN VIITORUL TZI DHS 
• E79 - RETELE MAJORE DE ELECTRICE SI GAZ EXISTENTE IN VIITORUL TZI 

DHS  
• E80 - RETELE MAJORE DE TRANSPORT GAZE NATURALE IN VIITORUL TZI 

DHS 
• E81 - DEPONIILE EXISTENTE IN VIITORUL TZI DHS 
• E82 - ZONE CE NECESITA ECOLOGIZARE IN VIITORUL TZI DHS 
 
CARTOGRAME PROPUSE: 
• P1- EUROREGIUNEA DKMT 2015-2025 
• P1A-ZONE DE DEZVOLTARE MAXIMA 2025 IN VIITORUL TZI DHS  

 11 



• P2- PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – STRUCTURAREA 
INDICATIVA A POLILOR SI RETELELOR TERITORIALE 

• P3 -RAZA DE INFLUENTA ASUPRA LOCALITATILOR INCONJURATOARE A 
VIITORULUI TZI DHS 

• P4 – ZONIFICARE PE FOLOSINTA A TERITORIULUI ADMINISTRATIV DHS 
2015-2025 

• P4 A – ZONIFICARE TERENULUI SI DEZVOLTAREA FUNCTIIUNILOR 
ECONOMICE IN VIITORUL TZI DHS 

• P5 – ZONE RURALE AGRICOLE PROPUSE IN SI INAFARA TZI DHS  
• P6 - ZONE AMENAJARE PEISAGERA – PARCURI URBANE – IN VIITORUL TZI 

DHS 
• P6A-ZONE PEISAGERE AMENAJATE IN VIITORUL TZI-DHS 
• P7 – RETEA HIDROGRAFICA PROPUSA A VIITORULUI TZI DHS  
• P8 – ZONE CU ACUMULARI DE APE IN CAZ DE PRECIPITATII ABUNDENTE –

ZONE PEISAGERE IN VIITORUL TZI DHS 
• P9 - PROPUNERE DIG IN VIITORUL TZI DHS 
• P10 - PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a III-

a – ZONE PROTEJATE – ZONE NATURALE 
• P11- RESURSE ALE SUBSOLULUI SITUATIA PROPUSA IN VIITORUL TZI DHS 
• P12 - HARTA SOLURILOR SITUATIA PROPUSA IN VIITORUL TZI DHS 
• P13-  ZONE IMBUNATATIRI FUNCIARE 2018 IN VIITORUL TZI DHS P P14 - 

MONUMENTE SI SITURI ARHEOLOGICE PROPUSE IN VIITORUL TZI DHS 
• P15 - ACCESIBILITATEA RUTIERA CU O VITEZA MEDIE DE CCA 120KM/H PE 

TERITORIU EU A VIITORULUI TZI DHS IN 2015 
• P16 - ACCESIBILITATEA RUTIERA PROPUSA PE TERITORIUL EUROPEI 

CENTRALE A VIITORULUI TZI DHS CU O VITEZA MEDIE DE CCA 120KM/H 
P17- ACCESIBILITATEA RUTIERA IN TZI DHS – EUROREGIUNE DKMT 

• P18 - LEGEA 806/26.29.2006 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 
NATIONAL – SECTIUNEA I – RETEAUA DE CAI RUTIERE 
P19 - ACCESIBILITATEA RUTIERA 2025 IN VIITORUL TZI DHS 

• P20- ACCESIBILITATE FEROVIARA A TZI DHS IN EU – PROPUNERE 2035 
           P21 -  ACCESIBILITATE FEROVIARA A TZI DHS IN EUROPA CENTRALA – 

PROPUNERE 2035 
• P22 - LEGEA 806/26.09.2006 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 

NATIONAL – SECTIUNEA I – RETEAUA DE CAI FERATE 
P23-TEHNOLOGII PROPUSE IN RETEAUA DE CAI FERATE DIN EU 2035 

• P 24- LEGEA 806/26.09.2006 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 
NATIONAL – SECTIUNEA I – RETEAUA DE AEROPORTURI 

• P25 - ACCESIBILITATEA PE CAI AERIENE A AEROPORTULUI 
INTERNATIONAL ALBA-IULIA 

• P 26 - AMPLASAMENT AEROPORT SAULESTI 
• P27 – LEGEA 806 DIN 29.09.2006 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 

NATIONAL – SECTIUNEA I – RETEAUA DE TRANSPORT COMBINAT 
• P28 - POZITIONARE TRANSPORT COMBINAT IN AMONTE DE SIMERIA IN 

VIITORUL TZI DHS 
• P 29- LOCALITATI TURISM RURAL PROPUS IN VIITORUL TZI DHS 

 12 



• P 30- ZONE TURISTICE IN JUDETUL HUNEDOARA 
• P 31-  DOTARI SERVICII PROPUSE IN VIITORUL TZI DHS 
• P 32 -TRASEE DE BICICLETE PROPUSE IN VIITORUL TZI DHS 
• P 33 -TRASEE PENTRU DRUMETIE PROPUSE IN VIITORUL TZI DHS 
• P34 – MOBILITATE RUTIERA SI FEROVIARA  IN VIITORUL TZI DHS 
• P35 - NOD CALE FERATA DEVA HUNEDOARA SIMERIA 
• P 36 EXTRAS CALE FERATA IN VIITORUL TZI DHS 
• P37 –MOBILITATEA RUTIERA  – LINIE TREN URBAN PROPUS IN VIITORUL 

TZI DHS 
• P38 -TRANSPORT IN COMUN PROPUNERE 2008-2015 IN VIITORUL TZI DHS 
• P39 - TRANSPORT IN COMUN SI RAZA DE INFLUENTA IN VIITORUL TZI DHS 
• P40 - ZONE DE DEZVOLTARE MAXIMA 2025 IN VIITORUL TZI DHS 
• P41 -PROPUNERE DENUMIRI PENTRU ZONE DE DEZVOLTARE MAXIMA 

2025 IN VIITORUL TZI DHS 
• P42 -ZONE DE DEZVOLTARE CU PRIORITATE 2015 IN VIITORUL TZI DHS 
• P42A – ECHIPARE TEHNICA PROPUSA IN TZI DHS  
• P43 -SURSE DE CAPTARE APA SI STATII DE TRATARE 2007 PENTRU 

VIITORUL TZI DHS 
• P44 -REZERVOARE DE APA PROPUSE 2025 IN VIITORUL TZI DHS 
• P44A - PROPUNERE DE ACUMULARE APA,CENTRALA HIDROELECTRICA 

SOIMUS SI PORT SIMERIA PE RAUL MURES 
• P45 -STATII DE EPURARE PROPUS 2015 IN VIITORUL TZI DHS 
• P46 -DEPONIE ECOLOGICA INTRE BARCEA MICA SI BACIA IN VIITORUL TZI 

DHS 
• P47 -CONSERVAREA MEDIULUI PROPUNERI EXTRAS DIN PATJ 1998 

 
 
 
ANEXA  AVIZE 
 
01. Aviz comun nr. 12/ 28.08.2007 al CJHunedoara  
                                     nr.  45/28.08.2007  al CLHunedoara  
                                     nr.  85/ 28.08.2007  al CLDeva 
                                     nr. 17/ 28.08.2007 al CLSimeria            

•  privind documentaţia "PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL 
INTERORĂŞENESC  DEVA-H U N EDO ARA-SIM ERI A" 

02,   Hotărîrea Consiliului  Judeţean   nr 160//2007    
03. Aviz Regia Naţională a Pădurilor Romsilva Direcţia Silvică Deva  
 nr. 13074/30.11.2007 
04. Aviz Administraţia Naţională „Apele Romane” Direcţia Apelor Romane   
nr 42 din 01.02.2008  
05. Aviz DCCP Hunedoara nr 02AT din 12.12.2007 
06. Aviz MCC DGPCN         nr. 36-U din 23.02.2008 
07. Aviz Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania- Directia 
Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara nr 220/27 din 08.02.2008  
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08. Aviz   Compania Naţională Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania                   
nr. 30.00 din 21.02.2008  
09. Avizul Regionalei CFR Timişoara nr 5/3/2/325 din 27.03. 2008 
10.  Aviz  Transelectrica nr 7876 din 16.11.2007 
11. Aviz Transgaz SA nr  7749/ 11.12.2007 
12. Aviz APAPROD SA nr 12588 din 05.11.2007  
13.  Aviz Raport de Mediu – nr 101 din 24.01.2009 – OCPI Hunedoara 
14. Aviz Raport de mediu nr 277 din 14.01.2008 – SC APA PROD SA DEVA  
15. Aviz nr D/ 10561/10.10.2007 Ministerul Aparării – Statul Major General 
16. Adresă/aviz Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iancu de Hunedoara a Jud 
Hunedoara nr 4476/11.12.2007 
17. Aviz nr 17115/225/06.11.2007 SNTGN „TRANSGAZ SA Mediaş  
18. Aviz nr 77.415/20.12.2007 S.R.I. UM 0362 Bucureşti 
19. Aviz nr 482/11.01.2008 al O.C.P.I. Hunedoara 
20. Aviz nr 252.051/13.12.2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative prin 
Inspectoratul de Poliţie al jud Hunedoara  
21. Aviz nr 4067/26.11.2007 al Direcţiei penru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
Hunedoara 
22. Aviz de Amplasament favorabil nr 30/14.11.2007 al SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT 
SA –UTR DEVA  
23. Aviz  de Mediu nr 4/18.03.2008 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
Timişoara 
24. Aviz nr 221/02.04.2008 ROMTELECOM SA ; Centru de Telecomunicaţii Hunedoara  
25. Aviz nr R 5320/20.03.2008 EON GAZ Distribuţie Centru Operaţional Deva  
26. Aviz nr 482/11.01.2008 Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara 
27. Aviz  nr. 3205/15.04.2008  Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, 
Turism şi Profesiuni Liberale 
28. Aviz 3204/15.04.2008 Compania Naţională „Administratia Canalelor Navigabile” SA 
Romania  
29. Aviz  49/ 05/ A0 0-F Nr. 34/DAS/ -7.3.8 Ministerul Transporturilor –Directia Generală 
Transport Naval Bucureşti   
30. Adresa 522/ 22.04.2008 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale  
31. avizul 9126/747 din 13.05.2008 al R.A. AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ 
ROMANĂ  
32. avizul nr. 2 din 16.05.2008 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor – 
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială  
33. avizul nr 9582 din 22.05 2008 Electrocentrale Deva SA  
34.aviz 1/4281/4281 din 11.07.2008 Ministerul Transportlui – Compania Naţională de Căi 
Ferate „C.F.R.” S.A.  
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 1.1 OBIECTUL LUCRĂRII  
 

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

Aceste dezechilibre pot fi eliminate dacă dezvoltarea se concentrază în jurul a trei 
principii fundamentale care formează elementele constitutive ale obiectivul general al 
prezentei documentaţii şi anume: 
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1. „Eficacitatea economică susceptibilă de a modifica modurile de producţie şi 
consum” 

        2.          „Echitatea unităţii sociale”  
3.          „Protecţia mediului şi îmbunătăţirea mediului de viaţă” 
Erorile comunităţilor locale rezultate din nerespectarea acestor principii generale se 

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

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

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

1.2.  SURSELE PRINCIPALE DE DOCUMENTARE 
 
- ESPON Study on Urban Function Final Report March 2007 
- PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL 1996, 2001, 2006  
– Analiza socio economică a Regiunii 5 Vest 2007 
– Dezvoltarea spaţială durabilă în bazinul râului Tisa (TISARO) pr. AMTRANS 5A01 
2006 
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– PRAM Plan Regional de Acţiune pentru Regiunea Vest 2006  
– Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Hunedoara – elaborat de 
URBAN  PROIECT  BUCUREŞTI 1998 
– ANUARUL DE MEDIU pentru Judeţul Hunedoara – 2006 
– ANUARUL STATISTIC pentru municipiul DEVA  cod 86.686   2007  
- PLANUL URBANISTIC GENERAL municipiu DEVA  – elaborat de URBAN 
PROIECT – BUCUREŞTI pr.149/1998 
- PLANUL URBANISTIC GENERAL municipiu HUNEDOARA  – elaborat de URBAN 
PROIECT – BUCUREŞTI pr.141/1998 
- PLANUL URBANISTIC GENERAL oraş SIMERIA – elaborat de SC IPH DEVA SA 
pr.7549/1998 
– Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială pentru PATZ DHS  –  elaborat 
de  SC COLEBURN CONSULTING SRL Timişoara 2007 – studiu de fundamentare 
– Studiu de Circulaţie pentru PUG DEVA – elaborat de SC VELTONA SRL Timişoara 
2006 – studiu de fundamentare  
– Studiu Secţiunea Economică pentru TZI DHS – elaborat de SC QUANTUM  
LEAP SA  Bucureşti 2007 – studiu de fundamentare  
– Studiu Secţiunea infrastructură edilitară pentru TZI DHS – elaborat  de  SC         
   DOSETIMPEX  SRL,  SC KEOPS SRL – studiu de fundamentare  

 
 
 

 
1.3.   DOCUMENTELE LUATE ÎN CONSIDERARE     
 

     La fundamentarea şi elaborarea acestui plan de amenajare teritoriala au fost 
luate in considerare urmatoarele documente:  

– Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Republicii 
Socialiste Romania – cu modificarile si completarile ulerioare.  

– Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 91/1991 
pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor 
prevazute de legea 50/1991 cu modificarile aparute ulterior. 

– Legea nr. 171/96 privind Planul de Amenajare al Teritoriului National - sectiunea 
a 2-a Apa, cu modificarile ulterioare. 

– Legea nr. 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
National sectiunea a 3-a – Zone protejate. 

– Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului cu 
completările ulterioare. 

– Legea nr. 422/24.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice. 
– Legea nr. 575/22.10.2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional – secţiunea a 5-a – Zone de risc natural. 
– Legea nr. 351/06.07.2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional – sectiunea a 4-a – Reţeaua de localităţi. 
– Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional  – secţiunea a 5-a – Zone de risc natural. 
– Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 382/02.04.2003 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism pentru Zonele de Riscuri Naturale. 
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– Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 447/10.04.2003 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări 
de teren şi inundaţii. 

– Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea legii apelor nr. 107/1996. 
– Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea listei 

monumentelor istorice, actualizată şi a listei monumentelor istorice dispărute. 
– Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 1076/05.08.2004 privind stabirea procedurii 

de realizare a evaluării de mediu pentru proiecte şi programe. 
– Legea nr. 806/26.09.2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional – secţiunea 1 –  Reţele de Transport. 
          -   Legea nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
din zonele urbane. 
 
 
 
 

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

2.1.a. DEZVOLTAREA SPAŢIALĂ ÎN TIMP 
 
              Dezvoltarea în timp a localităţilor s-a făcut separat, Deva şi Hunedoara în jurul 
Cetăţii şi a Castelului în epoca medievală şi Simeria abia în partea a doua a sec XIX-lea 
prin infiinţarea nodului de cale ferată de importanţă central europeană (vezi  
CARTOGRAMA  E.1.- DEVA HUNEDOARA SIMERIA ÎN ANUL 1760, CARTOGRAMA  
E.2.- DEVA HUNEDOARA SIMERIA ÎN ANUL 1910). 
             
            Revirimentul dezvoltării municipiului Deva a început prin stabilirea centrului 
administrativ al judeţului după 1965, marcat de o creştere de populaţie de la cca 17.000 
locuitori în 1956 la cca 27.000 locuitori în 1965.  Revirimentul dezvoltării municipiului 
Hunedoara s-a produs mai repede ca timp (datorat industriei siderurgice importata dupa 
modelul sovietic), fiind marcat de o creştere a populaţiei de la cca 38.000 locuitori în 
1956 a cca 61.000 locuitori în 1965. Si cel al orasului Simeria a început prin programul 
de industrializare forţată a Romaniei de după 1964, (respectiv din cauza dezvoltarii 
reparaţiilor echipamentelor feroviare (vezi CARTOGRAMA E.3.- DEVA HUNEDOARA 
SIMERIA ÎN ANUL 1965 ). 
 
             Strategia în această perioadă a industrializării forţate din anii 60 s-a implinit si in 
procesul de creştere spaţială. Deva a avut o creştere de populaţie la cca 60.000 locuitori, 
Hunedoara a avut o creştere la cca. 79.000 locuitori în 1975, asadar populatia s-a dublat  
(vezi CARTOGRAMA E.4. - DEVA HUNEDOARA SIMERIA ÎN ANUL 1975). 
 
             Datele statistice din 1989 arătau la Deva o creştere mica de populaţie fata de 
1975 la cca 77.000 locuitori, si la Hunedoara o creştere de populaţie la cca 89.000 
locuitori. 
             Din punct de vedere spaţial imediat după 1990, Hunedoara şi Simeria au 
staţionat  din cauza prăbuşirii industriei siderurgice şi a reparaţiilor echipamentelor 
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feroviare şi doar Deva a început dezvoltarea spaţială liniară către Sîntuhalm din cauza 
atracţiei administaţiei judeţene şi a accesibilităţii pe DN7 (vezi CARTOGRAMA E.5. - 
DEVA HUNEDOARA SIMERIA ÎN ANUL 1995). 
 
             Cu toate că populaţie a fost în continuă scădere pînă în 2002, Deva a continuat 
extinderea liniară înspre Sîntuhalm şi pe dealuri din sud vest, Hunedoara a început 
extinderea liniară înspre Sîntuhalm şi înspre Groşi, Boş, Zlaşti şi Simeria a început 
dezvoltarea liniară pe DN7 către Deva (vezi CARTOGRAMA E.6. - DEVA HUNEDOARA 
SIMERIA  ÎN ANUL  2005) 
 
 
 
 

2.1.b.  DATE DE SINTEZĂ 
 

2.1.b.1.  Bilanţ teritorial 
 
  SITUAŢIA EXISTENTĂ 2007 
- Suprafaţa totală a teritoriului administrativ         (ha)                                      20.706 
- Suprafaţa teritoriului intravilan existent              (ha)                                      4.743 
- Suprafaţa totală agricolă                                       (ha)                                      10.500 
- Suprafaţa totală a pădurilor                                  (ha)                                      5.463 

Suprafaţa agricola  a viitorului TZI DHS în 1998 era de 11.582 ha care reprezintă 
55,9% din total. În 2007 suprafaţa agricolă este de 10.500 ha care reprezinta 50,7% din 
total, cu o scădere de 0,9% faţă de 1998. Zona împădurită a viitorului TZI DHS avea in 
1998 o suprafaţă de 5.002 ha  care reprezintă 24,2% din suprafaţa totală. În 2007 
suprafaţa zonei impădurite este de 5.463 ha care reprezintă 26,4% din suprafaţa totală 
cu o crestere de 1,1% faţă de 1998. 

Bilanţul utilizării terenurilor în viitorul TZI DHS per total este următorul: 
 
 
  1998   2007     
TERITORIU 
ADMINISTRATIV 20.706 100% 20.706 100%   

INTRAVILAN 4.122 
      
19,9% 4.743 

      
22,9%   

AGRICOL  11.582 
      
55,9% 10.500 

      
50,7%   

PĂDURE 5.002 
      
24,2% 5.463 

      
26,4%   

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

2.2. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE  
 
2.2.1. RELAŢIILE IN TERITORIU - 2007 

            
Zona studiată ce va cuprinde viitorul TZI DHS se află poziţionată în zona estică a 

Europei, la aproximativ aceiaşi latitudine cu Parisul (vezi CARTOGRAMA E.7.-
ÎNCADRAREA VIITORULUI TZI DHS ÎN UNIUNEA EUROPEANA). 
          Viitorul TZI  DHS se află poziţionat la confluenţa zonelor de influenţă a două axe 
importante europene şi anume cea din Europa Centrală şi cea din Balcani (vezi 
CARTOGRAMA E.8..- ZONELE DE INFLUENŢĂ PE AXELE DE DEZVOLTARE ALE 
UNIUNII EUROPENE ASUPRA VIITORULUI TZI DHS - 2005). 
            Cele trei localităţi sunt amplasate în aşa fel încît echilibrează din punct de vedere 
al distribuţiei urbane şi rurale, teritoriul naţional romanesc. ( vezi CAROGRAMA E 9  - 
PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a IV-a – 
RETEAUA DE LOCALITATI URBANE, CARTOGRAMA E10 - PLAN DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA a IV-a – RETEAUA DE LOCALITATI 
RURALE) 
           Arealul studiat Deva Hunedoara Simeria este amplasat  în partea cea mai de est 
a Euroregiunii DKMT. Din punct de vedere al numărului de locuitori, Timişoara este polul 
central al acestei euroregiuni cu o populaţie de cca. 350.000 locuitori, urmată de Szeged 
şi Novi Sad cu o populaţie de cca. 200.000 locuitori, Aradul cu o populaţie de cca. 
150.000 locuitori. Deva şi Hunedoara cu o populaţie de peste 60.000 locuitori fiecare, se 
află în această ierarhie referitoare la criteriul populaţiei pe nivelul trei neintrînd direct în 
relaţie cu polul central Timişoara.  (vezi E13-ÎNCADRAREA REŢEAUA URBANĂ 2007 A 
TERITORIULUI  EUROREGIUNII DMKT A VIITORULUI TZI DHS) 
          Arealul studiat, Deva – Hunedoara - Simeria se află la o distanţă de cca 150 km de 
centrul acestei euroregiuni (Timişoara) nefuncţionînd ca un pol de sprijin al acestuia în 
partea de est datorită, numărului de locuitori care le încadrează pe fiecare în tipul de 
oraşe mici. În schimb la aproximativ aceiaşi distanţă în vest se află doi poli de sprijin ai 
polului central Timişoara şi anume Szeged (Ungaria) şi Novisad (Serbia), care au o 
populaţie între 150.000 şi 200.000 locuitori şi care dezechilibrează euroregiunea spre 
vest (vezi CARTOGRAMA E12 - ÎNCADRAREA VIITORULUI TZI DHS ÎN 
DEZVOLTAREA POLICENTRICA A TERITORIU EUROREGIUNII DMKT). 
             Arealul studiat este amplasat în partea cea mai de est a Regiunii de Dezvoltare 
5 Vest, avînd legături directe cu Regiunea de Dezvoltare 7 - respectiv în imediata 
apropiere a municipiul Alba Iulia şi Sibiu, cu Regiunea de Dezvoltare 6 - respectiv cu 
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municipiul Oradea şi cu Regiunea de Dezvoltare 4 - respectiv cu municipiul Tîrgu Jiu , 
echilibrînd dezvoltarea policentrică naţională (vezi CARTOGRAMA E11- PLAN DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – DEFINIREA CONCEPTULUI 
STRATEGIC DE DEZVOLTARE SPATIALA IERARHIZAREA POLILOR URBANI, 
CARTOGRAMA E14 - ÎNCADRAREA ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE V VEST  
ROMANIA 2007 A VIITORULUI TZI DHS)   
             Teritoriul administrativ al municipiului Deva, Hunedoara si al orasului Simeria, 
situat pe  axa (culoar) rutier-feroviar de importanţă europeană Arad - Timişoara – Sibiu - 
Bucuresti respectiv Iaşi - Cluj Napoca -Craiova – Calafat, este situat la mijlocul distanţei 
între cei doi poli majori de dezvoltare TIMIŞOARA şi CLUJ - NAPOCA şi este situat în 
partea centrală a judeţului Hunedoara (vezi, CARTOGRAMA E15 POZIŢIONAREA 
VIITORULUI TZI DHS ÎNTRE POLI NAŢIONALI CLUJ-NAPOCA, TIMIŞOARA, 
CARTOGRAMA E16- REŢEAUA DE LOCALITĂŢI PROPUNERI PATJ 1998, 
CARTOGRAMA E17 .-ÎNCADRAREA VIITORULUI TZI DHS ÎN JUDEŢUL 
HUNEDOARA)  

Deşi individual fiecare localitate din arealul studiat nu depăşeşte în 2007 
cca.70.000 locuitori, viitorul Teritoriu Zonal Interorăşenesc Deva Hunedoara Simeria (TZI 
DHS) formează o Zonă Funcţională Urbană, cu o populaţie totala actuală de peste 
150.000 locuitori. In conformitate cu conceptele Uniunii  Europene (ESPON) aşezarile 
urbane se definesc ca  “Zone urbane funcţionale- Z.U.F” ( F.U.A. – functional urban 
areas ). FUA este o aglomerare de peste 50.000 de locuitori şi care are un nucleu urban 
de peste 15.000 de locuitori. In Uniunea Europeana sunt 1595 de astfel de zone 
impărţite pe 3 categorii : 

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

     Cele trei localitati separate pot fi incluse în cea de a III-a categorie şi anume la 
un Z.U.F. de importanţă locală.  Prin propunerea noastră cuprinsă în acest Plan de 
Amenajare  al Teritoriului Zonal Interorăşenesc Deva Hunedoara Simeria (TZI DHS) 
zonă funcţională urbană (Z.U.F.) poate deveni de importanţă regională, deziderat care ar 
trebui sa fie principalul obiectiv strategic al  viitoarei dezvoltarii urbane şi al administraţiei 
judeţene şi ale administraţiilor locale ale celor trei localităţi.  
  Criteriile după care se stabileşte această  ierarhie  europeană se refera la:  

- Populaţie 
- Accesibilitate la sistemele de transport 
- Turism, servicii 
- Industrie şi centre logistice 
- Cunoaştere, invăţămant 
- Administraţie 
Majoritatea acestor criterii sunt analizate în acest proiect.  
În teritoriul studiat sunt situate :  
- municipiul Deva, reşedinţa judeţului Hunedoara, localitatea Sîntuhalm - 

localitate componentă a municipiului Deva, fiind situată în prelungirea sudică a oraşului, 
pe DN 7, localitatea aparţinătoare Archia, în partea  sud-vestică a municipiului, 
localitatea aparţinătoare Cristur şi localitatea aparţinătoare Bîrcea Mică, în partea de sud 
a teritoriului.  
          - municipiul Hunedoara, localitatea Răcăştie - localitate componentă a 
municipiului Hunedoara, fiind situată în partea de vest a oraşului, localitatea 
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aparţinătoare Peştişu Mare, in în partea  nordică a municipiului, localităţle aparţinătoare 
Boş, Groş şi Hăşdat în partea vestică a municipiului.  
            - orasul Simeria, cu satele aparţinătoare Bîrcea Mare, Cărpiniş, Simeria Veche, 
Sîntandrei, Şăuleşti, Uroi   
            Fiecare din cele 3 localităţi principale si anume Deva, Hunedoara, Simeria au în 
2007 o rază de influenţă de maximum 10 km. Fiecare din localităţile aflate la o distanţă 
de cca 30 km de municipiul Deva sau Hunedoara au şi ele o rază individuală de influenţă 
de maximum 10 km. Se constată că zonele de influenţă a Devei, Hunedoarei, Simeriei şi 
a Călanului se suprapun, ceea ce determină o atracţie între ele de tip spontan. (vezi  
CARTOGRAMA E19.- ZONA DE INFLUENŢĂ A PRINCIPALELOR LOCALITĂŢI DIN 
JUDETUL HUNEDOARA 2007) 
          

 
 

 
2. 2. 2. CADRU NATURAL 2007 

           
2.2.2.1. Introducere 

 
Delimitarea cadrului teritorial de lucru suscită unele probleme, aceasta putând 

urma arealul natural circumscris triunghiului urban studiat, arealul vetrelor localităţilor sau 
al teritoriilor administrative ale acestora. Considerăm, însă, că această problemă, a 
delimitării precise a arealului de interes din punctul de vedere al cadrului natural nu 
reprezintă o prioritate, nefiind relevantă pentru acest tip de studiu. Chiar şi asa, trebuie 
să amintim că cea mai potrivită delimitare ar trebui să se realizeze ţinând cont de 
teritoriile administrative al localităţilor, ca bază de lucru pentru evaluarea influenţei 
aspectelor cadrului natural în dezvoltarea localităţilor Deva, Hunedoara şi Simeria (vezi 
(vezi CARTOGRAMA E18 –VIITORUL TERITORIU ZONAL INTERORĂŞENESC DEVA 
HUNEDOARA SIMERIA –LIMITELE ADMINITRATIVE PE ORTOFOTOPLAN 2005)) 

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

 
2.2.2.2. Cadrul geologic al arealul Deva-Simeria-Hunedoara este constituit 

din punct de vedere geologic din formaţiuni noi aparţinând sedimentarului Panzei Getice, 
depozitelor post-tectonice, precum şi eruptivului terţiar - andezite (vezi CARTOGRAMA 
E23-  STRUCTURA GEOLOGICĂ A VIITORULUI TZI DHS) 
 

2.2.2.3. Principalele forme de relief Regiunea analizată ocupă o suprafaţă de 
aproximativ 200 kmp, i. Din punct de vedere hipsometric teritoriul este cuprins între 183 
şi 688 m, înălţimile cele mai mari fiind în sectorul corpurilor eruptive (660-680 m) de la 
vest de Deva şi în cadrul depresiunii suspendate Cutin-Ciulpãz (580-640 m). Imaginea 
de ansamblu este aceea a unui relief deluros sub forma unor culmi domale şi accentuat 
netezite. Astfel, pe marginea muntelui la altitudinea de 500-550 m se detaşează nivelul 
Mãgura - Ciulpãz, puternic fragmentat. Al doilea nivel de eroziune, Cinciş, se situează la 
altitudinea de 400-460 m, identificat pe toate culmile, cu aspectul piemontan. O altă 
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caracteristică de bază a reliefului este dată de asimetria bazinelor şi a versanţilor. (vezi 
CARTOGRAMA E24. -RELIEFUL- LUNCILE ŞI DEALURILE-TZI DHS) 
 

2.2.2.4. Reţeaua hidrografică  
Lungimea pe teritoriul administrativ al celor trei componente ale TZI DHS a 

principalelor rîurilor este: 
 

MURES CERNA STREI  
19.363 22.127 2.332 METRI 

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

Cărpiniş, Tîmpa, Canalul Strei.  Rîul Cerna  are ca afluenţii Cernei, pîrîul Ursului, Petac, 
Mănăran,  Zlaşti (vezi CARTOGRAMA E25. – REŢEAUA HIDROGRAFICĂ EXISTENT 
2007 ÎN VIITORUL TZI DHS). 
 

2.2.2.5. Clima predominantă pe teritoriul studiat este cea continentală de deal, 
cu 3 4 luni reci şi 8-9 luni calde. La caracterul moderat al climei contribuie şi unele efecte 
de foehn din lungul culoarului  Mureşului. (vezi CARTOGRAMA E39 - PLAN DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA  a V-a – ZONE DE RISC 
NATURAL – CANTITATEA MAXIMA DE PRECIPITATII CAZUTA IN 24 DE ORE) 
 

 
Din datele Staţiei meteorologice Deva, precipitaţiile lunare  (valorile medii 1901-1990) la 
sunt normale.  
 
