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CAPITOLUL 1. 

STAREA ECONOMICĂ 
 

 

1.1. EVOLUȚIA PRINCIPALELOR SECTOARE ECONOMICE 
 

 

a) INDUSTRIE 
 

 

a.1.PRINCIPALII INDICATORI STATISTICI IN INDUSTRIE 
(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

   

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ   
 

Pe anul 2016 producţia industrialǎ a fost cu 3,8% mai mare decât cea realizatǎ în perioada 

corespunzǎtoare din 2015.  

                                                                   -%-                                                                                                                                    

 2015/2014 2016/2015 

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (serie brută)  100.9 103.8 

INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN 

INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI 

PIAŢA EXTERNĂ) 

 

101.3 

 

103.7 

 

Creşteri de producţie în anul 2016  faţă de anul 2015 au înregistrat ramurile: alte activităţi 

extractive, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea substanţelor şi a produselor 

chimice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea altor produse din minerale 

nemetalice, industria metalurgică, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 

fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, fabricarea altor 

mijloace de transport, fabricarea de mobilă etc.iar scăderi: extracţia cărbunelui, industria 

alimentară, fabricarea băuturilor, fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte, fabricarea încălţămintei, industria de prelucrare a lemnului, repararea, întreţinerea şi 

instalarea maşinilor şi echipamentelor, producţia de energie electrica şi termică etc. 

În anul 2016, s-au livrat produse în valoare de 5224 milioane lei. 

 

Stocul de produse finite existent la producători la finele lunii decembrie 2016 a fost cu 

7,2% mai mic decât la începutul lunii și se regăsește în proporţie de 31,1% în industria metalurgică, 

29,0% în fabricarea altor mijloace de transport, 26,6% în industria altor produse din minerale 

nemetalice, 3,7% în industria extractivă.     

 

Productia fizică industrială - În anul 2016 faţǎ de anul 2015 s-au înregistrat creşteri la: 

oţel brut, maşini şi aparate electrice de uz casnic, piese de schimb pentru autoturisme de oraş, 

produse prelucrate din polietilenă, produse prelucrate din polipropilenă, blocuri de marmură, 

ciment, prefabricate din beton armat, beton celular autoclavizat, plǎci de teracotǎ, lapte de consum, 

laminate finite, carne tăiată în abatoare, blumuri pentru relaminare, articole sportive, ceaiuri etc.şi 

scăderi la: energie electrică, huilă netă, biciclete, cherestea, tricotaje, încǎlţǎminte, preparate din 

carne, produse lactate proaspete, brânzeturi, pâine, piese de schimb pentru autovehicule rutiere, 

confecţii din blană etc. 
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 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE  
   serie brută   

% 

  

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 
1.I-31.XII.2016 

faţă de 
1.I-31.XII.20151) 

2015 2016 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1) 

Total judeţ Hunedoara 100,2 98,3 113,1 106,2 116,6 103,8 110,3 92,3 97,0 106,9 104,7 101,5 92,3 103,8 

1) Date provizorii 
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INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)  

% 

  

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 
1.I-31.XII.2016 

faţă de 
1.I-31.XII.20151) 

2015 2016 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. 2) dec.1) 

Total judeţ Hunedoara 107,4 96,9 113,6 103,2 110,6 105,0 102,3 85,8 114,8 108,8 96,8 109,8 98,5 103,7 

1) Date provizorii 
2) Date rectificate  
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PRODUCTIVITATEA MUNCII  
 

Pe anul 2016 productivitatea muncii în industrie a crescut cu 10,8% faţǎ de perioada 

corespunzǎtoare din 2015.  
            % 
 decembrie 2016  fata de: An 2016/ 

 noiembrie 2016 decembrie 2015 An 2015 

Productivitatea muncii in industrie 71,3 101,0 110,8 

Câştiguri salariale medii nominale    

   - brute 106,7 108,0 x 

   - nete 106,5 108,3 x 

 

EFECTIVUL SALARIAŢILOR 
 

Efectivul salariaţilor din judeţ la sfârşitul lunii decembrie 2016 a fost de 113519 

persoane, în creştere cu 1524 persoane faţă de decembrie 2015 şi în scǎdere cu 424 persoane faţă de 

noiembrie 2016 
 

EFECTIVUL SALARIAŢILOR  
persoane 

  
2015*) 2016*) 

dec.1) ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3) oct.3) nov.3) dec.3) 

Total judeţ Hunedoara 111995 113177 113828 114435 114728 114981 112827 113286 113502 113715 113898 113943 113519 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, 
Silvicultură şi Pescuit 

2713 2742 2757 2772 2779 2785 3075 3088 3094 3099 3104 3106 3094 

Industrie şi construcţii  51862 52410 52711 52992 53128 53245 52111 52323 52423 52521 52606 52626 52431 

Servicii  57420 58025 58360 58671 58821 58951 57641 57875 57985 58095 58188 58211 57994 

1) Date estimate 2) Date reestimate 3) Date estimate *) Date operative 

 

NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI 

  - nr.- 

 2014 2015 

A 1 2 

Total judeţ 106877 105922 

Agricultură,silviculturǎ şi pescuit 2908 2948 

Industrie 41485 42494 

   -Industria extractivă 6797 6298 

   -Industria prelucrătoare 28264 29872 

   -Prod.furniz.en.el.,termică, gaze, apă  caldă, aer cond. 3021 2933 

   -Distrib.apă, salubr., gest.deşeuri, activ.de decontamin. 3403 3391 

Construcţii 9392 8019 

Comerţ cu ridicata şi cu amăn., repar. autov.şi motociclete 19162 18915 

Transport şi depozitare 4129 3716 

Hoteluri şi restaurante 2596 2790 

Informaţii şi comunicaţii 627 634 

Interm.financ.şi asigurări 1139 994 

Tranzacţii imobiliare 267 341 

Activ.profes.,ştiinţifice şi tehnice 1492 1479 

Activ.serv.adm. şi activ.de serv.suport 3724 3706 

Adm.publică şi apărare;asig.soc.din sist.public 3974 3894 

Invăţământ 7028 6933 

Sănătate şi asistenţa socială 7354 7470 

Activ.de spectacole, culturale şi recreative 907 908 

Alte activ.ale economiei naţionale 693 681 
Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
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CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 

 

Câştigul salarial mediu brut în luna decembrie 2016 a fost de 2534 lei, cu 159 lei mai 

mare decât în luna noiembrie 2016 şi cu 188 lei mai mare faţă de luna decembrie 2015, judeţul 

ocupând locul 24. 
 

lei/persoană 

  
2016 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ Hunedoara 2172 2182 2205 2249 2226 2244 2229 2266 2328 2321 2375 2534 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, 
Silvicultură şi Pescuit 

1630 1633 1656 2268 2107 1899 1930 1944 1996 1926 1934 2421 

Industrie şi construcţii *) 2210 2220 2251 2305 2227 2271 2266 2255 2293 2307 2387 2501 

Servicii *) 2150 2160 2173 2179 2230 2228 2197 2294 2385 2357 2381 2579 

 
                                                                                                                                                                           lei/persoană 

  
2015 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 1999 1993 2059 2102 1997 2012 2083 2033 2039 2115 2146 2346 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, 
Silvicultură şi Pescuit 

1437 1439 1452 1587 1556 1447 1610 1591 1598 1628 1611 1991 

Industrie şi construcţii *) 2189 2168 2244 2297 2125 2151 2280 2172 2174 2213 2255 2483 

Servicii *) 1778 1792 1841 1867 1848 1853 1847 1871 1879 2007 2027 2184 
 

Nota 1: Începând cu luna ianuarie 2011 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor sociale individuale (Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare), care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
Nota 2: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2016, eşantionul cuprinde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
pe total ţară, 23.700 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând 
unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de 
unităţi).   Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 93,28% din numărul total al salariaţilor din acest sector. 
Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.  
*) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a petrolului brut şi a gazelor naturale, de poştă şi de curier şi intermedieri financiare                       
(conform CAEN Rev.2), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 
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CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET 

 

Câştigul salarial mediu net în luna decembrie a fost de 1823 lei, cu 112 lei mai mare decât 

în luna noiembrie 2016 şi cu 139 lei mai mare faţă de luna decembrie 2015, judeţul ocupând locul 

24. 
lei/persoană 

  
2016 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ Hunedoara 1569 1578 1593 1627 1605 1620 1608 1636 1680 1676 1711 1823 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, 
Silvicultură şi Pescuit 

1193 1191 1208 1659 1528 1382 1402 1414 1447 1398 1405 1767 

Industrie şi construcţii *) 1599 1608 1629 1670 1605 1641 1636 1630 1657 1670 1723 1800 

Servicii *) 1551 1558 1566 1572 1609 1605 1582 1653 1719 1696 1712 1853 

 
lei/persoană 

  
2015 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 1446 1442 1490 1522 1491 1451 1503 1467 1471 1524 1551 1684 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, 
Silvicultură şi Pescuit 

1052 1053 1061 1160 1134 1055 1163 1147 1157 1179 1167 1436 

Industrie şi construcţi 1585 1569 1626 1664 1621 1551 1644 1568 1570 1596 1632 1782 

Servicii  1284 1294 1330 1350 1334 1338 1334 1350 1355 1445 1462 1567 

Nota 1: Începând cu luna ianuarie 2011 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor sociale individuale (Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare), care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
Nota 2: Datele lunare privind câştigul salarial mediu net sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2016, eşantionul cuprinde,                     
pe total ţară, 23.700 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând                 
unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de 
unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 93,28% din numărul total al salariaţilor din acest sector. 
Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.  
*) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a petrolului brut şi a gazelor naturale, de poştă şi de curier şi intermedieri financiare                      
(conform CAEN Rev.2), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 
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a.2.SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 
 

 

Stadiul realizării, în anul 2016, a obiectivelor specifice Societății Complexul Energetic 

Hunedoara SA se prezintă astfel:  

 

1. PRODUCŢIA MINIERĂ 

 

Având în vedere specificul activităţii de investiţii, respectiv fundamentarea programului de 

investiţii, studii, prognoze, susţinere, pregătire, urmărire şi punere în funcţie a lucrărilor de 

investiţii, a dotaţiilor, imobilizărilor corporale şi necorporale, iniţierea, analiza şi fundamentarea 

proiectelor noi din cadrul Departamentului Producţie Minieră precum şi asigurarea implementării 

proiectelor de modernizare, retehnologizare derulate, s-a  încercat în cursul anului 2016, în funcţie 

de disponibilităţile financiare, realizarea unui grad cât mai ridicat al acestor atribuţii. 

 

Disponibilităţile financiare pentru activitatea de investiţii fiind aproape inexistente, gradul 

de realizare al obiectivelor de investiţii a fost în procent de 2,25 % din totalul de 23.363.990 lei, 

respectiv: 

 

Nr. 

crt. 
Specificare 

Programat 2016 

(lei) 

Realizat 2016 

(lei) 

TOTAL DEPARTAMENT PRODUCŢIE MINIERĂ 23.363.990 527.548 

INVESTIŢII ÎN CONTINUARE 4.660.000 385.661 

1 
Lucrări pentru continuarea exploatării zăcământului 

de huila în perimetrul minier Lonea 
382.000 0 

2 
Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii 

de producţie la IM Livezeni 
1.176.000 0 

3 
Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii 

de producţie la EM Vulcan 
1.502.000 0 

4 
Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii 

de producţie la I.M. Lupeni 
1.600.000 385.661 

INVESTIŢII NOI 960.600 0 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 17.743.390 141.887 

1 Cheltuieli pentru SF 274.000 0 

2 Cheltuieli pentru imobilizări necorporale 3.000 0 

3 Dotaţii şi utilaje independente 17.466.390 141.887 

 

2. PRODUCŢIA DE ENERGIE 

 

 Piață energie electrică 
 

a) Energia electrică 

 

În anul 2016 Complexul Energetic Hunedoara (CEH) a livrat în Sistemul Energetic Național 

o cantitate de energie electrică de 1281,964 GWh din care: 

- Sucursala Electrocentrale Deva:       901,281 GWh 

- Sucursala Electrocentrale Paroşeni: 308,683 GWh 
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Comparativ cu anul 2015, când energia electrică livrată a fost de 1656,411 GWh, în anul 

2016 s-a înregistrat o scădere a acesteia cu 22,60 %. 

Din cantitatea totală de energie electrică de 1281,964 GWh, 104,068 GWh s-a utilizat pentru 

consumul intern al societății (consumul de energie al exploatărilor miniere și consumul serviciilor 

generale a termocentralei Mintia), iar diferența de 1177,896 GWh s-a tranzacționat pe piața angro  

și pe piața cu amănuntul. 

Pe piața angro de energie electrica CEH a activat în principal pe piața pentru ziua următoare 

(PZU) unde s-a vândut o cantitate de 1236,825 GWh la un preț mediu de 148,26 lei/MWh.  

Pe piața de echilibrare care este obligatorie pentru producătorii de energie electrică și pe 

care Operatorul de Transport și Sistem (OTS) cumpără sau vinde energie electrică necesară pentru 

echilibrarea Sistemului Energetic Național (SEN), CEH a vândut o cantitate de energie electrică de 

68,908 GWh  la un preț mediu de 295,14 lei/MWh și a cumpărat o cantitate de 130,346 GWh la un 

preț mediu de 109,76 lei/MWh. 

 

Situația comparativă a vânzărilor de energie  electrică pentru 2016 și 2015 se prezintă astfel: 

 

Piata/An 2015 2016

Piata pentru Ziua Urmatoare

                  cantitate vanduta         [GWh] 1416,645 1236,825

                  pret mediu              [lei/MWh] 162,55 148,26

Piata de Echilibrare

                  cantitate vanduta         [GWh] 195,157 68,908

                  pret mediu             [lei/MWh] 256,32 295,14

                  cantitate cumparata   [GWh] 85,409 130,346

                  pret mediu             [lei/MWh] 134,30 109,76  
 

 
 
 

b) Serviciile tehnologice de sistem sunt utilizate de către Operatorul de transport și Sistem din 

cadrul CN Transelectrica SA pentru echilibrarea balanței între producție și consum la nivelul SEN. 

 

În conformitate cu prevederile HG 138/2013 modificată cu HG 941/2015, pentru anul 2016 

Complexul Energetic Hunedoara a avut contractate servicii tehnologice de sistem în regim 

reglementat, acordate prin decizie ANRE. 
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 Situația comparativă a serviciilor tehnologice de sistem contractate în anii 2015 și 2016 este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Tipul de STS 2015 2016

Reglaj Secundar

cantitate realizata    [hMW] 178108 149080

pret mediu          [lei/hMW] 77,39 77,24

Rezerva Tertiara Rapida

cantitate realizata    [hMW] 181068 175180

pret mediu          [lei/hMW] 38,26 32,31

Rezerva Tertiara Lenta

cantitate realizata    [hMW] 4029600 4040640

pret mediu          [lei/hMW] 36,75 30,15  

 

c) Bonusul pentru cogenerarea de înaltă eficiență 

 

Grupul nr. 3 de la termocentrala Mintia și grupul nr. 4 de la termocentrala Paroșeni, în anul 2011 au 

fost calificate pentru producerea energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență.  

 

Situația comparativă a bonusului obținut pentru producerea energiei electrice în cogenerare 

de înaltă eficiență în anii 2015 și 2016 este prezentată în tabelul de mai jos: 

  

Produs/An 2015 2016

Bonus cogenerare  inalta eficienta

cantitate vanduta    [MWh] 200.590 153.307

pret mediu          [lei/MWh] 169,75 169,76  
 

3. INVESTIŢII  

 

1.CTE Deva. Reabilitarea grupului energetic nr. 4 de 210 MW 

Lucrarea a fost inclusă în contractul APL 4023/12.09.2014 încheiat cu compania chineză 

CNEEC, având termen de finalizare 31.12.2017. Datorită situaţiei societăţii, care a parcurs etape de 

organizare şi reorganizare, la care s-a asociat o înrăutățire a rezultatelor economice şi a situaţiei 

financiare extrem de dificile, CEH nu a reușit să își îndeplinească obligaţiile contractuale pentru 

intrarea în vigoare a contractului APL 4023 / 12.09.2014, astfel încât lucrarea nu a mai putut fi 

realizată în cadrul acestui contract. 

În prima revizie a propunerii de Program de investiţii pentru anul 2016 a S.E. Deva a fost 

prevăzută organizarea unei proceduri de achiziţie pentru atribuirea unui nou contract de lucrări. 

Datorită situaţiei financiare dificile a societăţii şi perspectivelor incerte de funcţionare a grupului 

energetic nr. 4, achiziţionarea lucrării nu a mai fost inclusă în reviziile ulterioare ale propunerii SE 

Deva pentru Programul Anual de Investiţii 2016 şi nu este cuprinsă în Programul de investiţii al 

CEH pentru anul 2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 08/22.06.2016. 

 

2.CTE Deva. Colectarea şi transportul în depozit a zgurii, cenuşii şi produselor  de desulfurare 

Lucrarea a fost contractată în urma organizării unei proceduri de achiziţie publică, cu 

executantul S.C. Termogaz Company S.A. în calitate de lider de asociaţie în asociaţia constituită din 

S.C. Termogaz Company S.A. Haţeg, S.C. Telecerna SRL Deva şi Hydrosystem project a.s. Cehia. 