 

2.2.2.6. Vânturile dominante sunt din sector sudic, dar şi nord-vestic, 
canalizate în lungul văii Mureşului. 

 
2.2.2.7. Vegetaţia naturala a arealului este asemănătoare cu cea din dealuri 

şi câmpii. Aparţine pădurilor de stejar, predominante fiind cerul şi gârniţa, dar şi pădurilor 
de amestec fag şi gorun. La cele mai mari altitudini apar pădurile de fag în amestec cu 
gorunul (de la 300 la 600/700 m altitudine). Pădurile de amestec (cer şi gârniţă) ocupă 
podurile teraselor şi contactul cu arealul deluros, fiind dominante de o parte şi alta a 
Mureşului. Întreaga regiune fiind puternic modificată antropic, cea mai mare parte a 
teritoriului este ocupată actual de păşuni şi fâneţe, aceastea înlocuind arealele ocupate 
în trecut de asociaţiile vegetale menţionate anterior (vezi CARTOGRAMA E26-ZONE 
FORESTIERE EXISTENTE ÎN VIITORUL TZI DHS) 
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2.2.2.8. Arealele protejate prin rezervaţii forestiere reprezintă resturile din 
fosta arie compactă ocupată cu păduri în trecut În judeţul Hunedoara, în sudul arealului 
studiat  sunt prezente trei rezervaţii naturale si anume: Parcul Naţional Retezat, Parcul 
Naţional Grădiştea Muncelului Cioclovina şi Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului  vezi 
CARTOGRAMA E27 –PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL 
SECŢIUNEA III-A ZONE PROTEJATE –ZONE NATURALE, CARTOGRAMA E28-. - 
PARCURILE NATURALE ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA) 
           Rezervaţii naturale de pe teritoriul administrativ al celor trei localitati sunt în 
număr de şase cu o suprafata totala de 292 ha, constand în: Rezervaţia Naturală 
Cetatea Devei, Rezervaţia Naturală Dealul Colt, Rezervaţia Naturală Dealul Zănoaga, 
Rezervaţia Naturală Pădurea Bejan, Rezervaţia Naturală Arboretumul Simeria şi 
Rezervaţia Naturală Măgura Uroiului.       
           Aceste zone sunt definite prin legea 5 din 05.03.2000 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a zone protejate, conf.          Anexa 
1- 2.0. Rezervaţii şi Monumente ale Naturii – cod 2.511 - Pădurea Chizic S=50ha (mun 
Hunedoara);  cod 2512 - Pădurea Bejan S=70ha (mun Deva); cod 2518 - Dealul Cetăţii 
Deva S=30ha (mun Deva); cod 2519 - Măgura Uroiului S=10ha (oraş Simeria); cod 2524 
-Arboretul Simeria S=70ha (oraşul Simeria) 

Pentru poziţiile Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga urmează a se clarifica delimitarea 
juridică, respectiv suprafaţa. 

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

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

Cetăţii”,  
-pe teritoriul administrativ Hunedoara – “Pădurea Chicid”,  

        -pe teritoriul administrativ Simeria – “Parcul Dendrologic” şi “Uroi”  
(vezi CARTOGRAMA E30 – SITURI DE IMPORTANTA COMUNITARA RETEAUA 
ECOLOGICA EUROPEANA NATURA 2000 IN VIITORUL TZI DHS) 
       Conform prevederilor Legii nr. 462/18.07.2001, art.5 alin. 2 şi Anexa 1, pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice are drept 
scop ,,protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect 
floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.’’ 
 

2.2.2.9. Unităţile de peisaj din zonă au fost identificate a se încadra în două 
tipuri şi anume luncă-apă şi montan-forestier. În prima categorie intră lunca rîului 
Mureşului, Cernei, Streiului şi a pîrîului Ursului, Petac, Mănărău, Zlaşti, Valea Mare, 
Cărpiniş, Tîmpa, Canalul Strei. În a doua categorie intră Dealul de la Şosea, Valea 
Cintirig, Dealul Viilor, Dealul Lăcurele, Dealul Motor, Dealul Roşilor, Dealul Holumb 
Lupşa, Dealul Chetoi, Dealul Almaşului, Dealul Stufil, Dealul Cutinului, Dealul Crucii, 
Dealul Ştirbina, Dealul Siridiji, Dealul Cerişor, Dealul Vişinii Mari, Dealul Copaciu, Dealul 
Hozgăului, Dealul Glimei, Dealul Batiz, Dealul Cărpiniş, Dealul Curiuşii, Măgura Uroiului, 
Coama Arinului   (vezi CARTOGRAMA 30A –   UNITĂŢI DE PEISAJ  EXISTENTE ÎN 
VIITORUL TZI DHS 2007) Zonele poluate se suprapun uneori pe aceste unităţi de 
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peisaj. 
 

2.2.2.10. Resursele solului şi a subsolului.   
 
Păşunile şi fîneţele naturale se localizează mai ales în zonele deluroase şi 

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

Datele referitoare la perimetrele concesionate pentru activităţi miniere sunt 
cuprinse în adresa 522 din 22.04.2008 de la Agenţia Naţională pentru Resurse Naturale 
şi ele nu afectează intravilanul existent actual al TZI DHA. (vezi CARTOGRAMA E31- 
RESURSELE SOLULUI ŞI SUBSOLULUI EXPLOATATE 2005 ÎN VIITORULUI TZI 
DHS). 

Din cele 9 perimetre ce functionează legal în prezent cinci sunt balastiere şi 
anume la Săulesti-Simeria (concesiune pînă in 2020), Uroi (concesiune pînă in 2017), 
Deva- Mures (concesiune pînă in 2014), Simeria-Uroi (concesiune pînă in 2016),  
Simeria Veche-Gura Strei I (concesiune pînă in 2010), două sunt pentru marmora la 
Cărpiniş (concesiune pînă in 2024) şi la Pietroasa (concesiune pînă in 2024) şi două 
sunt propuse spre închidere la Teliuc şi la Deva (pirite cuprifere).  
 

2.2.2.11. Seismicitate În conformitate cu STAS 11100/1-77 (clasificarea 
seismică din România), zona se încadrează între zona seismică clasa IV (Deva) şi clasa 
VI (Simeria) pe scara Mercalli, ceea ce înseamnă că un cutremur cu o intensitate între IV 
şi VI poate cauza daune minore în cazul clădirilor comune (blocuri) şi daune medii în 
cazul clădirilor construite din cărămidă (în conformitate cu STAS 3684-71).  
(vezi CARTOGRAMA E32 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL –
SECŢIUNEA A V A –ZONE DE RISC NATURAL-CUTREMURE DE PĂMÎNT) 
 

2.2.2.12. Terenuri degradabile şi supuse formelor distructive - Relieful 
antropic.  Intervenţia omului asupra reliefului se manifestă cel mai pregnant ca urmare a 
activităţii industriale, fiind diferenţiat în funcţie de ramura respectivă, extractivă, 
siderurgică a materialelor de construcţii şi a industriei energetice. Au apărut astfel 
numerose halde de steril şi halde de cenuţă, cariere de piatră şi balastiere, precum şi 
lacuri de baraj (Lacul Cinciş). Aşadar formele rezultate din activitatea umană sunt 
variate, fără a ocupa însă areale extinse (cariere, gropi de balastieră, şanturi, deblee, 
ramblee, diguri de protecţie, suprafeţe de umplutură, agroterase, halde de steril etc.). 
(vezi CARTOGRAMA E82- ZONE CE NECESITA ECOLOGIZARE ÎN VIITORUL TZI 
DHS;    CARTOGRAMA E38A.-ZONE INUNDABILE ŞI ZONE MLĂŞTINOASE 2007 ; 
CARTOGRAMA  E37 – ZONE CU ALUNECĂRI DE TEREN 2007 ÎN VIITORUL TZI 
DHS)  
 

2.2.2.13. Monumentele istorice, siturile şi ansamblurile istorice şi 
urbanistice, valori ale patrimoniului cultural sunt în conformitate cu Legea 422/2001, 
Lista Monunentelor Istorice Actualizată conf. Ordin 2314/2004 emis de Ministerul Culturii 
şi Cultelor, în număr de 70 din care la Deva 35, la Hunedoara 21, la Simeria 14.  Din 
acestea 70 siturile arheologice sunt în număr de 34 din care la Deva 24, la Uroi 4, la 
Suntuhalm 1, la Simeria 4 şi la Hunedoara 5.  (vezi CARTOGRAMA E45 – 
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MONUMENTELE ISTORICE, SITURILE ŞI ANSAMBLURILE ISTORICE ŞI 
URBANISTICE, VALORI ALE PATRIMONIULUI CULTURAL 2007 ÎN VIITORUL TZI 
DHS). 

Conform Listei oficiale a monumentelor istorice 2004 a Institutului Naţional al 
Monumentelor Istorice pe teritoriul administrativ al municipiului Deva se găsesc 
următoarele MONUMENTE ISTORICE: 

 
 
 
MUNICIPIUL DEVA: 
 
Cod LMI 2004 Denumire Adresa - Loc. Deva Datare 
 

HD-II-a-A-03216  
 

Ansamblul 
Cetatea medievala 
Deva "Dealul Cetatii" 

sec. 
XIII,ext.XV-
XIX 

HD-II-a-B-03217 Parcul Orasului  sec. XIX 

HD-II-s-B-03218 
Centrul istoric al 
orasului   

HD-II-a-B-03218.04  
 

Ansamblul urban 
"Bd. 1 Decembrie 
1918"  

Bd. 1 Decembrie 
1918, ambele  
laturi  

sec. XIX - 
XX 

HD-II-m-B-03220 
Banca Dacia, azi 
Banca Nationala 

Bd. 1 Decembrie 
1918 10  inc. sec. XX 

HD-II-m-B-03221  

Hotel "Orient", azi 
sediul S. C. Asar 
Group S. R. L.  

Bd. 1 Decembrie 
1918 11 1900 

HD-II-m-B-03222 

Teatrul Orasenesc, 
azi Teatru de 
estrada 

Bd. 1 Decembrie 
1918 13-15 1911 

HD-II-m-B-03223 

Hotelul "Bulevard", 
azi C.A.S. si 
Facultatea "Traian" 

Bd. 1 Decembrie 
1918 16 sec. XVIII 

HD-II-m-B-03224 

Palatul 
Administrativ, azi 
Prefectura 

Bd. 1 Decembrie 
1918 28-30 1890 

 
 
 
 
 
 
HD-II-m-B-03225 

 
 
 
Magna Curia, azi 
Muzeul Civilizatiei 
Dacice si Romane 
Deva 

 
 
 
 
 
Bd. 1 Decembrie 
1918 39 

 
 
 
 
sec. XVI, 
trasf.XVII-
XVIII 

HD-II-m-B-03226 
Orfelinat, azi Spital 
de Pediatrie 

Bd. 1 Decembrie 
1918 61 inc. sec. XX 

HD-II-a-B-03218.08 
Ansamblul urban 
"Str. 8 Martie" 

Str. 8 Martie 1-13, 2-
24 sec. XIX-XX 
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HD-II-a-B-03218.01 

Ansamblul urban 
"Str. George 
Baritiu" 

Str. George Baritiu 1-
25, 2-14 sec. XIX-XX 

HD-II-m-B-03227 

Parva Curia, azi 
Casa Corpului 
Didactic Str. George Baritiu 2 sec. XVIII 

HD-II-m-B-03234 Biserica reformata str. George Baritiu  5 1908-1910 

HD-II-a-B-03218.02 
Ansamblul urban 
"Str. Lucian Blaga" 

Str. Blaga Lucian 1-
13, 2-26 sec. XIX-XX 

HD-II-m-B-03228 

Scoala de fete, azi 
Scoala generala 
Regina Maria Str. Blaga Lucian 1 sec. XIX 

HD-II-m-A-03229 
Turnul vechii 
biserici ortodoxe 

Str. Calugareni 25 
in cimintirul 
romanesc 1700 

HD-II-A-B-03218.05 

Ansamblul urban 
"Str. Mihai 
Eminescu" 

Str. Mihai Eminescu 
1-17, 2-34 sec. XIX-XX 

 
 
 
HD-II-A-B-03218.06 

 
Ansamblul urban 
"Str.Octavian 
Goga" 

 
 
Str. Octavian Goga 
1-13, 6-8 

 
 
 
sec. XIX-XX 

HD-II-a-B-03218.07 
Ansamblul urban 
"Str. Libertatii" Str. Libertatii 3-7, 2-6 sec. XIX-XX 

HD-II-m-B-03230 Sinagoga Str. Libertatii 9 1896 
HD-II-a-B-03231 
 

Manastirea 
franciscana,  Str. Progresului 6 sec. XVIII 

HD-II-m-B-03231.01 
 

Biserica mănăstirii 
franciscane  Str. Progresului 6 sec. XVIII 

HD-II-m-B-03231.02 Calustru Str. Progresului 6 sec. XVIII 

HD-II-a-B-03218.03 

Ansamblul urban 
"Str. Andrei 
Saguna" 

Str. Andrei Saguna 
1-15,2-24 sec. XIX-XX 

HD-II-a-B-03219 
Ansamblul urban 
"Str. Timisoara" 

Str. Timisoara 30-32, 
41 sec. XIX-XX 

HD-II-a-B-03218.09 
Ansamblul urban 
"Piata unirii" Piata Unirii sec. XIX-XX 

 
 
 
HD-II-m-B-03232 

 
Banca de 
Investitii,azi Centrul 
teritorial de 
invatamant econ.  

 
 
 
 
Piata Unirii 2 

 
 
 
 
1906 

HD-II-m-B-03233 

Casina Romana, 
azi Centrul militar 
Deva Piata Unirii 6 1872 

 
HD-II-m-B-03234 Biserica Reformata Piata Unirii 7 1908-1910 
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SAT APARŢINĂTOR , BÂRCEA MICĂ : 
 
 

 
HD-II-m-B-03249 

Conacul “Barcsay 
Acaţiu” 

Sat apartinator 
Barcea Mica 
;municipiul Deva Sec. XVIII 

 
Conform Listei oficiale a monumentelor istorice 2004 a Institutului Naţional al 

Monumentelor Istorice pe teritoriul administrativ al municipiului Deva se gasesc 
urmatoarele situri arheologice: 
 
MUNICIPIUL DEVA: 
    

Cod LMI 2004 Denumire Adresa - Loc. Deva Datare 

HD-I-s-B-03149  
 

Situl arheologic de 
la Deva "Dealul 
Cetatii" 

"Dealul Cetatii" 
versantul de S  

 
HD-I-m-B-03149.01  Asezare "Dealul Cetatii"  Hallstatt 

HD-I-m-B-03149.02  Asezare "Dealul Cetatii"  
Epoca 
bronzului 

 
HD-I-m-B-03149.03  Asezare "Dealul Cetatii" Neolitic 

 
  Conform Listei oficiale a monumentelor istorice 2004 a Institutului Naţional al 
Monumentelor Istorice pe teritoriul administrativ al oraşului Hunedoara se gasesc 
urmatoarele monumente de arhitectura: 
 
ORASUL HUNEDOARA : 
 

HD-II-m-B-03339 

Fosta scoala de 
ucenici;arh. 
Dobrescu Dimitrie 

in incinta C.S.H., la 
100m de intrarea 
principala 1936 

HD-II-a-B-03340 
Ansamblul urban 
“Piata Libertatii” Piata Libertatii sf sec.XIX 

HD-II-m-B-03341 Casa  

str. Bursan C-tin nr.1 
(adr veche: str. Iancu 
de Hunedoara) inc. sec, XX 

HD-II-m-B-03342 

Administratia 
Uzinelor de Fier 
I.C.S.H. 

str. Bursan C-tin nr.8 
(adr veche: str. Iancu 
de Hunedoara) 1906 

HD-II-m-B-03343 
Sediul Ocolului 
Silvic 

str. Curtea Castelului 
nr. 22 (adr. veche 
str.Castelului) sec. XIX 
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HD-II-m-A-03344 

Castelul 
Corvinestilor ,azi 
muzeu 

str. Curtea 
Castelului nr. 1-3 
(adr veche 
str.Castelului) 

Sec XIV, 
extins 1440-
1453, 
transformat 
1618-1620 

HD-II-m-B-03345 

Catedrala "Sf. 
Imparati C-tin si 
Elena"; cult ortodox Piata Libertatii nr. 18 1934-1939 

HD-II-m-B-03346 Casa Piata Libertatii nr. 28 1812 

HD-II-m-A-03347 
Biserica; cult 
reformat str. Liliacului nr.8 sec. XVII   

HD-II-m-B-03348 

Biserica 
"Schimbarea la 
Fata"; cult ortodox 

str. Popa Sapca nr. 
35 sec. XIX 

 
 
 
 
HD-II-m-B-03349 

 
 
 
Institutul Politehnic 
Hunedoara 

 
 
str. Revolutiei nr. 5 
(ard veche: str. Karl 
Marx) 

 
 
 
 
1910 

HD-II-m-A-03350 
Biserica Sf. 
Nicolae Piata Unirii 2 

1458, 
transf.1634, 
1827 turn 

 
 
            Conform Listei oficiale a monumentelor istorice 2004 a Institutului Naţional al 
Monumentelor Istorice pe teritoriul administrativ al oraşului Hunedoara se gasesc 
urmatoarele situri arheologice: 
 
ORASUL HUNEDOARA : 
 

Cod LMI 2004 Denumire 
Adresa - Loc. 
Hunedoara Datare 

HD-I-s-B-03198 

Situl Arheologic din 
Hunedoara, punctul 
Dealul Sânpetru  “Dealul Sânpetru”   

HD-I-m-B-03198.01 Asezare “Dealul Sânpetru”  

Epoca 
medievala 
timpurie 

HD-I-m-B-03198.02 Asezare “Dealul Sânpetru” 
Epoca 
romana 

HD-I-m-B-03198.03 Asezare “Dealul Sanpetru” Hallstatt 
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HD-I-m-B-03198.04 Asezare “Dealul Sanpetru” 
Epoca 
Dacica 

HD-I-m-B-03198.05 Asezare “Dealul Sanpetru” 
Epoca 
Bronzului 

HD-I-m-B-03198.06 Asezare 

“Dealul 
Sanpetru”,intre 
paraul Zlasti si 
Cerna,deasupra 
Castelului Corvinilor Neolitic 

HD-I-m-B-03198.07 Asezare “Dealul Sanpetru” Paleolitic 
 
             ÎN PREZENTA LISTĂ A ISTITUTULUI NAŢIONAL AL MONUMENTELOR 
ISTORICE, URMATOARELE OBIECTIVE SUNT DE GRADUL “A” DE IMPORTANŢĂ: 

- Castelul Corvinestilor cod HD-II-m-A-03344 
- Biserica cult reformat cod HD-II-m-A-03347 
- Biserica Sf. Nicolae cod HD-II-m-A-03350 

 
SIMERIA 
 

           Conform Listei oficiale a monumentelor istorice 2004 a Institutului Naţional al 
Monumentelor Istorice pe teritoriul administrativ al oraşului Simeria se gasesc 
urmatoarele monumente de arhitectura: 
 
 
SIMERIA 
 

Cod LMI 
2004 Denumire Localitate Adresa Datare 

HD-I-m-B-
03204.01 Cariera de Piatra  

sat apartinator 
Rapoltu Mare; 
oras Simeria 

"Magura 
Uroiului" 

Epoca 
romana 
timpurie 

HD-I-m-B-
03204.02 Asezare 

sat apartinator 
Rapoltu Mare; 
oras Simeria 

"Magura 
Uroiului" Hallstatt 

HD-I-m-B-
03204.03 Asezare 

sat apartinator 
Rapoltu Mare; 
oras Simeria 

"Magura 
Uroiului" 

Epoca 
bronzului 
timpuriu 

HD-I-m-B-
03204.04 Asezare 

sat apartinator 
Rapoltu Mare; 
oras Simeria 

"Magura 
Uroiului" Neolitic 

HD-I-m-B-
03206.01 Necropola 

sat apartinator 
Saulesti; oras 
Simeria "La Vie" 

sec. XI-XIII 
Epoca 
medievala 

 30 



timpurie 

HD-I-m-B-
03206.02 Asezare 

sat apartinator 
Saulesti; oras 
Simeria "La Vie" 

Epoca 
bronzului   

HD-I-m-B-
03206.03 Asezare 

sat apartinator 
Saulesti; oras 
Simeria "La Vie" Hallstatt 

HD-I-m-B-
03206.04 Asezare 

sat apartinator 
Saulesti; oras 
Simeria  

 
Neolitic 

HD-II-m-B-
03448.01 

Castelul Bella 
Fay Oras Simeria  

Str. Biharia 
1 inc. sec. XIX 

HD-II-m-B-
03448.02 Parc dendrologic Oras Simeria  

Str. Biharia 
1 inc. sec. XIX 

HD-II-m-B-
03449 Gara CFR Oras Simeria  

Str. 
Victoriei 9 1866 

HD-II-m-B-
03450 

Fostul sediu al 
generalului Bem, 
azi I.C.S.M.I. 

sat apartinator 
Simeria Veche; 
oras Simeria 2 sec.XVIII 

 

Cod LMI 
2004 Denumire Localitate Adresa Datare 

HD-II-a-B-
03448 

Ansamblul 
castelului Bella 
Fay Oras Simeria  

Str. Biharia 
1 inc. sec. XIX 

 
 
            Conform Listei oficiale a monumentelor istorice 2004 a Institutului Naţional al 
Monumentelor Istorice pe teritoriul administrativ al oraşului Simeria se gasesc 
urmatoarele situri arheologice: 
 
SIMERIA 
 

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresa Datare 

HD-I-s-A-
03204 

Situl arheologic 
de la Uroi 

sat apartinator 
Rapoltu Mare; 
oras Simeria 

"Magura 
Uroiului"  

 
SĂULEŞTI 
 

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresa Datare 
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HD-I-s-B-
03206 

Situl arheologic 
de la 
Saulesti,punct 
"La Vie" 

sat apartinator 
Saulesti; oras 
Simeria "La Vie"  

 
           ÎN PREZENTA LISTĂ A ISTITUTULUI NAŢIONAL AL MONUMENTELOR 
ISTORICE, URMATOARELE OBIECTIVE SUNT DE GRADUL “A” DE IMPORTANŢĂ: 

- Situl arheologic de la Uroi cod HD-I-s-A-03204 
          
 
 
 

2.2.3. ACCESIBILITATE 2007 
         

2.2.3.1 Introducere  
 

           Teritoriul studiat se află aşezat pe Coridorul IV paneuropean - Dresda/Nuremberg 
– Praga – Viena/Bratislava – Budapesta – Arad – Bucureşti – Constanţa/Craiova – Sofia 
– Salonic/Plovdiv – Istanbul, actualmente concretizat prin legătura rutieră pe E68/7, 
respectiv prin calea ferată Curtici-Bucureşti-Constanţa. Din păcate incapacitatea de 
conectare la reţele de autostrăzi şi la reţele de căi ferate moderne face ca teritoriul 
studiat să fie prost conectat atît pe căile rutiere cît şi pe căile feroviare cu EU. (vezi 
CARTOGRAMA E46 - POZIŢIONAREA ÎN 2007 A VIITORULUI TZI DHS PE 
CORIDORUL PANEUROPEAN IV, CARTOGRAMA E47 - CULOARELE 
PANEUROPENE  DE ACCESIBILITATE ÎN VIITORULUI TZI DHS).  
 

2.2.3.2. Accesibilitatea rutieră    
      
          Din punct de vedere al accesibilităţii rutiere poziţia geopolitică este favorabilă 
(vezi CARTOGRAMA E48 – ACCESIBILITATEA VEHICULELOR GRELE PE CALE 
RUTIERĂ ÎN EU ÎN ZONELE METROPOLITANE EUROPENE 2006; CARTOGRAMA 
E49 – CĂI DE COMUNICAŢII PROPUNERI EXTRAS DIN PATJ 1998,  CARTOGRAMA 
E50. - ACCESIBILTATEA RUTIERĂ EXISTENTĂ PE TERITORIU EU A VIITORULUI 
TZI DHS CU O VITEZĂ MEDIE DE 65 KM/H; CARTOGRAMA E51. - ACCESIBILTATEA 
RUTIERĂ EXISTENTĂ CU O VITEZĂ MEDIE DE 65 KM/H PE TERITORIU EU 
CENTRALĂ A VIITORULUI TZI DHS) 

Atu-ul principal al acestei zone este aşezarea ei pe Coridorul IV paneuropean - 
Dresda/Nuremberg – Praga – Viena/Bratislava – Budapesta – Arad – Bucuresti – 
Constanta/Craiova – Sofia – Salonic/Plovdiv – Istanbul, actualmente concretizat prin 
rutier pe E68/7, respectiv prin calea ferată Curtici-Bucureşti-Constanţa. 

A doua cale de comunicaţie majoră este E79/76, venind de la Oradea şi ducînd 
prin Defileul Jiului spre Călan-Craiova-Calafat-Sofia. Calea rutieră este dublată de cale 
ferată. 

Astfel, zona studiată devine intersecţie între două căi de comunicaţie – una 
principală, coridorul IV paneuropean – şi cealaltă, secundară, Oradea-Craiova. 

În viitor, o dată cu aderarea Republicii Serbia la Comunitatea Europeană, o nouă 
axă de comunicare se poate deschide, între Belgrad şi Cluj, via Deva-Hunedoara-
Simeria.   
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LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National, apărută 
în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 806/26.IX.2006,Directii de dezvoltare 
prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea I – Reţele de 
transport, A. Reţeaua de căi rutiere, pct. 1. Autostrazi, subpunctele 1.01 ( Nadlac* – Arad 
– Timisoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Pitesti – Bucuresti – Lehliu – Fetesti – Cernavoda – 
Constanta) şi 1.19 (Arad – Deva), stabileşte Coridorul de transport multimodal Pan-
European 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 – Beius – Deva, respectiv 
legarea conurbaţiei cu zona de nord-vest a României. 

Traseul autostrăzii descrise mai sus, în zona de studiu, este preluat 
întocmai în propunerile noastre. 

Aşa cum a fost definit, teritoriul zonal interorăşenesc Deva-Simeria-Hunedoara 
cuprinde teritoriul administrativ al următoarelor localităţi: 
Municipiul DEVA şi localitatăţile aparţinătoare: 
 - Sîntuhalm (localitate componentă a mun. Deva); 
 - Archia; 
 - Bircea Mică; 
 - Cristur; 
Municipiul HUNEDOARA şi localităţile aparţinătoare: 
 - Răcăştie (localitate componentă a mun. Hunedoara); 
 - Boş; 
 - Groş; 
 - Hăşdat; 
 - Peştişu Mare; 
Oraşul SIMERIA şi localităţie aparţinătoare: 
 - Bircea Mare; 
 - Săntandrei; 
 - Săuleşti; 
 - Uroi; 
 - Cărpiniş; 
 - Simeria Veche 

 
În cele ce urmează se prezintă situaţia existentă privind căile de comunicaţie 

rutiere din teritoriu.  
 

2.2.3.2.a. MAGISTRALE (drumuri naţionale): 
  

Teritoriul studiat este traversat pe direcţia Est-Vest de drumul naţional nr. 7 (DN 7) 
ce traversează municipiul Deva şi oraşul Simeria avînd clasa tehnică III şi parţial II (pe  
teritoriul localităţilor Deva şi Sintuhalm). Drumul este pe culoarul traseelor europene E68 
şi E79, fiind totodată una din cele două căi rutiere principale care leagă Romania de 
Europa Centrală şi de Vest. Municipiul Hunedoara este legat la reţeaua naţională de 
drumuri prin DN 68B care se racordează la DN 7 la limita localităţii Sintuhalm.  
 Cele două drumuri magistrale deservesc un trafic de tranzit intens (mai cu seamă 
pe DN 7) şi totodată un trafic local şi de penetraţie de asemenea intens (generat de 
necesităţile de deplasări ale teritoriului studiat).  
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Din anchetele de trafic desfăşurate în cadrul studiului de circulaţie recent elaborat 
pt. mun. Deva rezultă că din traficul măsurat pe DN 7 la intrarea în Deva din direcţia 
Sintuhalm 67% reprezintă trafic de penetraţie şi 33% trafic de tranzit (raportat la mun. 
Deva). 

Teritoriul studiat în TZI DHS este legat de vecinătăţi cu drumuri naţionale aşa cum 
urmează: 
 - spre Vest (către Arad) prin DN 7; 
 - spre Nord (către Brad) prin DN 76; 
 - spre Est (către Orăştie) prin DN 7; 
 - spre Sud (către Haţeg - Petroşani) prin DN 66. 

Ca nivel de serviciu, atît DN 7 (recent reabilitat, amenajat şi semnalizat conform 
standardelor moderne) cît şi DN 68 sunt încărcate cu trafic la limita capacităţii de 
deservire şi drept urmare s-au demarat  proiecte de sporire a capacităţilor de circulaţie 
pe aceste culoare şi anume:  

- lărgirea la 4 benzi a DN 68B pe sectorul Hunedoara - Sîntuhalm; 
-  construirea tronsonului de autostradă Orăştie - Deva care să dubleze DN 7  pe 
malul drept al rîului Mureş. 

 
2.2.3.2.b. REGIONALE (drumuri judeţene): 

            
O reţea bine configurată de drumuri judeţene leagă localităţile rurale din teritoriul 

studiat direct la centrele urbane Deva, Hunedoara şi Simeria sau indirect prin racorduri la 
magistrale, după cum urmează: 
- Dj 687I prin care sunt legate de municipiul Hunedoara localităţile: 
 - Zlaşti; 
 - Boş; 
 - Groşi; 
- Dj 686 prin care este legat de municipiul Deva localitatea Hăşdat; 
- Dj 700 care asigură legătura cu oraşul Simeria a următoarelor  localităţi: 
 - Săuleşti; 
 - Bircea Mare şi Sînandrei (prin racord la DN 7); 
- Dj 700A prin care se leagă de Simeria localitea Uroi; 
- Dj 107A prin care se leagă de Simeria localitea Cărpiniş; 
           Aceste drumuri nu prezintă probleme privind capacitatea de circulaţie şi doar 
două dintre ele asigură legături cu vecinătăţi: 
 - Dj 700A (- Dj 107A) - spre Geogiu Băi/ Certeju de Sus; 
 - Dj 687I - spre com. Bătrîna şi legătura la DN 68A; 
 
           Alte patru drumuri judeţene fac legătura teritoriului cu vecinătăţi cu potenţial de 
trafic semnificativ  şi  anume:   
 - Dj 687 (Hunedoara - Călan); 
 - Dj 687A (Hunedoara - Haţeg); 
 - Dj 687E (Hunedoara - Cinciş - Teliuc - Ghelari); 
 - Dj 708E (Cîrjiţi - Deva; Cîrjiţi - DN 68); 
          Cerinţa actuală principală legată de aceste drumuri este necesitatea menţinerii 
stării tehnice care să facă posibilă exploatarea lor la nivelul de serviciu conferit de clasa 
tehnică de încadrare.  
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2.2.3.2.c. LOCALE (drumuri comunale); 
           

Drumuri comunale care asigură deservirea unor localităţi rurale din teritoriu sunt 
următoarele: 
 - Dc 124 (Deva - Archia); 
 - Dc 114 (Hunedoara - Răcăştia); 
 - Dc 119 (Peştişu Mare - DN 68B); 
 - Dc 123 (Bircea Mare - Bircea Mică); 
             Alte patru drumuri comunale fac legătura teritoriului cu vecinătăţi şi anume:   
 - Dc 127 (Deva - Cozia) - parţial nepracticabil; 
 - Dc 113 (Hunedoara - Batiz -DN66); 
 - Dc 125 (Archia Almaşu Sec); 
 - Dc 114 (Răcăştia - Ciuplaz - Dj 708E); 
  (Dc 129 (Deva - Hărău interrupt  - fără pod pe Mureş) 
(vezi CARTOGRAMA E69 -  MOBILITATE RUTIERĂ ŞI FEROVIARĂ ÎN VIITORUL TZI 
DHS în 2007)  

 
2.2.3.3. Accesibiltatea feroviară  

     
În ultimii 5 ani, se remarcă la nivel naţional o revigorare a transportului feroviar şi 

perspective de dezvoltare în viitor. 
 Motivele care stau la baza acestor fapte sunt: 
 • revigorarea industriei 

• Eficienţa energetică este mai bună pentru transportul feroviar având în vedere 
că consumul de energie pe unitatea de transport este 10% faţă de consumul pentru 
transportul rutier. 