Contractul de lucrări APL 2751/29.11.2011 avea durata de realizare de 36 de luni. Prin 

Actul adiţional nr. 5 la acest contract, S.C. Telecerna SRL a fost desemnat lider de asociaţie iar 

durata de realizare s-a prelungit cu 9 luni, termenul de finalizare devenind 29.08.2015. 
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Datorită situaţiei dificile a societăţii, CEH nu a reuşit să achite contravaloarea lucrărilor 

executate şi facturate, fapt care a condus la decizia executantului ca, începând cu data de 

16.06.2015, să sisteze lucrările din cadrul acestui contract. Stadiul valoric de realizare a contractului 

la momentul sistării lucrărilor a fost de 18,88 %. 

Situaţia juridică a acestui contract nu a fost clarificată, astfel încât nu a fost posibilă 

organizarea unei proceduri de achiziţie pentru atribuirea unui nou contract de lucrări, cu integrarea 

lucrărilor deja realizate. 

 

3.CTE Deva. Instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere aferente grupului nr. 3 

Lucrarea a fost inclusă în contractul APL 4023/12.09.2014 încheiat cu compania chineză 

CNEEC, având termen de finalizare 31.12.2016. Din motivele arătate la punctul 1, lucrarea nu a 

mai putut fi realizată. 

Deşi a fost cuprinsă în ultima revizie a propunerii de Program de investiţii a SE Deva pentru 

anul 2016, achiziţionarea lucrării nu figurează în Programul Anual de Investiţii 2016 al S CEH SA 

aprobat cu HCA nr. 08/22.06.2016. 

 

4.CTE Deva. Instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere aferente grupului nr. 4 

Lucrarea a fost inclusă în contractul APL 4023/12.09.2014 încheiat cu compania chineză 

CNEEC, având termen de finalizare 31.12.2017. Din motivele arătate la punctul 1, lucrarea nu a 

mai putut fi realizată. 

În prima revizie a propunerii de Program de investiţii pentru anul 2016 a S.E. Deva a fost 

prevăzută organizarea unei proceduri de achiziţie pentru atribuirea unui nou contract de lucrări. 

Datorită situaţiei financiare dificile a societăţii şi perspectivelor incerte de funcţionare a grupului 

energetic nr. 4, achiziţionarea lucrării nu a mai fost inclusă în reviziile ulterioare ale propunerii SE 

Deva pentru PAI 2016 şi nu este cuprinsă în Programul de investiţii al CEH pentru anul 2016 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 08/22.06.2016. 

 

5.CET Paroşeni. Instalaţia pentru desulfurarea gazelor de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF 

de 103 Gcal/h. Execuţie lucrări şi recepţie la terminarea lucrărilor si punere în funcţiune 

6.CET Paroşeni. Schimbarea tehnologiei de colectare, transport si depozitare a   zgurii si 

cenuşii -  Execuţie lucrări şi recepţie la terminarea lucrărilor şi punere în funcţiune. 

Lucrările în şantier sunt suspendate ca urmare a restanţelor la plata TVA aferent facturilor 

emise de contractorul CNIM, continuând doar activitatea de livrare de echipamente şi instalaţii.  

Măsuri pentru realizare: 

Pentru ca lucrările în şantier sa fie reluate astfel încât instalaţia să poată fi pusă în funcţiune 

până la sfârşitul anului 2018 ar fi necesar a se plăti contractorului CNIM TVA-ul restant aferent 

contractului 142/2010 în suma totală de 20.631.115,91 lei, precum şi plata cheltuielilor de 

suspendare a contractului, care sunt estimate de SE Paroşeni în programul de investiţii  la 2.753.524 

lei.   

 

7.CET Paroşeni. Instalare cazan de 270t/h si a unui CAF de 100 Gcal/h, inclusiv amenajări în 

gospodăria de cărbune şi lucrări de alimentare cu apa de adaos. 

  Având în vedere situaţia financiară dificilă în care se afla  CEH, în  programul de investiţii şi 

BVC pentru anul 2016 au fost prevăzute numai fonduri pentru paza obiectivului AH Baleia – aflat 

în exteriorul incintei SE Paroşeni. 
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a.3.SUCURSALA HIDROCENTRALE HAŢEG 
 

 

1. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE 

 

Productia realizata in 12 luni  2016 este de 598.605 MWh (125,70%). 

Defalcarea energiei electrice  pe unitatile de productie este prezentata in tabelul urmator: 

 
                                                                                                                             [MWh] 

Unitatea de exploatare Program  

energie produsa 2016  

Realizat  

energie produsa 2016 

Sectia Exploatare Retezat 270.500 409.380 

Sectia Exploatare Rau Mare Aval 111.360 111.972 

Sectia Exploatare Strei 88.550 71.197 

Microhidrocentrale 5.800 6.056 

Total 476.210 598.605   (125,70%) 

 

 

2. ACTIVITATEA DE MENTENANTA 

 

In cadrul programului de mentenanta pe anul 2016: 

 

Program  

Propus   

Program 

realizat 12 luni 

518 lucrari   509  lucrari (98,3 %) 

 

Pentru realizarea programului de mentenanţă  propus, valoarea  costurilor este: 

 

Program Realizat 12 luni 

 

18.325.000 lei  9.822.803  lei 

 

 

3. ACTIVITATEA DE INVESTITII     
 

                                                                                                                                                                                                          [lei]                                                                                                          

Amenajarea Program propus 

 2016 

Program realizat 

12 luni 

AHE   Râul Mare – Retezat 1.650.000 0 

AHE  Râul  Aval 290.000 0 

AHE  Râul  Strei, pe sector Subcetate – Simeria 44.156.000 16.272.178 

Modernizare statii 6,3 kV si 20 kV 3.696.000 0 

TOTAL 49.792.000 16.272.178 

         

 
 
 
 



13 

 

 
 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

CHE
Ostrovu

Mic

CHE
Ostrovu

Mare

CHE
Cirnesti 1

CHE
Cirnesti 2

CHE
Paclisa

CHE
Totesti 1

CHE
Totesti 2

15807

19539 19241

15596
16957

19289
20283

13994

17479 17065

13987 14441

16982
18024

[MWh]Energie Electrica PRODUSA,  
Sectia Exploatare Riul Mare 

AVAL,anul 2015/2016

 
 
 
 



14 

 

 
 
 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

MHC Dobra1MHC Godeanu1MHC Godeanu2MHC V. Cracului2MHC V. Cracului3MHC ZeicaniMHC Baru MareMHC ButaMHC V. de Pesti

1653168

11126161033836

0 40501100899
216802

766741
567337

2034762

969398
1118676

0

411676

184982
369509

798102

169680

[KWh]Energie electrica Produsa,  MHC 
Anul (2015) 2016

 
 

 
 
 



15 

 

a.4.C.N. A CUPRULUI  AURULUI  ŞI FIERULUI „MINVEST” SA DEVA 
 
 

1. APLICAREA STRATEGIEI DE RESTRUCTURARE ÎN DOMENIUL MINIER, 

concretizată prin conservarea şi închiderea minelor la filialele din cadrul companiei 

 

         Activitatea de conservare, închidere, ecologizare, monitorizare post-închidere se desfăşoară în 

următoarele condiţii: 

- asigurarea resurselor financiare prevăzute în „Programul Anual de Conservare, Închidere, 

Reconstrucţie Ecologică şi Activităţi Post-închidere a obiectivelor miniere”; 
- finalizarea documentaţiilor (P.T) şi emiterea de Hotărâri de Guvern pentru unităţile 

companiei care şi-au încetat activitatea. 

 

Activitatea Companiei în acest domeniu, în anul 2016 comparativ cu anul 2015, s-a desfăşurat astfel: 

 

 Activitatea de conservare 

 

Lucrările specifice acestei activităţi au fost efectuate de către CNCAF “MINVEST” S.A 

Deva şi au avut ca scop menţinerea siguranţei şi accesului la obiectivele ce urmează a fi închise. Ele 

au constat din: 

- paza obiectivului; 

- menţinerea funcţionalităţii căilor de acces la incintele miniere, la iazurile de decantare şi 

sondele inverse; 

- monitorizarea factorilor de risc (gaze de mină, presiuni în roci, calitatea aerului şi a apei); 

- monitorizarea factorilor de mediu (calitatea apelor de mină şi evacuari iazuri); 

- asigurarea supravegherii, controlului şi întreţinerii activităţii de conservare în tot perimetrul 

minier; 

- securizarea obiectivelor miniere, pentru prevenirea eventualelor accidente tehnice sau 

umane, protejarea accesului în lucrările miniere de legătura cu suprafaţa precum şi 

asigurarea integrităţii activelor din perimetrul minier. 

 

      Activitatea de conservare în anul 2016 s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 

contractelor încheiate cu Societatea CONVERSMIN S.A Bucureşti, respectiv: contractul nr. 

10/15.05.2015 şi contractul nr.42/07.09.2016 

      Obiectivele miniere din judeţul Hunedoara la care s-au desfăşurat activităţi de conservare 

conform contractelor menționate sunt: 

- Mina Deva - Bolcana 

- Mina Teliuc 

- Mina Ghelari 

- Mina Brad 

- Mina Certej 

- Mina Vețel 

- Mina Vorța 

 

 

       Realizările se prezintă astfel: 
                                                                                                                                                                                    UM: lei 

Anul 

Mina 

Deva- 

Bolcana 

Mina 

Teliuc 

Mina 

Ghelari 

Mina 

Brad 

Mina 

Certej 

Mina 

Vețel+Vorța 

Total județ 

Hunedoara 

2015 348.110 127.847 165.188 167.645 124.727 83.884 1.017.401 

2016 288.875 152.602 161.465 163.962 117.995 77.436 961.998 
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 Activitatea de monitorizare post-închidere 

 

După terminarea lucrărilor de închidere urmează o perioadă de observare a comportării în 

timp a obiectivului ecologizat. 

În anul 2016 lucrările de monitorizare post-închidere s-au desfăşurat după cum urmează: 

- Lucrări de monitorizare a staţiei de epurare a apelor de mină de la Boiţa Haţeg pe baza 

contractelor: nr.26/02.09.2015 si nr.37/26.08.2016 încheiate cu Societatea CONVERSMIN 

S.A Bucureşti. 

 

Realizările acestei activităţi se prezintă astfel : 
                                                                                                                             UM : lei 

Anul Staţia de epurare Boiţa Haţeg 

2015 421.488 

2016 403.546 

 

2. PROTEJAREA ŞI REFACEREA MEDIULUI AFECTAT DE ACTIVITĂŢILE MINIERE 

 

    Protecţia mediului, în cadrul C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva s-a concretizat prin 

activitatea de conservare şi monitorizare post închidere, care este dependentă de asigurarea 

resurselor financiare prevăzute în „Programul Anual de Conservare, Închidere, Reconstrucţie 

Ecologică şi Activităţi de Monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere” 

 

Activitatea Companiei în acest domeniu s-a desfăşurat astfel: 

 

 Activitatea de conservare 

 

Activitatea de conservare în cursul anului 2016 s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 

contractelor încheiate cu Societatea  CONVERSMIN S.A. Bucureşti. 

Obiectivele miniere  la care s-au desfăşurat activităţi de conservare conform contractelor  

sunt: Mina Deva - Bolcana, Mina Teliuc, Mina Ghelari, Mina Brad, Mina Certej, Mina Veţel şi 

Mina Vorţa, iazurile de decantare nr.1 Valea Carbunelui si nr.2 si nr.3 Valea Podului - Teliuc si 

iazurile de decantare Valea Miresului si Valea Mealului – Certej. 

 

 Activitatea de monitorizare postînchidere 

 

După terminarea lucrărilor de închidere urmează o perioadă de supraveghere a obiectivului 

ecologizat. 

În anul 2016 lucrările de monitorizare postînchidere s-au desfăşurat conform contractului  

încheiat cu Societatea CONVERSMIN S.A. Bucureşti: „Servicii de exploatare şi întreţinere a staţiei 

Boiţa Haţeg, pentru tratarea şi epurarea apelor de mină ”. 

 

 Activitatea de închidere şi ecologizare 

 

C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva nu a executat în cursul anului 2016 lucrări de închidere 

şi ecologizare la lucrărilor de legătură cu suprafaţa.  

 

 Protejarea şi refacerea mediului afectat de activităţile miniere 

 

Activitatea de conservare – Compania a asigurat monitorizarea şi supravegherea obiectivelor 

miniere, prin inspecţia zilnică a acestora,  prelevare probe de apă semestrial pentru determinarea 

calităţii apei evacuate în emisar şi întocmirea rapoartelor lunare în care s-au consemnat starea 

acestora. 
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Monitorizare postînchidere – la staţia de epurare chimică ape de mină Boiţa – Haţeg 

compania în calitate de prestator, conform contractului de prestări servicii  încheiat cu Societatea 

CONVERSMIN S.A. Bucureşti,  asigură funcţionarea acesteia la parametrii optimi şi monitorizarea 

calităţii apei evacuate în emisar după procesul de epurare chimică. 

În cursul anului 2016 s-au efectuat controale tematice la punctele de lucru, urmărindu-se  

respectarea legislaţiei de mediu şi a  măsurilor impuse de către organele teritoriale abilitate pe raza 

judeţului Hunedoara (APM Hunedoara, ABA Mureş - SGA Hunedoara, SCJ Hunedoara al GNMde 

Mediu Hunedoara şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara”).  

Conform actelor de reglementare existente şi contractelor de prestări servicii încheiate cu 

Societatea CONVERSMIN S.A. Bucureşti s-a efectuat  monitorizarea calităţii factorilor de mediu în 

concordantă cu cerinţele impuse. 

 

3. ECHILIBRAREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR  

LA UNITĂŢILE INCLUSE ÎN SEGMENTUL DE VIABILIZARE 

 

Situaţia indicatorilor economico-financiari la C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. Deva se prezintă astfel: 

                                                                                                                                                   - lei - 

SPECIFICAŢIE An 2015 An 2016 

Venituri totale 6.007.846 5.612.263 

Cheltuieli totale 5.966.694 6.690.853 

Profit / pierdere 41.152 1.078.590 

Creanţe de încasat 3.877.989 3.178.742 

Arierate 10.178.001 10.499.147 

 

4. COMERCIALIZAREA PROFITABILĂ A PRODUSELOR REALIZATE 

 

Efectele crizei economice s-au resimţit în activitatea companiei prin scăderea cantităţii de 

produse miniere comercializate. Dimensionarea activităţii de producţie s-a realizat în funcţie de 

cererea şi oferta de pe piaţa aferentă. 

În acest context s-a asigurat funcţionarea punctelor de lucru prin comercializarea produselor 

aflate pe stoc, precum şi prin închirierea instalaţiilor de prelucrare. 
 

 Punctul de lucru Dealul Scocul Mic 

S-au efectuat prestaţii la terţi. 

Veniturile încasate în anul 2016 au fost în valoare de 210.305 lei. 
 

 Punctul de lucru Brâznic 

S-au efectuat prestaţii la terţi. 

Veniturile încasate în anul 2016 au fost în valoare de 136.000 lei. 
 

 Punctul de lucru Crişcior 

S-au efectuat prestaţii la terţi. 

Veniturile încasate în anul 2016 au fost în valoare de 188.651 lei. 

 

Pentru cele trei puncte de lucru din judeţ veniturile realizate în 2016 au fost de 534.956 lei. 

 

 

 

 

 

 



18 

 

b) AGRICULTURA 
 

 

b.1.PRINCIPALII INDICATORI STATISTICI ÎN AGRICULTURĂ 
 

 

În agricultură, conform datelor transmise de Direcţia pentru Agricultură a judeţului 

Hunedoara, la finele lunii decembrie 2016, existau în judeţ 43373 bovine din care 88,1% în 

gospodăriile populaţiei, 39328 porcine din care 36,6% în gospodăriile populaţiei, 225913 ovine şi 

caprine din care 99,7% în gospodăriile populaţiei şi 1258105 păsări din care 32,0% în gospodăriile 

populaţiei. 

 
 Direcţia pentru Agricultură a judeţului Hunedoara, prin compartmentele pe specialităţi, 

a întreprins în anul 2016 următoarele activităţi specifice: 

 

 1. SECTORUL VEGETAL 

 

 Situaţia Statisticã a Terenului în anul 2016  
 

Nr. 

Crt. 
Specificare 

2015 

(Ha) 

2016 

(Ha) 

+/- % 

1. Total agricol d.c. 281.235 281.144 -91 99.96 

2. Arabil  78.956 79.092 +136 100.17 

3. Pãşuni  118.349 117.976 -373 99.68 

4. Fâneţe 82.868 82.910 +42 100.00 

5. Vii 4 6 +2 150.00 

6. Livezi 1.058 1.160 +102 110.00 

 

Din total agricol 281.144 ha pe anul 2016:  

- Sector Privat - 281.101 ha, din care: -  Gospodãriile populaţiei 268.481 ha 

                    -  Societãţi Comerciale private (62) 12.620 ha 

- Sector Stat - 43 ha  

 

 Structura culturilor agricole in anul 2016 comparativ cu anul 2015 

 

Nr. 

Crt. 
Cultura 

Anul 2015 

(Ha) 

Anul 2016 

(Ha) 

+/- % 

1. Cereale pentru boabe 37.073 37.600 +527 101.00 

2. Plante de nutreţ 17.363 18.376 +1.013 106.00 

3. Cartofi 8.525 8.775 +250 103.00 

4. Legume câmp/solarii 4.756 4.950 +194 104.00 

5. Plante uleioase 1.175 985 -190 83.83 

6. Plante medicinale 145 137 -8 94.48 

7. Plante pt. industrializare - 59 +59 100.00 

8. Leguminoase boabe 45 50 +5 111.11 

9. Plante producere seminţe 40 10 -30 25.00 

10. Cãpşuni 9 10 +1 111.11 

11. Sere 8 8 - 100.00 
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 Producţiile totale obţinute la principalele culturi (to) 

 
 

Nr. 