• Cauzează o poluare mai redusă a mediului înconjurător cu o cantitate a 
poluanţilor aerieni de numai 10% faţă de transportul rutier. 

• Pentru pasageri, calea ferată oferă un larg beneficiu social datorită acoperirii 
extinse la nivel naţional şi este considerată mai sigură decât călătoria cu autobuzele sau 
autoturismele. 

• Accidentele feroviare sunt mai rare pe pasager-km şi tona-km decât cele rutiere. 
           Transportul feroviar necesita astazi un consum de doar 15-20% din energia 
destinata transporturilor, ceea ce inseamna o eficienta energetica de doua-trei ori mai 
mare decat cea a transportului rutier. Dar, prin introducerea trenului de mare viteza atat 
in Europa, cat si in Romania, se va inregistra o economie de energie de circa 4%, la o 
mobilitate si o viteza ridicate, fata de transportul rutier si cel aerian, care in viitor vor 
consuma pe calator/km de 2,5 si, respectiv, de patru ori mai multa energie decat un tren 
de mare viteza.  

Din punctul de vedere al accesibilităţii feroviare  poziţia geografică a viitorului 
TZI DHS devine principalul său atu. Situată pe coridorul IV Pan-European, ea poate 
deveni un important centru feroviar între Curtici şi Constanţa (vezi CARTOGRAMA E52- 
ACCESIBILITATEA FEROVIARĂ EXISTENTĂ PRIN LEGĂTURILE LA GARILE EU A 
VIITORULUI TZI DHS). 

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

În cadrul viitorului TZI DHS nu trebuie uitată tradiţia bogată în domeniul 
transportului feroviar pe care regiunea, prin oraşul Simeria, a avut-o în decursul istoriei. 
Oraş de vamă pe vremea Imperiului  Austriac şi important centru de schimb, devine apoi 
principal nod feroviar, cu important rol economic şi strategic, sub administraţie 
românească. (vezi CARTOGRAMA E56 - POZIŢIONAREA NODULUI DE CALE 
FERATĂ SIMERIA PE REŢEAUA NAŢIONALĂ 2007; CARTOGRAMA E54. - 
ACCESIBILTATEA FEROVIARĂ CU O VITEZĂ MEDIE DE 60 KM/H EXISTENTĂ PE 
TERITORIU EU A VIITORULUI TZI DHS;  CARTOGRAMA  E55. - ACCESIBILTATEA 
FEROVIARĂ CU O VITEZĂ MEDIE DE 60 KM/H EXISTENTĂ PE TERITORIU 
EUROPEI CENTRALE A VIITORULUI TZI DHS, CARTOGRAMA E57 -CĂI FERATE 
EXISTENTE ÎN VIITORUL TZI DHS, CARTOGRAMA E59- NOD DE CALE FERATĂ 
DEVA HUNEDOARA SIMERIA SITUAŢIA EXISTENTĂ)  

Din punct de vedere al tehnologiilor actuale ale reţelei de căi ferate trenurile 
rapide, de marfă, suburbane şi interurbane de mare viteză utilizează acelaşi coridor 
spaţial (vezi CARTOGRAMA E53 - TEHNOLOGII ACTUALE ÎN REŢEAUA DE CĂI 
FERATE DIN EU) 
        Prezenta documentaţie a primit avizul nr.1/4281 din 11.07.2008. cu respectarea  

următoarelor condiţii: 
1.Pe terenurile rezervate dezvoltării căilor ferate, stabilite prin documentaţiile de 

amenajare a teritoriului aprobate, se interzice autorizarea executării construcţiilor 
definitive. 
2.Pentru a elimina racordul din linia 200 magistrală, în dreptul localităţii Săulesti, 

conform planşă nr.  3/1 din studiul de fezabilitate, linia destinată trenului urban 
inteorăşenesc între Deva şi Hunedoara se va realiza în sudul actualei căi ferate, 
deoarece odată cu realizarea Culoarului IV creşterii  vitezei de circulaţie proiectate, 
intre Simeria şi Deva nu este permisă amplasarea unui schimbări de cale în linie 
curentă. 
3.Pentru realizarea Centrului de Transport Combinat din Simeria, orice racord la cale 

ferata va fi gândit din staţia Simeria. 
4.După aprobarea P.AT.Z. Deva - Simeria - Hunedoara, prevederile acestuia vor 

constitui datele de temă pentru elaborarea şi actualizarea Planurilor de urbanism şi de 
amenajarea teritoriului pentru oraşele menţionate. 
5.Amplasarea construcţiilor (industriale sau locuinţe), faţă de calea ferată,   va 

respecta norma de siguranţă si 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. 
6.Se interzice încălcarea (ocuparea) zonei cadastrale CFR. Limita zonei cadastrale 

este cea recunoscută de Primării prin semnarea Proceselor Verbale de vecinătate 
intre C.N.C.F.  C.F.R-S.A şi Primării. 

 36 



  
 

2.2.3.4. Accesibilitatea pe apă  
 
Din punctul de vedere al accesibilităţii pe apă, potenţialul rîului Mureş nu este 

folosit deşi este cuprins în planul naţional al reţelelor navigabile ( vezi CARTOGRAMA 
E59 – LEGEA 806/- PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL – 
SECŢIUNEA I- CĂI NAVIGABILE).  

 
2.2.3.5. Accesibilitatea aeriană 

 
Din punctul de vedere al accesibilităţii aeriene, în zonă nu există un aeroport  la 

nivel european (vezi CARTOGRAMA E60. - ACCESIBILITATEA AERIANĂ A 
VIITORULUI TZI DHS PRIN AEROPORTURI ÎN EU ÎN ANUL 2000)  

Pe de altă parte în jurul zonei la distanţe de cca 100-150km se află 3 aeroporturi 
internaţionale şi anume Timişoara, Sibiu şi Cluj-Napoca (vezi CARTOGRAMA E61 – 
ACCESIBILITATEA  PE CĂI AERIENE A AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL SIBIU), 
Cluj Napoca (vezi CARTOGRAMA E62 -  ACCESIBILITATEA  PE CĂI AERIENE A 
AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL  CLUJ NAPOCA) 

 
2.2.3.6. Accesibiltatea la transportul modal         

            
           Din punctul de vedere al accesibilităţii la transportului modal, conexiunile 
favorabile enunţate anterior nu sunt exploatate eficient  (vezi CARTOGRAMA E63 - 
ACCESIBILITATEA ÎN EU A VIITORULUI TZI DHS PRIN TRANSPORTUL MODAL, 
CARTOGRAMA E64 – LEGEA 806/2006- PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 
NAŢIONAL –SECŢIUNEA I – REŢEAUA DE TRANSPORT COMBINAT)). 
        

 
 

2.2.4.  POTENŢIALUL ECONOMIC  2007 
            

2.2.4.1. Introducere 
 
Municipiul Deva este cel mai puternic centru polarizator din judeţul Hunedoara 

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

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

Oraşul Simeria şi localităţile aparţinătoare au o îndelungată tradiţie industrială 
bazată în principal pe funcţionarea sa ca important nod de cale ferată, precum şi pe 
prelucrarea şi exportul marmurei. Alta activităţi economice importante includ includ 
pregătirea fierului vechi pentru oţelăriile Hunedoarei, industralizarea laptelui, agricultura, 
pomocultura şi creşterea animalelor. 

La nivelul zonei studiate, fenomenul economic din ultimii ani nu este in mod radical 
diferit, ca structură si evoluţie, de cel pe plan national, in mediul urban. Per ansamblu, din 
punct de vedre economic municipiului Deva, municipiul Hunedoara şi oraşul Simeria 
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reflectă un stadiu mediu în procesul de evoluţie de la economia industrialä la o 
economie de servicii, cu o componentä manufacturieră medie si cu accent pe 
activităţi comerciale. (CARTOGRAMA E21- ZONIFICAREA TERENULUI SI FUNCTIUNI 
ECONOMICE SITUATIA EXISTENTA IN TZI DHS 2005) 

 
2.2.4.2. Valoarea bunurilor şi serviciilor produse în municipiul Deva a 

crescut dinamic, cu 60% în perioada 2003-2005, faţă de Hunedoara care are o creştere 
de 19% pentru aceiaşi perioadă şi Simeria care are o creştere de 12.5% pentru aceiaţi 
perioadă. Ca atare municipiul Deva constituind motorul dezvoltării teritoriului Deva-
Hunedoare-Simeria. Municipiul Deva îşi susţine creşterea economică cu o creştere a 
forţei de muncă angajate de 23.3% în perioada 2003-2005 ( vezi CARTOGRAMA E65 – 
ZONIFICAREA TURISTICĂ EXTRAS DIN PATJ 1998, CARTOGRAMA E66 – REŢEAUA 
COMERCIALĂ EXISTENTĂ ÎN VIITORUL TZI DHS, CARTOGRAMA E67- REŢEAUA 
TURISTICĂ EXISTENTĂ ÎN VIITORUL TZI DHS, CARTOGRAMA E68 – REŢEAUA 
CULTURALĂ EXISTENTĂ ÎN TZI DHS) 

În conformitate cu tabelul de mai jos valoarea  cumulata a bunurilor şi serviciilor 
productive în sectorul privat a crescut: 
cu 60% în Deva 
cu 19% în Simeria 
cu 12,5%,  în Hunedoara 

 
SURSA– “Studiu Secţiunea Economică” pentru TZI DHS 
 

În conformitate cu tabelul de mai jos numarul angajati în sectorul privat a evoluat 
dupa cum urmeaza: 
A crescut cu 23,2%  în Deva 
A scazut cu 16% în Simeria 
A scazut cu 30%,  în Hunedoara 
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2.2.4.3. Agricultură este o activitate de mică anvergură din punct de vedere 
economic pe teritoriul studiat.  

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

63% (in 2005) din valoarea productiei agricole din TZI DHS este reprezentat de un 
nou entrant in piata, in domeniul cresterii pasarilor.  

 
 
Numărul de angajaţi cel mai mare în agricultură este în zona cultivării cerealelor – 

63% din totalul angajaţiilor în agricultură; totuşi, acest domeniu economic ocupă o fracţie 
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minusculă a economiei locale de cca 0,51%. 
Utilizarea terenului în agricultură nu e una optimă; o mai bună abordare ar fi 

utilizarea pentru procesarea materiei prime şi a materialelor provenite din agricultură de 
pe un radius economic de transport, creînd dorita retenţie a mâinii de lucru în spaţiul 
rural. Deasemeni sectorul de legume proaspete nu este relevant  în economia 
municipiului deşi este o reţea de irigaţii majoră în zonă (vezi CARTOGRAMA E22 – 
ZONE DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE EXISTENTE) ÎN TZI DHS.  

 
2.2.4.4. Silviculura este o activitate care a evoluat mai bine, reprezentând 77 

– 91% din  activitatea combinată agricultură – silvicultură. (vezi CARTOGRAMA E 20 – 
ZONIFICARE PE FOLOSINŢE Ă TERITORIULUI ADMINISTRATIV 2007 ÎN VIITORUL 
DHS) 

 
2.2.4.5. Piscicultura este o activitatea apărută în 2005 şi care a înregistrat în 

primul an o cifră de afaceri de 600mii euro., fiind prestată de o singură firmă de profil 
care este în proces de dezvoltare. Această dezvoltare s-a făcut pe malul Mureşului pe o 
fostă balastier, zonă care va fi afectată de viitorul baraj de acumulare. 

Ar fi de dorit un studiu economic pentru a evidenţia arealul (judeţ, vecinătate, 
respectiv mport) de colectare al materiei prime pentru procesatori şi logistica colectării 
materiilor prime şi corelarea acestora cu livrarea de produse. 
 
ANALIZA ECONOMICA SWOT PATZI DHS 
 PARTI SLABE  

• Nivel redus de productivitate, in special in industrie; 
• Eficienta energetica, in special in sectoarele de productie, este mai putin de o 

trime din media EU15; 
• Nivel scăzut al competitivităţii globale; 
• Productivitate şi rentabilitate redusă a IMM-urilor; 
• Procentul extrem de redus al investiţiilor IMM-urilor în active intangibile; 
• Marketing slab performant la nivelul agenţilor economici; 
• Ponderea redusa a fortei de munca inalt calificata; 
• Contributia redusa a IMM-urilor la crearea de noi locuri de munca; 
• Foarte puţine IMM-uri în mediul rural; 
• Foarte puţine servicii şi produse cu valoare adăugată ridicată; 
• O mare parte din intreprinderi lucreaza in sector lohn fara efect de antrenare 

amonte si aval; 
• Exportul de produse cu valoare adăugată ridicată aproape inexistent; 
• Procent ridicat al produselor cu valoare adaugata mica; 
• Număr redus de IMM-uri/populaţie adultă; 
• Proporţia locurilor de muncă în industrii şi servicii de înaltă tehnologie este foarte 

mică. 
 
PARTI TARI 

• Capacitate antreprenoriala in crestere; 
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• Concentrari de intreprinderi de marca si traditie în confectii metalice, masini si 
echipamente; 

• Existenta unor unitati economice dinamice in procesarea lemnului; 
• Potential turistic ridicat (istoric, cultural, montan, agroturism, etnografic)  
• Pozitia geografica favorabila, de-a lungul unui coridor major de transport  
• Sector activ al pielăriei şi încălţămintei;  
• Densitate mare a unitatilor de educatie superioara. 

 
 
 
2.2.5.  POTENŢIALUL UMAN 2007 
 

2.2.5.1 Introducere  
 
În perspectiva planificării spaţiale, competitivitatea la nivelul unei zone 

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

 
2.2.5.2. Calitatea şi disponibilitatea forţei de muncă constitute unul 

dintre factorii-cheie asupra căruia sunt aţintite principalele măsuri ale prezentei 
strategii. 

În Romania, piaţa muncii a suferit o transformare radicală; de unde la 
începutul şi mijlocu l anilor '90 principala problemă (de natură in principal 
socială, dar şi cu repercusiuni grave asupra economicului legate de impozitare 
şi re-distribuţie) a fost şomajul ridicat 

 

 
Astfel în Deva ocuparea forţei de muncă full time a ajuns la cca 54%, faţă de 

Simeria unde era de 28%, 
Începand din 2004 se conturează problema exact opusa, aceea a unui 

deficit de forţă de muncă. Aceasta se aplică in special la mâna de lucru 
calificată, cu precadere in sectoare economice de inalta competitivitate. Şomajul 
declarat reprezintă sub 5% în fiecare din cele trei localităţi.   

În acest moment, aveţi un loc de muncă?
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În special în condiţiile în care piaţa internă nu reuşeşte să reţină unele din 
elementele cele mai talentate şi dinamice ale forţei de muncă autohtone, după 
cum urmează:  
studii superioare: 13,5% în Deva, 5,9% în Hunedoara şi Simeria,  
studii post-liceale: 7,2% în Deva, 6% în Hunedoara şi Simeria  
studii liceale: 31,6% în Deva, 28,1% în Hunedoara şi Simeria  
studii vocationale: 13,1% în Deva, 19% în Hunedoara şi Simeria 
rezultă un pericol major pentru dezvoltarea socio economică armonioasă a TZI DHS 
 
 

 
 
formarea şi instruirea continuă a forţei de lucru adultă devine o prioritate de cea 
mai mare importanţă 

Vestul, zona din care face parte arealul studiat, între celelalte regiuni ale 
României, este pe locul 3 ca nivel al productivităţii muncii pe persoană angajată, 
după Bucureşti-llfov şi Centru. Regiunea 5 Vest realizează 11,65% din VABR cu 7 
12,19% salariaţi din totalul naţional realizând o productivitate de 220 mil. lei/salariat, 
care reprezintă doar 96,35% din media naţională. 

Integrarea în UE aduce două niveluri de presiune asupra costurilor şi 
preţurilor: pe de o parte, eliminarea măsurilor protecţioniste şi sporirea competiţiei 
între furnizorii de bunuri şi servicii ceea ce va conduce la o diversificare a ofertei şi la 
o scădere a preţurilor produselor şi serviciilor achiziţionate pe piaţa liberă. Pe de altă 
parte, preţurile la acele bunuri şi servicii care beneficiau de intervenţii 
guvernamentale (protecţie împotriva competiţiei, subsidii) vor creşte, pentru că, prin 
eliminarea distorsiunilor create de politici guvernamentale, ele se vor alinia la preţurile 
pieţei libere. 

În acest moment în România fiscalitatea la nivel naţional este una din cele 
mai progresive din lume în raport cu funcţionarea sectorului privat. La nivel local, 
taxele incep să se alinieze cu sistemul european, dar acest proces este de abia la 
început; este de aşteptat ca şi taxele locale să rămână competitive, cel puţin pentru 
Europa, pe termen scurt şi mediu. 

 
2.2.5.3. Cultura antrepenorială este un lucru de dată relativ recentă în 

mediul economic din România. Deşi prezentă într-o oarecare măsură la toate grupele 
de vârstă, ea este mai uşor de însuşit de către tineri.  

Ca şi antrepenoriatul, inovaţia este în condiţii normale un fenomen emergent: 
forţele pieţei oferă condiţii şi motivaţie viitorilor inovatori. în condiţiile în care economia 
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(românească) îşi revine cu greu în urma a 50 de ani de comunism, sunt încă 
necesare măsuri de susţinere a dezvoltării fenomenului. 

Deşi există o întreagă construcţie instituţională dedicată cercetării şi 
dezvoltării ea nu impresionează nici prin rezultate, nici prin cifrele implicate. 
Granturile în domeniu sunt în general mici, iar rezultatele, dacă există, nu par să fi 
făcut vreun impact notabil în piaţă. în municipiul Deva, ponderea activităţilor de 
cercetare/dezvoltare din PIB-ul Zonei Metropolitane este neglijabil. 

 
 
 

 
2.2.6. POPULAŢIA 2007 
 

2.2.6.1. Numărul populaţiei 
 

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

Evoluţia populaţiei în  TZI DHS 
 

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

  
Densitate 
locuitori/km 

Deva  1140.88 
Hunedoara 817.35 
Simeria 278.47 

 
 
În municipiul Deva densitatea se apropie de cele europene, în oraşul Simeria ea 

este inferioară celei europene ceea ce reflectă o mare diferenţă de utilizare a 
infrastructurii. În judeţul Hunedoara densitatea medie pe urban este de 272 locuitori pe 
kmp şi 22,9 locuitori pe kmp în rural.     
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2.2.6.3. Structura populaţiei pe sexe 
 
 În 1991 ponderea femeilor era de 48,6% din totalul populaţiei din TZI DHS. În 
2005 se poate observa o creştere a ponderi femeilor ajungând la 51,9% din totalul 
populaţiei din TZI DHS. Această creştere se datorează migrării forţei de muncă 
masculină în străinătate. 
 

2.2.6.4. Structura populaţiei pe grupe de vîrstă 
 
           În comparaţie cu recensămintele anterioare din TZI DHS se observă o tendinţă de 
îmbătrînire a populaţiei  şi o reducere a grupurilor tinere între 14-30 ani raportată la 
populaţia din Romania.  

 
Distribuţia populaţiei pe grupe de vîrstă 
Sursa “Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială pentru PATZ DHS”   

Se constată în zona studiată un vîrf ce depăşeşte cu mult media pe ţară în dreptul 
grupei de vîrstă de 30-34 de ani ceea ce presupune apariţia unor probleme sociale 
acute.   
 

2.2.6.5. Sporul natural         
 

Din date rezultă că sporul natural în perioada 1991-1996 în zonă şi cu excepţia 
oraşului Simeria în fiecare localitate a fost pozitiv.  Începînd cu 1998 acest spor devine 
negativ pentru fiecare localitate şi în întreaga zonă  Acest fenomen a avut un impact de 
depopulare a teritoriului luat în studiu. Începînd cu 2005 această stare se schimbă 
apropindu-se de un spor natural pozitiv care se prefigurează pentru 2008-2015.  

Acest spor natural se datorează fie tradiţiei din care este alcătuită o familie (la 
Simeria 3,2 persoane faţă de Deva de 2,88) în conformitate cu tabelul de mai jos :. 
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Sursa „Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială ” 

Sporul natural poate depinde şi de starea materială a familiilor (în Deva venitul 
este cel mai ridicat de cca 1650 RON  faţă de Simeria unde venitul este de cca 1090 
RON) în conformitate cu tabelul de mai jos : 

 
Sursa „Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială ” 
 
 
 

2.2.6.6. Mişcarea migratorie a populaţiei 
        

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

Din tabelul de mai sus rezultă că stabilirea populaţiei majoritară la Hunedoara a 
avut loc cu o generaţie şi cu 3 generaţii în urmă, la Deva şi Simeria în cadrul generaţiei 
actuale. 
 

 
Sursa  „Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială” 

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

 

 
Sursa “Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială” 

Din studiul de evaluare ambientală rezultă că numărul celor care doresc să 
părăsească ţara rămîne constant. 
 
 

Aţi fost plecat la muncă în străinătate în ultimii 5 ani?
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2.2.7. MOBILITATEA IN VIITORUL PATZI DHS 2007 
           

2.2.7.1. Mobilitatea pe căi rutiere  
         

Volumul traficului rutier a crescut în ultimii ani la nivelul întregi ţarii datorită pe 
de-o parte creşterii numărului de vehicule private, pe de alta parte declinului industriilor 
ce ar folosi cu predilecţie transportul feroviar, respectiv a transportului în comun 
centralizat.  
Pe principalele localităţi situaţia se prezintă astfel:       
MUNICIPIUL DEVA 
a) Situaţia actuală: 
 Municipiul Deva, dezvoltat în lunca rîului Mureş pe direcţia Nord-Vest - Sud-Est, 
are o reţea stardală rectangulară bine configurată. Pe direcţia menţionată trei artere 
magistrale (de categoria II şi III) străbat oraşul şi anume: Calea Zărandului (actualul 
traseu al DN 7 prin oraş conceput iniţial ca centură a oraşului); str. Horea - Bd. Decebal - 
Bd. 22 Decembrie (fostul traseu al DN 7); Bd. Mihai Eminescu.    
           Perpendicular pe acestea sunt dezvoltate alte cinci artere magistrale (de 
categoria II şi III), şi anume: Avram Iancu-Aurel Vlaicu;  Libertăţii-Iuliu Maniu; Mihai 
Kogălniceanu; Carpaţi-Mărăşti; Nicolae Bălcescu. 
          Aceste magistrale de mare capacitate de circulaţe, delimitează cvartale dens 
populate în care s-a dezvoltat o reţea corespunzătoare de străzi de deservire, platforme 
de parcare şi alei pietonale sau carosabile. 
b) Disfuncţii în structura reţelei stradale majore: 
• Lipsa unei centuri care să preia tranzitul de pe traseul DN7 (care are valori 

însemnate) întrucît actualul traseu de pe Calea Zărandului a devenit stradă de interes 
urban major. 

• Lipsa unei străzi de legătură în partea de sud-est a oraşului între străzile Calea 
Zărandului, 22 Decembrie şi M.Eminescu care să permită o legătură directă a 
cartierului de blocuri din zona Bejan cu zona industrială; 

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

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

  MUNICIPIUL HUNEDOARA 
a) Sitiuaţia actuală: 
 Municipiul Hunedoara, situat în lunca rîului Cerna, s-a dezvoltat pe axa principală 
de circulaţie reprezentată de traseul drumului naţional DN 68B (B-dul Traian - Republicii 
- Aurel Vlaicu - Decebal - str. Rotarilor).  
 Magistrala derivă din DN 7 în zona localităţii Sintuhalm şi pătrunde dinspre Nord 
pe teritoriul administrativ al oraşului părăsindu-l în Sud prin Dj 687 (spre Călan) şi Dj 
687A (spre Haţeg). Fiind principala cale de comunicaţie rutieră a oraşului, deserveşte atît 
traficul de tranzit, de penetraţie căt şi interior platformele industriale din nordul respectiv 
vestul oraşului. Cartierele de locuinţe dezvoltate la est de această magistrală sunt 
deservite de o reţea rectangulară structurată pe străzi principale de categoria II şi III 
orientate după cum urmează:pe direcţia Nord-Sud: B-dul Decebal, str. Mureşul, B-dul. 
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1848; pe direcţia Est-Vest: str. Bucegi, str. Mihai Viteazul, str. A.Vlaicu, B-dul Rusca, str. 
Gh. Enescu, str. Revoluţiei. Oraşul vechi aflat în zona de Sud s-a dezvoltat pe structura 
căilor de comunicaţie ce acced în oraş dinspre Sud-Est şi Sud-Vest  
b) Disfuncţii în structura reţelei stradale majore: 
• Principala disfuncţie legată de structura reţelei stradale constă în lipsa unei centuri 

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

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

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

  ORAŞUL SIMERIA   
a) Situaţia actuală: 
 Oraşul este traversat de o cale ferată dublă, electrificată şi cu trafic feroviar intens, 
iar partea de Sud a oraşului este de asemenea străbătută de magistrala de circulaţie 
rutieră DN 7, cu traseul paralel cu calea ferată. Înspre Nord oraşul este legat prin Dj 
700A (cu pod peste rîul Mure) cu localităţile situate pe văile şi versanţii de sud ai munţilor 
Zărand. 
 Între cele două zone ale oraşului legătura rutieră este asigurată printr-un pasaj 
denivelat peste calea ferată, lagătură ce se racordează la DN 7.Reţeaua stradală a 
oraşului se compune din străzi de categoria III capabile să preia traficul actual. 
b) Disfuncţii în structura reţelei stradale majore: 
• În lipsa unei centuri ocolitoare pe direcţia Est-Vest traficul intens de pe culoarul DN 7 

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

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

(Vezi CARTOGRAMA  E70 –REŢEAUA RUTIERĂ ÎN VIITORUL TZI DHS)  
 

2.2.7.2. Mobilitatea pe căile feroviare 
           
           Din păcate mobilitatea între şi în interiorul localităţilor pe şine (trenuri suburbane şi 
tramvaie)  este aproape inexistentă cu excepţia unei legături Hunedoara Simeria care din 
punct de vedere economic nu este eficientă.  
( vezi CARTOGRAMA E69 -   MOBILITATEA RUTIERĂ ŞI FEROVIARĂ ÎN VIITORUL 
TZI DHS)  
 

 
 
 
2.2.7.3. Mobilitatea prin transportul în comun 

          
          În conformitate cu situaţia de pe teren cuprinsă şi în studiul de evaluare 
ambientală, problema transportului în comun este principala problemă pentruTZI 
DHS. Nemulţumirea populaţiei  se referă la lipsa unor noduri de schimb între transportul 
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feroviar şi cel rutier (tren şi autobuze) şi a legăturilor dintre municipiile Deva, Hunedoara, 
respectiv oraşul Simeria şi Călan. (vezi CARTOGRAMA E71. – TRANSPORT ÎN 
COMUN SITUAŢIA EXISTENTĂ ÎN VIITORUL TZI DHS, CARTOGRAMA E72 – 
TRANSPORTUL ÎN COMUN –RAZA DE INFLUENŢĂ A STAŢIILOR SITUAŢIA 
EXISTENTĂ ÎN VIITORUL TZI DHS). Alte nemulţumiri ale cetăţenilor privitoare la 
transportul în comun se referă la frecvenţa, traseele, confortul, starea şi întreţinerea 
vehicolelor, informaţiile din staţii, staţiile, punctualitatea, preţul etc.  
 

2.2.7.4. Mobilitatea pe piste de biciclete  
        
             Spre deosebire de alte ţări din pacate in Romania utilizarea bicicletelor in spatiul 
urban pentru mobilitate si extraurban pentru drumetie este aproape inexistenta.  

 
2.2.7.5. Mobilitatea pietonală  

        
            În nici una din localităţile din arealul studiat nu există o reţea urbană şi 
interurbană pietonală, ci doar fragmente in zona centrala Deva.  

 
 

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

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

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

 Din evolutia spatiala prezentată in cap. C2.1.a se observa tendinta celor trei 
localităţi principale DEVA HUNEDOARA SIMERIA de  extindere inspre unirea lor ( vezi 
CARTOGRAMA E21 – ZONIFICAREA TERENURILOR ŞI FUNCŢIUNILE ECONOMICE 
EXISTENTE ÎN TZI DHS, CARTOGRAMA E29 – ZONE PARCURI 2007 ÎN TZI DHS). 

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

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

Calitatea vieţii în zonele rezidenţiale este dată de tipul de proprietate asupra 
locuinţei, respectiv de apartenenţă şi identitate la zonă după cum rezultă din tabelul de 
mai jos: 
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Sursa “Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială” pentru PATZI DHS   
           Zonele rezidenţiale duc lipsa unor centre comunitare. 

Zonele rezidenţiale sunt străbătute de străzi de categoria I care produc poluare 
fonică.  

Aceste impedimente produc insatisfacţie personală datorită gradului scăzut de 
siguranţă personală fie în locuinţa proprie, fie pe stradă (în ambele cazuri Hunedoara stă 
cel mai bine şi Simeria cel mai rău) după cum se vede în tabelul de mai jos: 

 
 Sursa “Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială” pentru PATZI DHS   

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

15%, o proporţie europeană acceptabilă. 
           Din totalul intravilanului municipiului Hunedoara de cca 2092ha zona industrială 
reprezintă astăzi cca 700ha respectiv cca 33%. Acest procent este prezent doar la 
Moscova unde atinge cca 34%, în restul oraşelor europene procentul ajunge sub 10% 
Astfel la Paris este de 7,5% sau la Seul este de 5%.  

La Hunedoara zona industrială împarte oraşul în două, făcînd dificilă extinderea 
lui.  

Din totalul intravilanul oraşului Simeria zona industrială ocupă cca 10%, similar cu 
cel al unui oraş modern 

Aceată proporţie mare a zonelor industriale şi a unui sistem rutier defectuos din 
cele trei oraşe provoacă conform anchetei ambiental un grad mare de poluare (la Deva 
fiind perceput ca cel mai accentuat): 
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 Sursa “Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială” pentru PATZI DHS   

Aceleaşi impedimente determină şi o percepţie de insatisfacţie a curăţeniei de pe 
străzi, conform tabelului de mai jos: 

 
 Sursa “Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială” pentru PATZI DHS   
 

ZONELE VERZI 
Unele zone de agrement existente din cauza dezvoltarii succesive a intravilanelor 

au fost inglobate in interiorul localitatilor si sunt invecinate cu zone industriale, ca de 
exemplu la Deva, zona Condor, intre zona rezidentiala si zona industriala. 

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

În conformitate cu datele statistice situaţia zonelor verzi în intravilanele din 2007 
se prezintă astfel: 
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 Sursa “Studiu de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială2 pentru PATIZ DHS   

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

Din punct de vedere al distribuţiei acestor spaţii verzi în localităţi ea este corectă 
doar în Hunedoara unde parcurile publice şi scuarurile reprezintă procentul covărşitor.  
              - Spatiile verzi din interiorul intravilanelor au fost micsorate in ultimul timp prin 
construirea de industrii si servicii ca de exemplu la Deva in dreptul zonei de agremement 
Condor si la Hunedoara in dreptul stadionului Corvinul. 
             - Aliniamentele stradale nu sunt consolidate in nici o localitate. 
 

ZONELE AGRICOLE:  
      Pe teritoriul administrativ al municipiului Deva:  

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

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

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

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

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

Pe teritoriul administrativ al oraşului Simeria 
Zona impădurită avea in 1998 o suprafata de 503 ha  care reprezinta 10,2% din teritoriul 
administrativ al oraşului Simeria. In 2007 suprafaţa zonei împădurite este de 375 ha care 
reprezintă 7,6% din teritoriul administrativ al oraşului Simeria cu o creştere de 25,2% faţă 
de 1998 
           Zonele forestiere existente nu au fost inca afectate din cauza pozitionarii lor pe 
versantii dealurilor şi a pătrunderii foarte puţin în intravilanele localităţilor din zonă. (vezi 
CARTOGRAMA E26- ZONE FORESTIERE  EXISTENT IN VIITORUL TZI DHS) 

În conformitate cu datele Studiului de Evaluare Ambientală şi Planificare Socială 
topul problemelor populaţiei pentru fiecare oraş  din TZI DHS sunt următoarele  
La DEVA: 1. servicii sănătate – 2 transport public – 3 divertisment 
  - 4 parcuri -5 străzi  
La HUNEDOARA: 1.locuinţele – 2 divertisment – 3 străzi – 4  transport în comun - 5 
baze sportive 
La SIMERIA: 1. divertisment – 2 transport public – 3 străzi – 4 baze sportive - 5servicii 
de sănătate 
 
 
 
 

2.2.9.  RISCURILE NATURALE 2007 
 

În conformitate cu datele judeţene, zona se află într-un perimetru supus riscurilor 
naturale ( vezi CARTOGRAMA E35 – RISC NATURAL EXTRAS DIN PATJ 1998, E 36- 
ZONE HAZARD 2007 ÎN VIITORUL TZI DHS)  

 
2.2.9.1. Alunecări de teren 

       
La nivel naţional, zona este cuprinsă ca avînd risc natural alunecări de teren ( vezi 

CARTOGRAMA E33- PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL – 
SECŢIUNEA II – ZONE CU RISC NATURAL – ALUNECĂRI DE TEREN, 
CARTOGRAMA E34 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL – 
SECŢIUNEA V – ZONE CU RISC NATURAL – ALUNECĂRI DE TEREN)  

In conformitate cu datele obtinute, zona afectata de lunecarile de teren este in 
jurul strazii Crangului Deva, între Deva şi Archia şi între Barcea Mare şi Bacia. (vezi 
CARTOGRAMA  E37.- ALUNECĂRI DE TEREN ÎN VIITORUL TZI DHS 2007).  Pentru 
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prima zona (Cringului) este in curs de elaborare un studiu de fezabilitate  pentru 
consolidarea acestui teren instabil.) 

 
2.2.9.2. Zone inundabile 

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

inundabile (vezi CARTOGRAMA E38 PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 
NAŢIONAL –SECŢIUNEA IV- ZONE DE RISC NATURAL – UNITĂŢI ADMINISTRATIV 
TERITORIALE AFECTATE DE INUNDAŢII)  

În conformitate cu datele obţinute referitoare la inundaţii situaţia se prezintă astfel: 
- Zona inundabila  a raului  Mures (2a) pe malul stang, intre podul rutier spre Brad si raul 
Strei. Intre podul rutier spre Brad si raul Cerna s-a construit  digul care controleaza 
inundatiile. Intre raul Cerna si raul Strei din cauza lipsei unui dig exista pericolul 
inundatiilor pe suprafata terenurilor agricole adiacente 
- Zona inundabila a raului Cerna (2b), incepe din dreptul localitatii Pestisul Mare pe 
ambele laturi, ajungand pana la varsarea in Mures. De la intersectia cu calea ferata pana 
la Mures exista digul pe malul stang inspre Deva. Exista pericolul inundatiilor pe ambele 
maluri ale raului Cerna din dreptul Combinatului Siderulgic Hunedoara pana la calea 
ferata cu risc crescut pentru zona construita de la Santuhalm, si pe versantul drept de la 
calea ferata pana la Mures. 
- Zona inundabila a raului Strei (2d), pe teritoriul administrativ al Simeriei afecteaza 
ambele maluri 
- Zona inundabila a canalului Strei (2c), afecteaza ambele maluri cu precadere intre 
intrarea pe terenul administrativ al Simeriei pana la calea ferata, in care se gasesc 
locuinte 
- Zona inundabila a paraului Petac (2e) afecteaza ambele maluri cu posiblitate de 
inundare a locuintelor si a zonei industriale 

C. Zone mlăştinoase 
           În conformitate cu datele obţinute referitoare la zonele  mlăştinoase situaţia se 
prezintă astfel: 
- Zona mlastinoasa din dreptul digului de la raul Mures (3a), dintre halda de steril din 
dreptul podului spre Brad si raul Cerna, rezultata din cauza cotei ridiate a apelor freatice  
- Zona mlastinoasa a paraului Ursului (3b), din dreptul satului Archia pana la varsarea in 
Cerna afecteaza ambele maluri 

          - Zona mlastinoasa a paraului Manarau (3c), pana in dreptul  localitatii Pestisul Mare pe 
ambele laturi (vezi CARTOGRAMA E38A.- ZONE CU INUNDABILEI ŞI MLĂŞTINOASE 
ÎN VIITORUL TZI DHS 2007) 

În zona TZI DHS s-au construit diguri pe Mureş în dreptul localităşii Deva şi pe 
Cerna ( vezi CARTOGRAMA E44- DIGURI EXISTENTE ÎN VIITORUL TZI DHS) 
 
 
 
 

2.2.10. ECHIPAREA EDILITARĂ 2007 
          

TZI DHS  este cuprins în datele naţionale ca fiind o zonă bogată în ape pentru 
irigaţii, industrie, populaţie şi apă dulce. (vezi CARTOGRAMA E40 – PLAN DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL –SECŢIUNEA II – APA- APA PENTRU 

 54 



IRIGAŢII, CARTOGRAMA E41 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL 
–SECŢIUNEA II – APA- APA PENTRU INDUSTRIE, CARTOGRAMA E42 – PLAN DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL –SECŢIUNEA II – APA- APA PENTRU 
POPULAŢIE, CARTOGRAMA E43 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 
NAŢIONAL –SECŢIUNEA II – APA- APA RESURSE DE APĂ DULCE) . Aceleaşi situaţie 
se prezintă şi la nivel judeţean (vezi CARTOGRAMA E74 –GOSPODĂRIA COMPLEXĂ 
A APELOR EXTRAS DIN PATJ 1998)  

TZI DHS este o zonă bine echipată cu reţele edilitare datorită fostelor zone 
industriale ( vezi CARTOGRAMA E73 – ECHIPARE TEHNICĂ ÎN TZI DHS 2005)  
               

2.2.10.1. Alimentare cu apă 
 
Municipiile Deva si Hunedoara si orasul Simeria, precum si unele localitati 

componente ale acestora, dispun de alimentare cu apa in sistem centralizat.   
   Alimentarea cu apa a municipiilor Deva si Hunedoara si a orasului Simeria se face din 
mai multe surse de apa. Prin sursele de suprafata: sursa Rau Mare (prin acumularea 
Hateg), sursa raul Strei ( prin priza de apa de la barajul Criseni), sursa raul Barbat (prin 
barajul de priza situat amonte de localitatea Hobita), sursa raul Cerna (prin acumularea 
Cincis). Surse subterane: sursa Sanpetru (Hunedoara, care se foloseşte ca rezervă) şi 
sursa Bos (Hunedoara) . (vezi CARTOGRAMA   E75 - SURSE DE CAPTARE APĂ ŞI 
STAŢII DE TRATARE PENTRU VIITORUL TZI DHS 2007)  
          Tratarea apei se realizează la: statia de tratare Santamaria-Orlea, statia de tratare 
Batiz şi statia de tratare Sanpetru-Hunedoara. (vezi CARTOGRAMA   E75 - SURSE DE 
CAPTARE APĂ ŞI STAŢII DE TRATARE PENTRU VIITORUL TZI DHS 2007) 

Alimentare cu apa a municipiului Deva se face printr-o retea de distributie care are 
mai multe zone, fiecare zona fiind  alimentata din prin intermediul propriului rezervor. 
Reteaua de distributie nu este extinsa pe toate strazile municipiului. In localitatea 
apartinatoare Santuhalm exista retea de distributie a apei alimentata direct din 
aductiunea Hateg-Deva. In localitatea apartinatoare Cristur, lucrarile de alimentare cu 
apa in sistem centralizat sunt in desfasurare si se executa pe baza proiectului 
nr.175/2006 “Alimentare cu apa potabila si canalizare menajera in localitatea Cristur, jud. 
Hunedoara”, intocmit de S.C. Hidrobest S.R.L. Deva. Localitatea apartinatoare Archia nu 
dispune de alimentare cu apa in sistem centralizat. 

Alimentarea cu apa a municipiului Hunedoara se face printr-o retea de distributie 
cu mai multe zone, situatia fiind similara cu cea a municipiului Deva. In zona Hasdat apa 
este asigurata din reteaua Hunedoarei. Cartierul Zlasti este alimentat din sursa Bos, prin 
intermediul aductiunii care alimenteaza Combinatul Siderurgic. In localitatea Pestisul 
Mare sunt alimentate cu apa din reteaua Hunedoarei doar blocurile de locuinte. In 
localitatea Bos sunt alimentati cu apa din conducta de apa a S.C. Mittal Steel un numar 
de 200 locuitori. Localitatile Gros si Racastie nu dispun de alimentare cu apa in sistem 
centralizat. 
           Orasul Simeria si localitatea apartinatoare Santandrei, sunt alimentate prin 
intermediul rezervoarelor existente 2500mc+1500mc. In localitatea apartinatoare 
Saulesti este in executie proiectul de alimentare cu apa, care prevede alimentarea 
satului Saulesti prin extinderea retelei de distributie a orasului Simeria cu conducte de 
polietilena. In localitatea apartinatoare Simeria Veche este in curs de finalizare executia 
retelei de distributie a apei cu conducte de polietilena. In localitatile apartinatoare Barcea 
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Mare, Uroi si Carpinis nu exista alimentare cu apa in sistem centralizat.  (vezi 
CARTOGRAMA  E76 - REZERVOARELE DE APĂ EXISTENTE ÎN VIITORUL TZI DHS) 
         Situatia consumurilorde apa potabila si a evacuarilor de ape uzate menajere si 
pluviale prin retelele de canalizare in localitatile Deva, Hunedoara si Simeria 
 
 

CONSUMURI  ANUALE  DE APA POTABILA -anul 2006 
 
DEVA 
Agenti economici si institutii:    5.086.000 mc/an 
Populatie:……………………   1.626.000 mc/an 
Total Deva:………………….    5.086.000 mc/an 
CTE Mintia:……………………2.017.000 mc/an 
Total Deva+ CTE Mintia:…….7.103.000 mc/an 
 
HUNEDOARA 
Agenti economici si institutii:    1.168.598 mc/an 
Populatie:……………………   3.123.156 mc/an 
Total Hunedoara:……………. 4.291.754 mc/an 
 
SIMERIA 
Agenti economici si institutii:     355.756 mc/an 
Populatie:……………………     506.718 mc/an 
Total Simeria:…...……………. 862.474 mc/an 
 
 

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

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

apele uzate menajere si apele meteorice fiind colectate in aceeasi retea. Pentru cartierul 
Viile Noi si pentru Cartierul situat intre calea ferata si Mures, au fost intocmite proiecte de 
retele retele de canalizare in sistem separativ.. Retelele de canalizare din aceste cartiere 
sunt in curs de executie. Statia de epurare existenta a municipiului Deva are doar treapta 
de epurare mecanica si este nefunctionala. In localitatea apartinatoare Santuhalm doar 
un numar mic de gospodarii sunt racordate la colectorul de canalizare al municipiului 
Hunedoara, care trece prin localitate pe un traseu paralel cu raul Cerna. In localitatea 
Cristur  un numar mic de gospodarii sunt racordate la acelasi colector de canalizare mai 
sus mentionat. Localitatile Archia si Barcea Mica nu dispun de canalizare. Reteaua de 
canalizare a municipiului Hunedoara a fost conceputa ca retea in sistem separativ, dar 
datorita unor cauze diverse a pierdut acest specific, in prezent functionand ca o retea 
unitara care colecteaza ape uzate menajere si ape meteorice. Datorita extinderii haotice 
fara o viziune de ansamblu,  in reteaua de canalizare a Hunedoarei exista disfunctiuni 
majore. Celelalte localitati apartinatoare de municipiul Hunedoara nu dispun de retele de 
canalizare. Doar o mica parte din locuintele din Pestisu Mare. Doar o parte a orasului 
Simeria situata intre calea ferata si Mures dispune de canalizare in sistem separativ, in 
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restul orasului neexistand canalizare. In localitatea apartinatoare Santandrei este 
prevazuta o retea de canalizare din tuburi PVC dur pentru ape uzate menajere. 
           Atat in municipiile Deva si Hunedoara cat si in orasul Simeria, exista disfunctiuni 
importante ale canalizarii. Deva, unde reteaua de canalizare actuala este in sistem 
unitar, multe din colectoarele de canalizare importante sunt puternic colmatate cu 
sedimente. Reteaua de canalizare nu este extinsa pe toate strazile. Statia de epurare a 
municipiului Deva este veche si total ineficienta, avand doar treapta de epurare 
mecanica. In Hunedoara, reteaua de canalizare  din retea separativa a devenit retea 
unitara. Un alt colector important care porneste din zona hotelului Rusca si curge  spre 
statia de epurare Buituri nu are panta suficienta, este colmatat partial si arecapacitatea 
de transport diminuata. Cele doua statii de epurare ale Hunedoarei sunt ineficiente si nu 
pot asigura parametrii necesari pentru apele epurate. In orasul Simeria   nu exista retele 
de canalizare menajera pe toate strazile, dar  exista proiecte de executie pentru 
extinderea canalizarii menajere. Localitatile apartinatoare nu dispun de canalizare. Statia 
de epurare actuala a orasului Simeria este ineficienta. (vezi CARTOGRAMA  E77 - 
STAŢII DE EPURARE EXISTENTE ÎN VIITORUL TZI DHS ) 
 

CANTITATI ANUALE DE APE DE CANALIZARE-anul 2006 
 
DEVA 
Menajer:……………………3.983.000 mc/an 
Pluvial:……………………  4.519.000 mc/an 
Total Deva:………………...8.502.000 mc/an 
 
HUNEDOARA 
Menajer:……………………3.933.097 mc/an 
Pluvial:……………………     788.098 mc/an 
Total Hunedoara:.………...4.721.195 mc/an 
 
SIMERIA 
Menajer:……………………544.309 mc/an 
Pluvial:……………………  140.000 mc/an 
Total Simeria:……………..684.309 mc/an 
 
 
 
 

  2.2.10.3.  Reţele electrice 
      

Alimentarea cu energie electrică a zonei în studiu se desfăşoară în prezent în 
parametri optimi. Pe teritoriu există reţele de transport de înaltă tensiune 220 kV, 110 kV,  
reţele de distribuţie de medie tensiune de 20 kV şi de joasă tensiune 0,4 kV. Distribuţia 
reţelelor şi a staţiilor de transformare aferente asigură alimentarea echilibrată a întregii 
zone. Transportul energiei se realizează de la staţiile de sistem : Mintia ( 400/220/110 
kV) situată în afara teritoriului în studiu la limita nord-vestică, staţia Peştiş (220/110 kV) şi 
staţia Haşdat (220/110kV) care încadrează  municipiul Hunedoara la nord şi, respectiv la 
sud. 
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În zonele rurale aparţinătoare alimentarea cu energie electrică se face prin medie 
tensiune prin reţele aeriene de 20 kV şi prin posturi de transformare locale, amplasate de 
regulă în intravilan. 

Iluminatul public este prevăzut pe majoritatea arterelor de circulaţie ale localităţii. 
Se folosesc lămpi cu vapori de mercur sau sodiu, montate pe stâlpi de beton, cu 
alimentare subterană. 

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

Sunt necesare modernizări în reţelele de medie şi joasă tensiune şi în posturile de 
transformare existente. 
           În localităţile Deva şi Simeria zonele rezidenţiale aflate în curs de execuţie nu 
beneficiază încă de alimentare cu energie electrică sau de alte reţele edilitare. (vezi 
CARTOGRAMA E78 – REŢEAUA ELECTRICĂ MAJORĂ EXISTENTĂ) 

 
2.2.10.4.  Termoficare – Alimentarea cu energie termică 

             
           Faţă de disfuncţionalităţile sistemul centralizat existent pînă în 1990,      locuitorii 
cu venituri mai ridicate având posibilitatea de a-şi prepara căldura şi apa caldă de 
consum individual, s-au debranşările după anul 1999,  cînd au achiziţionat centrale 
termice murale sau a convectoarelor.  

Numărul acestora este în continuă creştere, (cu excepţia municipalităţii Deva) 
depăşind (în 2006) pe cel al consumatorilor racordaţi la P.T.-uri, facilităţile acordate de 
firmele de profil şi posibilitatea plăţii în rate, indicând faptul că această tendinţă poate 
continua şi în următorii ani. 

Pentru a ajuta familiile cu posibilităţi financiare reduse, Consilile Locale din cele 
trei localităţi principale acordă în fiecare an sume de bani pentru încălzirea locuinţelor, 
conform prevederelor legale (ultimile fiind Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 
57/30.08.2006 privind modificarea O.U.G. nr. 5/2003, în care se prevăd sumele şi modul 
de acordare a acestora).  

Cu toate acestea, au fost cazuri în care datorită restanţelor mari acumulate la 
plata servicii-lor prestate şi imposibilităţii recuperării acestora, S.C. Calor S.A. a sistat 
furnizarea căldurii şi apei calde de consum,  creind probleme sociale cu urmări grave.  
 

2.2.10.5.   Reţele de transport gaze naturale 
            
          Introducerea  gazelor naturale a început în municipiile Deva şi Hunedoara în a 
doua jumătate a anilor '50. În Simeria alimentarea cu gaze a fost introdusă începând cu 
anii '70. 
          În zona studiată există următoarele conducte de transport : o conductă Dn 300, 
venind din nodul Băcia; în nodul Băcia intră conducta vest II + III dinspre Mediaş şi 
pleacă mai departe spre Haţeg; din SP Simeria o conductă se îndreaptă spre Peştiş; 
conducta de transport interconect are dinspre SP Deva (Archia) şi SP Peştiş un racord 
pentru SP Cristur. 
         În general faţă de construcţii distanţa minimă presiune este de 20 m – adică un 
culoar de 40 m iar faţă de principalele căi de transport limita de siguranţă este 50 m în 
cazul căilor ferate şi de 22m în cazul drumurilor naţionale. 
           În Deva există în prezent 5 staţii de reglare sector ( Micro 15, Dacia-Piaţa Petre 
Roman, Gojdu, Bariţiu şi Fabrica de Mătase), ce asigură consumul casnic şi industrial al 
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municipiului.În Simeria există o staţie de sector la Marmură, iar pentru consumul oraşului 
din staţia de predare existentă se furnizează presiune redusă pentru distribuţia 
oraşului.În Hunedoara sunt 5 staţii de sector ( Micro IV, Micro V, 1848, 22 Decembrie şi 
Ciocârliei) ce asigură consumul casnic şi industrial al municipiului. (vezi CARTOGRAMA 
E79 - REŢELE MAJORE DE TRANSPORT GAZE NATURALE ÎN VIITORUL TZI DHS  
2007, CARTOGRAMA E80 -REŢELE MAJORE DE ELECTRICE ŞI GAZ EXISTENT)) 
 

2.2.10.6. Reţele de telecomunicaţii 
 
Societatea informatizată este caracterizată prin creşterea explozivă a informaţiei 

“digitale” disponibilă prin intermediul produselor tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicaţilor. Parametrii acestei creşteri în viitorul TZI DHS sunt: 

- creşterea numărului de abonaţi la serviciile de telefonie mobilă a crescut cu 38% 
ajungînd la 235 abonaţi la 1000 locuitori. 

- ponderea unităţilor de locuit care deţin un PC din total unităţi de locuit a crescut 
de la 6% la 7,3%. 

La nivel naţional, între 1999 şi 2003 s-a înregistrat o rată de creştere a numărului 
de PC uri de 228% cu o creştere anuală de 34,5% (8,3 PC-uri la 100 locuitori în 2004), 
iar numărul utilizatorilor internetului a crescut în aceiaţi perioadă cu 563% cu o rată 
spectaculoasă de creştere de 60% pe an (19,1 utilizatori de internet la 100 locuitori în 
2004).   

Rata de penetrare a  Internetului în administraţiile publice a fost în plan naţional 
de 80% (faţă de 84,2% în EU), în mediu de afaceri a fost de 75% (faţă de 84,2% în EU) 
şi doar de 12,2% la utilizatorii casnici (faţă de 45,1% în EU)  

 
 
Suprapunerea reţelelor edilitare afectează atît zonele construite cît şi cele 

neconstruite (vezi CARTOGRAMA 2.2.10. a.1. - REŢELELE EDILITARE SUPRAPUSE 
PE SITUAŢIA ACTUALĂ A VIITORULUI TZI DHS 2007)  

 
2.2.10.7.  Gospodăria comunala – Salubritate – Eliminarea deşeurilor 

 
Dezvoltarea zonală cu perspective durabile pe termen lung implică o bună 

coordonare a componentei urbane cu cea a managementului deşeurilor. Odată cu 
extinderea zonei urbane devine necesară asigurarea unui sistem coerent de gestionare 
a deşeurilor pentru a elimina sursele de poluare şi factorii de risc pentru sănătatea 
populaţiei. În prezent fiecare dintre cele trei localităţi dispune de sisteme de colectare şi 
câte o zonă pentru depozitarea deşeurilor, însă acestea nu sunt conformate legislaţiei 
sanitare în domeniu, constituind surse de poluare a solului, aerului şi apelor. 

Disfuncţionalităţile existente sesizate privitoare la eliminarea deşeurilor fac referire 
la : 

- depozitarea deşeurilor municipale şi industriale este făcută direct pe sol.  
- apele meteorice care spală suprafaţa depozitelor, poluează apele de suprafaţă, 

în care ajung fără a fi tratate; 
- pe lângă efectele asupra atmosferei, în urma descompunerii substanţelor 

organice conţinute în deşeurile municipale se degajă mirosuri neplăcute, care produc 
disconfort populaţiei din apropiere în cazul nerespectării distanţelor minime faţă de 
localităţi;  
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- absenţa oricăror mijloace de oprire a accesului animalelor în depozitele de 
deşeuri municipale, poate genera răspândirea anumitor microbi cu influenţă atât asupra 
sănătăţii animalelor cât şi a oamenilor; 

- colectarea deşeurilor este dificilă în zonele cu infrastructură stradală slabă; 
- sortarea deşeurilor încă din faza de colectare este implementată experimental, 
fără succes; 
- moderne, transportoare corelate cu forma şi dimensiunile pubelelor; 
- elemente poluante în procesul de colectare şi transport; 
- lipsa unui sistem de recuperare a materialelor valorificabile înainte de 
depozitare; 
- suprafaţa de teren mare ocupată de depozitările actuale.  

(vezi CARTOGRAMA E81 – DEPONIILE SITUAŢIA EXISTENTĂ ÎN VIITORUL TZI DHS) 
 

 
 

2.2.11. PROBLEME ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 2007 
 

2.2.11.1. Aerul 
 
Aerul reprezintă factorul de mediu natural cu cele mai evidente şi mai importante 

implicaţii asupra sănătăţii omului. În reţeaua de supraveghere a poluării de impact din 
judeţul Hunedoara au fost efectuate în anul 2006 măsurători privind: dioxidul de sulf, 
dioxidul de azot, amoniacul, acidul clorhidric, pulberile în suspensie şi pulberile 
sedimentabile. 

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

Datele au fost extrase din “ANUARUL DE MEDIU” al judeţului Hunedoara pe 2006 
 

2.2.11.2. Apa 
 
Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele 

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

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

În rîul Mureş deversează apele din statia de epurare a municipiului Deva care 
este veche si total ineficienta, avand doar treapta de epurare mecanica. Aceasta statie 
nu face fata debitelor actuale de apa de canalizare care trebuie epurate şi poluează 
apele de adîncime şi de suprafaţă  

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

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

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). (vezi CARTOGRAMA E82. - ZONE CE NECESITĂ 
ECOLOGIZARE  ÎN VIITORUL TZI DHS - 2007)    

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

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

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

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

2.4. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 2007   
           
           Din studiul de fundamentare “Studiu Ambiental şi al Planificării Sociale” rezultă 
priorităţile de intervenţie în ordine ierarhică ale populaţiei în următoarele domenii: 

- servicii de sănătate  
- transport  public 
- posibilităţi de divertisment 
- parcuri şi spaţii verzi 
- străzi 
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2.5. POSIBILTĂŢI DE EXTINDERE ALE URBANULUI ÎN VIITORUL TZI DHS 

2007 
       

În conformitate cu toate interdicţiile temporare şi definitive rezultate din analiza 
existentului (retele edilitare, rutiere, feroviare cu zonele de interdictie aferente, păduri cu 
zonele de interdicţie aferente, zonele inundabile şi mlăştinuoase, haldele de steril, 
deponiile existente, etc) rezultă o posibilă dublare a suprafeţei intravilanului  
 
            
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
         
         3.1.1.  Introducere 
   

Din cauza schimbărilor fundamentale din ultimii ani în existenţa localităţilor s-au 
generat o serie de probleme noi care nu mai pot 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 funcţie de 
înţelegerea şi metodele de reacţie la aceste noi premize ale dezvoltarii urbane. Astfel a 
apărut o forţă nemaiîntîlnită pînă acum şi anume competiţia urbană. Pentru a ajunge 
într-o poziţie de frunte în ierarhia urbană, oraşele sunt obligate să atragă activităţi 
economice de vîrf, care implică locuitori cu venituri mari, care pot atrage turişti, etc.  
      Aşadar 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 
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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 serviciilor, a turiştilor, a 
cercetări de vîrf, a evenimentelor culturale sau sportive de top, etc.  
           Autorităţii locale au o tot mai mare responsabilitate în această competivitate 
datorită numărului tot mai mare de sarcini şi competenţe ce le revin. 
           De cele mai mult ori aceste reuşite nu se pot face de un SINGUR CONSILIU 
LOCAL. Una din metodele eficiente de a face faţă cu succes acestei competiţii este 
asocierea mai multor comunităţi, aşadar a mai multor consilii locale pe anumite acţiuni 
(proiecte) pentru a ajunge pe o poziţie favorabilă în noua ierarhie mondială, continentală, 
euroregională, sau regională în cazul în studiu.  
          Cîteodată fără a ţine cont de voinţa şi capacitatea administraţiilor locale de 
gestiune a fenomenului de dezvoltare această asociere se produce doar spaţial, prin 
unirea fizică a mai multor localităţi (vezi cartogramele CARTOGRAMA DEVA 
HUNEDOARA SIMERIA ÎN ANUL 1910 pînă la CARTOGRAMA DEVA HUNEDOARA 
SIMERIA  ÎN ANUL  2005).  Acest caz se referă şi la contopirea localităţilor Deva cu 
Hunedoara şi mai nou cu Simeria, care s-a făcut fără nici un proiect  care să aplice cele 
mai favorabile strategii.  
           Pentru că există încă multă neîncredere din partea unor autorităţi locale din cauza 
pierderii autonomiei locale şi respectiv a 
pierderii puterii precum şi neclaritate în ceea ce priveşte cadrul juridic 
al acestor asocieri vom dezvolta puţin cadrul european şi cel naţional în domeniu. În 
reglementările statelor europene asocierile dintre Consiliile Locale pot lua forma unei noi 
persoane juridice de drept public care poartă numele de „intercomunalitate”, în cazul 
nostru „interorăşenesc”. Această intercomunalitate are un organ deliberativ format 
exclusiv din aleşii locali, funcţionează pe baza acelorlaşi principii ca un Consiliu Local, 
decide în numele consiliilor locale pentru ce competenţe i-au fost transferate şi ca atare 
exercită prerogative limitate precum ar fi serviciile publice (transport în comun, reţelele 
de apa, de canalul, colectarea şi depozitarea deşeurilor,etc), acţiunile sociale, culturale, 
sportive etc. Din această cauză organul deliberativ astfel nou infiinţat are 
proporţionalitate şi legitimitate, are un transfer limitat de competenţe, are o gestiune 
integrată a resurselor pentru obiectivele stabilite şi evită excluziunile.   
        În Romania din punct de vedere legal în conformitate cu Legea 215 din 2001 
art.11 „autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să coopereze şi să se 
asocieze cu alte autorităţi ale administraţiei locale din ţară şi din străinătate” respectiv 
are dreptul „la iniţierea şi realizare unor programe de dezvoltare regională inclusiv prin 
alocare de fonduri” (conf.art.12). În conformitate cu art.13 „consiliile locale şi consiliile 
judeţene limitrofe zonelor de frontieră pot încheia acorduri de cooperare transfrontalieră 
cu autorităţile similare din ţările vecine”. În conformitate cu art.38 (2) Consiliul Local 
aliniat c) „avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare 
economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare 
a teritoriului şi urbanismului, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, 
regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră”. Deasemeni în conformitate cu acelaşi 
articol de lege, aliniatul  x) Consiliul Local „hotăreşte cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 
parteneri socialiîn vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii 
sau proiecte de interes public local”. Aşadar Consiliile Locale pot hotărî în condiţiile legii, 
cooperarea, asocierea sau participarea la programe de dezvoltare cu persoane juridice, 
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organizaţii guvernamentale, alţi parteneri sociali şi alte autorităţi ale administraţiei publice 
locale pentru finanţarea şi realizara unor acţiuni. 
        Întrucît nu există legi speciale pentru asocierea consiliilor locale cu terţi se aplică 
legea asociaţiilor pentru asocieri cu ONG-uri şi Codul Comercial pentru asocieri cu 
Agenţi Economici. Aşadar asocierea cu Terţi  şi cu  Consiliile Locale prin legea 
asociaţiilor se face prin crearea unei noi persoane juridice.  
        Coroborînd legislaţia europeană cu cea românească se poate o asociaţie 
„specială” de tip „intercomunalitate” prin aplicarea legii asociaţiilor (legea românească) la 
care se adaugă clauzele statutare în conformitate cu legea europeană a 
intercomunalităţii. Aceste clauze speciale sunt legimitatea, proporţionalitatea, evitarea 
excluziunii, transferul limitat de competenţe, gestiunea integrată a resurselor şi 
constituirea de instituţii publice.  
          Numai aşa se poate face o gestiune integrată a resurselor, o gestiune integrată a 
serviciilor publice prin programe de cofinanţare UE, se poate face o amenajere integrată 
a teritoriului în ceea ce priveşte dezvoltarea spaţială, se pot face politici sectoriale şi 
globale de dezvoltare durablă în ceea ce priveşte acţiunea economică, socială şi cultural 
educaţională, se pot face politici fiscale integrate şi în final se poate creşte ponderea 
demografică a unor zone.  
         Din punct de vedere juridic aceste asociaţii se supun dreptului privat dacă 
asocierea se face cu Terţi inclusiv cu Consilii Locale şi dreptului public dacă asocierea 
se face exclusiv cu alte Consilii Locale.  
        Aşadar pentru a face faţă competiţiei este nevoie de atragerea de activităţi 
economice de vîrf. Pentru aceasta este nevoie de fonduri imense pentru infrastructură 
(străzi, reţea de apă, canal, curăţenie etc) pentru că un oraş în care nu se poate trăi 
confortabil, nu poate spera la locuitori cu venituri mari, cei care sunt capabili de a susţine 
turişti. Fără acestea nu poate spera într-o viitoare creştere economică viitoare.  
       Ori fondurile europene nu se acordă decît dacă avem de a face cu COOPERĂRI 
INTERCOMUNITARE. 