Crt. 
Cultura 

Anul 2015 

(to) 

Anul 2016 

(to) 

1. Grâu 36.421 37.598 

2. Secarã 343 333 

3. Triticale 4.477 7.554 

4. Orz 1.548 2.173 

5. Orzoaicã 3.663 3.782 

6. Ovãz 4.830 3.550 

7. Porumb boabe 31.995 94.675 

8. Mazãre boabe 40 88 

9. Fasole boabe 16 23 

10. Cartofi  70.380 95.384 

11. Legume de câmp si în solarii 35.130 56.530 

12. Floarea soarelui 754 1.320 

13. Rapiţã 453 918 

14. Soia 177 437 

15. Sfeclã de zahãr - 1.890 

16. Plante medicinale 450 251 

17. Plante de nutreţ 96.702 389.300 

18. Cãpşuni pe rod 108 160 
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 Productii medii (Kg./Ha) 

 

Nr. 

Crt. 
Cultura 

Anul 2015 

(to) 

Anul 2016 

(to) 

+/- % 

1. Grâu 3.782 4.000 +218 105.76 

2. Secarã 3.648 3.918 +270 107.40 

3. Triticale 3.700 4.150 +450 112.16 

4. Orz 3.600 3.951 +351 109.75 

5. Orzoaicã 2.635 2.488 -147 94.42 

6. Ovãz 2.300 1.690 -610 73.47 

7. Porumb boabe 1.440 4.280 +2.840 297.22 

8. Mazãre boabe 1.333 2.514 +1181 188.60 

9. Fasole boabe 1.067 1.533 +466 143.67 

10. Cartofi  8.256 10.870 +2.614 131.66 

11. Legume de câmp si în solarii 7.386 11.420 +4.034 154.62 

12. Floarea soarelui 980 2.400 +1.420 244.90 

13. Rapiţã 2.449 3.400 +951 138.83 

14. Soia 801 2.648 +1.847 330.59 

15. Sfeclã de zahãr - 32.033 +32.033 - 

16. Plante medicinale 3.103 1.832 -1.271 59.04 

17. Plante de nutreţ 5.569 21.185 +15.616 380.41 

18. Cãpşuni pe rod 12.000 16.000 +4.000 133.33 
 

S-au desfășurat următoarele acțiuni: 

- Implementarea Sistemului de Informatii Agricole la nivel judetean care fac obiectul 

SIPPAA (Sistemul Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare) in scopul 

colectarii, prelucrarii, interpretarii si raportarii de date si informatii privind piata produselor 

agricole si alimentare; fisa urmaririi activitatii saptamanale pe piata de carne de pasare si 

oua si transmiterea datelor la M.A.D.R. 

- Culegerea datelor operative O.P.L.F. (operativa pe legume si fructe) privind realizarea de 

produse proaspete si prelucrate din sectorul horticol si a stocurilor de produse horticole si 

transmiterea la M.A.D.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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- Centralizarea lunara a informatiilor privind cantitatile de grau, porumb, orz, orzoaica de 

toamna si primavara, srot de floarea soarelui si srot de soia, cantitati depozitate, cantitatile 

valorificate, si transmiterea datelor la M.A.D.R.  

- Intocmirea de propuneri pentru Programul de insamantari din toamna anului agricol 2016. 
 

 Autorizaţii de plantare emise în anul 2016  

Specificare An 2016 

Numãr autorizaţii plantare 25 
 

 Autorizaţii de defrişare emise în anul 2016 

Specificare An 2016 

Numãr autorizatii defrisare 4 
 

 Autorizaţii de tãiere nuc emise în anuI 2016  

Specificare An 2016 

Numãr autorizaţii tãiere nuc 52 
 

 Numãrul de avize consultative soluţionate la Legea nr. 145/2014  

Specificare An 2016 

Numãr avize consultative emise 505 
 

 Autorizaţii depozit emise în anul 2016 

Specificare An 2016 

Numãr autorizaţii depozit - 
 

 Fond Funciar 
 

În anul 2016, conform Legii nr.18/1991 au fost avizate documentaţiile pentru scoaterea din 

circuitul agricol a urmãtoarelor suprafeţe de teren: 
 

Nr. 

Crt. 

  

Specificare 

An 2016 

Nr.  

Dosare 

Suprafata 

(mp) 

1. Scoaterea definitivã 5 4.539,35 

2. Soaterea temporarã 10 93.985,00 
 

 Agriculturã ecologicã 
 

 În anul 2016, situaţia înscrierilor în Agricultura ecologicã, conf HG nr.590/2011, se prezintă astfel: 

 

Specificare An 2016 

Total operatori din care: 523 

Producãtori agricoli 512 

Procesatori 5 

Importatori - 

Comercianţi 4 

Exportatori 1 

Producãtori/Procesatori - 

Producãtori/Importatori - 

Procesatori/Importatori - 

Producãtori/Procesatori/Importatori - 

Alţi operatori (flora spontanã) 1 
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2. SECTOR ZOOTEHNIC 

 

 Situaţia efectivelor de animale înregistrate la DAJ Hunedoara în anul 2016 

 

Nr. 

Crt. 

Specificare An 2015 An  2016 

 

+/- % 

1. Bovine 45.462 43.373 -2089 95.40 

2. Porcine 38.593 39.328 +735 101.90 

3. Ovine  211.652 210.943 -709 99.66 

4. Caprine 20.027 14.970 -5.057 74.75 

5. Pãsãri 1.273.899 1.258.105 -15.794 98.76 

6. Cabaline 4.836 4.801 -35 99.28 

7. Iepuri 12.802 11.005 -1.797 85.96 

8. Familii de albine 47.608 49.150 1.542 103.24 

 

 
 

 Situaţia privind producţiile totale înregistrate la DAJ Hunedoara în anul 2016 

 

Nr. 

Crt. 

Specificare An 2015 

to/hl 

An 2016 

to/hl 

+/- % 

1. Lapte vacã 746.330 952.615 +206.285 127.64 

2. Lapte oaie 8.530 74.970  +66.440 878.90 

3. Lapte caprã  1.438 25.110  +23.671 1746.17 

4. Carne bovinã 1.546 1.860  +314 120.31 

5. Carne ovinã 812 3.176  +2.364 391.13 

6. Carne caprinã 135 299  +164 221.48 

7. Carne porcinã 7.069 8.158  +1.089 115.41 

8. Carne pasãre 11.589 12.251  +662 105.71 

9. Lânã 196 483  +287 246.43 

10. Miere 488 715  +227 146.52 

11. Ouã 87.484 mii buc 86.533 mii buc -951 98.91 

 

 



23 

 

 
 Situaţia ajutoarelor de minimis pentru achiziţia de animale de reproducţie 

 

Nr. 

Crt. 

Specificare Anul 2015 Anul 2016 

 Nr.dosare Nr.capete Valoare Nr.dosare Nr.capete Valoare 

1. Ovine/caprine - - - 56 460 1.150.000 

2. Bovine - - - 12 93 528.000 

3. Porcine - - - 3 9 540 
 

In perioada anului 2016 DAJ Hunedoara a participat la constatarea, evaluarea şi validarea 

pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din agriculturã.  
 

2. INDUSTRIA ALIMENTARÃ-Promovare a Schemelor de Calitate Naţionale şi Europene 
 

 Producãtorii şi produsele tradiţionale din judeţul Hunedoara care au primit atestat şi care 

au fost înregistraţi în Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale (RNPT) – 12 produse: 

- Lasca de la buna Romaniţa  -  aparţinând Rotariu Georgeta Agroturism I.I. 

- Magiun de Haţeg Predonii – preparat de Predoni Ioan P.F.A. 

- Caş de oi momârlãnesc –fabricat de SC Ted International 2000 S.R.L. 

- Cârnaţi afumaţi Sãcãrâmb -Turcanu – fabricat de Turcanu Constantin Daniel I.I. 

- Virşlii de Sãlaşu de Sus de la Neluţa – preparaţi de Stoica Ileana Larisa I.F. 

- Virşlii de Sãlaşu de Sus de la Florin Iovanescu – preparaţi de Iovanescu Florin I.F. 

- Brânzã tradiţionalã Peşteana din Fermele ADO – preparatã de SC Ferma Denis SRL 

- Cârnaţi ţãrãneşti afumaţi EDY – URSU – produşi de SC Edy-Ursu Comimpex S.R.L. 

- Cârnaciori proaspeţi  EDY – URSU - produşi de SC Edy-Ursu Comimpex S.R.L. 

- Cârnaţi afumaţi EDY – URSU - produşi de SC Edy-Ursu Comimpex S.R.L. 

- Brânzã de oaie Burebista – preparatã de SC Comimpex R S.R.L. 

- Pastã de mãcieşe Casa Maria – preparatã de Rovinaru Tatiana Casa Maria I.I. 
 

 Producãtori şi produse Alimentare din judeţul Hunedoara, preparate conform unei reţete 

consacrate româneşti, care au primit atestat şi sunt înregistrate în Registrul Naţional al 

Produselor Tradiţionale (RNPT) – 4 produse: 

- Salam Torpedo – obţinut de SC Edy - Ursu Comimpex S.R.L.  

- Muşchi file - obţinut de SC Edy - Ursu Comimpex S.R.L. 

- Franzela Bucureşti – obţinutã de SC Ted International 2000 S.R.L. 

- Caşcaval Ramnic - obţinut de SC Ted International 2000 S.R.L. 
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3. APLICAREA LEGII NR.17/2014 

 

Incepand cu luna mai 2014, Directia pentru Agricultura a Judetului Hunedoara a preluat 

atributiile de aplicare a prevederilor Legii nr. 17/2014 privind vanzarea-cumpararea terenurilor 

agricole din extravilan si modificarea Legii nr. 268/2001 - privatizarea societatilor comerciale cu 

terenuri agricole in proprietatea statului si infiintarea ADS. 

 

In acest sens, in anul 2016 la nivelul DAJ Hunedoara au fost inregistrate, verificate si procesate un 

numar de 1824 dosare, cuprinzand oferte de vanzare a terenurilor agricole si documentele 

justificative, insumand o suprafata totala de 876 ha. terenuri agricole situate in extravilan. 

- Pretul mediu / ha:  27.137 lei 

- Pretul minim / ha:       257 lei 

- Pretul maxim / ha:  1.294.643 lei 

 

 Situatia dosarelor depuse in anul  2016 

 

Nr. Dosare 2016 Suprafata (ha) 

1824 876 

 

 Avize finale emise in anul- 2016 

 

Specificare 2016 

Numar avize finale 7 

 

 

b.2.PLĂŢI ŞI INTERVENTII PENTRU AGRICULTURĂ 
  

       

     Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă cu gestionarea unor 

forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu 

prevederile de instituire a acestora şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură – FEGA şi 

FEADR, astfel: 

 

- implementează schemele de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare 

FEGA, precum şi fonduri din bugetul naţional; 

- utilizează, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul Integrat de 

Administrare şi Control, aşa cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, 

gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 

1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) 

nr. 1.306/2013, pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene şi naţionale destinate 

agriculturii pentru plăţile prevăzute în cererea unică de plată şi pentru control. 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură îndeplineşte trei funcţii principale în ceea 

ce priveşte cheltuielile din FEGA, FEADR şi bugetul naţional: 

- autorizarea  şi controlul plăţilor; 

- executarea plăţilor;  

- contabilizarea plăţilor. 
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SUPRAFETELE SOLICITATE PE UAT-urile din judetul Hunedoara  

 

Situatia de ansamblu a suprafetelor declarate de fermieri pe centre locale si UAT-uri 

aferenta campaniei 2016 este urmatoarea: 
 SUPRAFATA 2014 PE UAT-URI SI CENTRE LOCALE 

  Centru Local NUME UAT 

Suprafata 

HA 

      BRAD BAIA DE CRIS 833.43 

      BRAD BLAJENI 1949.95 

      BRAD BRAD 1205.46 

      BRAD BUCES 2433.18 

      BRAD BUCURESCI 1239.95 

      BRAD BULZESTII  616.61 

      BRAD CRISCIOR 426.67 

      BRAD LUNCOIU DE JOS 870.43 

      BRAD RIBITA  995.35 

      BRAD TOMESTI 961.42 

      BRAD VALISOARA 486.39 

      BRAD VATA DE JOS 2530.81 

      DEVA BACIA 1515.62 

      DEVA BAITA 1839.11 

      DEVA BRANISCA 1457.80 

      DEVA CARJITI 620.75 

      DEVA CERTEJU DE SUS 1328.71 

      DEVA HARAU 1756.12 

      DEVA DEVA 1270.39 

      DEVA SIMERIA 2236.02 

      DEVA SOIMUS     998.33 

      DEVA VETEL    825.23 

      HUNEDOARA BOSOROD 3045.21 

      HUNEDOARA BRETEA Romana 4327.62 

      HUNEDOARA BUNILA 1056.31 

      HUNEDOARA CERBAL 1337.87 

      HUNEDOARA GHELARI 737.89 

      HUNEDOARA LELESE 1268.70 

      HUNEDOARA LUNCA CERNII  2961.33 

      HUNEDOARA HUNEDOARA 1947.60 

      HUNEDOARA CALAN 4409.37 

      HUNEDOARA PESTISU MIC 1103.84 

      HUNEDOARA TELIUCU  INF 805.60 

      HUNEDOARA TOPLITA 444.17 

      ILIA BATRANA 468.70 

      ILIA BURJUC 751.79 

      ILIA DOBRA 1548.60 

      ILIA GURASADA 996.50 

      ILIA ILIA 1386.74 

      ILIA LAPUGIU DE JOS 2100.90 

      ILIA VORTA 1383.40 

      ILIA ZAM 1539.07 

      ORASTIE BALSA 2345.06 

      ORASTIE BERIU 3435.04 

      ORASTIE GEOAGIU  4372.01 

      ORASTIE MARTINESTI 2023.04 

      ORASTIE ORASTIE 1569.32 

      ORASTIE ORASTIOARA  2841.97 

      ORASTIE RAPOLTU MARE 1660.66 

      ORASTIE ROMOS 2914.70 

      ORASTIE TURDAS 1789.17 

      SANTAMARIA O SANTAMARIA O 2098.87 

      SANTAMARIA O RACHITOVA 1184.24 

      SANTAMARIA O DENSUS 2448.85 

      SANTAMARIA O HATEG 1632.19 

      SANTAMARIA O SARMIZEGETUSA 1639.12 

      SANTAMARIA O GENERAL BERTH 1436.62 

      SANTAMARIA O TOTESTI 1647.47 

      SANTAMARIA O SALASUL DE SUS 3846.43 

      SANTAMARIA O RAU DE MORI 4144.25 

      SANTAMARIA O PUI 5586.83 

      PETROSANI ANINOASA 456.99 

      PETROSANI BARU 1921.89 

      PETROSANI BANITA 1684.89 

      PETROSANI PETROSANI 3354.59 

      PETROSANI PETRILA 3427.55 

      PETROSANI LUPENI 1404.55 

      PETROSANI URICANI 2720.87 

      PETROSANI VULCAN 1041.17 

      

Suprafete decl.de 

alti fermieri in 

HD Toate UAT-urile 4258.76 

      TOTAL  69 UAT -uri 131713.95 
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1. AUTORIZARE PLATI  

      

 NUMAR DE CERERI DEPUSE –SUPRAFETE  

 

Situatia cererilor de sprijin  depuse in Campania 2016 comparativ  cu  2015: 
 

NUME_CENTRU 
Nr.fermieri 2015 

pe centre locale 

Nr.fermieri 2016 

pe centre locale 

BRAD 3437 3323 

Centrul judetean Hunedoara 705 755 

DEVA 2493 2252 

HUNEDOARA 2990 2976 

ILIA 1754 1668 

ORASTIE 2208 2111 

PETROSANI 2159 2175 

SANTAMARIA-ORLEA 3055 2975 

Grand Total 18801 18235 

 

Situatia suprafetelor solicitate de fermieri in campania 2016 comparativ cu 2015 

(fara fermieri din alte judete cu teren declarat pe HD): 
 

NUME_CENTRU 

Suprafata solicitata 

2015 pe centre locale 

(ha) 

Suprafata solicitata 

2016pe centre locale 

(ha) 

BRAD 13723.61 13564,91 

Centrul judetean Hunedoara 41973.09 45823,45 

DEVA 9242.44 8606,23 

HUNEDOARA 16445.55 15506,7 

ILIA 8306.25 7721,08 

ORASTIE 11339.85 11020,27 

PETROSANI 10310.69 10304,67 

SANTAMARIA-ORLEA 16354.79 14907,88 

Grand Total 127696.27 127455,19 
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 PAJISTEA PERMANENTA ( PASUNI NATURALE SI FANETE –PP ) 
 

NUME_CENTRU Suprafata 

solicitata de 

PP 2015 (ha) 

Suprafata 

solicitata de 

PP  2016 (ha) 

comparativ cu 2015 

a scazut cu aprox  

200 ha pe total judet 

BRAD  11649.42 11572,51 

Centrul judetean Hunedoara  29291.1 31989,44 

DEVA  4593.09 4380,76 

HUNEDOARA  12313.54 11507,21 

ILIA  5470.36 5164,07 

ORASTIE  6503.71 6419,43 

PETROSANI  10039.52 10055,66 

SANTAMARIA-ORLEA  11571.42 10135,29 

TOTAL 91432.16 91224,37 
 

 SITUATIA FERMIERILOR CU SCHEME ZOO 2016 
 

Centre 

locale NR FERMIERI PE SCHEME ZOO  2016 
Sumă 

de 

ANTZ_ 

LAPTE 

Sumă de 

ANTZ_B_ 

CARNE 

Sumă de 

ANTZ_O 

Sumă de 

ANTZ_C 

Sumă de 

SCZ_FB 

Sumă de 

SCZ_OF 

Sumă de 

SCZ_CF 

Sumă de 

SCZ_TC1 

Sumă de 

SCZ_TC2 

Sumă de 

SCZ_TC3 

Sumă de 

SCZ_VL 

Brad 232 684 93 17 1 1 1 0 1 0 1 

Centrul 

judetean 225 269 263 42 5 36 2 5 2 2 11 

Deva 229 218 86 15 0 6 0 0 0 0 2 

Hunedoara 534 541 132 20 5 4 0 2 1 0 5 

Ilia 174 245 66 20 0 0 0 1 1 1 1 

Orastie 319 384 164 19 0 11 3 2 1 1 8 

Petrosani 364 729 101 5 1 11 2 1 0 0 1 

Santamarie 

Orlea 526 560 137 16 32 96 4 0 0 0 7 

Total 2603 3630 1042 154 44 165 12 11 6 4 36 
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 PLATI EFECTUATE PE SCHEME DE PLATA SI CENTRE LOCALE 

 

In campania 2016 au avut loc atat plati finale aferente campaniei 2015, cat si plati in avans 

2016 (in conformitate cu art.1 din Reg.CE 1617/08.06.2016 de derogare pentru anul de cerere 2016, 

de la art 75.alin 1 paragraf 3 din Reg.CE 1306/2013 in ceea ce priveste nivelul avansurilor privind 

platile directe si platile aferente masurilor de dezvoltare rurala ), dar si o parte din platile finale 

aferente campaniei 2016 . Pe fonduri si scheme situatia se prezinta astfel:  

 

-Pentru platile aferente campaniei 2015 (fara platile in avans care au fost platite in Campania 2015): 

 

JUDETUL 
HUNEDOARA 

FEGA FEADR BN-BN1 

NR.FERMIERI 
PLATITI 

SUMA PLATITA 
(LEI) 

NR.FERMIERI 
PLATITI 

SUMA PLATITA 
(LEI) 

NR.FERMIERI 
PLATITI 

SUMA PLATITA 
(LEI) 

TOTAL PLATI 17900 73082001,09 14814 49.798.580,15 14814 20.835.269,22 

 

-Pentru platile in avans  aferente campaniei 2016 situatia se prezinta astfel: 

 

 

-Pentru platile aferente campaniei 2016  platite pana la 31.12.2016 situatia se prezinta astfel: 

 

JUDETUL 
HUNEDOARA 

FEGA FEADR BN-BN1 

NR.FERMIERI 
PLATITI 

SUMA PLATITA 
(LEI) 

NR.FERMIERI 
PLATITI 

SUMA PLATITA 
(LEI) 

NR.FERMIERI 
PLATITI 

SUMA PLATITA 
(LEI) 

TOTAL PLATI 
AVANS  14411 38618629,1 10496 17.209.796,49 10496 905.802,81 

TOTAL PLATI 
FINALE 
PLATITE  
PANA LA 
31.12.2016  9356 7.006.531,68 5642 1.397.070,31 5642 73.523,05 

 

2. MASURI DE SPRIJIN 

 

 MASURI DE PIATA 

 

- HG nr.1628/2008, cu modificarile si completarile ulterioare - Furnizarea laptelui in institutiile 

scolare   

-numar de cereri depuse: 2 

-numar de cereri autorizate: 2 - 257 scoli 

-valoare autorizata pe scheme de sprijin: 252.870,33 E 

1.128.529,68  lei 

- OUG nr.24/2010, cu modificarile si completarile ulterioare - Programul de încurajare a 

consumului de fructe în şcoli si masurile adiacente 

-numar de cereri depuse: 2 

-numar de cereri autorizate: 2 - 218 scoli 

-valoare autorizata pe scheme de sprijin 130.183,52 E 

973.449,06  lei 

 

 

SCHEMA FEGA FEADR BN-BN1 

NR.FERMIERI 
PLATITI 

SUMA PLATITA 
(LEI) 

NR.FERMIERI 
PLATITI 

SUMA PLATITA 
(LEI) 

NR.FERMIERI 
PLATITI 

SUMA PLATITA 
(LEI) 

Total 14411 38618629,1 10496 17.209.796,49 10496 905.802,81 
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- HG nr.245/2011, cu modificarile si completarile ulterioare - Programul National Apicol 2016-2017 

-numar de cereri depuse: 2 

-numar de cereri autorizate: 2 - beneficiari 41 

-valoare autorizata pe schema de sprijin: 79.461,91  lei 

 

- HG nr.886/2016 - Sprijin financiar de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter 

temporar fermierilor din sectoru: 

-creşterii animalelor – porcine:  151.509,01 lei 

 -laptelui și al produselor lactate:  0 lei 

 

 SPRIJIN FINANCIAR  DE LA  BUGETUL DE STAT , FEGA SI FEADR  

 

- HG nr.763/2013 si HG nr.1229/2013, cu modificarile si completarile ulterioare – acordarea 

sprijinului financiar pentru motorina utilizata in agricultura 
-numar de cereri depuse: 308 

-numar de cereri autorizate: 543 

-valoare autorizata pe scheme de sprijin (Trim I+II+III): 2.297.090,52 lei, din care: 

       - vegetal        1.140.162,07 lei 

       - zootehnie     1.156.928,45 lei 
 

- HG nr.207/2011, cu modificarile si completarile ulterioare - acordarea unui ajutor financiar 

pentru determinarea calitatii genetice a raselor de animale 

-numar de cereri depuse:  16 

-numar de cereri autorizate: 16 

-valoare autorizata pe schema de sprijin:    259.525,07  lei, din care: 

       - COP    82.263,07 lei     

       -  RG  177.262,0   lei 

 

- Legea nr. 247/2005 privind reforma juridică în domeniul proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri 

adiacente, cu modificările şi completările ulterioare  - Titlul XI „Renta viageră agricolă” 

-numar de rentieri: 386 

-numar de carnete vizate: 315 

-valoare autorizata pe schema de sprijin:   75.923,03 EURO 

337.476,78 lei 
  

- Masura 215 - Plati in favoarea bunastarii animalelor – pachetul a) porcine  
-numar de cereri depuse: 2 

-numar de cererii autorizate: 2 

-valoare autorizata si platita pe schema de sprijin :  777.786,77 EURO 

                    3.538.929,80 lei     

 

- Masura 215 - Plati in favoarea bunastarii animalelor – pachetul b) pasari 
-numar de cereri depuse: 6 

-numar de cereri autorizate: 6 

-valoare autorizata pe scheme de sprijin:   844.001,68 EURO 

                                                                                                  3.840.207,64 lei 
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b.3.FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 
   

Principalele direcţii de investiţii care sunt finanţate, reprezintă o continuare firească a PNDR 

2007 – 2013 (pt. proiectele aflate in tranzitie) si implementarea PNDR 2014-2020. 

 

Oficiul Judetean pentru Finantarea investitiilor Rurale (OJFIR) Hunedoara are doua 

servicii in cadrul fiecarui serviciu functionand doua compartimente, unul de evaluare a proiectelor 

si unul de implementare al acestora, a căror activitate se prezintă astfel: 

 

1.Activitatea Leader si Investitii Non-Agricole (SLINA) 2016 

 

Nr.proiecte depuse pe sM6.2 94 depuse, in valoare de 6.200.000 euro 67 contractate in 

valoare de 

4.510.000 euro 

Nr.proiecte depuse pe sM6.4 4,  in valoare de 492.583 euro 0 

Nr.DCP-uri depuse DCP-uri masura 19.1 - 2  

DCP-uri masura 6.2 - 3 

DCP-uri 6.4 - 1 

  

Nr.vizite in teren  0   

Nr.documentatii acte aditionale 39   

Nr.dosare achizitii 2   

 

2.Activitatea Active Fizice si Plati Directe (SAFPD) 2016 

 
SM Nr. proiecte depuse Valoare 

nerambursabila 

proiecte depuse 

euro 

Nr. proiecte 

eligibile/selectate 

Valoare nerambursabila 

proiecte eligibile/selectate 

euro 

6.1 168 6.840.000 143 5.800.000 

6.3 166 2.490.000 140 2.100.000 

4.1 2 662.021 0 0 

4.1 a 1 214.239 1 214.239 

16.4 2 154.492 1 99.880 

TOTAL 339 10.360.752 285 8.214.119 

 

 Contractare si plata pentru  proiectele din 2016 – stadiul actual 

 
SM Nr. proiecte 

contractate 

Valoare proiecte 

contractate 

euro 

Nr. dosare plata 

depuse 

Valoare nerambursabila 

platita transa 1 

euro 

6.1 19 760.000 19 570.000 

6.3 12 180.000 12 135.000 

TOTAL 31 940.000 31 705.000 

 

În activitatea de verificare cereri de finantare si cereri de plata, dupa efectuarea conformitatii 

se realizeaza si vizita in teren pentru  beneficiarii privati. In acest sens, in anul 2016 au fost 

efectuate vizite in teren in urma carora s-au intocmit conform procedurii, Rapoarte de verificare. 

A fost realizata si activitatea de supracontrol asupra masurilor delegate catre APIA, din 

cadrul Axei II PNDR, pentru 18 fermieri.  
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             Zilnic prin biroul Relatii cu publicul, au fost oferite informatii celor interesati cu privire la 

accesarea noilor masuri din PNDR 2014-2020 si totodata, in colaborare cu emisiunea Satul 

Hunedorean au fost promovate proiecte de succes ale beneficiarilor PNDR 2007-2013. 

 

              Implementarea PNDR 2007-2013 la nivel de Regiune 5-Vest Timisoara  (toate masurile), 

in date statistice, este conform celor de mai jos: 

 
Regiune Valoarea totala a 

contractului-Lei 

(inclusiv contracte 

reziliate) 

Valoarea publica 

a contractului Lei 

Nr. 

proiecte 

finalizate 

Valoare platita-

Lei 

Grad de 

absorbtie 

% 

Nr. 

proiecte 

nefinaliz

ate 

Rest de plata-

Euro 

Regiune 

(Total) 

3,604,055,983.11 2,740,390,141.44 4.591 2,338,851,240.32 88,35% 3.262 312,942,582.29 

AR 832,239,036.55 588,266,373.96 1.234 510,612,780.35 90,78%    524 53,572,675.51 

CS 749,510,044.40 654,941,014.40    911 530,904,668.15 83,99% 1.277 103,486,430.03 

HD 603,159,412.15 510,087,647.15 1.296 449,402,227.75 91,04%    891 44,523,308.53 

TM 1,419,147,490.01 232.669.349,77 1.150 847,931,564.07 88,84%    470 111,360,168.22 

 

Din analiza datelor mai sus prezentate, rezulta ca Judetul Hunedoara a finalizat cel mai mare 

numar de proiecte contractate (1.296) si are cel mai mare grad de absorbtie raportat la valoarea 

contractata  ramasa in exercitiu (nu sunt incluse contractele reziliate), la nivel regional, fiind peste 

media nationala. 

 

 

b.4.ÎMBUNĂTĂŢIRILE FUNCIARE 
 

În anul 2016, ANIF - Filiala Teritorială Mureș Oltul Mijlociu - Unitatea de 

Administrare Hunedoara a desfășurat următoarele activități și acțiuni: 

 

- Urmărirea comportării în timp şi supravegherea asigurării integrităţii patrimoniului de 

amenajări de îmbunătăţiri funciare pe o suprafaţă de 54146 ha amenajate  cu lucrări de 

îmbunătățiri funciare. 

- Reactualizarea necesarului de lucrări de întreţinere şi reparaţii precum şi a priorităţilor de 

executare a acestora în amenajările de îmbunătăţiri funciare pentru anul în curs pentru o 

suprafaţă de 70 ha situată în 4 amenajări din zonele Brad, Romos, Ribiţa, Vaţa de Jos, 

precum și stabilirea necesarului de lucrări de întreținere și reparații pe perioada 2017 - 2020 

fiind cuprinse 7 amenajări de desecare și 6 amenajări de combatere a eroziunii solului. 

- Execuția lucrărilor de întreținere și reparații în amenajarea de desecare Mărtinești Turdaș în 

perimetrul UAT Mărtinești sat Dâncu Mic și amenajarea de combatere a eroziunii solului 

Vața Ocișor în perimetrul UAT Vața de Jos, satul Tătărăștii de Criș.  

- Întocmirea şi eliberarea de avize şi acorduri privind scoaterea din circuitul agricol a unor 

suprafeţe de teren pentru execuţia unor obiective de investiţii precum şi a unor avize de 

specialitate, după cum urmează: 

 

Tipul de aviz sau acord În amenajări În afara amenajărilor Total 

2016 2015 % 2016 2015 % 2016 2015 % 

Aviz scoatere din circuit 

agricol 

10 8 125 26 20 130 36 28 128 

Acorduri tehnice 5 8 62 - - - 5 8 62 

Avize tehnice de 

specialitate 

0 0  2 3 66 2 3 66 

Avize PUG, PUZ 14 9 155 29 31 93 43 40 107 

Total 29 25 116 57 54 105 86 79 108 
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- Urmărirea în teren a respectării de către agenţii economici a condiţiilor din avizele şi 

acordurile de scoatere din circuitul agricol şi a celor din avizele de specialitate a condiţiilor 

impuse spre a nu se aduce prejudicii sau nefuncţionalităţi la amenajările de îmbunătăţiri 

funciare - 18 verificări la 9 amplasamente, cu preponderență în zona șantierelor de 

construcții la: autostrada A1 Lot4, în zona comunelor Brănișca și Ilia, în care deținem în 

administrare o amenajare de îmbunătățiri funciare și la lucrările de reabilitare a liniei de cale 

ferată pe tronsonul Simeria - Aurel Vlaicu în zona comunei Turdaș, a municipiului Orăștie și 

a orașului Geoagiu unde deținem 2 amenajări de îmbunătățiri funciare precum și pe 

tronsonul de reabilitare a DN76 unde deținem alte două amenajări în zona Brad - Ocișor. 

- Prestarea de servicii de evacuare a apelor pluviale şi industriale uzate cu respectarea 

normelor de calitate în vigoare prin reţeaua de canale de desecare din patrimoniul filialei 

pentru doi agenţi economici în perimetrul amenajării Desecare Brad Vaţa. 

- Furnizarea datelor necesare contractării serviciilor de pază şi monitorizare cu terţi agenţi 

economici de specialitate pentru 3 obiective  - un sediu administrativ şi două cantoane de 

exploatare – unităţii centrale ANIF 

- Participarea la activitatea grupului de suport tehnic pentru situații de urgență - inundații 

produse în sectorul agricol - aferent pagubelor produse în amenajările de îmbunătățiri 

funciare, respectiv în două perimetre.   

 

 

b.5.ACTIVITATEA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU 

SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 

 

              Întreaga activitate desfaşurată de Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa 

Alimentelor Hunedoara în calitate de autoritate competentă în asigurarea sănătăţii animalelor şi 

siguranţei produselor alimentare s-a realizat având la bază legislaţia Uniunii Europene în domeniu, 

în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al 

bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor, protecţia 

mediului  pe anul 2016. 
                  Obiectivele asumate şi urmărite au fost: 

- stabilirea statusului de sanatate a animalelor domestice si salbatice; 

- stabilirea corelatiei dintre bolile animalelor si transmiterea acestora la om; 

- asigurarea conditiilor de igiena a produselor de origine animala si a produselor de origine 

nonanimala destinate consumului uman; 

- asigurarea sanatatii publice si protejarea intereselor consumatorilor. 

                    

1. CONTROL OFICIAL SANATATE ANIMALA  
 

 Realizarea acţiunilor sanitare veterinare strategice în  anul 2016 care s-a desfăşurat 

conform  programării in procent de 96%. 

 

 Monitorizarea focarelor de boala declarate 
 

In anul 2016 au fost declarate si gestionate conform prevederilor legale urmatoarele focare de boli: 

- Focare AIE - 50 

- Focare  LEB - 3 

- Focare de TRICHINELOZA - 1 

- Focar de SCRAPIE - 1 

- Focare de EPIDIDIMITA INFECTIOASA - 1 

- Focare de VAROOZA - 2 
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Pentru toate focarele s-au luat imediat măsuri de combatere şi profilaxia difuzării bolilor, 

măsuri puse în aplicare de Centrul Local de Combatere al Bolilor si concretizate prin întocmirea de 

programe de măsuri de combatere şi profilaxie, evaluare şi despăgubire a proprietarilor de animale 

in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 

 Implementarea programelor nationale de monitorizare,control si eradicare a anumitor 

boli si zoonoze ce primesc cofinantare din partea Comisiei  Europene 

 

    In anul 2016 s-a primit aprobare pentru urmatoarele programe de  monitorizare, control si 

eradicare cofinantate: 

- Programul de supraveghere pentru bluetongue 

- Programele de control ale salmonelozelor zoonotice in populatiile de gaini ouatoare,gaini de 

reproductie,broileri  

- Programul de supraveghere ,control si eradicare a rabiei la vulpi 

- Programul pentru monitorizarea si controlul pestei porcine 

- Programul de supraveghere pentru gripa aviara 

- Programele de monitorizare a encefalopatiilor spongiforme transmisibile 

     Pentru fiecare boala au fost respectate procedurile de implementare si monitorizare specifice 

fiind intocmite si transmise rapoartele tehnice si financiare intermediare si finale. 