Între a alege neîncrederea în modalitatea de asociere prin  intercomunalitate din 
cauza necunoaşterii juridice a fenomenului şi a alege speranţa reuşitei în planul 
competivităţii dintre localităţi printr-o abordare în cunoştiinţă de cauză cred că este o 
singură opţiune în cazul aşezărilor Deva, Hunedoara şi Simeria şi anume „TERITORIUL 
ZONAL INTERORĂŞENESC ”  (TZI DHS) 
           Ca urmare a demersului nostru Comisile Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism” ale celor 4 actori ai acestei coperari  şi-au dat „Avizul Comun”  nr. 12/ 
28.08.2007 al CJ Hunedoara , nr.  45/28.08.2007  al CL Hunedoara, nr.  85/ 28.08.2007  
al CL Deva şi nr. 17/ 28.08.2007 al CL Simeria   privind documentaţia "PLAN DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERORĂŞENESC  DEVA-HUNEDOARA-
SIMERIA". În urma acestor acorduri tehnice, în Consiliul Judeţean Hunedoara s-a votat 
HOTĂRÎREA  CONSILIULUI JUDETEAN   nr 160/2007  art 1” se aprobă avizul 12/2007 emis de 
Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru documentaţia -PLAN DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERORĂŞENESC     DEVA-HUNEDOARA -
SIMERI A proiect nr 002/ 2006 cuprins în anexa 1 la prezenta "   ( documente prezentate în 
anexă) 
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3.1.2.  Relaţiile în teritoriu  
            

Din analiza situaţiei existente rezultă că nici una din cele trei localităţi singure nu 
fac faţă poziţionării în categoria localităţilor de interes regional sau euroregional (vezi 
CARTOGRAMA  P1 – EUROREGIUNEA DKMT 2015-2025, CARTOGRAMA P2 –PLAN 
DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL – STRUCTURA INDICATIVĂ A 
POLILOR ŞI REŢELELOR TERITORIALE). Deasemeni în conformitate cu ierarhia 
oraşelor europene distanţa între două oraşe de importanţă de interes naţional 
(transnaţional), în cazul nostru CLUJ NAPOCA şi TIMIŞOARA, este de prea mare fiind 
de cca 300 km. Aşadar este nevoie de un nou centru de importanţă regională la 
jumătatea distanţei între ele respectiv la cca 150 km.. Acest nou pol TZI DHS poate 
sprijini ambii poli naţionali mai sus amintiţi (vezi CARTOGRAMA P2 –PLAN DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL – STRUCTURA INDICATIVĂ A POLILOR 
ŞI REŢELELOR TERITORIALE) fiind la rîndul lui sprijinit de localităţi mai mici (vezi 
CARTOGRAMA P3 -ZONA DE INFLUENŢĂ A LOCALITĂŢILOR VIITORULUI TZI DHS– 
PROPUNERE). 

Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
 
           3.1.3. Bilanţ teritorial  

 
TZI DHS (Teritoriul Zonal Interorăşenesc Deva, Hunedoara, Simeria) propus in 

cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interorăşenesc  Deva, Hunedoara si 
Simeria are o suprafaţa de 20.706 ha, care este constantă în ultimele decenii şi este 
rezultatul insumării suprafeţelor teritoriilor administrative ale municipiilor Deva, 
Hunedoara si al oraşului Simeria cu localitaţile aparţinatoare.  (vezi CARTOGRAMA P4-
ZONIFICAREA PE FOLOSINŢE A TERITORIULUI ADMINISTRATIV DHS 2015-2025) 
 MUNICIPIUL DEVA 

Din suprafaţa de 20.706 ha a Teritoriul Zonal Interorăşenesc Deva Hunedoara 
Simeria propus în cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interorăşenesc  
Deva, Hunedoara şi Simeria, teritoriul administrativ Deva are o suprafaţa de 6.001 ha 
care reprezintă 28,9% din total. 
          Pentru 2015-2025 suprafaţa agricolă va fi de 1.342 ha care reprezintă 22,3% din 
teritoriul administrativ al municipiului Deva, cu o scădere de 42,4% faţă de 2007. În 
2015-2025 suprafaţa zonei împadurita va fi de 1.122 ha care reprezintă 18,7% din 
teritoriul administrativ al municipiului Deva, cu o creştere de 6% faţa de 2007. 

MUNICIPIU HUNEDOARA 
         Din suprafaŢa de 20.706 ha a Teritoriul Zonal Interorăşenesc Deva Hunedoara 
Simeria propus în cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interorăşenesc  
Deva, Hunedoara si Simeria, teritoriul administrativ Hunedoara are o suprafaţa de 9.730 
ha care reprezintă 46,9% din total. 
            Pentru 2015-2025 suprafaţa agricolă va fi de 2.802 ha care reprezintă 28,7% din 
teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara, cu o scadere de 22,4% faţă de 2007. În 
2015-2025 suprafaţa zonei împădurită  va fi de 2.802 ha care reprezintă 42,2% din 
teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara, cu o creştere de 1,4% faţă de 2007. 

ORAŞUL SIMERIA 
Din suprafaţa de 20.706 ha a Teritoriul Zonal Interorăşenesc Deva Hunedoara 

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

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

  1998   2007   
2008-
2015   

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 20.706 100% 20.706 100% 20.706 100% 

INTRAVILAN 4.122 
      
19,9% 4.743 

      
22,9% 8.698 

      
42,0% 

AGRICOL  11.582 
      
55,9% 10.500 

      
50,7% 6.401 - 31% 

PĂDURE 5.002 
      
24,2% 5.463 

      
26,4% 5.607 

      
27% 

 
            Prin propunerile cuprinse în planul de amenajare a TZI DHS se prevăd : 
            Măsurile şi acţiunile propuse în scopul utilizării teritoriului pe folosinţa optimă a 
zonelor agricole la nivelul TZI DHS sunt: 
       - În urma reducerii suprafeţelor agricole pe teritoriile administrative ale TZI DHS se 
propune instituirea unei zone rurale agricole în TZI DHS în dreptul Devei, şi în afara TZI 
DHS în amonte pe albia rîului Mureş şi pe albia rîului Strei  datorită poziţionării favorabile 
şi a sistemelor de irigaţii construite înainte de 1989. Aceasta este în conformitate cu 
prevederile Ord 143/610/2005 privind definirea şi caracterizarea spaţiului rural. 
      - Aceste suprafeţe trebuie irigate, fertilizate, cu solarii pentru producţia de legume 
proaspete pentru locuitorii TZI DHS. (vezi CARTOGRAMA P5- ZONE RURALE 
AGRICOLE PROPUSE ÎN ŞI ÎNAFARA TZI DHS) 
        Măsurile şi acţiunile propuse în scopul utilizării teritoriului pe folosinţa optimă a 
zonelor cu spaţii verzi, zone de agreement la nivelul TZI DHS sunt: 
       - În propunerea noastră se prevăd 26mp pe locuitor de spaţiu verde în conformitate 
cu noua legislaţie de mediu  (Legea 24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din 
zonele urbane şi OUG 114/2007 privind protecţia mediului) realizată prin constituirea de 
parcuri urbane noi pe actualele spaţii agricole, ceea ce presupune creşterea 
intravilanului şi micşorarea suprafeţei agricole.   
       - prin propunerile din scenariul de dezvoltare spaţială pentru 2008-2015 se prevăd 
zone verzi mari de cca 300ha după cum urmează: Amenajarea Dealul Plaiului Sud cca 
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130 ha, Amenajarea Lunca Mureşului cca 210 ha, Amenajarea Lunca Cernei de cca 56 
ha. (vezi CARTOGRAMA P6- ZONE AMENAJARE PEISAGERĂ – PARCURI URBANE  
ÎN VIITORUL TZI DHS ) 
       - prin propunerea din proiectul de “Reabilitare urbană a fostei zone industriale” 
Hunedoara se va realiza un spatiu verde de a lungul rîului Cerna 
       - pe lîngă aceste propuneri fiecare cartier va fi dotat cu parcuri de cartier aferent şi 
cu scuaruri în conformitate cu prevederile din PUZ-uri şi PUD-uri care vor fi întocmite cu 
respectarea legislaţiei actuale. 
       - se vor reamenaja elementele naturale valoroase 
       - se vor inventaria spaţiile verzi şi a elementelor valoroase existente  
       - se va clarifica situaţia juridică a spaţiilor verzi existente şi propuse 
       - se va întocmi Cadastru Verde 
       - se vor crea facilităţi financiare locale a celor care vor realiza spaţii verzi   
           Măsurile şi acţiunile propuse în scopul utilizării teritoriului pe folosinţa optimă a 
zonelor forestiere la nivelul TZI DHS sunt: 
           În 2008-2015 suprafaţa zonei împadurita  va fi de 1.122 ha ceea ce reprezintă 
18,7% din teritoriul administrativ al municipiului Deva, cu o creştere de 6% faţa de 2007. 

În 2008-2015 suprafaţa zonei împădurită  va fi de 2.802 ha ceea ce reprezintă 
42,2% din teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara, cu o creştere de 1,4% faţă 
de 2007. 

In 2008-2015 suprafaţa zonei impădurită  va fi de 398ha ceea ce reprezintă 8.% 
din teritoriul administrativ al oraşului Simeria, cu o crestere de 5,3% faţă de 2007 
 

Măsurile şi acţiunile propuse în scopul utilizării teritoriului pe folosinţa optimă a 
zonelor urbanizate la nivelul TZI DHS sunt: 

- reabilitarea urbană a zonei istorice centrale DEVA 
- reabilitarea urbană a zonei istorice centrale HUNEDOARA 
- reabilitarea urbană a fostei zone industriale HUNEDOARA 
- reabilitarea urbană a fostului triaj SIMERIA 
Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 

EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
 

3.2.CADRUL NATURAL 
 

3.2.1. Introducere 
 
Impactul antropic asupra zonei va fi din ce în ce mai puternic.  

 
3.2.2. Cadrul geologic 

 
Caracteristicile geologice ale zonei rămîn constante 

 
3.2.3. Principalele forme de relief 

 
 

Caracteristicile principalelor forme de relief rămîn constante 
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3.2.4. Reţeaua hidrografică 
 
Prezenta propunere este în acord cu prevederile “Planului de Amenajare şi a 

Planului de Management al Bazinului Hidrografic Mureş” şi a primit avizul favorabli al 
Administraţiei Naţionale „Apele Romane” Direcţia Apelor Romane  nr 42 din 01.02.2008  
cu următoarele observaţii : „la  următoarele faze de elaborare a documentaţiei de 
sinteză, precum şi la executarea fiecărui obiectiv de investiţii din cele menţionate în 
PATZI se va solicita, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmite 
conform Ordonanţei Ministerului Mediului şi Gospodăriiri Apelor 661/2006, avizul 
gospodăriiri apelor” (în anexă) 

Prin noile amenajări (construirea lacului de acumulare pe Mureş, de diguri 
aferente pe Mureş pe teritoriul Simeriei, pe Cerna şi Strei la vărsarea în Mureş şi prin 
construirea de acumulări de apă temporare) se modifică structura reţelei hidrografice ( 
vezi CARTOGRAMA 7 - REŢEA HIDROGRAFICĂ PROPUSĂ TZI DHS, CARTOGRAMA 
P9 - PROPUNERE DIGURI ÎN VIITORUL TZI DHS ) 

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

În conformitate cu prevederile acestei legi, din punctele şi subpunctele enumerate 
anterior, rîul Mureş poate deveni navigabil între graniţă şi Alba Iulia. Acest tronson are 
aproximativ 390 km, dintre care 310 în aval de Deva, pînă la conectarea cu Tisa, în 
amonte de Szeged, pe teritoriul Ungariei. Astfel, TZI DHS s-ar putea conecta la 
transportul naval European (prin Dunăre cu Marea Neagră, Serbia, Ungaria şi Austria, 
prin Canalul Rin-Main-Dunăre cu Rinul până la Rotterdam pe Marea Nordului. 
           În conformitate cu studiul Institutului de Studii şi Proiectări Hidroenergetice SA din 
anul 1991 a fost prevăzut o acumulare de apă şi o centrala hidroelectrică la Deva-
Şoimuş, care face parte din AHE a rîului Mureş, sector Cugir- Zam  

Parametrii tehnici propuşi pentru proiectului lacului de acumulare de la Şoimuş au 
fost următorii:  
-diguri laterale pe ambele părţi în lungime pe malul stîng de 16,9 km şi pe malul drept 
15,9 km  
-cota crestei digurilor  - 190mdM 
-distanţele între diguri cca 300m 
-lungime acumulare -16,4 km 
-cotă amonte -188mdM 
-cotă aval -179,5mdM 
- volum total -20,5 mil mc 
- volum util -3,5 mil mc 
          Pentru acumulările de apă temporare sunt luate măsuri de protecţie împotriva 
inundaţiilor localităţiilor prin reducerea suprasolicitări sistemului de scurgere al râurilor în 
caz de ploi torenţiale de durată care traversează arealul studiat. Acumulările de apă sunt 
situate în zonele mlăştinoase de pe albia râurilor Mureş, Cerna, Strei şi a parîurilor 
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afluenţi ai Cernei şi anume parîurile Ursului,  Petac, Mînărău, Almaşului unde s-au 
stabilit zone cu interdicţie de construcţie. 

Zonele de acumulare de ape temporare sunt: pe albia Mureşului, Cernei, Streiului 
între digurile existente şi propuse; pe albia râului Cerna între localităţiile Cristur, Bârcea 
Mică şi în municipiul Hunedoara în dreptul fostului combinat; pe albia râului Strei între 
localităţiile Simeria şi Simeria Veche; pe albia pârâului Ursului şi pârâului Almaşului în 
partea de vest a loclităţi Cristur (vezi CARTOGRAMA P8 – ZONE CU ACUMULĂRI DE 
APE ÎN CAZ  DE PRECIPITAŢII ABUNDENTE – ZONE PEISAGERE IN VIITORUL TZI 
DHA). 

Această propunere este întărită şi de ultimele strategii europene care propun 
soluţi similare pentru cazurile de ploi torenţiale  

Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
 
 

3.2.5.Clima 
         

Pentru combaterea modificărilor climatice la scară locală datorate celor de la 
scara  globală se propune mărirea suprafeţei fondului forestier cu cca 127,642 HA şi 
creerea de acumulări de apă temporare pentru atenuarea şocurilor ce rezultă din ploile 
torenţiale de durată  

Măsurile de reducere a poluării sunt luate în acelaşi scopuri 
Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 

EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
 

3.2.6. Vânturile dominante 
         

Pentru atenuarea efectelor negative ale vînturilor dominante în special a celor de 
pe albia Mureşului se prevăd zone de protecţie cu interdicţie de construire a zonelor 
rezidenţiale şi perdele forestiere între haldele existente şi staţiile de epurare respectiv 
zona construită  

Prin faptul că pe latura estică a localităţii Deva mişcarea aerului nu este prezentă 
datorită cuvei formată de dealurile Devei  Lăcurele, Motor, Roşilor posibilitatea de 
eliminare a poluării aerului  este foarte scăzută ceea ce ne a determinat  să propunem 
restrîngerea extinderii localităţii în această zonă. 
 

3.2.7. Vegetaţia naturala 
 
Prin acest studiu se prevede mărirea suprafeţei forestiere cu 127,642 ha ceea ce 

reprezintă 2.9533% 
Documentaia a primit avizul favorabil al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva – 

Direcţia Silvică Deva cu nr . 13.074/30.11.2007 (prezentat în anexă) cu următoarea 
condiţie: 
 „ Menţionăm că pentru orice transmitere temporală şi/sau definitivă din fondul forestier 
naţional va trebui să respectaţi prevederile cuprinse în Nota nr. 25687/VL/03.03.2006 a 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale”  
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3.2.8. Arealele protejate prin rezervaţii forestiere 
 
În conformitate cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 

Secţiunea a III a –Zone Protejate (vezi CARTOGRAMA 10-  PLANUL DE AMENAJARE 
A TERITORIULUI NAŢIONAL  SECŢIUNEA A III A - ZONE PROTEJATE -–ZONE 
NATURALE)  şi în conformitate cu prevederile Legii nr 462 /2001 pentru aprobarea 
ordonanţei de urgenţă a guvernului nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice anexa 1.2.2. şi cu 
prevederile Ordinului nr 494 din 2005 privind aprobarea procedurilor de incredinţare a 
administrării şi de atribuire în custodie a ariilor protejate in TZI DHS exista 6  astfel de 
delimitari şi anume pe teritoriul administrativ Deva –“Pădurea Bejan”, “Dealul Plaiului” şi 
“Dealul Cetăţii”, pe teritoriul administrativ Hunedoara – “Pădurea Chicid”, pe teritoriul 
administrativ Simeria – “Parcul Dendrologic” şi “Uroi” (vezi CARTOGRAMA E30 - SITURI 
DE IMPORTANTA COMUNITAR RETEA ECOLOGICA EUROPEANA NATURA 2000 IN 
VIITORUL TZI DHS ) 

Pentru aceste situri de important[ comunitara sunt prevăzute  măsurile cuprinse în 
“Planul de Management Pădurea Chizid”, “Planul de Management Dealul Colt şi Dealul 
Zănoaga”, “Planul de Management Pădurea Bejan”,  “Planul de Management Dealul 
Cetăţii Deva”,  

Managementul ariilor astfel protejate este asigurat de administratorii acestora, iar 
controlul lor de către autoritatea teritorială de mediu.  Ariile protejate sunt protejate prin 
creerea unor zone de interdicţie de construire minimum 100m. 
 

3.2.9. Unităţile de peisaj 
 
Unităţile de peisaj propuse se împart în unităţi de peisaj de luncă-apă şi montano 

forestiere. În unităţile de peisaj de luncă-apă sunt incluse albile râurilor: Mureş, Cerna, 
Strei şi albile pârâurilor Ursului, Almaşu (vezi CARTOGRAMA P8 - ZONE CU 
ACUMULĂRI DE APE IN CAZ DE PRECIPITAŢII ABUNDENTE – ZONE PEISAGERE 
ÎN VIITORUL TZI DHS). În unităţile de peisaj montano forestiere sunt incluse dealulire şi 
pădurile din: partea de vest a municipiului Deva, în partea de est şi vest a municipiului 
Hunedoara, în partea de nord a localităţi Uroi.  
 

3.2.10. Resursele solului şi a subsolului. 
           

Prin măsurile propuse în cadrul acestui proiect se diminuează exploatarea 
balastierelor de pe malul Mureşului (care va deveni lac de acumulare în viitor) şi 
protejarea celor miniere de deasupra Devei de pe dealurile Nuget şi Roşilor prin 
restricţionarea extinderi urbanizării (vezi CARTOGRAMA  P11 – RESURSE ALE 
SUBSOLULUI IN VIITORUL  TZI DHS, CARTOGRAMA P12 - HARTA SOLURILOR 
SITUAŢIA PROPUSĂ ÎN VIITORUL TZI DHS)  

Propunerile de extindere a intravilanului TZI DHS  se fac pe teritoriul administrativ 
Deva pe soluri faeozionuri, aluviosoluri pe lunca Mureşului şi preluvosoluri pe lunca 
Ursului, pe teritoriul administrativ Hunedoara  pe terenuri preluvosoluri pe lunca Cernei şi 
pe teritoriul administrativ Simeria pe terenuri aluviosoluri pe lunca Mureşului şi pe 
terenuri preluvosoluri pe valea Streiului,ocupand terenuri de calitate III si IV. )     
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Caracteristicile solurilor in arealul studiat rămîn constante (vezi CARTOGRAMA P13. – 
ZONE IMBUNATATIRI FUNCIARE 2018 IN VIITORUL TZI DHS).  

Datele referitoare la perimetrele concesionate şi la cele ce vor fi concesionate 
dacă întrunesc avizele necesare pentru activităţi miniere sunt cuprinse în adresa 522 din 
22.04.2008 de la Agenţia Naţională pentru Resurse Naturale şi ele nu afectează 
intravilanul propus al TZI DHA. (vezi CARTOGRAMA E31- RESURSELE SOLULUI ŞI 
SUBSOLULUI EXPLOATATE 2015 ÎN TZI DHS). 

Sunt propuse exploatării de talc cariera de la Zlasti, ( in aprobare) şi Teliuc III  (in 
aprobare). Amîndouă sunt în imediata apropiere a Castelului Corvineştilor, ceea ce face 
necesare măsuri stricte de protecţie a mediului înpotriva poluării cu praf a monumentului 
de arhitectură. 

Deasemeni pe lîngă cele 5 balastiere ce funcţionează în prezent şi anume  
Saulesti-Simeria (concesionată pînă în 2020), Uroi balastiera (concesionată pînă în 
2017), Deva Mures (concesionată pînă în 2014),  Simeria-Uroi (concesionată pînă în 
2016), 13. Simeria Veche-Gura Strei I (concesionată pînă în 2010), mai sunt spre 
aprobare încă două la Santuhalm (in aprobare), la Balata  (in aprobare). Toate aceste 
balastire vor trebui să fie închise în cazul în care se vor începe lucrările pentru 
navigabilitatea Mureşului sau pentru barajul de acumulare din zonă. 

Pe lîngă aceste perimetre de exploatări minere mai sunt concesionate pînă în 
2024 carierele de marmoră de la Carpinis şi de la Pietroasa (Deva).  

Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
 
           3.2.11. Seismicitate 
            

Se propune ca înălţimea construcţiilor rezidenţiale să nu depăşească decît 
ocazional 4 nivele pentru evitarea oricăror probleme datorate riscului seismic. 
 

3.2.12. Terenuri degradabile şi supuse formelor distructive - Relieful 
antropic.   

           
În conformitate cu documentaţia Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice s-a 

propus ca extinderea  TZI DHS să evite terenurile pe care s-au făcut amenajări de CES  
care au fost concepute pentru evitarea alunecărilor de teren. (Vezi CARTOGRAMA P13- 
ZONE DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 2018 ÎN VIITORUL TZI DHS) 

Pe terenurile degradate se propun amenajarări peisagere care vor fi în general 
viitoarele parcuri de agrement ale TZI DHS  

Viitoarele amenajările peisagere sunt zone destinate agrementului fiind susţinute 
de forme geografice marcante: dealuri, păduri, râuri,zone mlăştinoase unde s-au stabilit 
zone cu interdicţie definitive de construcţie. În amenajările peisagere sunt incluse 
următoarele zone:  

- în partea de sud vest a municipiului Deva între Pădurea Bejan şi localitatea 
Archia; 

- în partea de nord a municipiului Deva între digul râului Mureş şi calea ferată; 
- zona situată pe albia pârăului Ursului; 
- zona situată pe albia râului Cerna între localităţile Cristur şi Bârcea Mică; 
- zona situată în interiorul fostului combinat siderurgic din Hunedoara; 
- zona situată pe albia râului Strei între localităţile Simeria şi Simeria Veche; 
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3.2.13. Monumentele istorice, siturile şi ansamblurile istorice şi urbanistice, 

valori ale patrimoniului cultural 
 

Documentaţia (vezi CARTOGRAMA -P14- MONUMENTE ŞI SITURI 
ARHEOLOGICE PROPUSE ÎN VIITORUL TZI DHS) a primit avizul favorabil  DCCP 
Hunedoara nr 02 AT din 12.12.2007 (prezentat în anexă) cu următoarele condiţii care au 
fost introduse în documentaţie şi anume:   
-delimitarea intravilanelor propuse 
- precizarea peisajelor culturale 
- completarea cu propunerile Direcţiei pentru Cultură Hunedoara, cu siturile arheologice 
şi monumentele istorice necuprinde în prezent (existent, propus) 
- P.A.T.Z.I. DHS urmează a înaintat spre avizarea finală către Secţiunea de Urbanism şi 
Zone Protejate din cadrul C.N.M.I.şi avizul MCC DGPCN nr 36 –U din 23.01.2008 
(prezentat în anexă) cu următoarele recomandări  
-se va reactualiza PUZ Centru Istoric al municipiului Deva, cu includewrea propunerii de 
extindere avizate 
-se va elabora PUZ Piata Libertatii Hunedoara si regulamentul de interventie afferent, cu 
includerea propunerii de extindere avizate 
-propunerile de clasare / declasare a monumentelor si siturilor arheologice, precum si 
propunerea de extindere a centrului istoric vor fi analizare in Sectiunea de Evidenă a 
CNMI, pe baza dosarelor întocmite conform prevederilor art. 7 al Legii 422/ 2001 privind 
protejarea monumentelor istorice şi OMCC nr 268 din 13 iunie 2003, anexa 1 privind 
Norme Metodologice de clasare şi evidenţiere a monumentelor istorice   

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

Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
 
          

3.3. ACCESIBILITATEA 
     
 3.3.1. Accesibilitatea rutieră a TZI DHS la EU  

         
În ultimii ani, la nivelul întregii ţări, se observă o creştere rapidă a volumului de 

trafic rutier, datorat pe de-o parte creşterii numărului de vehicule private, pe de alta 
declinului industriilor ce ar folosi cu predilecţie transportul feroviar, respectiv a 
transportului în comun centralizat. 
           LEGEA privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National, apărută 
în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 806/26.IX.2006, 
Directii de dezvoltare prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National 
– Sectiunea I – Reţele de transport, A. Reţeaua de căi rutiere, pct. 1. Autostrazi, 
subpunctele 1.01 ( Nadlac* – Arad – Timisoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Pitesti – 
Bucuresti – Lehliu – Fetesti – Cernavoda – Constanta) şi 1.19 (Arad – Deva), stabileşte 
Coridorul de transport multimodal Pan-European 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 – Beius – Deva, respectiv 
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legarea TZI DHS cu zona de nord-vest a Romaniei (vezi CARTOGRAME P15- 
ACCESIBILITATE RUTIERĂ CU O VITEZĂ MEDIE DE CCA 120KM/H PE TERITORIUL 
EU A VIITORULUI TZI DHS, CARTOGRAMA P16 - ACCESIBILITATE RUTIERĂ CU O 
VITEZĂ MEDIE DE CCA 120KM/H PE TERITORIUL EU  CENTRALE A VIITORULUI 
TZI DHS, CARTOGRAMA P17 – ACCESIBILITATEA RUTIERĂ ÎN TZI DHS – 
EUROREGIUNEA DKMT, CARTOGRAMA P18 - LEGEA 806/26.09. 2006 PLAN DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL SECŢIUNEA I –REŢEA DE CĂI RUTIERE) 

 
           PROPUNERI pentru îmbunătăţirea reţea rutieră  în TZI DHS  
(vezi CARTOGRAMA P19- ACCESIBILITATEA RUTIERĂ 2025 ÎN VIITORUL TZI DHS) 
 

3.3.1.a. PROPUNERI pentru îmbunătăţirea reţea rutieră municipiul DEVA 
 
        a) Lipsa unei noi centuri  care să preia tranzitul de pe traseul DN7 se va rezolva prin 
tronsonul de autostradă Orăştie-Deva ce se va realiza pe malul drept al rîului Mureş.  
Este de dorit ca in etapa II de realizare a acestui tronson,  ca în afara celor două noduri 
de racordare pentru TZI DHS  prevăzute (la Nord-Est de Simeria) şi la Vest de Deva să 
se realizeze un al treilea nod de racordare în dreptul confluenţei rîurilor Mureş şi Cerna, 
racord continuat cu un pod peste Mureş şi o stradă (drum) de categoria II. pînî la DN 7, 
cu racordare şi la DJ 687. 
 
        b) Pentru a îmbunătăţi legătura dintre cele două zone existente ale oraşului 
despărţite de cale ferată, precum şi pentru punerea în valoare a potenţialului de 
agrement al zonei din lunca Mureşului (între Mureş şi C.F.) propunem realizarea a două 
pasaje denivelate peste calea ferată, unul de pe str. Horea între str.Balata şi str. 16 
Februarie şi un al doilea pe str Orizontului continuarea străzii C.A. Rosetti sau ca 
alternativă la acesta un pod de pe continuarea străzii  N. Bălcescu.  
 
          c) Soluţia pentru realizarea unui culoar de legătură în partea de sud-est a oraşului 
între străzile Calea Zărandului, 22 Decembrie şi M. Eminescu care să permită o legătură 
directă prin str C A Rosetti, pelîngă cimitirul Catolic, a satului Archia cu cartierului de 
blocuri din zona Bejan şi cu zona industrială. Deasemeni pentru noile extinderi de 
intravilan dintre satul Archia şi satul Cristur este necesară prevederea unei legături ce 
porneşte de pe str 22 Decembrie spre Dealul Plaiului. 
 

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

• Traficul de marfă grea poate fi integral scos din zonele locuite; 
• Castelul Corvineştilor va fi mai accesibil; 
• Comunicaţiile rutiere în teritoriu (prin ocolirea oraşului) vor fi mai rapide. 
          
         O a doua zonă în interiorul municipiului pe care am denumit-o “Combinatul Vechi”  
este cuprinsă între noua centură şi rîul Cerna  pe de o parte şi Castelul Corvineştilor şi 
pasajul existent peste rîul Cerna este prevăzută cu două traversări ce leagă centura şi 
rîul. 
 