 

2. EVIDENTA INFORMATICA SI CONTROL ADMINISTRATIV 
 

 Actualizarea bazei de date privind identificarea si inregistrarea animalelor si in BND in anul 

2016  

 

In SNIIA judetul Hunedoara exista urmatoarele efective de animale identificate in exploatatii: 

 

Nr. 

crt. 

SPECIA NR.TOTAL ANIMALE  

IDENTIFICATE 

NR. ANIMALE 

IDENTIFICATE IN 2016 in 

exploatatii nonprofesionale 

NR. ANIMALE 

IDENTIFICATE IN 2016 in 

exploatatii comerciale 

1 bovine   20352 13657 6695 

2 bubaline 73 56 17 

3 ovine  34118 71947 16171 

4 caprine  3841 3000 841 

5 suine  23650 17858 5792 

 

3. CATAGRAFIERE, INREGISTRARE, EVALUARE TRACES  
 

 Asigurarea functionarii legale a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar  

 

Conform Ord .111/2008, cu completarile si modificarile ulterioare, sunt inregistrate sanitar  

veterinar 6711 obiective (magazine alimentare, unitati alimentatie publica, macelarii, carmangerii, 

etc.) si 7 obiective  sunt  autorizate sanitar veterinar pentru efectuarea de schimburi intracomunitare 

conform Ord.57/2010 cu completarile si modificarile ulterioare. 

  

Conform Ord.16/2010 sunt autorizate sanitar veterinar, inregistrate in SNIIA si 

monitorizate: 10 exploatatii industriale ovine, 486 exploatatii comerciale  apicole ,7 incineratoare, 1 

fabrica procesare SNCU, 1477 exploatatii de tip A, respectandu-se legislatia specifica pe fiecare 

specie privind conditiile de biosecuritate si  bunastare a animalelor. 
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4. CONTROL OFICIAL SIGURANTA ALIMENTELOR 

 

       Pentru apărarea sănătăţii publice  s-au urmărit şi monitorizat următoarele aspecte:    

 

 Realizarea Programului strategic de supraveghere,prevenire si control a bolilor la 

animale si a celor transmis ibile de la animale la om  
 

In anul 2016  programul strategic privind controlul oficial prin recoltari de probe, a fost 

realizat  cu unele mici exceptii.  

- Pentru produsele de origine animala au fost planificate 797 recoltari probe  si au fost  

verificate prin program   strategic 797 din probele planificate. 

- Pentru produsele de origine nonanimala  au fost efectuate 486 controale oficiale fata de 

500 prevazute in programul strategic. 

 

 Expertiza sanitar veterinara a produselor de origine animal 

 

În vederea depistării bolilor transmisibile la om, prevenirii pătrunderii pe piaţă a 

produselor care prezintă un risc major pentru sănătatea publică la nivelul DSVSA Hunedoara, se 

realizează monitorizare permanentă şi constantă a zoonozelor cu raportarea situaţiilor apărute în 

conformitate cu reglementările EFSA.  

- Au fost examinate 43429,73 to produse de origine animala. 

 

 Monitorizare zoonoze 

 

Toate animalele tăiate in cursul anului 2016: 6092 bovine, 1133 ovine, 91 porcine, 259 

cabaline, 5789899 pui broileri - au fost examinate pentru: Bruceloză, Campylobacterioză, 

Echinococoză, Listerioză, Salmoneloză, Tuberculoză, Influenţa aviară, Botulism, Leptospiroză, 

Yersinioză, Cisticercoză, Antrax, Trichineloză, Encefaolopatii Spongiforme Transmisibile.   

  

 Monitorizare alerte  

 

     In cursul anului 2016 au fost gestionate 19 alerte pentru produse de origine animala si 15 

alerte pentru produse de origine nonanimala transmise prin SRAFF, find incheiate si solutionate in 

timp util (max.48h). 

        

5. LABORATORUL SANITAR VETERINAR SI PT. SIGURANTA ALIMENTELOR 

 

LSVSA a fost acredita RENAR in anul 2009 obtinand certificatul de acreditar LI741, 

recreditat in anul 2013 si evaluat in anul 2014. 

 

In sinteza, activitatea LSVSA pe anul 2016 se prezinta astfel: 

- SECTIA BIOLOGIE MOLECULARA - a realizat 22229 probe; 

- SECTIA PARAZITOLOGIE - a realizat 2967 analize; 

- SECTIA  BACTERIOLOGIE - a analizat 766 probe; 

- SECTIA ANATOMIE  PATOLOGICA - a analizat 1400 probe si 7676 teste rapide EST; 

- SECTIA VIRUSOLOGIE - a analizat 1181 probe; 

- SECTIA SEROLOGIE - a analizat 1015 probe/1485 analize; 

- SECTIA  CHIMIE ALIMENTARA - a analizat 749 probe produse de origine animala si 159 

probe produse de origine nonanimala; 

- SECTIA ECOPATOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI - a analizat 3643 probe; 

- SECTIA TOXICOLOGIE - a analizat 1337 probe; 

- SECTIA MICROBIOLOGIE - a analizat 750 prob/1305 analize. 
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6. INSPECŢIE ŞI CONTROL   
 

Total controale pe anul 2016: 1400 controale. 

Pentru aspecte in neconcordanta cu legislatia in vigoare constatate in timpul controalelor in 

cursul anului 2016 au fost aplicate: 184 amenzi contraventionale in valoare de 316230 lei, 220 

avertismente conf. OG 2/2001 si au fost emise 12 ordonante de suspendare a activitatii (OSA). 

Număr petitii înregistrate/solutionate: 84 petitii  înregistrate/84 petitii solutionate 

 

7. ACTIVATATEA SERVICIULUI ECONOMIC ADMINISTRATIV 

 

              Din punct de vedere al managementului economic eficienta in gestionarea mijloacelor 

financiare s-a concretizat in 2016 in evaluarea resurselor financiare alocate de la bugetul de stat si a 

veniturilor proprii (in sensul cresterii acestora din urma), evaluarea si rationalizarea cheltuielilor 

(cheltuielile au fost in concordanta cu nevoile institutiei in contextul bugetului alocat). 

              Prin Compartimentul Relatii cu Publicul  institutia a desfasurat  o activitate transparenta de 

informare periodica in legatura cu activitatile institutiei de interes general si specific, comunicarea 

desfasurandu-se prin presa locala, prin mijloacele de comunicare radio, TV locale, prin participari la 

emisiuni de radio, TV, comunicate de presa. 
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c) TURISM 
 

 

c.1.PRINCIPALII INDICATORI STATISTICI ÎN TURISM 
(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 
  RETEAUA UNITĂȚILOR DE TURISM 

 

 U/M 2014 2015 

A 1        2     3 

Unităţi de cazare turistică existente nr. 99 108 

   din care:    

     - hoteluri nr. 24 23 

     - moteluri  nr. 6 6 

     - vile turistice nr. 17 19 

     - cabane nr. 7 4 

     - pensiuni nr. 40 49 

Capacitatea de cazare turistică  din care: locuri 4468 4942 

     - hoteluri locuri 2516 2436 

     - moteluri  locuri 179 179 

     - vile turistice locuri 519 626 

     - cabane locuri 238 187 

     - pensiuni locuri 782 1017 

Turişti cazaţi, din care: nr. 110536 151060 

     - hoteluri nr. 78842 91985 

     - moteluri  nr. 3530 5087 

     - vile turistice nr. 9372 22673 

     - cabane nr. 2097 2425 

     - pensiuni nr. 15302 23721 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune loc-zi 1180383 1293654 

    din care:    

     - hoteluri loc-zi 761829 753230 

     - moteluri  loc-zi 43242 41262 

     - vile turistice loc-zi 136415 197095 

     - cabane loc-zi 27175 31858 

     - pensiuni loc-zi 164186 198539 

Înnoptări - total, din care: nr. 272133 343788 

     - hoteluri nr. 216220 240433 

     - moteluri  nr. 8295 8906 

     - vile turistice nr. 15105 38798 

     - cabane nr. 3868 3995 

     - pensiuni nr. 24493 40514 

Indicii de utilizare netă a locurilor de 

cazare 

% 23.1 26.6 

Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
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SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, 
PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

număr 

Tipuri de structuri de primire turistică 
2016 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ Hunedoara 7522 8727 9074 8890 11917 13435 17692 18321 14495 11824 11241 10098 

din care:             

Hoteluri 3907 4862 5430 5567 7488 7645 12205 13075 9783 7549 7058 5467 

Moteluri 241 350 348 224 324 352 424 421 356 403 299 192 

Vile turistice 1508 1826 1429 1419 2301 3302 3142 3006 2496 2039 2161 2260 

Cabane turistice 313 228 160 119 140 143 130 115 124 134 148 742 

Pensiuni turistice  774 774 974 816 982 967 910 790 950 908 933 806 

Pensiuni agroturistice  448 407 456 420 413 492 550 570 493 432 436 397 

 
număr 

Tipuri de structuri de primire turistică 
2015 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ Hunedoara 6574 7743 9422 10849 14731 15413 19053 22277 14936 10563 10004 9369 

din care:             

Hoteluri 3492 4190 5204 6215 8957 9429 12654 15634 8818 6821 5899 4672 

Moteluri 227 137 306 324 400 488 667 732 667 495 302 342 

Vile turistice 1259 1248 1649 2087 3097 2204 2173 2204 2438 787 1632 1827 

Cabane turistice 411 514 212 168 98 84 103 219 89 90 92 345 

Pensiuni turistice  1047 1282 1430 1467 1407 1568 1584 1603 1461 1071 1083 1153 

Pensiuni agroturistice  88 162 95 136 217 1233 1293 1361 924 718 623 657 

 
 

ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE 
STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

număr 

Tipuri de structuri de primire turistică 
2016 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ Hunedoara 13241 19746 21000 22042 26801 30206 39684 40611 34318 29976 25850 18963 

din care:             

Hoteluri 7047 12368 14681 15676 19635 21218 30235 31533 26211 23131 19667 10660 

Moteluri 384 1241 916 501 575 681 808 700 511 518 397 272 

Vile turistice 2378 2750 2214 3113 3588 4942 5414 5101 4027 3396 3121 4377 

Cabane turistice 606 413 265 196 185 195 171 153 166 161 185 1286 

Pensiuni turistice  1011 1221 1523 1271 1506 1502 1141 994 1660 1618 1556 1311 

Pensiuni agroturistice  1223 1204 763 745 658 820 1338 1262 937 707 684 646 

 
număr 

Tipuri de structuri de primire turistică 
2015 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ Hunedoara 11918 15192 20819 23261 29441 34892 47445 50647 36770 27794 26201 19272 

din care:             

Hoteluri 6480 9260 14524 15842 20335 23119 34431 38809 26255 21471 18779 11128 

Moteluri 282 183 399 408 659 955 1043 1310 1265 973 780 649 

Vile turistice 2271 2090 2742 3897 4409 4168 4313 4159 3502 1080 2653 3438 

Cabane turistice 987 970 295 212 128 108 130 248 97 93 94 633 

Pensiuni turistice  1502 1832 2103 2047 1853 2241 2209 2201 2098 1519 1386 1480 

Pensiuni agroturistice  338 611 149 220 475 2930 3219 2990 2234 1875 1568 1374 
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3. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE  
% 

 
2016 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ Hunedoara 13,8 19,1 19,7 20,7 25,3 28,6 33,3 28,1 33,3 27,9 25,9 17,6 

 
% 

 
2015 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 11,4 15,9 19,5 22,6 28,1 32,9 39,3 40,3 33,5 26,0 24,6 18,9 

 

În decembrie 2016 au sosit în judeţ 10098 turişti, în creştere cu 729 turişti faţǎ de 

decembrie 2015. 

Înnoptările aferente turiştilor au fost de 18963 în luna decembrie, în scǎdere cu 309 faţă de 

decembrie 2015. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 17,6% în decembrie 2016, 

faţă de 18,9% în decembrie 2015. 

 

 

c.2.PROMOVAREA TURISMULUI 
 

 

În anul 2016, Agenţia pentru Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara a 

participat activ la promovarea turismului în județul Hunedoara, prin derularea următoarelor acțiuni: 

 
Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termen de 

realizare 
1. Actualizarea bazei de date cu oferta turistica a judetului si elaborarea  calendarului 

anual al evenimentelor care au loc in  judeţul Hunedoara 

Ianuarie – 

Februarie 2016 

2. Participare la Targul de Turism al Romaniei – Romexpo, Bucuresti Februarie 2016 

3. Participare la Targul de Turism Vacanta – editia a III-a, Timisoara 2016 Martie 2016 

4. Participare la Targul de Turism Transylvania Tour Fair – Brasov 2016 Martie 2016 

5. Participare la Targul de Turism Vacanta – Iasi 2016 Martie 2016 

6. Acțiunea de promovare a județului - 12 MOTIVE 

- Inspectorii de specialitate ADEH au vizitat agentiile de turism din judetele 

Hunedoara, Sibiu, Timis, Caras-Severin, Alba, Cluj, Bihor, Satu Mare, Gorj, 

Mehedinti si Valcea, pentru a le prezenta detalii despe oferta turistica a 

judetului Hunedoara. 

Au fost prezentate ofertele de vară, precum și ofertele de iarnă ale operatorilor turistici.     

Aprilie 2016 

7 Târgul de produse tradiționale Produs în Hunedoara- ediția a V-a August 2016 

8. Bursa de Turism a judetului Hunedoara – editia a VII-a. Septembrie 2016  

9. Actiunea de promovare a județului - 12 MOTIVE. Octombrie 2016 

10. Participare la Targul de Turism al Romaniei – Romexpo, Bucuresti. Noiembrie 2016 

11. Promovarea judetului Hunedoara pe pagina de Facebook ENJOY HUNEDOARA. Ianuarie – 

Decembrie 2016 
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d) TRANSPORTURI 
 

d.1.LUNGIMEA REŢELEI DE CĂI FERATE ŞI DRUMURI 
(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

  -km- 

    2014 2015 

A    3    4 

Lungimea căilor ferate - total 289 289 

Linie normală 289 289 

    din linie normală: - cu o cale 122 122 

                                  - cu 2 căi 167 167 

    din total căi ferate:  electrificate 220 220 

Lungimea drumurilor publice - total 3319 3332 

   - drumuri pietruite 1148 1097 

   - drumuri de pământ 642 601 

   - drumuri modernizate 938 1024 

   - drumuri europene 254 254 

   - drumuri cu îmbrăc.usoare rutiere 591 610 

Lungimea drumurilor naţionale 429 464 

   - drumuri modernizate 412 450 

   - drumuri cu îmbrăc.uşoare rutiere 17 14 

Lung.drumurilor judeţene şi comunale -total 2890 2868 

   - drumuri pietruite 1148 1097 

   - drumuri de pământ 642 601 

   - drumuri modernizate 526 574 

   - drumuri cu îmbrăc.uşoare rutiere 574 596 
Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 

 

d.2.NUMĂRUL VEHICULELOR ÎNSCRISE IN CIRCULAŢIE  
(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 

  -număr- 

    2014 2015 

A  3      4 

Autovehicule pt.transp.mărfurilor - total 14206 15164 

   - persoane fizice 6190 6713 

Autocamioane 12984 13689 

Autotractoare 1222 1475 

Tractoare 1242 1193 

   - persoane fizice 995 946 

Autobuze şi microbuze 1163 1229 

Autoturisme 102890 107904 

   - persoane fizice 94101 98713 

Motociclete şi mopede 2308 2443 

   - persoane fizice 2101 2231 

Remorci şi semiremorci 6889 7427 

   - persoane fizice 4576 4930 
Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
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d.3.INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT NAȚIONAL 
 

 

În anul 2016, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, au fost realizate următoarele  

lucrări care să ajute la fluidizarea circulaţiei şi să sporească siguranţa participanţilor la trafic:  

 

Nr. 

crt. 

Obiectivul Termen 

de 

realizare 

Stadiul de 

realizare la 

31.12.2016 

Observații 

 AUTOSTRĂZI    

1. Proiectare și execuție autostradă Lugoj – Deva, Lot 3: 

km 56+220 – 77+361  

2017 68,91 % lucrare în curs de execuție 

2. Proiectare și execuție autostradă Lugoj – Deva, Lot 4: 

km 77+361 – 99+500  

 

2017 

 

48,50 % 

 

lucrare în curs de execuție 

 REABILITAREA DRUMURILOR NAȚIONALE    

3. Reabilitare DN 76 km 0+000 – 30+436, Șoimuș – Brad 

  

2017 80 % lucrare în curs de execuție 

4. Reabilitare DN 76 km 30+436 – 55+425, Brad – 

Ionești  

2016 100% lucrare finalizată 

 INVESTIȚII    

5. Amenajare intersecție DN 7 cu DN 76; studiu de 

fezabilitate 

2016  avizat la nivelul C.T.E. – 

D.R.D.P. Timișoara 

 ELIMINAREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR ȘI 

PREVENIREA LOR 

   

6. Consolidare pod pe DN 68 km 48+905 la Zeicani 

(execuție) 

2016 100% lucrare finalizată 

7. Consolidare pod pe DN 66A km 2+178 (execuție) 2016 100% lucrare finalizată, urmează 

să se  efectueze R.T.L. 

8. Prag de fund pod Strei, DN 7 km 376+818 

(execuție) 

2017 

 

  în curs de avizare 

 ÎNTREȚINERE PERIODICĂ LUCRĂRI DE 

ARTĂ 

   

9. Pod pe DN 74 km 15+169 (D.A.L.I.) 2017  avizat la nivelul C.T.E. – 

D.R.D.P. Timișoara 

10. Pod pe DN 7 km 435+741 (expertiză și D.A.L.I.) 2017  în curs de avizare 

11. Pod pe DN 7 km 419+288 (expertiză și D.A.L.I.) 2017  avizat la nivelul C.T.E. – 

D.R.D.P. Timișoara 

 ÎNTREȚINERE CURENTĂ     

12. Lucrări întreținere curentă pe timp de vară 2016 100 %  

13. Lucrări întreținere curentă pe timp de iarnă 2016 83 %  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 d.4.INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT JUDEȚEAN 
 

În anul 2016, prin Consiliul Județean Hunedoara au fost realizate următoarele lucrări: 

Nr. 

crt. 

Obiectivul Termen 

de 

realizare 

Stadiul de 

realizare la 

31.12.2016 

Observații 

(cauze/măsuri) 

1. Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-

Vulcan, km 5+010-10+000 

2017 6 % S-au demarat lucrările de 

terasamente prin ordinul de 

începere din luna noiembrie 2016. 

2. Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul 

Parâng, km 6+600-10+325 

2018 Urmând 

iniţierea 

Proiectul  predat cu intarziere, 

obtinerea avizelor si autorizatiei 

de construire şi procedura de 

achizitie publica pentru executia 

de lucrari 

3. Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna-DJ 687A, km 

1+100-3+300 

2017 Realizat 

parțial 

Autorizatia de construire s-a 

obtinut in 28.10.2016.  

S-au demarat lucrările de 

amenajare a terenului si 

terasamente. 

4. Modernizare DJ 700: DN7(Santandrei)-Bârcea Mare-

Centru de Management Integrat al Deșeurilor in 

județul Hunedoara, km 3+600-6+100 

2016 Realizat Lucrările sunt finalizate si 

receptionate (PVRTL). 

5. Reabilitare și consolidare pod peste râul Strei, pe DJ 

668C, la km 0+890 

2016 75% În aval de pod proiectul prevede 

prag din beton armat, care se 

executa cu dificultate, datorită 

turbionărilori barajelor din 

amonte de pod fără un program 

stabilit şi care duc la creşterea 

nivelului apelor foarte rapid, 

împiedicând execuţia lucrărilor de 

săpături, cofraje, armare şi turnare 

de betoane. Circulatia pe pod este 

deschisa.  

6. Modernizare drumuri de acces pentru integrarea in 

circuitul turistic european a cetatilor dacice din Muntii 

Orastiei 

2016 Receptionat Lucrările sunt finalizate si 

receptionate (PVRTL). 

7. Modernizare DJ706B: Luncoiu de Jos - Stejărel - 

Luncşoara - Dumeşti- Sârbi (DJ706), Km 2+800-

3+800 şi 7+150-19+450 

2017 83% Lucrarea este finanţată prin OGR 

28/2013. Fondurile au fost 

repartizate de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice eşalonat în 

timp, conducând la executarea pe 

porţiuni a lucrărilor.  

8. Modernizare DJ707G: DN7 - Gurasada - Dănuleşti, 

Km 3+500 - 14+000 

2017 50% Lucrarea este finanţată prin OGR 

28/2013 – idem pct.7 

9. Modernizare DJ705 D: Bozeş (DJ705) - Băcâia - 

Limita Judeţ Alba, Km 3+424 - 7+700 

2016 78% Lucrarea este finanţată prin OGR 

28/2013 – idem pct.7 

10. Modernizare DJ705L: DJ705 - Mada, Km 0+000 - 

6+500  

2016 Realizat Lucrările sunt finalizate si 

receptionate (PVRTL). 

11. Modernizare şi  reabilitare DJ 763A:  Şteia (DN76) - 

Tomeşti - Tiuleşti - lim.jud. Arad, Km 0+000 -13+400 

2016 Realizat Lucrările sunt finalizate si 

receptionate (PVRTL). 

12. Modernizare DJ 763B: DN76 (Vălişoara) - DC165 

(Dealu Mare) - DN76 (Podele), Km 0+000 -9+700 

2017 91% Lucrarea este finanţată prin OGR 

28/2013 – idem pct.7 

13. Modernizare DJ 687K: DN66 (Bretea Strei) - Silvasu 

de Jos - Silvasu de Sus- Manastirea Prislop, Km 5+100 

-12+275 

2017 50% Constructorul a solicitat o 

Expertiza tehnica a drumului care 

a suferit degradari majore de la 

inceperea executiei, datorita 

cresteri traficului greu pe acest 

tronson  de drum. 

14. Lucrări de întreținere și reparații pe drumuri județene 

pe timp de iarnă și de vară în anul 2016 

2016 Partial  

realizat 

Procentele de realizare sunt 

diferite pe sectoare: Deva-Paulis 

99,71%, Brad 93,74%, Orastie 

68,24%, Călan, Hunedoara, Hațeg 

90,33 si Valea Jiului 100%. 
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1.2. AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ȘI LOCUINȚE, 

SERVICII PUBLICE DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
 

 

a) URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

a.1.AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU 

CLĂDIRI REZIDENŢIALE (date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 
 
                                                                                             număr 

 2015 2016 

Total judeţ Hunedoara 303 312 

 
număr 

 
2015 2016 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ Hunedoara 25 12 16 25 24 23 41 29 35 37 30 18 22 

 

În decembrie 2016 s-au eliberat 22 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, cu 3 

mai puţine ca în decembrie 2015 şi cu 4 mai multe decât  în noiembrie 2016. 

 

a.2.CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 

 Activitatea desfăşurată de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Hunedoara în anul 2016, se prezintă astfel: 

 
1. ACTIVITATEA DE CADASTRU 
 

1. Grupa de servicii – Avize, recepţii şi furnizare date - 2491 
- Avize începere  - 166 
- Recepţie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre –  586   
- Furnizare date cadastru – 561 

 
2. Grupa de servicii – Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară; 

- Recepţia documentaţiilor având ca obiect – prima înregistrare a imobilelor / 
unităţilor individuale, dezmembrare / comasare, rectificare, actualizare informaţii 
tehnice – 17915 documentaţii. 

- Recepţia şi avizarea documentaţiilor de scoatere definitivă şi temporară din circuitul 
agricol – 44 documentaţii, din care: 

-scoateri definitive din circuitul agricol - 23 documentaţii 
-scoateri temporare din circuitul agricol - 21 documentaţii 

- Număr titluri de proprietate:  
408 (duplicate sau emise în baza hot. judecăt.) 
1265 titluri de proprietate modificate/corectate 
2168    copii eliberate după titlurile de proprietate 

 

Au mai fost desfăşurate următoarele activităţi specifice:  

1. Recepție lucrări sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în 

cartea funciară - 19 u.a.t.-uri, din care: 

- 2 uat-uri finalizate (Mărtinești, Crișcior); 

- 17 uat-uri în etapa de recepție a documentelor tehnice ale cadastrului. 

2. Recepție lucrări sistematice de cadastru la nivel UAT – în procedură UAT Ghelari 

3. Furnizare date analogice și digitale pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru la nivel 

UAT – Lelese. 
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4. Administrarea stațiilor permanente Deva, Petroșani. 

5. Implementarea aplicației informatice e-terra 3. 

6. Gestionarea lucrărilor de introducere a cadastrelor de specialitate imobiliar-edilitar pentru 

intravilanele următoarelor localităţi: Deva, Simeria, Orăştie, Petroşani, Hunedoara, Călan, 

Haţeg, Densuş, Lăpugiu de Jos. 

7.  Emiterea a 10 certificate de autorizare pentru persoane fizice ca urmare a examinării 

/echivalării/reînnoirii acestora, în baza Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea 

autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al UE în vederea 

realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al 

cartografiei pe teritoriul României aprobat prin Ordinul Dir. Gen. al ANCPI nr. 107/2010. 

8. Realizarea a 15 acţiuni de control în teren a persoanelor fizice şi juridice autorizate în vederea 

realizării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei. 
 

2. ACTIVITATEA DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 

În anul 2016 au fost soluţionate, la nivelul celor 6 birouri teritoriale, un număr de 209883   

cereri având ca obiect efectuare operaţiuni de publicitate imobiliară înregistrate în RGI, 2975 alte 

cereri  înregistrate în registrele de corespondență ale birourilor teritoriale. 

De asemenea în perioada de referinţă au fost desfăşurate şi următoarele activităţi: 

- conversia în format digital a cărților funciare; 

- arhivarea documentelor; 

- scanarea dosarelor constituite în anul 2016  la nivelul BCPI Hațeg, BCPI Deva și 

BCPI Hunedoara. 

 

3. ACTIVITATEA DE RELAŢII CU PUBLICUL ŞI JURIDIC 

 

În anul 2016 au fost înregistrate: 

- Număr de petiţii -   56 

- Număr  de audienţe - 155 

 S-a constatat că în anul 2016 a scăzut cu numărul petiţiilor depuse de persoanele 

fizice/juridice raportat la anul 2015,  iar numărul persoanelor care s-au prezentat în audienţă la 

conducerea oficiului a scăzut în anul 2016 comparativ cu anul 2015. 

Problemele sesizate de cetăţeni atât în petiţiile formulate cât şi în cadrul programului de 

audienţe vizau aspecte privind unele deficienţe în interpretarea şi aplicarea legislaţiei specifice 

obiectului de activitate al instituţiei, lipsa informaţiei la nivelul populaţiei privind serviciile oferite 

de către OCPI Hunedoara, condiţiile şi modalităţile de obţinere a acestora, ori s-a solicitat sprijin în 

soluţionarea unor probleme care nu intrau în sfera de competenţă a instituţiei. 

Petenţii au fost informaţi cu privire la rezultatul verificărilor, sens în care le-au fost  

comunicate soluţiile legale pentru rezolvarea aspectelor sesizate s-au au fost îndrumaţi să se 

adreseze instituţiilor/autorităţilor competente cu soluţionarea acestora.  

 

 În perioada 01.01. 2016 – 31.12.2016 au fost depuse/înregistrate 10 solicitări de informaţii 

formulate în baza Legii 544/2001, din care 3 pe suport de hârtie, 7 pe suport electronic.  

 Cererile au fost  soluţionate astfel: 

- 6 cereri au fost admise, fiind furnizate informaţiile solicitate 

- 4 cereri au fost respinse deoarece informaţiile solicitate au făcut parte din categoria 

serviciilor efectuate de către OCPI Hunedoara, petenţii fiind informaţi că pot obţine 

informaţiile dorite contra cost. 

Nu au fost depuse reclamaţii administrative sau plângeri in instanţa la adresa OCPI 

Hunedoara in anul 2016, in baza Legii nr. 544/2001. 

Pe rolul instanţelor de judecată au fost 94 de cauze, din care 49 au fost constituite în cursul 

anului 2016.  Au fost soluţionate 34 de dosare, din care 2 admise și 32 respinse. 
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b) LOCUINȚE 
 

b.1.LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2016/2015 
(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 număr 

 
2015 2016 

trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV1) 

Locuinţe terminate 85 64 79 145 69 67 77 62 

mediul urban 65 49 58 127 47 46 57 39 

mediul rural 20 15 21 18 22 21 20 23 

1) Date provizorii. Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului. 
 

 2015 2016 

Locuinţe terminate 373 275 

mediul urban 299 189 

mediul rural 74 86 

*) Date provizorii
 

 

b.2.PROGRAMUL ANL de construire de locuințe pentru tineret în regim de închiriere 
 

Nr. 

Crt

. 

Obiectivul  Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen 

de 

realizare 

Observații 

 

1. Hunedoara: Str. Al. Vlahuta, etapa I S+P+5E, 80 u.l. ANL – Zona 

Vest Hunedoara 

2017 ordin de incepere: 

09.03.2016    

-termen de exec.20  luni 

2. Simeria: Str. 1 Decembrie 1918, S+P+3E,  36 u.l.

       

ANL – Zona 

Vest Hunedoara 

2017 ordin de incepere: 

28.03.2016    

-termen de exec.10 luni 

3. Petrila: Str. Prundului, S+P+3E, 20 u.l. ANL – Zona 

Vest Hunedoara 

2017 ordin de incepere: 

26.05.2016    

-termen de exec. 12 luni 

 

 
U.M. 2015 2016*) 

A B    1    2 

Locuinţe terminate - total nr. 373 275 

   din care:    

     - municipii şi oraşe nr. 299 189 

     - comune nr. 74 86 

Locuinţe construite    

     - fonduri publice nr. 116 - 

     - fonduri private nr. 257 275 

Locuinţe terminate    

     - suprafaţa construită mp 60560 62744 

     - suprafaţa utilă mp 46573 48187 

     - suprafaţa locuibilă mp 24281 26377 

Locuinţe terminate    

     - cu 1 cameră nr. 84 4 

     - cu 2 camere nr. 53 20 

     - cu 3 camere nr. 59 71 

     - cu 4 camere nr. 94 95 

     - cu 5 camere şi peste nr. 83 85 
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c) SERVICII PUBLICE DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 

**) Date provizorii 

 

1.3. STADIUL REALIZĂRII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII 
 

 

a.1.INVESTIŢIILE PE PRINCIPALELE RAMURI 

      (date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 
 
                                                                                                                                   -mii lei preţuri curente- 

  2015 2016*) 

A 2          3 

Total 763885 358515 

Ind.extractivă 290 - 

   - cărbune 290 - 

Ind.prelucratoare 105338 75591 

Energie electricǎ şi termicǎ 79023 21009 

Transporturi şi telecomunicaţii 450 490 

Învăţământ 919 1652 

Sănătate 3102 851 
*) Date provizorii 

 
 
 

 U.M. 2015 2016**) 

A B    1     2 

Lungimea străzilor orăşeneşti km 949 934 

     din care:    

        - modernizate km 669 675 

Lungimea simplă a reţelei de distribuire a apei 

potabile km 1820.1 1895.1 

Localităţi in care se distrib.apă potabilă Nr. 54 55 

Volumul de apă potabilă distribuită mii mc 14781 14848 

     din care: 

        - uz casnic mii mc 11233 11437 

Ponderea apei distribuită prin apometre % 99.8 100.0 

Lungimea simplă a reţelei de canalizare km 1000.6 1034.9 

Localităţi cu instalaţii de canalizare publică nr. 34 34 

Lungimea simplă a conductelor de distribuire a 

gazelor*) km 847.7 ... 

Localit.în care se distribuie gaze naturale*) nr. 22 ... 

Volumul de gaze naturale distribuite*) mii mc 136994 ... 

     din care: 

        - uz casnic*) mii mc 71027 ... 

Suprafaţa spaţiilor verzi din municipii şi oraşe ha 858 923 
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              a.2.PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL) 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

u.a.t. 

Denumirea obiectivului de investiții Alocații de la 

bugetul de stat 

2015-2019 

[lei] 

Stadiul de 

realizare 

fizic 2016  

[%] 

TOTAL   218.383.843,59  

1 Aninoasa Modernizare străzi în oraşul Aninoasa 1.056.521,60 100% 

2 Băcia Extindere distribuție de apă, comuna Băcia, judeţul 

Hunedoara - etapa a III a 

361.000,00 0% 

3 Baru Extindere la canalizarea menajera în localitatea Petros- Zona 

Valea Streiului, Comuna Baru, jud. Hunedoara 

1.926.448,00 0% 

4 Băiţa Modernizare DC 20 A Valişoara- Peştera-Crăciuneşti, km 

1+000-3+510. 

2.018.315,00 0% 

5 Beriu Modernizare DC 54 A: DJ705A(Căstău)-Cucuiuș, km 0+000-

11+400 , comuna Beriu,județul Hunedoara 

5.213.933,40 24,34% 

6 Blăjeni Modernizare drum comunal DC 12 B Criș-Reț-Dragu-Brad, 

km 0+150-4+485, comuna Blăjeni, județul Hunedoara 

2.668.014,00 90% 

7 Boșorod Canalizare menajeră în localitățile Boșorod și Chitid, comuna 

Boșorod, județul Hunedoara 

3.887.179,00 71,43 

8 Brad Modernizare DC 16 Brad-Ruda km 2+100-5+400 110.378,75 100% 

9 Brad Modernizare DC 10 Brad-Valea Bradului, km 5+300-7+300 1.512.845,83 0% 

10 Brănișca Modernizare DC 146 C Brănișca-Rovina, comuna Brănișca 1.669.850,00 100% 

11 Bretea Română Reabilitare Statie de epurare din localitatea Bretea Streiului, 

comuna Bretea Romană, județul Hunedoara 

1.629.993,00 0% 

12 Buceș Extindere rețea la alimentare cu apă potabilă în sistem 

centralizat a satelor comunei Buceș, Tarnița, Dupăpiatră, 

Buceș-Vulcan, Stănija, Mihăileni. 