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

3.3.1.d. Distanţele între intersecţiile majore  
         

a). Distanţa între intersecţiile majore sunt în conformitate cu cartograma anexată : 
1. între INTERSECTIA DN 7 - DN 76 şi INTERSECTIA DN 7 - DJ 687 este cca 8km 
2. între INTERSECTIA DN 7 - DJ 687 şi INTERSECTIA CENTURA SIMERIA - DN 

66 este de cca 7km 
 

b). Bornele Kilometrice pe DN 7 unde sunt necesare modernizarea intersecţiilor 
sunt în conformitate cu datele primite de la Secţia DN Deva : 

1. DN 7km 394+300 – intersectie cu DN 76, 
2. km 390+500(Balata) 
3. Intersectie centrul commercial Real – km 386+290 
4. Intersectie centrul commercial Carrefour – km 385+890 
5. Intersectia cu DJ 687 – km 384+650 
6. Intersectie drum agricol km 383+650 
7. In dreptul Expo Maer km 382+100 
8. DN 66 km 209+500 
9. Intersectie cu DN 66 km 377+500 
 

c). Distanţele pe DJ 687 unde sunt necesare modernizarea intersecţiilor       
 sunt în conformitate cu datele primite de la Secţia DN Deva: 
1. între Intersectia DN 7-DJ 687 (Santuhalm) şi Intesectia drum acces Baltat sunt 

cca 1,40 km  
2. între Intesectia dintre drum acces baltat şi Intersectia Barcea Mare sunt cca 2,00 

km 
3. între Intesectia dintre Barcea Mare şi Intersectia Pestisul Mare sunt cca 1,22 km 
4. între Intesectia dintre Pestisul Mare şi Intersectia Almasu Mic sunt cca 1,84 km 
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5. între Intesectia dintre Almasu Mic şi Intersectia Manerau sunt cca 2,20 km 
6. între Intesectia dintre Manerau  şi Intersectia Racastie sunt de cca  7,20 km 
7. între Intesectia Racastie şi intersectia Zlasti sunt 4,6 km 
8. între Intesectia Zlasti şi Intersectia semaforizata unitatea militara sunt cca 5,8 km 
9. între Intersectia semaforizata unitatea militara şi Intersectia Hasdat sunt cca 2,00 

km 
 

3.3.1.e.  PROPUNERI DE REŢELE STRADALE (DRUMURI) PENTRU ZONE 
DE EXTINDERI 

 
 În propunerile Planului de Amenajare a TZI DHS s-au prevăzut extinderi ale ariilor 
mobilate după cum urmează: 
a) în zona de influenţă a mun. Deva: 
• teritoriul situat la Est de municipiu, între calea ferată, DN 7 şi rîul Cerna - denumit în 

continuare Extindere Sîntuhalm. 
• teritoriul situat la Sud-Est de municipiu, între Dc 124 (str. Zăvoi), Dealul Plaiului, 

Arhia, Cristur, DJ 687  denumit în continuare Cerăt   
 
b) În zona de influenţă a mun. Hunedoara: 
• teritoriul situat la Est de municipiu - denumit în continuare Valea Seacă.  
• teritoriul situat la Nord de municipiu, în dreptul localităţii Peştişu Mare, pe malul drept 

al rîului Cerna - denumit în continuare Lunca Cerna I. 
 
c) În zona de influenţă a oraşului Simeria: 
• teritoriul situat între rîul Cerna, rîul Mureş, oraşul Simeria şi DN 7 (incuzînd şi 

localitatea Săuleşti) - denumit în continuare Extindere Săuleşti. 
• teritoriul situat între DN 7, Cristur şi calea ferată Simeria-Hunedoara - denumit în 

continuare Lunca Cerna II. 
 
   Mobilarea acestor teritorii presupune configurarea unei reţele stradale majore 
conform planului anexat care să permite ulterior alimentarea străzilor de deservire în 
urma aprobării unor PUZ-uri de cvartale. 
 Reţeaua majoră propusă pentru extinderi (teritorii noi ce urmează a fi mobilate) 
este prezentată în planşa generală de prezentare PZT DHS,  cu următoarele specificaţii: 

Documentaţia a primit avizul favorabil al Companiei Naţională Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din Romania nr. 30.00 din 21.02.2008 (documentaţie anexată)  

Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
 
 

3.3.2. Accesibilitatea feroviară a TZI DHS la EU  
     
Transportul feroviar necesita astazi un consum de doar 15-20% din energia 

destinata transporturilor, ceea ce inseamna o eficienta energetica de doua-trei ori mai 
mare decat cea a transportului rutier. Dar, prin introducerea trenului de mare viteza atat 
in Europa, cat si in Romania, se va inregistra o economie de energie de circa 4%, la o 
mobilitate si o viteza ridicate, fata de transportul rutier si cel aerian, care in viitor vor 
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consuma pe calator/km de 2,5 si, respectiv, de patru ori mai multa energie decat un tren 
de mare viteza. 

Dezvoltarea urbană propusă în cadrul acestei documentaţii ţine cont de faptul că 
nivelul de zgomot generat de circulaţia feroviară şi amplasarea construcţiilor se va face 
la distanţele prevăzute de normativele de proiectare şi legislaţia ăn vigoare. 

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

Din strategia Uniunii Europene rezultă efortul de a dezvolta transportul feroviar de 
marfă în detrimentul traficului rutier. Problema Romaniei este că viteza medie este de 
65km/oră ori viteza existentă pentru UE este de 250km/oră şi cea existentă în Ungaria şi 
Slovenia este de 120km/oră, ceea ce presupune o modificare a strategiei naţionale de 
reabilitare a infrastructurii feroviare.( vezi CARTOGRAME  P20  - ACCESIBILITATE 
FEROVIARĂ A TZI DHS ÎN EU PROPUNERE 2035, CARTOGRAMA P21 – 
ACCESIBILITATE FEROVIARĂ A TZI DHS ÎN EU CENTRALĂ –PROPUNERE 2035, 
CARTOGRAMA P 22 – LEGEA 803/ 26.09.2006- PLAN DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI NAŢIONAL – SECŢIUNEA I- REŢEA DE CĂI FERATE , CARTOGRAMA  
P 23 - TEHNOLOGII PROPUSE ÎN REŢEAUA DE CĂI FERATE DIN EU 2035) 

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

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

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

Ca atare propunerile noastre de dezvoltare principale în domeniul feroviar 
sunt: 
1. Reamenajarea căii ferate Curtici - Arad - Deva - Sibiu - Râmnicu 
Vâlcea -Vâlcele pentru a permite circulaţia cu viteză sporită 
2. Traseu "buclă" nou între Deva şi Hunedoara pentru transportul generat 
de navetism. 

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. 

În conformitate cu prevederile legale în dreptul acestor localităţi s-a 
propus realizarea la Simeria a unui CENTRU DE TRANSPORT COMBINAT, 
(vezi CARTOGRAMA P28 – POZIŢIONARE TRANSPORT COMBINAT ÎN TZI DHS) 
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Deasemeni am propus ca pe lîngă actuala cale ferată existentă să se realizeze în 
sud o linie un tren urban înterorăşenesc între DEVA şi HUNEDOARA în prima etapă şi 
apoi şi cu SIMERIA. Această propunere ţine cont şi de rezultatele studiului sociologic 
efectuat în zonă care stabilea ca o prioritate a cetăţenilor transportul în comun între cele 
trei localităţi mai sus menţionate (vezi CARTOGRAMA P 36 -EXTRAS CALE FERATĂ ÎN 
VIITORUL TZI DHS, ) 

Din analiza legături rutiere dintre oraşului Simeria şi municipiul Deva a rezultat 
necesitatea eliminării celei de a doua legături feroviare între Simeria şi Hunedoara -linia 
213 (vezi CARTOGRAMA P35 - NOD DE CALE FERATĂ DEVA SIMERIA 
HUNEDOARA PROPUNERE). 

În conformitate cu AVIZ 5/3/2/325/2008 emis de REGIONALA DE CĂI FERATE 
TIMIŞOARA Divizia de Linii este de acord cu propunerea noastră de dezvoltare a 
teritoriului interorasenesc Deva-Hunedoara-Simeria cu următoarele observaţii: 
• pentru a elimina racordul din linia 200 magistrală, în dreptul localităţii Săuleşti, conform 
planşei nr.3/1din studiul de fezabilitate, propunem ca linia destinată trenului urban 
interorasenesc între Deva şi Hunedoara să se realizeze în sudul actualei căi ferate, 
deoarece odată cu realizarea Culoarului IV, datorită vitezei de circulaţie proiectate, între 
Simeria şi Deva, nu este permisă amplasarea unui schimbător de cale în linie curentă; 
• Legătura actuală pe calea ferată între Simeria -Hunedoara (linia 213) pe varianta de 
intersecţie a CF cu DN 6 este propusă şi de către SRCF Timişoara pentru desfiinţare, în 
conformitate cu solicitarea SDN Deva şi a Poliţiei Hunedoara, avându-se în vedere 
complexitatea proiectului de centralizare electronică a staţiei Simeria, cât şi problemele 
ivite la trecerea la nivel dintre linia 213 si DN 6, la km 2+912. Acest demers al SRCF 
Timişoara nu este la această dată finalizat; 
• Pentru realizarea Centrului de Transport Combinat din Simeria, propunem ca orice 
racord la calea ferată, în viitor, să fie gândit din staţia Simeria. 

Aceste observaţii au fost însuşite în cadrul documentaţiei prezentate  
Consiliul Tehnico-Economic al Regionalei CF Timişoara a cerut respectarea 

următoarelor condiţii : 
-Studiul va ţine cont de zona de siguranţă (20,0m stânga-dreapta axului liniei de cale 
ferată) şi cea de protecţie a infrastructurii feroviare(care este de 100m stânga - dreapta 
din axul liniei CF). (vezi CARTOGRAMA P36 – EXTRAS CALE FERATĂ ÎN VIITORUL 
TZI DHS) 
-Amplasarea de investiţii pe zona de siguranţă şi de protecţie a căii ferate se va face 
numai după obţinerea acordurilor prealabile a RCF Timişoara, a CN Căi Ferate "CFR" 
SA, a Ministerului Transporturilor, conform reglementărilor în vigoare. Autorizarea 
executării construcţiilor, instalaţiilor si amenajărilor de orice natură în zona de protecţie a 
căii ferate de 100m faţă de axul căii ferate celei mai apropiate măsuraţi spre stânga şi 
spre dreapta axului se va face cu obligativitatea avizului CNCFR conform Ordinului 
Ministrului Transporturilor nr. 158/1996 şi cu respectarea prevederilor OUG nr. 12/1998 
privind traficul feroviar, precum si HGR nr. 525/1996 republicată în 2002 art. 20. 

Aceste condiţii au fost însuşite în prezenta documentaţie 
Deasemeni s-a propus în cadrul acestei documentaţii că: 

-In limitele culoarului descris se pot efectua exproprieri pentru cauza de utilitate publica 
de interes naţional conform Legii nr. 33/1994. 
-In interiorul zonei de siguranţa de pana la 40m se pot realiza lucrări specifice de 
consolidare şi lucrări tehnologice. 
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-In zona de protecţie de la 20m la 100m fata de axul CF stanga-dreapta autorizarea 
executării construcţiilor se va face cu avizul CNCCFR conform Ordinului Ministrului 
Transporturilor nr. 158/1996 art. 1.4. 

Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
 
 

3.3.3. Accesibilitatea prin reţeaua de aeroporturi a TZI DHS la EU 
          
  Directii de dezvoltare prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National – 
Sectiunea I – Reţele de transport  D. Reteaua de aeroporturi. Pct. 2. Aeroporturi noi: 
spct. 2.03 noul aeroport zonal se va poziţiona  în zona Alba Iulia – Aurel Vlaicu, la 
aproximativ 30 km de municipiul DEVA. (vezi  CARTOGRAMA P24 - LEGEA 
806/26.09.2006 – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL - SECŢIUNEA I 
–REŢEAUA DE AEROPORTURI) 

Nu propunem un alt amplasament pentru aeroport regional pe teritoriul luat în 
studiu. 

În vederea argumentării propunerii noastre, amintim: 
- în conformitate cu Ordinul nr. 166 din 15.02.2005 pentru aprobarea reglementării 

tehnice “Normativ privind proiectarea planurilor generale de aerodromuri”, indicativ GP 
108-04, apărut în Buletinul Construcţiilor Vol. 7-8 2006. CAPITOLUL V – ELEMENTE DE 
PLAN GENERAL, art. 24. elemente de amenajare a teritoriului: 

(1) amplasarea aeroportului se alege astfel încît culoarul de zbor să se afle la 
minim 1 km lateral de o localitate sau să nu survoleze localităţi la o distanţă mai mică de 
3 km de capul pistei.  

În conformitate cu aceste date 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. ( vezi 
CARTOGRAMA P 25- ACCESIBILITATEA PE CĂI AERIENE A AEROPORTULUI 
INTERNAŢIONAL ALBA IULIA) Interesul ar trebui să se axeze pe întărirea legăturilor 
rutiere, şi feroviare de viteză a zonei urbane  cu aeroporturile amintite mai sus, nu pe 
construirea unuia nou regional în zonă. Volumul de trafic foarte mic al unui aeroport mic 
(Arad) este dotorată poziţionare lui la 50 km de unul mare (Timişoara), prin analogie, se 
pot determina şansele unui nou aeroport regional la Deva. 

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

În conformitate cu avizul AUTORITĂŢII AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMANĂ  nr. 
9126/747 din 13.05.2008 pentru obţinerea avizelor la documentaţiile tehnice  la fazele 
următoare este nevoie “de respectarea datelor din documentaţia transmisă spre avizare 
şi de protecţia zonelor cu servituţi aeronautice civile în conf cu RACR CADT – Condiţii de 
avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiective aflate în zonel cu servituţii aeronautice 
civile –ediţia 021/2003 probată OMTCT 118/2003” (vezi CARTOGRAMA P26 - 
AEROPORTUL PENTRU CHARTERE  SĂULEŞTI PROPUNERE )  
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Prezentele propuneri au fost introduse în PROGRAMUL DE MASURI A PATZI 
DHS  
     
 

 3.3.4. Accesibilitatea la transportul naval a TZI DHS la EU  
 

În conformitate cu studiul Institutului de Studii şi Proiectări Hidroenergetice SA din 
anul 1991 a fost prevăzut o acumulare de apă şi o centrala hidroelectrică la Şoimuş, care 
face parte din AHE a rîului Mureş, sector Cugir- Zam  

Pe sectorul Cugir-Zam  al rîului Mureş au fost prevăzute 3 acumulări şi anume: 
- cea de la Mintia în aval de TZI DHS cu un volum total de 20,5 mil mc,  
- cea de la Şoimuş care se află pe teritoriul TZI DHS şi care va fi detaliată mai 

departe 
- cea de la Rapoltu, în amonte de TZI DHS cu un volum da 16,6 mil. Mc.  

       
 Parametrii tehnici propuşi pentru proiectului de la Şoimuş au fost următorii:  
              
            Pentru lacul de acumulare: 
-diguri laterale pe ambele părţi în lungime pe malul stîng de 16,9 km şi pe malul drept 
15,9 km  
-cota crestei digurilor  - 190mdM 
-distanţele între diguri cca 300m 
-lungime acumulare -16,4 km 
-cotă amonte -188mdM 
-cotă aval -179,5mdM 
- volum total -20,5 mil mc 
- volum util -3,5 mil mc 
  
           Pentru Centrala Hidroelectrică 
-cădere brută -8,5m 
-debit instalat 330 mc/s 
-putere instalată -19,7 MW 
-energie medie -74,4 GWh/an 
    

In prezenta documentatie au fost introduse conditiile DIRECTIEI GENERALE A 
MINISTERULUI TRANSPORTURILOR- TRANSPORT NAVAL nr. 49 / 0 5/ A0 0-F  Nr.34 
/DAS/ -7.3.8 si anume: 

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

Din aceste condiţii rezultă că se pot prevedea un port în dreptul municipiului 
DEVA şi un port pentru containere (transport combinat) în dreptul oraşului SIMERIA (vezi 
CARTOGRAMA P44A – PROPUNERE DE ACUMULARE APĂ-CENTRALĂ 
HIDROELECTRICĂ ŞOIMUŞ - PORT DEVA -PORT CONTAINERE SIMERIA )  

Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  

 
 

3.3.5. Accesibilitatea la transportul modal (combinat) a TZI DHS la EU 
 
Comisia Europeană a planificat încurajarea unor moduri de transport mai 

ecologice şi creşterea eficienţei lanţurilor de livrare directă de marfă, prin folosirea căilor 
ferate şi transportului pe apă, şi dacă este necesar prin folosirea căilor aeriene şi rutiere. 

Strategia naţională a României în domeniul transporturilor prevede întărirea 
legăturilor dintre partea de vest şi cea de est a ţării, respectiv întărirea legăturii cu 
Europa. În acest discurs, poziţia geografică a conurbaţiei avantajează, aflîndu-ne pe 
graniţa dintre estul şi vestul României. 

Conform cu PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DE TRANSPORT 
(POST) 2007–2013, al 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 memorial 
general.  (vezi CARTOGRAMA P27 - LEGEA 806/26.09.2006 – PLAN DE AMENAJARE 
A TERITORIULUI NAŢIONAL - SECŢIUNEA I – REŢEAUA DE TRANSPORT 
COMBINAT) 

În urma analizei efectuate, propunem un amplasament posibile al terminalului 
intermodal,îÎn amonte de Simeria, pe malul drept al Mureşului.  
(vezi CARTOGRAMA   P28 - POZIŢIONARE TRANSPORT COMBINAT ÎN AMONTE DE 
SIMERIA)  care să respecte următoarele principii: 

- suprafaţă peste 50 ha 
- teren liber şi relativ plat  
- legătură directă cu reţeaua rutieră, feroviară şi navală. 

         Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
 
 

3.4. POTENŢIAL ECONOMIC  
 
Conform datelor din situatia existentă este necesară continuarea restructurării 

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

relansarea economică a zonei din cauza multiplelor facilităţi existente. Vom prezenta în 
continuare aceste posibilităţi.  

TURISMUL ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA ŞI ÎN TZI DHS (vezi CARTOGRAMA P30 
ZONE TURISTICE ÎN JUD HUNEDOARA ÎN VIITORUL TZI DHS). 
          Direcţiile de dezvoltare principale ale  turismului în TZI DHS sunt clasificate pe trei 
domenii şi anume:  
3.4.1. 1 Turismul Cultural 
3.4.1. 2  Ecoturismul 
3.4.1. 3 Turismul Montan 
 

3.4.1.1.  Turismul  Cultural 

Direcţiile de dezvoltare a Turismului Cultural sunt: 
3.4.1.1.a. Turismul Monumentelor istorice 
3.4.1.1.b. Turismul Muzeelor şi Galeriilor de Artă 
3.4.1.1.c.  Turismul Spectacolelor şi Evenimentelor Culturale 
3.4.1.1.d.  Turismul  Patrimoniului Religios 
3.4.1.1.e.  Dotări hoteliere  
 

România, dar mai ales judeţul Hunedoara şi implicit TZI DHS deţine un patrimoniu 
cultural-istoric şi etnofolcloric de mare valoare turistică şi reprezentativitate pentru 
poporul român. Dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice culturale, precum şi 
conştientizarea la nivelul pieţelor internaţionale că România, respectiv TZI DHS  este o 
destinaţie culturală cu obiective şi atracţii turistice de valoare europeană şi universală 
(cetăţi medievale- CETATEA DEVEI, CASTELUL CORVINESTILOR, biserici- TURNUL 
VECHII BISERICII ORTODOXE DEVA, CCA 1700, MAGNA CURIA DEVA, situri 
arheologice, monumente de arhitectură industrială–COMBINATUL SIDERURGIC 
HUNEDOARA, ATELIERUL DE REPARAŢII CFR SIMERIA, arhitectură populară, 
artizanat etc), sunt obiective prioritare în dezvoltarea produsului turistic cu componentă 
culturală. 

 
3.4.1.1.a.    Turismul Monumentelor Istorice 

 
România are un patrimoniu cultural-istoric şi etnofolcloric de mare valoare şi 

atractivitate turistică. Există peste 680 valori de patrimoniu cultural de interes naţional şi 
internaţional, între care se remarcă: biserici şi ansambluri mănăstireşti, monumente şi 
ansambluri de arhitectură şi de artă, ansambluri arhitecturale urbane, centre istorice şi 
situri arheologice, din care o parte s-au constituit ca valori ale Patrimoniului Universal 
sub egida UNESCO (bisericile fortificate, bisericile cu fresce exterioare, cetăţile dacice, 
cetatea Sighişoara etc.). 

România are şapte obiective turistice incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Unele 
din acestea sunt deosebite prin faptul că reprezintă grupuri de puncte de atracţie într-o 
anumită zonă şi nu un singur centru de interes: 

Cetăţile Dacice din Munţii Orăştie (1999) - 6 puncte de interes. 
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Acest obiectiv  turistic inscris în patrimoniu UNESCO se află în judeţul Hunedoara în 
imediata apropiere a TZI DHS 
 

 

 

 
Monumente de Arhitectura Deva-Simeria-Hunedoara 
DEVA 
 1.Ruinele Cetatii Deva; Epoca medievala, sec. XIII-XVIII         HD-II-a-A-03216  
 2.Hotel Bulevard; Epoca Medievala tarzie, sec. XVIII                HD-II-m-B-03223 
 3.Banca Nationala Deva (fosta Banca Dacia), inc. sec XX          HD-II-m-B-03220 
 4.Teatrul  Orasenesc de Estrada (Teatrul "Arta"), 1911               HD-II-m-B-03222 
 5.Palatul Prefecturii; 1890                                                            HD-II-m-B-03224 
 6.Castelul Bethlen(Magna Curia); Epoca medievala,  
    sec. XVI-XVIII                                                                          HD-II-m-B-03225 
 7.Orfelinat (Sectia Pediatrie a Spitalului Judetean Hunedoara; 
     inc. sec XX                                                                               HD-II-m-B-03226 
 8.Magna Curia; Epoca Medievala tarzie, sec. XVIII,  
    cult romano-catolic                                                                    HD-II-m-B-03227 
9.Biserica; cult reformat                                                               HD-II-m-B-03234 
10.Scoala Generala nr.1 (fosta Scoala de Fete), sec.XIX              HD-II-m-B-03228 
11.Turnul vehii biserici ortodoxe; Epoca Medievala tarzie,1700, 
      cult ortodox;                                                                             HD-II-m-A-03229  
12.Sinagoga; 1896, cult mozaic                                                     HD-II-m-B-03230 
13.Manastirea Franciscana; sec.XVIII, cult romano-catolic; 
     Biserica, Claustru                                                                      HD-II-a-B-03231 
14.Hotel Orient (Hotel "Dacia");1900                                           HD-II-m-B-03221 
15.Cladirea Camerei de Comert (fosta Banca de Investitii),  
    1906                                                                                           HD-II-m-B-03232 
16."Casina Romana"; 1847-1872                                                  HD-II-m-B-03233 
 
HUNEDOARA 

 82 



17.Fosta scoala de ucenici; 1936, Arhitect Dobrescu Dimitrie     HD-II-m-B-03339 
18.Casa parohiala ortodoxa; sec. XVII 
19.Casa; inceput sec. XX                                                              HD-II-m-B-03341 
20.Administratia Uzinelor de Fier I.C.S.H; 1906                         HD-II-m-B-03342 
21.Sediul ocolului silvic; sec. XIX                                               HD-II-m-B-03343 
22.Castelul Corvinestilor ( muzeu ); epoca medievala,  
sec. XIV, amplif. sec. XV, XVII                                                  HD-II-m-B-03344                                                                                                   
23.Biserica "Sfintii imparati Constantin si Elena";  
1934-1939, cult ortodox                                                               HD-II-m-B-03345 
24.Biblioteca municipala; 1812                                                    HD-II-m-B-03346 
25.Biserica; sec. XVII, cult reformat                                            HD-II-m-B-03347 
26.Biserica "Schimbare la Fata"; sec. XIX, cult ortodox             HD-II-m-B-03348 
27.Institutul Politehnic Hunedoara; 1910                                     HD-II-m-B-03349 
 
SIMERIA 
28.Castelul Bella Fay cu parcul dendrologic; sec. XIX               HD-II-m-B-03448.01 
29.Gara C.F.R. Simeria; 1867-1970                                            HD-II-m-B-03449 

Recomandam realizarea in jurul monumentele subliniate a unor circuite turistice 
culturale cu teme medievale, sau de epoca industrială 

3.4.1.1.b.   Turismul  Muzeelor şi Galeriilor de Artă 

În TZI DHS există muzee şi galerii de artă dar ele nu sunt valorificate. Ca atare 
propunem următoarele recomandări generale: 

■ Deşi dezvoltarea prezentărilor folosind tehnologia hi-tech, audio şi vizuală, precum şi 
prezentările inter-active pot fi o soluţie de bază, există multe variante low cost pentru o mai 
bună interpretare, inclusiv rezumate în limbi străine pentru conţinutul fiecărei camere. 

■ Îmbunătăţirea interpretării exponatelor pentru vizitatori, inclusiv materiale lingvistice 
suplimentare. Asigurarea susţinerii din partea donatorilor pentru revitalizarea prezentării 
exponatelor şi introducerea interpretării interactive. 
■ Identificarea oportunităţilor şi locaţiilor pentru îmbunătăţirea operaţiunilor unor magazine şi 
unităţi de alimentaţie publică în interiorul sau în vecinătatea muzeelor şi atracţiilor de 
patrimoniu. Căutarea fondurilor pentru dezvoltare provenind de la donatori sau concesionari 
în vederea implementării. 
 

                       Recomandăm constituirea de urgenţă a Muzeului Epocii Industriale la Hunedoara pe 
ce a      mai rămas în jurul vechii Administraţii a Uzinelor de Fier(vezi CARTOGRAMA 03 – 
RETEAUA CULTURALA IN VIITORUL TZI DHS ) 

 
3.4.1.1.c.    Turismul Spectacolelor şi Evenimentelor Culturale 

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 
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evenimente culturale; comandarea şi instalarea sistemului în CIT. 

Se recomandă introducerea în calendarul naţional a celor minim 2 evenimente 
pentru promovarea internaţionala şi atragerea de turişti şi anume a unui festival medieval 
în TZI DHS (Castelul Corvineştilor - Cetatea Devei) şi a unui festival al epocii industriale 
(Combinatul Siderurgic Hunedoara- Atelierele CFR Simeria)  

3.4.1.1.d.  Turismul  Patrimoniului Religios 

Începând din 1990, o dată cu eliminarea restricţiilor de ordin religios, s-a constatat 
nu numai o extindere a practicilor religioase, dar şi efectuarea unor investiţii semnificative 
în restaurarea clădirilor şi instituţiilor istorice religioase. Multe din vechile mănăstiri 
reprezintă mai degrabă exemple de locaţii locuite, însufleţite, decât de arhitectură 
deteriorată. Din aproximativ 12.800 de clădiri de religie ortodoxă din ţară, incluzând peste 
380 de mănăstiri, circa 2.400 au fost identificate ca având semnificaţie istorică sau 
arhitecturală. Există în plus multe clădiri interesante care aparţin altor secte, precum şi 
moschee şi sinagogi .Sunt încă necesare lucrări de restaurare, dar acestea reprezintă un 
punct de atracţie pentru vizitatori. 

Nu se cunoaşte numărul de vizitatori ai clădirilor religioase în cadrul circuitelor 
turistice, dar numărul acestora este semnificativ. 

În TZI DHS există  cîteva clădiri religioase de inportanţă naţională şi regională 
dintre care amintim: 

La DEVA: 
Turnul vechii biserici ortodoxe sec 18-lea, 
Biserica sec 18-lea cult romano catolic,  
Biserica cult reformat sec 18-lea,  
Sinagoga cult mozaic sec 19-lea,  
Mănăstirea Franciscanilor  sec 18-lea,  

La HUNEDOARA: 
Biserica „ Sfiinţii Impăraţi Constantin şi Elena” mijloc sec 20-lea 
Biserica „Schimbarea la Faţă sec 19-lea  
Biserica cult reformat sec 17-lea  

Se recomandă realizarea unui circuit religios multiconfesional in relatie directa cu 
cladirile religioase din judetul Hunedoara care sunt de valoare internationala  
 

3.4.1.1.e. Dotari de cazare, comerciale, alimnetatie publica, 
infrastructura de mobilitate 

 
Tipul de turism cultural nu poate să se desfăşoare în bune condiţii dacă nu este 

dublată de o infrastructură hotelieră adiacentă punctelor importante, dacă nu este o 
infrastructură comercială, de alimentaţie publică adecvată 

Din punct de vedere al dotărilor hoteliere există în TZI DHS 8 hoteluri, 8 moteluri, 
12 pensiuni şi 2 cabane cu un standard nesatisfăcător (vezi CARTOGRAMA 04 – 
RETEAUA UNITATILOR DE CAZARE EXISTENTE IN VIITORUL TZI DHS). 

Recomandam construirea unei dotari hoteliere linga Castelul Corvinestilor 
Din punct de vedere al comerţului în ultimii doi ani zona a fost dotată cu centre 

comerciale aparţinînd lanţurilor internaţionale în detrimentul micului comerciant mai  ales 
a celui cu profil caracteristic zonei (vezi CARTOGRAMA 05 – RETEAUA COMERCIALA 
EXISTENRTA IN VIITORUL TZI DHS) 
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Recomandăm realizarea unei străzi comerciale cu obiecte meşteşugăreşti 
tradiţionle care să lege Castelul Corvineştilor cu Piaţa Obor- Hunedoara trecînd pe lîngă 
viitorul muzeu al Epocii Industriale. 

Turismul cultural nu se poate face pe secţiuni ci ca o combinaţie a celor enunţate 
anterior. 
 

3.4.1.2.  ECOTURISMUL 
 

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

 
3.4.1.2.a.  Ecoturismul rural  

(vezi CARTOGRAMA P29 – LOCALITĂŢI TURISM RURAL PROPUS ÎN VIITORUL TZI 
DHS) 

Într-o societate din ce în ce mai urbanizată chemarea către mediul rural şi stilul de 
viaţă rural devine din ce in ce mai puternică. Acestea reprezintă câteva din motivaţiile care 
au determinat o creştere a turismului rural în România cât şi în TZI DHS. Aceste categorii 
de turişti acoperă un spectru larg de interese, de la ecoturist care este interesat de 
implicarea în protecţia şi conservarea mediului; agroturistul, interesat să experimenteze 
stilul de viaţă al gospodăriilor rurale; turistul activ care se lasă atras de activităţile în aer 
liber; până la interesele mai generale ale geoturistului care apreciază frumuseţea peisajelor, 
cultura şi tradiţiile rurale. 