4.288.142,00 100% 

13 Buceș Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, com. Buceș 2.835.310,00 100% 

14 Bulzeștii de Sus Modernizare drum comunal DC 5 B, comuna Bulzeștii de 

Sus, sat Păulești 

1.931.168,00 75,49% 

15 Burjuc Modernizare DC 160 A: DC 160-Glodghilești, km 0+000-

1+060. 

575.630,00 100% 

16 Cerbal Modernizare DC115B Socet-Poiana Rachițelii km 0+000-

4+930 Comuna Cerbal 

1.379.203,00 47% 

17 Certeju de Sus Canalizare menajeră în localitatea Certeju de Sus, judeţul 

Hunedoara 

1.544.760,00 75% 

18 Criscior Modernizare străzi în comuna Criscior, satul Criscior 553.000,00 100% 

19 Crişcior Reabilitare DC 17A: Barza-Ruda Brad 3.044.527,00 62% 

20 Dobra Modernizare DC 134 DN 68 A -Făgețel 602.236,00 98% 

21 Dobra Sistem de alimentare cu apă, colectare și epurare ape uzate, 

precum și podețe și punți pietonale în comuna Dobra 

766.300,11 95% 

22 General 

Berthelot 

Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru 

localitățile General Berthelot, Farcadin, Tustea, comuna 

General Berthelot, județul Hunedoara Etapa II 

3.275.015,00 72% 

23 Geoagiu Construire sistem de canalizare sat Bozeș,oraș Geoagiu, 

județul Junedoara 

50.250,49 100% 

24 Ghelari Modernizare strazi in sat Ghelari, județul Hunedoara, str. 

Poiana, str. Mărului 

4.671.605,00 90,63% 

25 Gurasada Alimentare cu apă în sistem centralizat a satului Ulieş, 

comuna Gurasada, judeţul Hunedoara 

11.499,13 100% 

26 Gurasada Modernizare DC 158 Runcșor de la km 0+180-1+480 km în 

satul Runcșor, comuna Gurasada, județul Hunedoara 

30.540,00 100% 

27 Hațeg Alimentare cu apă sat Silvașu de Sus, oraș Hațeg 975.558,00 100% 

28 Hațeg Reabilitare clădire creșă oraș Hațeg 300.000,00 100% 
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29 Hunedoara Contract subsecvent III – Lucrări extindere rețea alimentare 

cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea 

stradală în municipiul Hunedoara, nr. 31/ 17795/ 20.03.2014, 

încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 

11.06.2010 

25.465.093,38 79% 

30 Hunedoara Contract subsecvent IV – Lucrări extindere rețea alimentare 

cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea 

stradală în municipiul Hunedoara, nr. 64/ 35147/ 02.06.2014, 

încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 

11.06.2010 

23.937.743,52 75% 

31 Ilia Alimentare cu apă in localitatea Bretea Muresană, jud. 

Hunedoara 

1.379.883,00 25% 

32 Județul 

Hunedoara prin 

CJ Hunedoara 

Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncşoara-

Dumeşti-Sârbi(DJ 706), km 2+800-3+800 si km 

7+150+19+450 

4.460.460,00 83,31% 

33 Județul 

Hunedoara prin 

CJ Hunedoara 

Modernizare DJ 707G: DN7- Gurasada-Dănuleşti, km 3+500 

-km 14+000 

3.832.270,00 50,61% 

34 Județul 

Hunedoara prin 

CJ Hunedoara 

Modernizare DJ 705D: Bozeş(DJ 705)-Băcîia-lim jud.Alba, 

km 3+424-7+700 

2.357.270,00 79,06% 

35 Județul 

Hunedoara prin 

CJ Hunedoara 

Modernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, km 0+000-6+500 1.245.964,93 100% 

36 Județul 

Hunedoara prin 

CJ Hunedoara 

Modernizare şi reabilitare DJ 763A: Şteia (DN76) - Tomeşti - 

Tiuleşti - lim.jud. Arad, Km 0+000 -13+400 

9.122.383,87 100% 

37 Județul 

Hunedoara prin 

CJ Hunedoara 

Modernizare DJ 763B: DN76 (Vălişoara) - DC165 (Dealu 

Mare) - DN76 (Podele), Km 0+000 -9+700 

5.730.299,91 90,63% 

38 Lelese Modernizare DC 117: km 0+00-3+475 1.600.086,48 100% 

39 Lunca Cernii de 

Jos 

Modernizare DC 100A Lunca Cernii de Jos-Negoi 1.908.683,00 30% 

40 Luncoiu de Jos Modernizare drumuri comunale pe teritoriul administrativ al 

comunei Luncoiu de Jos 

3.489.692,00 90,69  

41 Lupeni Modernizare strada Cale Brăii 951.124,00 100% 

42 Mărtinești Extindere retea apă in satele com Mărtinesti din sursa Sibișel, 

Rezervor Turdaș jud. Hunedoara 

1.513.140,00 0% 

43 Orăștie DC 42 IBU: DN 7-Gelmar 0+000-3+000, 3km 1.367.027,47 86% 

44 Orăștie Extindere rețele de canalizare zona Nord, Nord-Est a 

municipiului Orastie 

2.474.989,80 100% 

45 Orăștie Reabilitare și retehnologizare stație de epurare ape uzate din 

Municipiul Orăștie 

3.811.645,98 100% 

46 Orăștioara de 

Sus 

Alimentare cu apă și canalizare menajeră in loc Ocolișu 

Mic,com. Orăstioara de Sus,  jud. Hunedoara 

4.105.118,00 0% 

47 Peștișu Mic Alimentare cu apă în sistem centralizat a localității Manerau, 

comuna Peștișu Mic 

1.166.024,00 80% 

48 Petrila Construire Pod Jiet 548.651,00 100% 

49 Petrila Reabilitare și modernizare străzi în orașul Petrila 2.274.883,69 100% 

50 Petrila Asfaltare strada Castanilor 172.995,20 0,2% 

51 Petroşani Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng 19.998,37 18% 

52 Petroşani Construire grădiniță cu program normal și prelungit 1.045.864,00 9% 

53 Petroșani Reabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimnaziale nr.2 și 

transformarea în grădiniță cu program normal 

861.818,00 0% 

54 Pui Alimentare cu apă a satelor Șerel, Rușor, Băiești, comuna 

Pui, județul Hunedoara 

1.534.239,46 60% 
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55 Rapoltu Mare Rețea de canalizare menajeră și pluvială în comuna Rapoltu 

Mare, județul Hunedoara: Rapoltu Mare, Bobîlna, Folt,Boiu, 

Rapolțel, județul Hunedoara 

7.165.895,00 64% 

56 Ribița Modernizare DC 114 : Crișan-Schitul Mănăstirii Crișan, Km. 

0+000-km 7+420, comuna Ribiţa județul Hunedoara 

5.594.586,00 70% 

57 Rîu de Mori Alimentare cu apă satele Clopotiva, Valea Dîljii 80.603,00 100% 

58 Rîu de Mori Alimentare cu apa potabilă a localităților Rîu de Mori, 

Suşeni, Brazi, Ostroveni 

2.458.000,00 48% 

59 Rîu de Mori Construcţie şcoală în satul Ostrov, comuna Rîu de Mori, 

judeţul Hunedoara 

430.000,00 0% 

60 Romos Modernizare DC 48 Romos-Orăștie 2.999.729,02 100% 

61 Sarmizegetusa Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a localităților 

Sarmizegetusa, Breazova, Hobiţa-Gradişte, comuna 

Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara 

1.395.962,90 100% 

62 Sarmizegetusa Reparaţii interioare la Şcoala Gimnazială clasele I-VIII din 

comuna Sarmizegetusa 

518.405,18 0% 

63 Sălașu de Sus Canalizare și stație de epurare în satele Coroiești , Rîu Alb, 

Rîu Mic, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara 

5.475.000,00 64% 

64 Sălașu de Sus Modernizare străzi în localitatea Sălaşu de Sus, judeţul 

Hunedoara 

2.650.000,00 100% 

65 Sântămăria-

Orlea 

Reabilitare și modernizare drum comunal DC 63 A: DN 

66(Sântămăria-Orlea)-Subcetate, km 0+044-3+769, comuna 

Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara. 

874.259,71 100% 

66 Sântămăria-

Orlea 

Extinderea reţelei de canalizare apa menajeră şi modernizarea 

străzilor ’’Vale” și ’’Strada Nucilor” din localitatea Subcetate 

806.331,00 100% 

67 Simeria Îmbunătățirea structurii rutierea străzii Traian pe sectorul 

cuprins între numerele 7 și 41, oraș Simeria, județul 

Hunedoara 

43.717,14 100% 

68 Simeria Îmbunătățirea structurii rutiere a străzii: 1Decembrie 260.344,76 100% 

69 Simeria Reabilitare trotuare in zona DJ 700 de la km 0-080 la km 

0+503 în localitatea Sîntandrei, oraș Simeria jud. Hunedoara 

115.613,37 100% 

70 Teliucu Inferior Alimentare cu apă potabilă, str. Lacului sat Cinciș-Cerna, 

com Teliucu Inferior jud. Hunedoara 

2.581.336,00 realizat serv. 

proiectare 

71 Tomești Modernizare drum de interes local DC 3 Șteia-Livada 2.200.000,00 100% 

72 Totești Alimentare cu apă potabilă în comuna Totești, jud.Hunedoara 3.524.522,00 100% 

73 Totești Canalizare pentru comuna Totești, județul Hunedoara 5.219.246,98 100% 

74 Totești Reabilitare Școală generală clasele I-IV Păclișa, comuna 

Totești, județul Hunedoara 

318.037,52 100% 

75 Turdaș Canalizare menajeră în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, 

Hunedoara 

260.000,00 100% 

76 Turdaș Modernizare DC 39 A în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, 

județul Hunedoara 

386.246,00 100% 

77 Uricani Modernizare drumuri vicinale pe raza oraşului Uricani 8.838.339,86 100% 

78 Uricani Reabilitare clădire unde funcţionează şcoala şi grădiniţa din 

Campu lui Neag  

937.470,00 0% 

79 Vălișoara Modernizare DC 20 E: DN 76 -Săliștioara, km 0+015 - 

km0+660, comuna Vălișoara, județul Hunedoara 

181.478,89 100% 

80 Vețel Podeț peste Valea Leșnicului și amenajarea intersecție  str 

Arinilor, sat Leșnic, Comuna Vețel, Județul Hunedoara 

255.000,00 0% 

81. Vulcan Modernizare sistem rutier și pietonal în zona cartier Micro 2A 

și Micro 3B 

1.027.043,89 100% 

82. Zam Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DC 163: km 0+000-km. 

11+800 Zam-Almaș Săliște 

6.520.104,00 78% 
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1.4. COMERȚ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR 
 

 

a.1.PRINCIPALII INDICATORI STATISTICI DIN COMERȚ 

        (date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 
EXPORTUL (DUPĂ FIRMĂ) 

 

Exporturile din judeţ în luna decembrie 2016 au fost de 48143 mii euro, în scǎdere cu 

23609 mii euro faţă de noiembrie 2016 şi în scǎdere cu 6726 mii euro faţă de decembrie 2015. 

 
  EXPORTUL  -mii euro- 

 

 
2015 2016 

A         2 3 

Total judeţ 762639 782031 

  din care:   

- animale vii şi produse animale 4805 6413 

- produse vegetale 4099 5783 

- grǎsimi şi uleiuri animale sau vegetale 1119 1162 

- produse alimentare, bǎuturi, tutun 8503 11045 

- produse minerale 1208 1330 

- produse ale industriei chimice 16372 13600 

- materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 11025 10605 

- piei crude şi piei tăbăcite 27235 23507 

- produse din lemn 46019 37496 

- pastǎ de lemn, deşeuri şi hârtie 846 1020 

- materii textile şi articole din acestea 83207 83449 

- încălţăminte,pălǎrii, umbrele 33152 32211 

- articole din piatră, ciment, ceramică  2141 1690 

- metale comune şi articole din acestea 88527 85246 

- maşini,aparate şi echipamente electrice 308091 345036 

- mijloace de transport 69723 70425 

- instrumente şi aparate optice şi fotografice 7089 1929 

- mǎrfuri şi produse diverse 49190 49949 

- alte produse nenominalizate 287 134 
  Notǎ: Datele pentru anul 2015 sunt semidefinitive, iar cele pentru anul 2016 sunt provizorii 

 
IMPORTUL (DUPĂ FIRMĂ) 

 

Importurile în judeţ în luna decembrie 2016 au fost de 47510 mii euro, în scǎdere cu 9670 

mii euro faţă de noiembrie  2016 şi în scǎdere cu 3613 mii euro faţă de decembrie 2015. Soldul  

lunii decembrie  2016  a  fost de +633 mii euro. 
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  IMPORTUL  -mii euro- 

 

 
2015 2016 

A         2 3 

Total judeţ 580344 617463 

  din care:   

- animale vii şi produse animale 9835 12399 

- produse vegetale 14232 15241 

- grǎsimi şi uleiuri animale sau vegetale 78 118 

- produse alimentare, bǎuturi, tutun 3654 3801 

- produse minerale 3669 1758 

- produse ale industriei chimice 35945 44307 

- materiale plastice, cauciuc şi articole din 

acestea 62594 64575 

- piei crude şi piei tăbăcite 37544 36375 

- produse din lemn 2407 4058 

- pastǎ de lemn, deşeuri şi hârtie 9221 9529 

- materii textile şi articole din acestea 82847 82946 

- încălţăminte,pălǎrii, umbrele 9299 9521 

- articole din piatră, ciment, ceramică  5620 5437 

- metale comune şi articole din acestea 44797 53750 

- maşini,aparate şi echipamente electrice 202489 212974 

- mijloace de transport 38353 38836 

- instrumente şi aparate optice şi fotografice 7270 6845 

- mǎrfuri şi produse diverse 9782 13690 

- alte produse nenominalizate 710 1304 
  Notǎ: Datele pentru anul 2015 sunt semidefinitive, iar cele pentru anul 2016 sunt provizorii 
 
INDICELE GENERAL AL PREȚURILOR DE CONSUM 

 
Indicele general al prețurilor de consum al populaţiei în decembrie 2016 a fost de 

100,24%  faţă de luna noiembrie 2016. 
 

 
INDICII PRETURILOR DE CONSUM 

 decembrie 2016  in % fata de: An 2016  
faţa 
 de  

2015 

Rata medie lunara a inflatiei  in perioada     
1.I.-31.XII. 

 noiembrie decembrie 
2016 2015 

 2016 2015 

A 1 2 3 4 5 

   TOTAL 100,24 99,46 98,45 0,0 -0,1 

 -Marfuri alimentare 100,26 100,68 97,43 0,1 -0,5 

 -Marfuri 
nealimentare 

100,30 99,13 98,96 -0,1 0,2 

 -Servicii 100,08 98,17 99,21 -0,2 0,2 
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a.2.PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 

 

În anul 2016, activitatea desfășurată de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Hunedoara a urmărit realizarea următoarelor obiective principale: 

- organizarea şi desfăşurarea de acţiuni tematice de control pentru evaluarea riscului 

produselor potenţial periculoase; 

- eficientizarea acţiunilor de control prin identificarea şi eliminarea cauzelor care au 

determinat măsurile stabilite, inclusiv prin schimbul rapid de informaţii şi prin verificarea 

măsurilor stabilite prin documentele de control; 

- îmbunătăţirea sistemului informatic online şi dezvoltarea bazei de date pentru asigurarea 

unui schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase între comisariatele judeţene; 

- colaborarea cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale; 

- verificarea îndeplinirii condiţiilor în baza cărora au fost autorizaţi operatorii economici care 

desfăşoară activităţi cu metale preţioase; 

- îmbunătăţirea modalităţilor de primire, soluţionare şi informare a petiţionarului; 

- desfăşurarea de campanii şi acţiuni de informare / educare a consumatorilor.                       

            Aceste obiective, care au avut termene de realizare permanente, au fost în totalitate realizate. 

În anul 2016 au fost efectuate un număr de 33 acţiuni tematice de control la nivel naţional 

dispuse de A.N.P.C. (completate de acţiuni tematice de control la nivel regional dispuse de C.R.P.C. 

Regiunea Vest - Timiş), structurate astfel:  

- 17 acţiuni tematice privind bunurile alimentare (alimente ecologice; peşte, preparate din 

peşte preambalate şi conserve din peşte; alimente specifice Sărbătorilor pascale; produse 

lactate, lapte, brânzeturi, unt; suplimente alimentare; ape minerale naturale; pâine şi produse 

de panificaţie; băuturi răcoritoare, sucuri şi nectaruri din fructe; produse din carne; alimente 

specifice sărbătorilor de iarnă; produse alimentare congelate; miere; produse tradiționale; 

alimente comercializate prin chioşcurile şcolare; alimente comercializate în zonele de 

agrement; carne de pasăre; zahăr). 

- 13 acţiuni tematice privind bunuri nealimentare (vânzări cu preţ redus; produse textile; 

echipamente electrice de uz casnic; anvelope noi; anvelope second-hand; butelii de gaz 

petrolier lichefiat GPL tip aragaz; jucării; ornamente luminoase; rechizite şi uniforme 

şcolare; produse cosmetice; proteze auditive; bijuterii din metale prețioase; flori, plate şi 

produse adiacente). 