Tabel 3.5: Expansiunea Pensiunilor Rurale Înregistrate în Romania 2001-2006  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 % 
creşter
e 2001-
 Pensiuni turistice 

rurale 
unităţi 536 682 781 892 956 1,259 234 

 locuri 4,736 6,181 7510 9,405 11,151 14,391 303 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
    In TZI DHS există doar 12 pensiuni din care rurale sunt doar 3 

Din analiza oportunităţilor şi constrângerilor dezvoltării ecoturismului în România 
rezultă necesitatea : 

1. Imbunătăţirii resurselor de bază pentru ecoturism în zonele protejate: resursa 
naturală principală pe care se va dezvolta ecoturismul, infrastructura şi serviciile publice 
oferite turiştilor. 

2. Creării condiţiilor favorabile pentru intensificarea dezvoltării afacerii în domeniul 
ecoturismului. 

3. Clarificarii politicii şi cadrului legal la toate nivelele. 
 

Pe lingă aceste 6 zone protejate ( rezervaţii naturale) în TZI DHS sunt o serie de 
sate aparţinătoare: 

Deva  
- satul Archia şi Barcea Mică 

Hunedoara 
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- Satul Groşi, Boş, Zlaşti, Răcăşdia 
Simeria 

- Satul Uroi, Santandrei, Barcea Mare 
Aceste sate pot atrage la sfârşit de săptămînă locuitorii din cele 3 oraşe care se 

pot întoarce la modul de viaţă simplu ecologic(vezi CARTOGRAMA 06 – ECOTURISMUL 
RURAL IN VIITORUL TZI DHS ).   
 

3.4.1.2.b.  Turismul în Parcuri şi rezervaţii naturale în Romania, în TZI 
DHS  

Există trei categorii principale de zone protejate în România: 
■ Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
■ 13 Parcuri Naţionale 
■ 13 Rezervaţii Naturale 

În judeţul Hunedoara sunt 5 Parcuri Naţionale şi Rezervaţii Naturale   
În acestea sunt 39 unităţi de cazare după cum urmează: 

Tabel 2.1: Ariile protejate – Dimensiune şi Unităţi de Cazare  

 Hectare Unităţi de cazare 
în Ariile protejate 

Unităţi de 
cazare în 
localitate 

Parcuri Naţionale 

Valea Jiului 11.127 2 0 

Retezat 38.138 5 12 

Rezervaţii naturale 

Grădiştea Muncelului – 
Cioclovina 

38.184 5 3 

Tara  Haţegului         
Geoparcul Dinozaurilor 

102.392 27 15 

Sursa: Romsilva (Regia Nationala de Padurilor) şi ANT 
           Din păcate există puţine centre de informare în ariile protejate(vezi 
CARTOGRAMA 07 – PARCURI SI REZERVATII NATURALE IN JUDETUL 
HUNEDOARA). 

Numărul vizitatorilor în zonele protejate poate fi doar estimat. Romsilva consideră 
că nu există probleme legate de capacitatea de primire a vizitatorilor în aceste zone care 
se află în administrarea lor şi că există locuri suficiente pentru creşterea controlată fără a 
pune în pericol mediul. 

Tabel 2.2: Ariile protejate – Centre de Informare şi Estimarea numărului de 
vizitatori pe judeţul Hunedoara   
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 Estimarea 
numărului 
de vizitatori 

Centre de 
informare 

Puncte de 
informare 

Parcuri Naţionale  

Valea Jiului 1.000 0 0 

Retezat 12.000 2 2 

Rezervaţii naturale  

Grădiştea Muncelului – 
Cioclovina 

6.000 0 0 

Tara Haţegului  
 Geoparcul Dinozaurilor 

8,000 1 0 

Sursa: Romsilva (Regia Nationala de Padurilor) şi ANT 
În conformitate cu prevederile Legii nr 462 /2001 pentru aprobarea ordonanţei de 

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

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

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

CARTOGRAMA– SITURI DE IMPORTANTA COMUNITARA RETEAUA ECOLOGICA 
EUROPEANA NATURA 2000 IN VIITORUL TZI DHS) 

  
Conform prevederilor Legii nr. 462/18.07.2001, art.5 alin. 2 şi Anexa 1, pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice are drept 
scop ,,protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect 
floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.’’ 
Aceasta conservare este cuprinsa in “Planul de Management al Rezervatiilor” a celor 6 
rezervaţii din TZI DHS intocmite de administratorul pădurilor respective si anume Ocolul 
Silvic Hunedoara     

În planul de     management al acestor    zone protejate  sunt  stabilite : 
- Îmbunătăţirea  calităţii   mediului  Ariilor  Protejate  şi   prevenirea  impacturilor 

negative existente şi viitoare ale turismului 
- Campanii de informare (instruire, seminarii, conferinţe, filme video) despre 

managementul de mediu al cazării turistice şi alte facilitaţi : probleme implicate şi soluţii 
oferite (etichete “eco”, certificare, indicatori de dezvoltare durabila a turismului). 

- Dezvoltarea proiectelor pilot privind etichetele “eco” şi sistemelor de certificare, 
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bazate pe oportunităţile oferite prin finanţările de la UE, de exemplu prin instrumentele 
financiare LEADER şi LIFE. Iniţiativele EU actuale, cum ar fi “Ecolabel” în cazarea 
turistica în Europa (“Floarea” UE) sunt de asemenea bune oportunităţi. 

-Introducerea normelor şi criteriilor de mediu în standardele de clasificare ale 
cazării.  

 

3.4.1.3. TURISMUL MONTAN 
              

Turismul montan poate fi categorisit în: 
3.4.1.3.a. Sporturile de Iarnă 
3.4.1.3.b. Drumeţii (Hiking) 
3.4.1.3.c. Cicloturismul 

Echiparea tehnică pe Romania cuprinde 61 de teleferice – telecabine, telescaune 
şi teleschiuri, care însumează 65 de km lungime  
(faţă de cele 3.696 teleferice în Austria, 3.033 în Franţa, 1.534 în Elveţia) şi aproape 80 
de km de pârtii amenajate  
(faţă de 9.500 km în Austria, şi 2.500 în Franţa). 

Caracteristicile turismului montan romanesc: 
• oferta de servicii învechită, necompetitivă pe piaţa internaţională; 
• structuri turistice de primire cu un grad de uzură înaintat; 
• oferta de agrement săracă şi de slabă calitate; 
• domeniul schiabil neamenajat şi mijloace de transport pe cablu învechite tehnologic; 
• necorelarea între capacităţile de cazare din staţiuni şi dotările pentru sporturi de 
iarnă, care sunt subdimensionate; 
• reţeaua   de   cabane   turistice   este   redusă   şi   cu   structuri   turistice   de   primire 
necompetitive ca dotare şi categorie de confort, etc. 
 

3.4.1.3.a.   Sporturi de iarnă 
 
Judeţul Hunedoara este bine reprezentat de staţiuni montane pentru ski în 

locaţiile: STRAJA , PARÎNG, RÎUŞOR   
Din păcate aceste staţiuni nu sunt încă dotate cu utilaje la standarde performante.  
Cazarea majoritară este doar în pensiuni familiare la 2 stele  
Amenajarea acestor zone de schi nu este suficient de performantă pentru a 

asigura zăpadă naturală suficientă pentru un sezon al sporturilor de iarnă de 3-4 luni. 
Zăpada artificială nu este utilizată. Totuşi, încălzirea climei din ultimele ierni a avut drept 
rezultat căderi de zăpadă sub medie şi chiar producerea zăpezii artificiale a fost dificilă în 
multe zone. 

Se înregistrează o mare cerere pe perioada iernii, în weekend-uri, atunci când 
sunt condiţii de zăpadă favorabile. Aceste staţiuni şi-au limitat zonele de parcare 
respective, ceea ce a condus la o congestionare semnificativă a traficului. Se pare că 
îmbunătăţirea accesului în staţiunile de schi ar avea o influenţă mai mare asupra realizărilor 
acestora decât creşterea capacităţilor de transport pe cablu.                 

  Recomandări  
Îmbunătăţirea standardelor de calitate pentru transportul pe cablu. 

a) Delimitarea exactă a domeniului schiabil în staţiunile turistice în concordanţă cu 
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legislaţia din domeniului mediului şi agriculturii. 
b) Îmbunătăţirea   infrastructurii   specifice   agrementului   şi   creşterea   

numărului   de servicii/structuri specializate pe agrement. 
c) Modernizarea structurilor turistice cu funcţiuni de cazare. 
d) Creşterea  reţelei de cabane  şi  refugii montane în masivele  montane  care nu 

beneficiază de adăposturi. 
În TZI DHS nu sunt staţiuni montane, dar cele menţionate anterior sunt la mai 

puţin de 1 oră distanţă de cele 3 oraşe DEVA; HUNEDOARA; SIMERIA, ceea ce face 
posibilă cuplarea turismului cultural de aici cu cel montan de ski  

 
3.4.1.3.b. Drumeţii (Hiking)  

Deşi necuantificabil din punct de vedere al numărului de excursionişti, traseele 
montane în Carpaţi reprezintă un modalitate populară de distracţie pentru români şi pentru 
unii vizitatori străini. Autorităţile locale sunt responsabile cu marcarea, indicând punctele 
de pornire ale traseelor, precum şi cu întreţinerea acestora. 

Tabel 3.3: Trasee montane în parcurile şi rezervaţiile naturale din judeţul Hunedoara  
Parcuri naturale Trasee 

marcate Rezervaţii naturale Trasee 
marcate 

Defileul Jiului 3 Apuseni 32 

Parcul Naţional Retezat 20 Balta Mică a Brăilei 9 

Există tur operatori şi ghizi montani care promovează vacanţele pe trasee montane. 

În TZI DHS se pot organiza trasee de drumeţii în paralel cu cele de ciclism prin 
pădurile aflate la limita teritoriului administrativ , unind Rezervaţiile Naturale NATURA 2000.  

Un traseu alternativ se poate realiza de a lungul digului rîului Mureş, mai ales în urma 
construirii lacului de acumulare de pe rîu. Acest traseu se include în traseele pietonale din 
noile parcuri urbane (vezi CARTOGRAMA P33 – TRASEE PROPUSE PENTRU 
DRUMETII IN VIITORUL TZI DHS). 

3.4.1.3.c. Cicloturismul 

Spre deosebire de alte ţări din pacate in Romania cicloturismul este aproape 
inexistent. Piste de bicicleta amenajate sunt in numar mic chiar si in orasele mari in afara 
acestora ele nici nu intra in discutie, creand conditii dificile de deplasare.  

Putand fii o alternativa la traditionalele drumetii prin montain biking in judetul 
Hunedoara sunt  creionate asemenea trasee in Munţii Retezat.  

In  cadrul TZI DHS trasee de biciclete se pot realiza ca legaturi intre locatiile 
amenajate pentru turism rural si intarind traseele de drumetii.Se propune crearea unei 
retele ce uneste toate localitarile din TZI DHS pe drumurile nationale si judetene si trasee 
separate realizate prin paduri sau pe culmile dealurilor  ce unesc siturile Natura 2000 
raspandite pe intregul TZI, respectiv urmand traseul digului pe malul raului Mureş, 
accentuat in viitor de construirea lacului de acumulare(vezi CARTOGRAME 10 – 
TRASEE DE BICICLETE PROPUSE IN VIITORUL TZI DHS). 
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           OBIECTIVE ŞI TINTE turismului din Romania 2007- 2026 

1.  Previziuni asupra turismului din Romania  
Previziunile WTTC pentru sectorul Turism şi Călătorii din România sunt în general 

foarte pozitive. Prezentăm în cele ce urmează previziunile de creştere în următorii 10 ani 
exprimate ca rate medii de creştere* în perioada 2007-2016: 

• 7,4% a PIB în Industria Turismului şi a Călătoriilor superioare mediei la nivelul UE 
de 2,4% şi celei la nivel mondial de 3,2% 

• 6,7% a PIB în Economia Turismului şi a Călătoriilor superioare mediei la nivelul UE 
de 3,1% şi celei la nivel mondial de 3,7% 

• 1,7% a locurilor de muncă din Industria Turismului şi a Călătoriilor superioare 
mediei la nivelul UE de 1,0% şi celei la nivel mondial de 1,6% 

• 1,6% a locurilor de muncă din Economia Turismului şi a Călătoriilor superioare 
mediei la nivelul UE de 1,5%, dar inferioare celei la nivel mondial de 1,8% 

• 7,9% a cererii pentru turism şi călătorii superioare mediei la nivelul UE de 3,5% şi 
celei la nivel mondial de 4,2% 

• 8,5% a exporturilor vizitatorilor superioare mediei la nivelul UE de 4,3% şi celei la 
nivel mondial de 4,9% 

• 6,2% a investiţiilor de capital superioare mediei la nivelul UE de 4,2% şi celei la 
nivel mondial de 4,6% 

În conformitate cu aceste date în 2016 se aşteaptă ca industria de turism şi călătorii 
să reprezinte 6,2 miliarde RON (3,4 miliarde USD) ajungând la o contribuţie de 2.4% din 
PIB. În acelaşi timp economia turismului şi călătoriilor va genera 48,4 miliarde RON (4,5 
miliarde USD) cu o contribuţie de 5,8% din PIB. 

3.4.2. Viziunea asupra turismului din TZI DHS 

         Viziunea trebuie să corespundă cu cea naţională şi anume este de a transforma TZI 
DHS  într-o destina’ie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care să 
corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor până 
în 2013 şi  de a realiza o dezvoltare durabilă din punct de vedere a sectorului turistic. 

Obiectivele dezvoltării turismului în TZI DHS 

■ Crearea unei imagini la nivel intern şi extern privind  TZI DSH şi judeţul Hunedoara ca 
destinatie turistică. 
■ Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogăţiile sale de 
mediu, culturale şi de patrimoniu să fie apreciate în prezent şi viitor. 
■ Asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei şi ca un 
generator de noi locuri de muncă 
■ Să conştientizeze populatia din TZI şi judeţul Hunedoara cu privire la bogătiile turistice ale 
regiunii în cauză  
■ Consolidarea rolului Agenţiei Judeţene de Turism ca o organizaţie judeţeană de turism 
eficientă, care să asigure respectarea standardelor de calitate a produselor şi serviciilor, să 
ofere informaţii şi să sprijine sectoarele industriei turistice a judeţului şi implicit TZI DHS 
■ Asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizaţiile de turism locale şi 
intercomunale în dezvoltarea politicii turismului judeţean. Strategii şi planuri. 
■ Crearea unei reţele de centre de informare. 
■ Realizarea unei baze de date la nivel judeţaean a produselor, unităţilor, evenimentelor şi 

 90 



serviciilor atât în industria turistică cât şi în ce priveşte accesul publicului 
■ Dezvoltarea unui sistem performant de clasificare şi evaluare a produselor şi serviciilor 
pentru a asigura furnizarea de produse şi servicii de calitate si introducerea de mecanisme şi 
subvenţii pentru a facilita investiţiile în turism atât din partea investitorilor români cât şi a 
celor străini 
■ Încurajarea autorităţilor municipale, judeţene şi regionale în dezvoltarea planurilor integrate 
de dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor elementelor de infrastructură pentru a evita 
dezvoltarea lipsită de coordonare. 
■ Dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul hotelier 
astfel încât programa să includă satisfacerea necesităţilor pieţei şi asigurarea calificării unui 
număr de personal suficient pentru a respecta criteriile de angajare / pentru completarea 
posturilor vacante 
■ facilitarea dezvoltării unui centru convenţional regional care să permită capitalului şi 
regiuniii să concureze pentru realizarea de întruniri la nivel internaţional 
■ dezvoltarea zonelor montane şi a staţiunilor montane pentru a oferi facilităţi şi atracţii 
oaspeţilor pe parcursul întregului an 
■ Să se asigure că cerinţele turiştilor sunt luate în considerare cu prioritate în dezvoltarea 
sistemului de transport naţional inclusiv a reţelei de drumuri şi căi ferate, a infrastructurii de 
aeroporturi şi porturi 
■ extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes naţional, regional, 
judeţean  în conformitate cu standardele UE şi introducerea de rute turistice tematice 
■ instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea 
facilităţilor oferite de către aceştia oaspeţilor, în special a facilităţilor ospitaliere, de interpretare 
şi de marketing, ca un exemplu pentru toate aceste monumente 
■ crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea artelor 
vizuale şi auditive, în special a festivalurilor tradiţionale şi a evenimentelor folclorice 
 
Pe lîngă dotările de turism  este necesar să se îmbogăţească dotările comerciale din zonă 
(vezi CARTOGRAMA P31 – DOTĂRI SERVICII PROPUSE ÎN TZI DHS)  
 

3.4.3. CLUSTERE ECONOMICE 
 

       Pe linga cele direcţiile de dezvoltare pentru turism, propunerile pentru creşterea 
economică se pot rezuma la promovarea şi susţinerea dezvoltării de clustere economice 
ceea ce presupune:  

 Analiza competitiva la nivel de firme a economiei TZI DHS, pe sectoarele 
identificate prin prezentul studiu, cu scopul confirmării prezenţei unor clustere economice 
emergente si potenţiale conform metodologiei CIPM („cluster initiative project model”).  
Din analiza  sectorială rezultă ca sectoarele cu cel mai bun potential pentru formarea de 
clustere sunt: 

o Industria de fabricaţie confecţii metalice (OEM); 
o Intermedieri financiare si activităţi auxiliare 
o Servicii profesionale; 
o Recuperarea deşeurilor; 
o Fabricarea de produse manifacturiere (OEM) 

Elaborare de strategii de dezvoltare a clusterelor economice la nivelul teritoriului 
zonal interorasenesc si implementarea acestora.  Conform metodologiei CIPM, acestea 
trebuie sa cuprindă cel puţin: 
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o Organizarea si facilitarea de intalniri în cadrul cărora părţile interesate să îsi 
însuşească strategia de dezvoltare a clusterelor, să stabilească structuri  
formale şi / sau informale de organizare şi conducere a clusterului 
(commitet director, program de lucru, intalniri), şi asistenţă în desfăşurarea 
programului. 

o Prestarea de servicii de training in ariile funcţionale ale operării / dezvoltarii 
de clustere, incluzand cel puţin următoarele arii de activitate: 
 Cercetare si networking  
 Creşterea / dezvoltarea cluster-ului 
 Inovatie si tehnologie 
 Educaţie şi training 
 domeniul regulator 

o Asistenţă in dezvolarea continuă a capacităţii firmelor de a susţine 
activitatea clusterului. 

• Servicii de training pentru personalul de conducere si tehnic al participantilor la 
clustere, servicii care să includă următoarele: 
o Management financiar  
o Informatica manageriala 
o Managementul resurselor umane 
o Management general 
o Marketing 
o Comunicare si relatii publice 
o Standarde tehnice si de calitate 

• Servicii de training pe teme specifice, cum ar fi: 
o Colaborarea cu institutii de invatamant si cercetare la nivel local, regional, 

transfrontalier si national 
o Sisteme de clasificari profesionale 

• Dezvoltarea, la nivelul administratiei publice locale sau a asociatiei TZI DHS, a 
capacitatii institutionale de sustinere a dezvoltarii clusterelor economice. 

          Activitatea de sustinere a formarii de clustere, prin natura ei si prin faptul ca 
majoritatea companiilor participante vor fi IMM’uri, sustine doua alte prioritati importante 
ale strategiei: SUSTINEREA ACTIVITATII IMM’URILOR si PROMOVAREA UTILIZARII 
TEHNOLOGIILOR IT. 
 

Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  

 
 
3.5. POTENŢIALUL UMAN 
   
      3.5.1. Resursele de muncă şi populaţia activă – tipurile de activitate    

economico socială 
            

Numarul total de salariati din teritoriul studiat este într-o continuă scădere din 
1991.  
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Conform datelor din situatia existentă este necesară continuarea restructurării 
tipurilor de locuri de muncă, urmând ca locurile dezocupate din industrie să fie 
reintegrate în câmpul muncii în domeniul serviciilor, turismului şi centrelor logistice 
necesare pentru o dezvoltare economică adecvată a zonei. 

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

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

Prin direcţiile de dezvoltare şi planurile de măsuri ce vor urma dezbaterilor publice 
se preconizează crearea de locuri de muncă attractive 

 
3.5.3. Nivelul de instruire    
 
Pentru noile zone rezidenţiale este nevoie de prevederea în PUZ-uri de grădiniţe, 

gimnazii şi licee în conformitate cu normele existente. 
Pentru universităţi este nevoie ca şi numeroasele Facultăţi din Deva să se 

asocieze la o universitate regională puternică pentru a face faţă concurenţei din Europa 
luînd exemplul posibil al Facultăţii din Hunedoara ce este afiliată Universităţii Politehnica 
din Timişoara.   

Trebuie create facilităţi educaţionale pentru adulţi, ca de exemplu cursuri de 
specializare pentru şomerii slab calificaţi aflaţi în căutare de locuri de muncă şi 
mecanisme de prognoză şi identificare a nevoilor viitoare în câmpul muncii. 

E necesară aplicarea unor măsuri active de combatere a şomajului prin 
recalificarea personalului disponibilizat pentru ocuparea unor posturi nou creeate în alte 
domenii, în special servicii, logistică, turism, agroturism. 

Forţa de muncă mai vârstnică existentă trebuie fructificată la nivelul capacităţilor 
deţinute. 

Un aspect foarte important ar fi împiedicarea migrării forţei de muncă calificate, 
mai ales a forţei de muncă înalt calificată spre ţări  membre ale UE şi nu numai, 
deoarece este un proces cu tendinţe de creştere şi având efecte pe termen mediu şi 
lung. 
         Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  

 
 
 
3.6. EVOLUŢIA POPULAŢIEI 

 
      3.6.1. Numărul populaţiei 

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

trei localităţi este de 155,054, ceea ce reprezintă cca 32,2% din populaţia judeţului care 
este de 480.459  locuitori.  
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Prin direcţiile de dezvoltare şi planurile de măsuri ce vor urma dezbaterilor publice 
se va încerca menţinerea stabilizării acestei populaţii şi apoi creşterea ei treptată. Pentru 
2015 se prognozează o creştere maximală la 190.000 locuitori. 

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

                     
3.6.2. Densitatea 
 
Măsurile şi acţiunile propuse în scopul echilibrării densităţilor la nivelul TZI DHS 

sunt: 
1. in zonele existente:  
       - de reducere a  densitatii în zonele rezidentiale de blocuri unde ea este peste 
normeler europene  
       - de mărire a densităţii în zonele rezidenţiale de case individuale pentru a se ajunge 
la o densitate compatibilă cu cea europeană. 
2. in zonele nou propuse : 

- densităti în zonele rezidenţiale de peste 30 unităţi la ha.  
 

3.6.3. Structura populaţiei pe sexe 
             

Prin direcţiile de dezvoltare şi planurile de măsuri ce vor urma dezbaterilor publice 
se preconizează la nivelul TZI DHS crearea de locuri de muncă atractive pentru bărbaţi 
pentru a nu mai pleca în străinătate şi astfel  pentru realizarea echilibrului între numărul 
de femei şi de bărbaţi, ceea ce presupune şi reechilibrarea socială a zonei.    
        

3.6.4.  Structura populaţiei pe grupe de vîrstă 
 
Prin direcţiile de dezvoltare şi planurile de măsuri ce vor urma dezbaterilor publice 

se preconizează crearea de locuri de muncă atractive pentru tinerii cuprinşi în aceste 
grupe de vîrstă (cu precădere a celor în jur de 30 de ani) pentru a nu mai pleca în 
străinătate şi astfel  pentru realizarea echilibrului între forţa de muncă şi locurile de 
muncă disponibile. 

 
3.6.5. Mişcarea naturală a populaţiei   
 
Sporul natural în perioada 1991-1996 a fost pozitiv, urmînd perioada din 1998 

cînd acest spor devine negativ. Acest fenomen a avut un impact de depopulare a 
teritoriului luat în studiu.  
           Începînd cu 2005 această stare se schimbă apropindu-se de un spor natural 
pozitiv care se prefigurează pentru 2008-2015.         
           Măsurile şi acţiunile propuse în scopul echilibrării sporului natural la nivelul TZI 
DHS sunt: 
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          - ridicarea nivelului de trai a populaţiei prin crearea de locuri de muncă pentru 
tinerele familii 
 

3.6.6. Mişcarea migratorie a populaţiei 
 
Se poate estima că prin realizarea TZI DHS atractivitatea din zonă va creste ceea 

ce va face ca o parte din populaţia din localităţile mici să dorească să se stabilească aici. 
Din datele statistice se observă că majoritatea dintre aceia care au fost plecaţi la 

muncă în străinătate în ultimii 5 ani plănuiesc să plece şi în viitor. Oricum procentele atât 
pentru migraţia propriu-zisă cât şi pentru intenţie sunt mici ( de sub 5%). 

Direcţiile de acţiune socială care pot diminua amploarea acestui fenomen de 
scădere a populaţie, mai ales cel rezultat prin migraţie sunt: 

• dezvoltarea unor programe de susţinere a tinerilor, în special a celor 
necăsătoriţi, în sensul creşterii nivelului lor de trai (deşi variabila stare  
civilă nu este un predictor semnificativ, persoanele cu vârsta în jurul a 20 de ani – 
majoritatea necăsătorite – sunt cele mai dispuse să plece); 

• desfăşurarea unor acţiuni de informare a tinerilor asupra acestor programe, 
în licee şi facultăţi. Desfăşurarea acestor acţiuni de informare în licee este necesară 
deoarece mulţi dintre tineri, odată cu terminarea celor 12 ani de şcoală, se văd puşi în 
faţa unei oferte pe piaţa internă a forţei de muncă dezavantajoase pentru ei din punct de 
vedere material, preferând astfel să plece la muncă în străinătate; iar implicarea mass 
mediei în aceste acţiuni de informare nu ar avea efectul dorit deoarece, cum am 
demonstrat anterior în acest capitol, cei care doresc să lucreze în străinătate nu au 
încredere în mass media 

• oferirea de facilităţi (facilităţi fiscale, credite etc.) şi consultanţă gratuită 
tinerilor care vor să înceapă o afacere pe cont propriu – acest program trebuie să vizeze 
în special tinerii care se întorc din străinătate şi ar trebui să se axeze pe valorificarea 
contactelor pe care aceştia le-au stabilit cu angajatorii la care au lucrat. Efectele unui 
program de acest gen ar fi: scăderea ratei de “re-emigrare”, crearea unor noi locuri de 
muncă, dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, creşterea nivelului 
investiţiilor şi creşterea exporturilor. 

Conform datelor din studiul de evaluare ambientală şi planificare urbană  referitor 
la venitul mediu pe familie rezultă că este o strînsă legătură între venitul mediu şi 
emigraţie. Prin dublarea valorii punctului de pensie categoria de pensionari   va avea un 
venit acceptabil ceea ce va determina o dezvoltare a serviciilor din întreagai zonă.  
         Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  

 
 

 
 

3.7. PROPUNERI pentru MOBILITATEA ÎN INTRAVILANUL EXISTENT al 
municipiul DEVA, HUNEDOARA şi al oraşului SIMERIA 

       
       3.7.1. Mobilitatea rutieră. 
        

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

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

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

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

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

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

(Vezi CARTOGRAMA P34 –MOBILITATEA RUTIERA  SI FEROVIARA IN VIITORUL 
TZI DHS 

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

FEROVIARE SUBURBANE – TRAMVAI între linile existente de la Hunedoara şi Deva în 
vederea unei rute de transport în comun.( vezi CARTOGRAMA P34-MOBILITATE 
FEROVIARĂ ÎN VIITORUL TZI DHS,  CARTOGRAMA P35- NOD CALE FERATĂ DEVA 
HUNEDOARA DIMERIA, CARTOGRAMA P 37- MOBILITATE FEROVIARĂ LINIE TREN 
URBAN PROPUS ÎN VIITORUL TZI DHS ) 

 
3.7.3. Transportul în comun  
 
În conformitate cu situaţia de pe teren cuprinsă şi în studiul de evaluare 

ambientală problema transportului în comun este o prioritate pentru TZI DHS.  (vezi 
CARTOGRAMA P38 – TRANSPORTUL ÎN COMUN PROPUNERE 2015, 
CARTOGRAMA P39 – TRANSPORT ÎN COMUN ŞI RAZĂ DE INFLUENŢĂ ÎN 
VIITORUL TZI DHS) 

Deficienţele din situaţia existentă se pot rezolva: 
- prin crearea unor noduri de schimb între diferitele tipuri de transport în comun  în 

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

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

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

- realizarea unui sistem de piste de biciclete atît între localităţi cît şi în interiorul 
acestora. (vezi CARTOGRAMA P.32. – PISTE DE BICICLETE - PROPUNERE 2015) 
         Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS . 
 

3.7.4.. Mobilitatea pietonală-drumetii  
        
            În nici una din localităţile din arealul studiat nu există o reţea urbană şi 
interurbană pietonală, ci doar fragmente ca în Deva.  
            In Deva in urma unui PUZ pentru zona Centrala ce urmeaza a fi realizat trebuie 
identificata portiunea care urmeaza a fi pietonizata.   
            In Hunedoara in urma unui PUZ pentru zona Centrala ce urmeaza a fi realizat 
trebuie identificata portiunea care urmeaza a fi pietonizata.   
            Deşi necuantificabil din punct de vedere al numărului de excursionişti, traseele 
urbane  si extraurbane reprezintă un modalitate populară de distracţie pentru români şi 
pentru unii vizitatori străini.  Autorităţile locale din TZI DHS sunt responsabile cu 
marcarea, indicând punctele de pornire ale traseelor, precum şi cu întreţinerea acestora 
pentru a introduce aceasta modalitate pentru petrecerea timpului liber. 
            În TZI DHS se pot organiza trasee de drumeţii în paralel cu cele de ciclism prin 
pădurile aflate la limita teritoriului administrativ, unind Rezervaţiile Naturale NATURA 2000.  

Un traseu alternativ se poate realiza de a lungul digului rîului Mureş, mai ales în urma 
construirii lacului de acumulare de pe rîu. Acest traseu se include în traseele pietonale din 
noile parcuri urbane (vezi CARTOGRAMA 09 – TRASEE PROPUSE PENTRU 
DRUMETII IN VIITORUL TZI DHS). 
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3.7.5.. Mobilitatea pe piste de biciclete  
        
         Spre deosebire de alte ţări din pacate in Romania utilizarea bicicletelor in spatiul 
urban pentru mobilitate si extraurban pentru drumetie este aproape inexistenta.  
        In spatiul urban a celor 3 localitati trebuie realizate o retea de piste de biciclete de 
trei categori si anume categoria I retea majora, categoria II retea de cartier, categoria III 

retea in zone rezidentiale .du dimensiuni si si si anume  
        In  cadrul TZI DHS trasee de biciclete se pot realiza ca legaturi intre locatiile 
amenajate pentru turism rural si intarind traseele de drumetii.  Se propune crearea unei 
retele ce uneste toate localitarile din TZI DHS pe drumurile nationale si judetene si trasee 
separate realizate prin paduri sau pe culmile dealurilor  ce unesc siturile Natura 2000 
raspandite pe intregul TZI, respectiv urmand traseul digului pe malul raului Mureş, 
accentuat in viitor de construirea lacului de acumulare (vezi CARTOGRAME P32 – 
TRASEE DE BICICLETE PROPUSE IN VIITORUL TZI DHS). 
           Putand fii o alternativa la traditionalele drumetii prin montain biking in judetul 
Hunedoara sunt  creionate asemenea trasee in Munţii Retezat.  
 
 
 
 

3.8. ZONAREA PE FOLOSINŢE  ÎN INTRAVILANELE NOU PROPUSE   
     

Suprafeţele nou introduse  (vezi CARTOGRAMA P40 – ZONE DE DEZVOLTARE 
MAXIMĂ 2025 ÎN VIITORUL TZI DHS, CARTOGRAMA P41 – PROPUNERILE 
DENUMIRI PENTRU ZONELE DE DEZVOLTARE MAXIMĂ 2025 ÎN TZI DHS,) in 
intravilan sunt destinate urmatoarelor funcţiunii: 
- zone rezidenţiale (ZR): 
           -(Ljp) cu înălţime joasă (P+1+M) 
           -(Lmp) cu înălţime mică (P+2, P+3+M)   
           -(Lîm) cu înălţime înaltă (>P+4)           
- zone pentru instituţii publice şi servicii (IS): 
           -(ISp) propuse          
           -(ISr) reconversie                     
- zone mixte (ZM): servicii, unităţi productive nepoluante, unităţi comerciale 
- zone unităţi industriale (ZI): 
           -(Ip) propuse 
- zone unităţi agricole (ZA): 
           -(Ap) propuse 
- zone parcuri, complexe sportive, amenajări peisagere (ZP): 
           -(Ppp) parcuri, grădini publice, scuaruri, spaţii verzi aliniamente propuse 
           -(Psp) dotari de sport, agrement propuse 
           -(Pfp) pădure propusă (forestier) 
           -(P) plantaţii de protecţie propuse 
- zone gospodărie comunală (ZGC): 
          -(GCp) cimintire propuse 
- zone pentru echipare tehnico edilitară (ZTE): 
          -(Tep) propuse 
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- zone pentru căile de comunicaţii şi căile aferente (ZCC): 
          -(CCmp) căi de comunicaţii rutieră propuneri 
          -(CCfp) căi de comunicaţii feroviare şi construcţi aferente propuse 
          -(Ccap) căi de comunicaţii aeriene propuse 
          -(CCmp) căi de comunicaţii navale propuse        
- zone cu destinaţii speciale (S) 
          -(Sp) propuse 
           În 2015-2025 suprafaţa intravilanului municipiului Deva va fi de 3.601 ha care 
reprezintă 60% din teritoriul administrativ al municipiului Deva adică o creştere de 
100,01% faţă de 2007. Suprafeţele nou propuse pentru a fi introduse în intravilan pănă in 
2015-2025 sunt situate la nord între drumul naţional DN 7 care leaga Deva de Simeria şi 
răul Mureş, căt şi în sud-est in zona Archiei şi în zona Cristurului.   
          În 2015-2025 suprafaţa intravilanului municipiului Hunedoara va fi de 2.838 ha 
care reprezintă 29,1% din teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara adică o 
crestere de 35,6% faţă de 2007. Suprafeţele nou propuse pentru a fi introduse în 
intravilan pînă în 2015-2025 sunt situate in zona Peştişul Mare, Bîrcea Mică şi în zona 
Valea Seacă. 
           În 2015-2025 suprafaţa intravilanului va fi de 2.259 ha care reprezintă 45,4% din 
teritoriul administrativ al oraşului Simeria adică o creştere de 246% faţă de 2007. 
Suprafeţele nou propuse pentru a fi introduse in intravilan pana in 2015-2025 sunt situate 
in est intre raul Strei si paraul Strei, pe ambele parţi ale drumului DN 7, si un zona Uroi 
(vezi CARTOGRAMA P41 -PROPUNERE DENUMIRI PENTRU ZONE DE 
DEZVOLTARE MAXIMA 2025 IN VIITORUL TZI DHS, CARTOGRAMA P42 – ZONE DE 
DEZVOLTARE CU PRIORITATE 2015 ÎN VIITORUL TZI DHS )  
          Evident că această suprafaţă posibilă este mult peste necesarul de dezvoltare 
spaţială a viitorului previzibil al TZI DHS.  Urmează ca administraţiile locale funcţie de 
oportunităţile de minimizare a cheltuielilor banilor publici să optimizeze această creştere 
spaţială. (vezi CARTOGRAMA P42 – ZONE DE DEZVOLTARE CU PRIORITATE 2008-
2015 IN VIITORUL TZI DHS) 
         Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
 
 
          
 

 
 
3.9.   RISCURILE NATURALE ÎN TZI DHS 

 
3.9.1.  Alunecări de teren 

 
In conformitate cu datele obtinute, zona afectata de lunecarile de teren este in 

jurul strazii Crangului Deva, între Deva şi Archia şi între Barcea Mare şi Bacia. (vezi 
CARTOGRAMA E  -ZONE CU ALUNECĂRI DE TEREN ÎN VIITORUL TZI DHS 2007).  
Pentru prima zona (Cringului) este in curs de elaborare un studiu de fezabilitate  pentru 
consolidarea acestui teren instabil şi s-a propus instituituirea unei interdicţii temporare 
pînă la definitivarea proiectului ce conţine RISCURILE NATURALE. Pentru celelalte 
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zone s-a instituit interdicţie permanentă.  
     
3.9.2.  Zone inundabile 
 
În conformitate cu datele obţinute referitoare la inundaţii situaţia se prezintă astfel: 

- Zona inundabila  a raului  Mures (2a) pe malul stang, intre podul rutier spre Brad si raul 
Strei. Intre podul rutier spre Brad si raul Cerna s-a construit  digul care controleaza 
inundatiile. Intre raul Cerna si raul Strei din cauza lipsei unui dig exista pericolul 
inundatiilor pe suprafata terenurilor agricole adiacente 
- Zona inundabila a raului Cerna (2b), incepe din dreptul localitatii Pestisul Mare pe 
ambele laturi, ajungand pana la varsarea in Mures. De la intersectia cu calea ferata pana 
la Mures exista digul pe malul stang inspre Deva. Exista pericolul inundatiilor pe ambele 
maluri ale raului Cerna din dreptul Combinatului Siderulgic Hunedoara pana la calea 
ferata cu risc crescut pentru zona construita de la Santuhalm, si pe versantul drept de la 
calea ferata pana la Mures. 
- Zona inundabila a raului Strei (2d), pe teritoriul administrativ al Simeriei afecteaza 
ambele maluri 
- Zona inundabila a canalului Strei (2c), afecteaza ambele maluri cu precadere intre 
intrarea pe terenul administrativ al Simeriei pana la calea ferata, in care se gasesc 
locuinte 
- Zona inundabila a paraului Petac (2e) afecteaza ambele maluri cu posiblitate de 
inundare a locuintelor si a zonei industriale 

C. Zone mlăştinoase 
           În conformitate cu datele obţinute referitoare la zonele  mlăştinoase situaţia se 
prezintă astfel: 
- Zona mlastinoasa din dreptul digului de la raul Mures (3a), dintre halda de steril din 
dreptul podului spre Brad si raul Cerna, rezultata din cauza cotei ridiate a apelor freatice  
- Zona mlastinoasa a paraului Ursului (3b), din dreptul satului Archia pana la varsarea in 
Cerna afecteaza ambele maluri 

          - Zona mlastinoasa a paraului Manarau (3c), pana in dreptul  localitatii Pestisul Mare pe 
ambele laturi 

                      În toate aceste zone s-au prevăzut fie acumulări de ape din ploi sau din 
canalizarea pluvială, fie amenajări peisagere (vezi CARTOGRAMA. P8 -  ACUMULĂRI 
APE IN CAZ DE PLOI ABUNDENTE – ZONE PEISAGISTICE)  
             Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  

 
 
  

 
3.10.  DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

 
3.10.1. Gospodarirea complexă a apelor 

          La prezenta documentaţie s-a obţinut avizul favorabil de la APAPROD SA nr 
12588 din 05.11.2007 fără condiţii  şi avizul de Gospodărie a Apelor  nr 42 / 01.02.2008 
de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A APELOR ROMANE –DIRECŢIA APELOR 
MUREŞ  cu următoarea observaţie:   la următoarea fază de elaborare a documentaţiei 
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de sinteză, precum si la executarea fiecărui obiectiv de investiţii din cele menţionate în 
PATZI, se va solicita, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmite 
conform Ordinului Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor 661/2006, avizul de 
Gospodărire Apelor, solicitare ce va sta în atenţia adminitraţiilor locale. 

 
3.10.1.1. Amenajari la sursele de apa 

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

modernizare in scopul asigurarii in permanenta a unui debit de apa tratata de 1000 l/s. 
Pentru aceasta este necesar sa se imbunatateasca sistemul de decantare actual precum 
si automatizarea sistemului de tratare a apei.  
        Este necesar un studiu care sa concluzioneze daca actuala  Statie de tratare Batiz  
trebuie mentinuta sau trebuie dezafectata. (vezi CARTOGRAMA   P43 -  SURSE DE 
CAPTARE APĂ ŞI STAŢII DE TRATARE PENTRU VIITORUL TZI DHS)  
 

3.10.1.2. Transportul a apei intre surse  
 
Prin cresterea pana la 1000 l/s a debitului furnizat de statile de tratare, 

capacitatea de transport gravitational al aductiunilor va fi depasita. Pentru transportul 
unui debit de apa mai mare exista solutia pomparii, mentinand aceeasi conducta, sau 
solutia executarii pe un traseu paralel a unei alte aductiuni. Solutia optima trebuie 
stabilita prin studii de specialitate. Se propune totusi reabilitarea tronsoanelor cu 
probleme.  

 
3.10.1.3. Inmagazinarea apei 

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

interurban propus, rezervoarele existente nu sunt suficiente. Se propune amenajarea 
unor noi rezervoare la  Archia, Cristur-Vest, Barcea Mare si Barcea Mica, Pestisu Mare, 
in partea de est a Hunedoarei, pentru zona Roci-Deva. (vezi CARTOGRAMA  P44 -  
REZERVOARE  DE APA  PROPUS 2015) 
 

3.10.1.4. Distributia apei 
 
Fiecare dintre rezervoarele propuse va avea o retea de distributie aferenta 

echipata cu hidranti de incendiu. 
Rezervorul localitatii Santuhalm se impune a fi reabilitat corespunzator. 
 

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

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

Întrucît pentru apele pluviale din noile zone ce vor fi urbanizate se propune 
creerea unor lacuri de acumulare pe fostele terenuri mlăştinoase care devin astfel 
amenajări peisagistice (vezi CARTOGRAMA P8 . -  ZONE CU ACUMULĂRI APE ÎN 
CAZ DE PRECIPITAŢII ABUNDENTE ZONE PEISAGERE ÎN VIITORUL TZI DHS) 
         Cele două staţii de epurare pentru Deva şi Hunedoara vor fi modernizate şi aduse 
la standardele europene   (vezi CARTOGRAMA  P45 - STAŢII DE EPURARE PROPUS 
2015) 

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

110 kV/ 20 kV.  
- lucrări de reabilitare a reţelelor electrice existente; 
- modernizarea posturilor de transformare. 
Odată cu dezvoltarea spaţială se impune amplificarea instalaţiilor electro - 

energetice prin amplasarea de noi posturi de transformare urbane racordate prin reţele 
de medie şi joasă tensiune şi prelungirea reţelelor de iluminat public.  

În zonele cuprinse în cadrul dezvoltării urbane străbătute de reţele electrice de 
medie şi înaltă tensiune, se va ţine seamă de culoarele de interdicţie de construire 
figurate în planşa de reţele edilitare. Pentru amplasarea construcţiilor în vecinătatea lor, 
la solicitarea autorizaţiei de construire, se va cere avizul de specialitate. 

Documentaţia a primit avizul Avizul favorabil COMPANIEI NAŢIONALE DE 
TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,  Nr. 7876 / 16.11.2007 cu următoarele 
condiţii: 

1. În zona de siguranţă a staţiilor electrice de transformare 220/110 kv Peştiş, 
220/110 kv Hăşdaş şi 220 kv Oţelărie nu se vor realize nici un fel de construcţii fără 
avizul TRANSELECTRICA. Conform Ordinului nr. 4/2007 ANRE- “Norma tehnică privind 
delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice – 
Revizia 1”, art 16, zona de siguranţă pentru o staţie electrică este definitivă ca fiind 
zona extinsă în spaţiu, delimitată la distanţa de 35m de gardul de imprejmuire al 
staţiei, pe fiecare latură   

2. în zona de siguranţă a LEA 400kv Mintia-Sibiu, LEA 400(220)kv Retezat-Hăşdat, 
LEA 220 kv d.c. Mintia- Hăşdat (comună parţial cu LEA 220kv Mintia- Alba, LEA 220kv 
Peştiş- Oţelerie şi LEA 220kv Hăşdat- Oţelerie), LEA 220 kv d.c. Peştiş-Mintia, LEA 
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220kv Mintia- Alba(parţial comună cu LEA 220kv Mintia –Hăşdaş), LEA 220 kv Peştiş- 
Oţelerie (comună parţial cu LEA 220 kv Mintia –Hăşdat şi LEA 220 kv Hăşdat-Oţelărie), 
LEA 220 kv Peştiş- Hăşdat (comună parţial cu LEA 220 kv Baru Mare-Hăşdat), LEA 220 
kv Hăşdat –Oţelărie (comună parţial cu LEA 220 kv Mintia- Hăşdat şi LEA 220 kv Peştiş- 
Oţelerie) şi LEA 220kv Baru Mare –Hăşdaş (comună parţial cu LEA 220 kv Peştiş-
Hăşdat) nu se vor realize construcţii şi dotări edilitar-urbanistice fără a se solicita 
avizul C.N.T.E.E. “Transelectrica” –Sucursala Transport Timişoara pentru planurile 
de detaliu aferente.   

3. Pentru activităţile economice care au caracter poluant şi pentru activităţile sportiv-
recreative de genul zbor cu paraplanta, balonul sau deltaplanul care se dezvoltă în zona 
studiată, se va solicita de asemeni avizul C.N.T.E.E.”Transelectrica”- Sucursala 
Transport Timişoara. 

4. Conform Legii nr 13/2007 „Legea energiei electrice” art.16 şi 19 
TRANSELECTRICA beneficiază  de dreptul de uz şi servitute asupra terenului pe toată 
durata de existenţă a capacităţilor energetice inclusiv cu ocazia retehnologizării 
instalaţiilor, reparaţiei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie şi pentru mentenanţa 
instalaţiilor. 

5. În planul cu reglementări edilitare anexat la prezentul aviz de amplasament au 
fost figurate instalaţiile de transport energie electrică ce apartin C.N.T.E.E. 
„Tranelectrica”- Sucursala Transport Timişoara. 

Zona de siguranţă în care activităţile economice şi de construire sunt restricţionate 
şi condiţionate este stabilită în conformitate cu Legea 13, art 20 şi Normativul NTE 
03/04/00-„Normativ pentru construirea liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni 
peste 1000v” aprobat prin Ordinul 32/17.11.2004 al Preşedintelui ANRE, art 137 şi este 
constituită, în plan orizintal, de un culoar terestru longitudinal cu dimensiunea de 
75m (37,5m stînga-dreapta faţă e axul liniei ) pentru LEA 400KV şi de 55m(27,5 
stînga dreapta faţă de axul linii) pentru LEA 220 kv, precum şi de spaţiul aerian de 
deasupra acestui culoar  

Documentaţia a primit avizulul favorabil  ENEL DISTRIBUTIE BANAT Nr 
30/14.11.2007 (cuprins în anexă) cu următoarele condiţii: 
           1.    Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul dumneavoastra, se 
poate face cu respectarea urmatoarelor conditii: 

- pentru fiecare constructie se va realiza in conformitate cu 
documentatia „Plan de amenajare a teritoriului zonal interorasenesc Deva-Simeria-
Hunedoara” se va solicita avizul de amplasament al ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA – 
UTR Deva. 

- Amenajarea teritoriului zonal interorasenesc se va face cu respectarea 
zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, reglementate de 
Ordinul ANRE nr.4/9.30.2007, si respectiv de normativele specifice tipurilor de instalatii 
electrice (existente sau propuse). 

2. Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cablu se vor face 
numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea UTR Deva cu respectarea 
normelor de protectia muncii specifice.In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va 
suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si 
consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti 
precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura. 
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3. Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe 
baza de comanda data de solicitant(executant) UTR Deva asigura asistenta tehnica 
suplimentara Nu este cazul. 

4. Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul 
executiei lucrarilor. 

5. In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant 
rezultat din sapaturi, echipamente, etc. Care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele 
vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub 
tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.  

6. Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe 
care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune 
si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate 
instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii 
instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor 
din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente 
tehnice si de munca. 

7. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru 
alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se 
dezvolta(cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la UTR Deva aviz 
tehnic de racordare. 

Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul Fisei de Solutie 
sau Studiul de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110kV, MT sau extindere 
de retele de JT. 

La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire a 
obiectivului, proiectantul general va mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de 
construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica. 

8. In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin 
SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de 
amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, 
HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).” 
           Se vor ţine cont de condiţţile celor 2 societăţiil la viitoarele documentaţii supuse 
avizări de către beneficiarul lucrării. 

 

 
3.10.4. Alimentarea cu căldură  
 

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

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

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

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

- creerea un dispecerat general unde să se concentreze în timp real toate 
datele; 

- înlocuirea reţelelor termice exterioare cu o vechime de 15-20 de ani  
- montatrea peste tot conducte de recirculaţie a apei calde de consum; 
- înlocuirea unor tronsoane de conducte de termoficare amplasate subteran 

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

           Reabilitarea termica a cladirilor in Deva este in curs de realizare.  
 

3.10.5. Gospodăria comunală – salubritate 
 

           Amplasamentul propus pentru Staţia de sortare, reciclare şi tratare a deşeurilor 
menajere şi asimilate se află în extravilanul oraşului Simeria, pe teritoriul satului 
aparţinător Bârcea Mare, la distanţe de peste un 1 km faţă de orice locuire.  
           Alegerea amplasamentului a ţinut seamă de următoarele criterii: situarea în 
centrul de greutate faţă de cele trei localităţi; distanţa corespunzătoare de protecţie faţă 
de zonele locuite; condiţii favorabile geotehnice, hidrologice, vânturi dominante; existenţa 
unei surse de apă – emisar pentru evacuarea apelor. 
           Din punct de vedere al crematoriilor spitaliceşti care generează o poluare 
necontrolată a atmosferei până la încheierea perioadei de tranziţie obţinută pentru 
închiderea crematoriilor neconforme din spitale, care este sfârşitul anului 2008,.  

Suprafaţa estimată a fi ocupată de deponeul ecologic va fi de peste 50 ha, teren 
aflat în proprietatea Primăriei Simeria. Deponeul va avea capacitatea estimată pentru 30 
ani în condiţiile calcului de suprafaţă necesară . 

Deşeurilor de producţie este exemplificată în tabelul de mai jos: 
Deseuri de productie   2001 2002 2003 2004 2005 
TOTAL 5334193 5837500 2270758 3072001 2937236 

 
O evoluţie pozitivă se estimează a se înregistra în creşterea gradului de colectare 

a deşeurilor prin extinderea gradului de acoperire cu servicii de salubritate. 
Din proiectare vor fi prevăzute compartimentarea în casete zilnice, evacuarea apelor de 
suprafaţă, hidroizolarea bazei, taluzurilor, captarea levigatului prin drenaje şi re-
depunerea lui pe suprafaţa de depozitare, sortarea deşeurilor, compactarea 
corespunzătoare, zona pentru spălarea şi dezinfectarea maşinilor de transport. (vezi 
CARTOGRAMA P46–PROPUNERE AMPLASAMENT DEPONIE ECOLOGICĂ ÎNTRE  
BÎRCEA MICĂ ŞI BĂCIA) 
 

3.10.6  Alimentare cu gaz 
 

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

1- Conf. „Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelorde alimentare 
din amonte şi de transport gaze naturale” (norme tehnice aprobate prin decizia 
preşedintelui ANRGN nr.1.220/2006 distanţa minimă pe orizontală dintre axul conductei 
de gaze naturale şi diferitele obiective este: 
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-construcţii industriale, sociale, administrative -20m 
-locuinţe individuale -20m 
-parcări auto- 6m 
-staţii electrice şi posturi de tranformare a energiei electrice -20m 
-paralelism cu drumuri: 
                   - drumuri comunale, publice -18m  
                    - drumuri private -6m 
-depozite de gunoaie – 50m 

2. 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 ) , 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” SA Mediaş, cu datele de identificare ale 
solicitantului şi obiectivului solicitării; 
-un memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere 
-certificat de urbanism copie 
-plan de incadrare în zonă, la scara 1:25.000 sau 1:10.000  
-plan de situaţie (la scara 1:500) care să cuprinda amplasarea construcţiilor în perimetrul 
propus, precum şi drumurile de acces aferente 

3. La intersecţia conductelor cu drumurile de acces la obiective, acestea vor fi 
protejate în tub de protecţie conf STAS 9312-87 

4. Planurile vor fi vizate de subunitatea noastră de exploatare teritorială: Sector 
Deva, str. George Enescu, nr.27, mun Deva, zel 0254/21.81.30, iar documentaţia va fi 
analizată şi avizată de SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaş 

- Dacă în urma lucrărilor prevăzute în PATZI DHS se avariază sau se deteriorează 
conductele Dn 500mm Vest I, Dn 350mmm Simeria- Mintia, Dn 250mm Racord SRM 
Santandrei, Dn 200mm Simeria-Hunedoara I şi/sau instalaţiile existente, veţi 
suportacontravaloarea pagubelor produse, inclusiv costurile datorate atît pierderilor de 
gaze naturalr, cît şi pe cele datorate procesului de restabilire a funcţionalităţii elementelor 
afectate. 

Prezenta documentaţie a primit avizul favorabil de la E ON GAZ DISTRIBUŢIE 
DEVA  cu nr R 5320/ 20.03.2008 (prezent în anexă) cu următoarele condiţii: 

1 .E.ON Gaz Distribuţie - Centrul Operaţional Deva deţine reţele de distribuţie 
gaze naturale, presiune medie si presiune redusa cu diametre cuprinse intre DN 60 si 
DN 508. 

2.Conductele reţelelor si a branşamentelor de gaze naturale sunt realizate din otel 
si polietilena de inalta densitate. 

3.Aceste reţele exista in localităţile Deva, Hunedoara, Simeria, Cristur, Archia, 
Santuhalm, Pestis, Barcea Mare, Hasdat, Racastie, Bos, Uroi, carpinis, Saulesti, 
Santandrei. Pentru localitatea Barcea Mica, E.ON Gaz Distribuţie nu deţine licenţa de 
distribuţie si furnizare gaze naturale. 

4.Având in vedere, extinderea zonelor de locuit, apariţia cartierelor rezidenţiale si 
a noilor obiective industriale, este necesar sa se prezinte P.U.Z-uri pentru fiecare zona 
noua si ordinea de prioritate, pentru stabilirea unor planuri comune cu toţi furnizorii de 
utilităţi, in vederea prevederilor investiţiilor pentru extinderea sistemului de alimentare cu 
gaze naturale. 
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5.In prezent sunt zone in care se realizează ansambluri de locuinţe fara P.U.Z., 
astfel ca dezvoltarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale se face haotic. 

Condiţiile celor 2 Societăţi vor fi în atenţia administraţiilor locale  
 

3.10.6  Alimentare cu gaz 
 

Prezenta documentaţia a primit  aviz favorabil Nr. 17115/225/06.12.2007 de la 
Societatea naţională de transport gaze naturale “Transgaz” SA Mediaş, (cuprins în 
anexă) cu următoarele condiţii : 

Având în vedere importanţa deosebită a reţelei de cabluri telefonice proprietatea 
ROMTELECOM, cît şi faptul că acestea pot fi afectate de lucrările proiectate conform 
documentaţiei prezentate, ROMTELECOM este de acord cu această lucrare numai în 
condiţiile îndeplinirii unor măsuri de protejare a reţelelor telefonice subterane sau aeriene 
în conformitate cu normativele existente în vigoare. 

Prezentele propuneri cuprinse în acest capitol au fost introduce în PROGRAMUL 
DE MĂSURI ŞI EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  

 
 

 
3.11. PROBLEME ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - REDUCEREA POLUĂRII 
(vezi CARTOGRAMA P47 – CONSERVAREA MEDIULUI  -PROPUNERI EXTRAS 
PATJ 1998 
 

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

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

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

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

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

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

epurare, a deponiei nou propuse, a haldelor în exploatare 
-realizarea de piste pentru biciclişti 
-realizarea de delimitare a zonelor rezidenţiale în care traficul de transit este 

interzis 
-realizarea de aliniamente stradale cu arbori pe toate străzile nou create 
-odată cu realizarea autostrăzii şi a centurii pentru Hunedoara traficul greu 

eliminat din localităţi  
 

 107 



      
 
 
 

 3.11.2. Reducerea surselor de poluare a apei 
 

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

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

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

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

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

ochiuri de apă- special amenajate  
 

3.11.2.2. Staţii de epurare 
              

Retehnologizarea staţiilor de epurare de la Sântuhalm pentru Hunedoara şi 
Simeria şi cea de la Deva pentru atingerea parametrilor de calitate ai apelor epurate şi 
de procesare a nămolurilo   (vezi CARTOGRAMA  P45 -  STAŢII DE EPURARE 
PROPUS 2015) 
 

3.11.3. 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 (vezi CARTOGRAMA P46–
PROPUNERE AMPLASAMENT DEPONIE ECOLOGICĂ ÎNTRE  BÎRCEA MICĂ ŞI BĂCIA) 
 

3.11.4. Reducerea poluării sonore 
 

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

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

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

-  întreţinerea reţelei stradale. 
          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 TZI DHS prin:           

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

- plantarea perdelor forestiere la autostradă şi centură de 100m lăţime 
 
3.11.5. Reducerea poluării industriale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezentele propuneri au fost introduce în PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI 
EŞALONAREA LOR  PENTRU  PATZI DHS  
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3.12. 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: 
 
1. ÎNCHIDEREA ŞI REFACEREA PEISAGISTICĂ A DEPONIILOR EXISTENTE  
2. REALIZAREA DE INDIGUIRI PE RÎUL CERNA, MUREŞ ŞI STREI 
3. STABILIZAREA TERENURILOR CONSTRUITE CU RISC DE ALUNECARE  
4. ÎNCHIDEREA TREPTATĂ A HALDELOR, BALASTIERELOR, CARIERELOR DIN TZI 
DHS 
5. MODERNIZAREA STAŢIILOR DE EPURARE EXISTENTE (DEVA, HUNEDOARA) 
6. ÎMPĂDURIRI COLINARE 
7. REALIZAREA DE PERDELE FORESTIERE DE PROTECŢIE (HALDA  DE STERIL 
DE PE DN7 LA INTRARE IN DEVA, LA STAŢIILE DE EPURARE PENTRU DEVA ŞI 
HUNEDOARA) 
8. FERTILIZAREA TERENURILOR RURALE AGRICOLE CE SE PĂSTREAZĂ 
9. TRATAREA PEISAGISTICĂ A ALBIEI RÎULUI  MUREŞULUI ŞI CERNEI  
10. TRATAREA PEISAGISTICĂ A TERITORIULUI ADIACENT A REZERVAŢIEI 
NATURALE DEALUL BEJAN 
11. TRATAREA PEISAGISTICĂ A TERENURILOR MLĂŞTINOASE DE PE PÎRÎUL 
URSULUI, PÎRÎUL ALMAŞU ŞI RÎUL CERNA 
 
 
 

Prezenta documentatie a primit avizul nr 2 din 16.05.2008 de la Ministerul 
Lucrarilor Publice si Locuintelor –Directia Generala Dezvoltare Teritoriala cu urmatoarele 
conditii:  

“PATZI DHS va fi completat cu Strategia de dezvoltare teritorială şi cu programul 
de măsuri cu stabilirea responsabilitatilor de realizare , avînd în vedere următoarele: 

Obiectivele strategice generale care vizează dezvoltarea tertoriului 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 declajelor 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. 

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. 

Obiectivele pentru domeniile ţintă şi pentru componentele acestoara trebuie să 
răspundă problemelor şi disfuncţionalităţilor identificate şi să se încadreze în obiectivele 
strategice generale precum şi în obiectivele de protecţie a mediului stabilite în legislaţia 
specifică în vigoare, precum şi în documentaţiile programatice şi de elaborare de 
autorităţile pentru protecţia mediului. 
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- după elaborarea Strategiei documentaţia va fi prezentată la o nouă şedinţă de 
avizare a  Comisiei de Amenajare a Teritoriului, Urbanism şi Arhitectură a 
MDLPL. 

- Beneficiarul cît şi autorul documentaţiei ce face prezentul aviz vor avea în 
vedere ca recomandările tehnice făcute de emitenţii tuturor avizelor să fie 
introduse înainte de aprobare, în conformitate cu prevederile legale. 

- Documentaţia va fi aprobată în confoemitate cu prevederile Legii nr 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului   cu completările şi modificările 
ulterioare. 
În conformitate cu acest aviz au fost introduse toate recomandările tehnice 

făcute de emitenţii tuturor avizelor  , în conformitate cu prevederile legale 
Deasemeni proiectantul a pus la dispoziţie o propunere de  Strategia de 

dezvoltare teritorială şi cu programul de măsuri urmînd ca beneficiarul impreună  cu 
autorităţile administraţiei publice locale implicare în proiect să stabilească 
responsabilităţile de realizare pe termen mediu şi lung în vederea asumării ei politice 

 Prezenta documentatie a primit avizul nr 2 din 16.05.2008 de la Ministerul 
Lucrarilor Publice si Locuintelor –Directia Generala Dezvoltare Teritoriala cu urmatoarele 
recomandări:  

“Consiluil Judeţean Hunedoara va dispune corelarea reglementărilor din Planurile 
Urbanistice Generale ale unităţilor administrative teritoriale avute în vedere de prezenţa 
documentaţie, cu prevederile şi Strategia de dezvoltare teritorială şi programul de măsuri 
cu stabilirea responsabilităţilor de realizare ale “PLAN DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI ZONAL INTERORĂŞENESC –DEVA-HUNEDOARA- SIMERIA PATZI 
DHS” 

În conformitate cu recomandările din acest aviz, CJH va avea în vedere ca PATZI 
DHS sa fie completat cu Strategia de dezvoltare teritorială şi cu programul de măsuri cu 
stabilirea responsabilitatilor de realizare, si va urmarii corelarea reglementărilor din 
Planurile Urbanistice Generale ale unităţilor administrative teritoriale avute în vedere de 
prezenţa documentaţie, cu prevederile şi Strategia de dezvoltare teritorială şi programul 
de măsuri cu stabilirea responsabilităţilor de realizare ale “PLAN DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI ZONAL INTERORĂŞENESC –DEVA-HUNEDOARA- SIMERIA PATZI 
DHS” 

 
 
 

 
INTOCMIT  
DR ARH RADU RADOSLAV 
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