- 3 acţiuni tematice privind prestări de servicii (service auto; ştranduri, piscine, bazine de înot; 

grădiniţe cu program prelungit particulare şi de stat). 

 

Aceste activităţi au fost completate permanent, în baza prevederilor OG nr. 27/2002 privind 

regimul de soluţionare al petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu cercetarea şi 

soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite din partea consumatorilor precum şi cu acţiuni de 

control vizând verificarea operatorilor economici distribuitori de produse lactate şi de panificaţie şi 

a unităţilor de învăţământ implicate în derularea Programului guvernamental „lapte şi corn”,  în 

baza prevederilor OUG nr. 96/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Situaţia activităţii CJPC.Hunedoara în anul 2016, comparativ cu anul 2015, se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

INDICATORUL 2015 2016 

1 Numărul total de acţiuni de control  2554 2173 

2 Numărul proceselor verbale prin care s-au aplicat sancţiuni 

contravenţionale 
1754 1377 

3 Numărul total al sesizărilor şi reclamaţiilor cercetate şi soluţionate  845 954 

4 Valoarea totală a amenzilor aplicate (lei) 2.361.100 1.949.300 

5 Valoarea totală a amenzilor încasate (inclusiv executări silite) (lei) 516.600 449.550 
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6 Valoarea totală a mărfurilor neconforme depistate pe piaţă (lei) 1.950.200 2.101.500 

7 Numărul mediu de comisari realizat 6 5 

 

La principalii indicatori în anul 2016, faţă de anul 2015, s-au înregistrat evoluţii după cum urmează: 

- Număr total acţiuni de control: scădere de 15% 

- Numărul proceselor verbale prin care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale: scădere de 21% 

- Numărul total al sesizărilor şi reclamaţiilor cercetate şi soluţionate: creștere de 13 % 

- Valoarea totală a mărfurilor neconforme depistate pe piață: creştere de 8 % 

- Valoarea vărsămintelor la bugetul statului din amenzi:  scădere de 13 % 

 

Numărul proceselor verbale prin care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale 
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CAPITOLUL 2. 

STAREA SOCIALĂ 
 

 

2.1. STAREA DE SĂNĂTATE ȘI EDUCAȚIE A POPULAȚIEI 
 

 

a) SĂNATATE 
 

a.1. SĂNĂTATEA PUBLICĂ 
 

      REŢEAUA ŞI ACTIVITATEA UNITĂŢILOR SANITARE, PROPRIETATE  PUBLICĂ 

(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 

                                                                                                 -număr- 

 2014 2015 

A      1       2 

Spitale 10 10 

Unităţi medico-sociale 1 1 

Sanatorii TBC 2 2 

Dispensare medicale 12 14 

Cabinete medicale şcolare şi studenţeşti, din care: 35 36 

     - şcolare 33 34 

Ambulatorii de specialitate 2 1 

Ambulatorii integrate spitalului 8 10 

Cabinete stomatologice 57 1 

Centre de sănătate mintală 5 5 

Centre de transfuzie sanguină 1 1 

Laboratoare medicale 51 57 

Farmacii 12 12 

Creşe 5 5 

Copii înscrişi in creşe 182 204 

Paturi în spitale 3128 3228 

Paturi în unităţi medico-sociale 50 50 

Paturi în sanatorii TBC 385 385 

Medici - total 811 672 

   - femei 540 422 

  din total:   

     - medici de familie 129 4 

Stomatologi 73 18 

   - femei 49 14 

Personal mediu sanitar 2279 2219 

   - femei 2163 2086 

Personal sanitar auxiliar 1158 1276 

   - femei 1058 1058 

Asistenţi medicali obstetrică-ginecologie (moaşe) – total 74 70 

     - femei 74 70 

Farmacişti 20 19 

     - femei 19 18 
     Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
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REŢEAUA ŞI ACTIVITATEA UNITĂŢILOR DE SĂNĂTATE PROPRIETATE PRIVATĂ 
(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 

 -număr- 

 2014 2015 

A           1      2 

Policlinici 1 1 

Cabinete medicale de medicină generală 9 9 

Cabinete medicale de familie 132 247 

 Cabinete stomatologice 191 251 

Cabinete medicale de specialitate 180 219 

Laboratoare medicale 14 16 

Laboratoare de tehnica dentară 20 20 

Farmacii 81 81 

Puncte farmaceutice 30 30 

Depozite farmaceutice 11 11 

Medici - total 299 454 

   - femei 181 310 

  din total: medici de familie 117 240 

Stomatologi 182 237 

   - femei 109 145 

Personal sanitar mediu 371 554 

   - femei 370 551 

Farmacişti 204 204 

   - femei 191 191 
    Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 

 

BOLILE INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE (cazuri noi de îmbolnăvire)  

(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 

  -număr- 

 2014 2015 

A        1      2 

Hepatită 129 218 

Parotidită epidemică 8 66 

Rubeolă - - 

Scarlatină 20 27 

Toxiinfecţii alimentare 4 1 

Tuse convulsivă 1 - 

Varicelă 1290 897 

Boli diareice 2971 3527 

Gripă 4 1 

Trichineloză 11 - 

Angină cu streptococi 61 57 

Erizipel 58 66 

T.B.C. 202 209 

Sifilis 12 8 

Infecţii gonococice 5 1 

   Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
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Activitatea desfăşurată în anul 2016 în domeniul sănătăţii publice, de către Direcţia de 

Sănătate Publică a judeţului Hunedoara s-a desfasurat in concordanta cu Planul de activitate 

profesionala pe anul 2016 si cu Programele Nationale ale Ministerului Sănătății (HG nr.206/2015, 

Ord. MS nr.386/2015 cu completarile ulterioare), Ord. MS nr. 1078/2010, Ord. MS nr.1030/2009 si 

legislatia sanitara specifica.  

    

1. SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE  
 

 Programul Naţional de Imunizare  
 

S-a asigurat transportul, depozitarea şi distribuţia vaccinurilor către furnizorii de servicii 

medicale. S-a realizat catagrafia, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare pentru imunizarea 

copiilor şi utilizarea cu eficienţă a vaccinurilor solicitate şi repartizate.  

S-a relizat asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse 

postvaccinale indezirabile. Nu au fost declarate reacţii adverse postvaccinale indezirabile.  

S-a relizat ancheta acoperirii vaccinale cu toate tipurile de vaccin, la nivelul cabinetelor 

medicilor de familie vaccinatori: în anul 2016 procentele de acoperire vaccinală au fost cuprinse 

între 30% şi 95% pentru diversele tipuri de vaccin, față de anul 2015 cand procentele de acoperire 

vaccinală au fost cuprinse între 55% şi 97% pentru diversele tipuri de vaccin. Motivele pentru care 

vaccinarea nu a fost completa sunt: existenta de sincope in aprovizionarea cu vaccinurile 

achiziţionate de MS, contraindicatiile medicale, refuzul părinţilor şi neprezentarea la vaccinare.  

Maternităţile şi cea mai mare parte a medicilor de familie au introdus datele de vaccinare ale 

copiilor in Registrul Electronic National de Vaccinari.   

Au fost  încheiate contracte cu medicii de familie pentru distribuirea vaccinurilor cuprinse în 

Programul Naţional de Imunizare şi s-a continuat decontarea serviciile de imunizare cu 10 lei/doză, 

aceasta ducând la creşterea interesului medicilor de familie pentru imunizări.   

În anul 2016 Ministerul Sănătăţii a repartizat DSP Hunedoara un număr de 10.600 doze de 

vaccin antigripal (in 2 transe) pentru imunizarea gratuită a grupelor la risc stabilite prin 

metodologie, față de 10.180 doze de vaccin antigripal în anul 2015. 
 

 Programul Naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare 
 

DSP Hunedoara asigură intervenţia rapidă în focarele de TBC cu minimum 3 cazuri din 

colectivităţi /comunităţi la risc, în 48 de ore de la primirea informaţiei. În anul 2016 s-a înregistrat 

un focar de TBC pulmonary, la SC Eurosport D.H.S.  SA cu sediu social in Deva, cu un numar de 5 

cazuri confirmate de tuberculoza pulmonara si 2 cazuri suspecte in investigatii. Nu au existat cazuri 

ca pacienţii să rămână fără medicamente 

 

 

 

TBC 2015 2016 

Cazuri noi 209 191 

Cazuri readmise 38 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Evolutia cazurilor noi de TBC
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Distributia pe grupe de varsta a cazurilor noi de TBC, jud HD
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Laboratorul propriu al DSP asigură testarea serologică gratuită a gravidelor, în vederea 

depistării infecţiei luetice; DSP efectuează investigaţia epidemiologică pentru cazurile suspecte de 

sifilis congenital la nou - născutul viu, în colaborare cu medicul specialist dermatovenerolog şi cu 

medicul de familie; DSP efectuează testele serologice pentru depistarea cazurilor de sifilis 

congenital. 

 2016 2015 

SIFILIS 9 8 

GONOREE 2 1 

 

DSP Hunedoara asigură supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările 

legale în vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidem. in 

conform. cu HG 589/2007 si metodologiile specifice de supraveghere, la ISP Regional). 

Instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă în 

colaborare cu reţeaua de medici de fam.şi sub coordonarea Instit. de Sănătate Publică Regional. 

- In cazul focarelor de hepatită A de la Vulcan şi Lupeni au fost vaccinaţi, cu colaborarea 

medicilor de familie, 125 + 33 = 158 contacţi ai cazurilor confirmate, s-a efectuat 

dezinfectie in focar cu sprijinul autorităţilor locale la nivelul colectivităţilor de copii (şcoală, 

grădinită) și s-a efectuat educaţie sanitară.  

- Au fost investigate si supravegheate si alte 4 focare de boli infecto-contagioase:  focarul de 

parotidita epidemica  din Aninoasa, focarul de rujeola  din Brad, focarul de rujeola din 

localitatea Lapugiu, focarul de parotidita epidemica din Vulcan. 

- In 2016 in judetul Hunedoara au fost inregistrate un numar de 127 cazuri de rujeola. 
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 Supravegherea virozelor şi a pneumoniilor se face conform metodologiei în perioada 

sezonieră (săptămâna 40 a anului în curs –săptămâna 20 a anului următor).   

 

Evolutia virozelor si a pneumoniilor in judetul Hunedoara-sezon 2015-2016
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Evolutia virozelor si pneumoniilor in judetul Hunedoara -sezon 2016-2017
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 Supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale 

 

Are ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor medicale în spitale prin îmbunătăţirea 

managementului infecţiilor nosocomiale IN (2015) = 35; IN (2016) = 98. 
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 Programul Naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV 

 

 Activităţile desfăşurate sunt reducerea transmiterii materno-fetale a HIV prin asigurarea 

accesului femeilor gravide la testare cu consiliere şi la aplicarea protocolului de prevenire a 

transmiterii verticale a infecţiei HIV, depistarea infecţiei HIV/SIDA în populatia generala si in 

grupele de risc, cu consiliere pre şi posttestare, asigurarea accesului la consiliere şi testare HIV 

pentru persoanele cu comportamente la risc.  

 In cursul anului 2016 au fost testate HIV: 1515 de persoane (gravide, persoane la risc, 

testare voluntara). In 2015 au fost testate HIV 1575  persoane. Nu au existat cazuri ca pacienţii să  

rămână fără medicamente.  

 

HIV/SIDA 2013 2014 2015 2016 

DEVA 45 42 48 48 

HUNEDOARA 15 18 20 22 

PETROSANI 205 208 208 191 

Total 265 268 276 261 

 

2. EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIU 

 

 Igiena mediului  

 

 In cursul anului 2016 s-a urmãrit protejarea sãnãtãtii şi prevenirea îmbolnãvirilor asociate 

factorilor de risc din mediul de viaţã, prin:   

a. Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena apei  

- Supravegherea calitătii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de 

aprovizionare mari;  

 In cursul anului 2016 au fost recoltate in cadrul programului de supraveghere a calitãtii apei 

potabile un numar de 3470 probe de apã potabil (3.540 în anul 2015) efectuandu-se 8430 analize 

(8.535 în anul 2015), de la toţi producatorii şi distribuitorii de apã potabilã in sistem centralizat. Nu 

au evoluat epidemii hidrice în cursul  anului 2016 in judetul Hunedoara. 

- Evaluarea calitatii apei de imbaiere; 

- Supravegherea  cazurilor de methemoglobinemie acutã infantilă, generate de apa de fântână; 

- Monitorizarea apelor potabile imbuteliate – altele decat apele minerale naturale sau decat 

apele de izvor; 

- Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de 

aprovizionare mici. 

b. Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena aerului 
- Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei.  

c. Protejarea sanatatii publice in relatie cu expunerea la contaminati chimici 
- Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice.  

d. Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena habitatului uman   
- Impactul asupra sanatatii generat de managementul deseurilor menajere. 

- Monitorizarea şi  inspectia sistemului de gestionare a  deşeurilor rezultate din activitatea  

medicalã. 

 

 Medicina Muncii  
 In cursul anului 2016 s-a urmãrit protejarea sãnãtãtii şi prevenirea îmbolnãvirilor asociate 

factorilor de risc ocupationali, prin: 

- Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali prin monitorizarea unităţilor industriale: 

2016=82 unitati / 2015=121 unităţi 

 



59 

 

- Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali prin efectuarea de determinări la locuri de muncă:  

 zgomot 2016=213 / 2015=161, microclimat 2016= 24 / 2015=76. 

- Caracterizarea şi expertizare locuri de muncă  prin buletine de determinare prin expertizare:  

 2016=20 / 2015=21. 

- Cercetarea caracterului de profesionalitate a cazurilor de boală, în vederea declarării bolilor 

profesionale: în 2016 au fost declarate 117 cazuri de imbolnavire cu caracter profesional si 

s-au inregistrat 3039 zile de incapacitate temporara de munca prin boala profesionala / in 

2015 au fost declarate 113 cazuri cu 2.959 zile de incapacitate temporara de munca prin 

boala profesionala. 

- Evaluarea condiţiilor de muncă şi urmărirea aplicării OUG nr. 96/2003 privind protecţia 

maternităţii la locurile de muncă: 2016=114 / 2015=42. 

 

 Igiena Alimentului 

 

In cursul anului 2016 s-a urmãrit protejarea sãnãtãtii şi prevenirea îmbolnãvirilor asociate 

factorilor de risc alimentari si de nutritie, prin: 

- Evaluarea starii de nutritie si a tipului de alimentatie al populatiei 

        - la un lot de 50 subiecti din municipiul Petrosani, prin colaborarea cu un medic de familie; 

- Monitorizarea consumului de aditivi alimentari; 

- Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare;  

- Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii;  

- Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante;  

- Monitorizarea apelor minerale naturale imbuteliate;  

- Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consum uman;  

- Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala speciala;  

- Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare; 

- Verificarea respectarii limitelor de migrare pentru materialele si obiectele care vin in contact 

cu alimentele.  

In cursul anului 2016, Colectivul Igiena Alimentatiei a deșfășurat următoarele: 

- s-a evaluat conformitatea la normele de igiena la 1 fabrica de imbuteliere apa minerala din 

judet, in vederea obtinerii vizei anuale ASF;  

- s-a certificat conformitatea la normele de igiena si sanatate publica pentru 937 unitati cu 

profil alimentar din judet; 

- s-a acordat asistenta de specialitate de sanatate publica pentru 35 proiecte la unitati cu profil 

alimentar; 

- s-a recoltat 25 teste de sanitatie la o unitate de productie alimentara (la solicitare). 

 

 Igiena Colectivitatilor de Copii/Tineret 

 

In cursul anului 2016, in cadrul PNV - Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a 

populatieia, s-au desfășurat următoarele:  

- Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate pe baza examenelor medicale 

de bilant la copiii si tinerii din colectivitatile scolare din mediul urban si rural: elevi cuprinsi 

in examene de bilant 2016 = 14843 / 2015 = 13.623; 

- Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri: copii 

dispensarizati 2016 = 9298 / 2015= 6.155; 

- Supravegherea starii de sanatate a copiilor si adolescentilor din colectivitati prin efectuarea 

triajului epidemiologic dupa vacante: au fost examinati 2016 = 132.768, depistandu-se: 

1.337 cazuri de boala /2015 = 160.618, depistandu-se: 1.872 cazuri de boala;  

- Identificarea, cuantificarea si monitorizarea riscului specific pentru sanatate generat de 

comportamentele cu risc (YRBSS-CDC); 

- Utilizarea modelului ecologic pentru interventiile de prevenire a violentei la elevi;  
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- Evaluarea profilului de risc psiho-social in comunitati scolare; 

- Evaluarea conditiilor de igiena si sanatate publica pentru eliberarea/preschimbarea 

autorizatiilor sanitare:  -ASF - 127, din care 28 cu programe de conformare;  

-notificari de respingere a autorizatiei sanitare - 2;  

-notificari pentru asistenta de specialitate - 13.  

- Activitatea de orientare scolara si profesionala din cadrul Comisiei Medicale de Orientare 

Scolara si Profesionala - au fost emise 9 referate de expertiza medico-pedagogica.  

 

 Laborator diagnostic si investigare in sanatate publica  

 

 Laboratorul diagnostic si investigare in sanatate publica este inregistrat la Ministerul 

Sanatatii pentru efectuarea analizelor de microb. apei si chimia apei.  Este acreditat RENAR. 

 

  2016 2015 

Probe analizate 15 357 12 486 

BACTERIOLOGIE 10321 7949 

SEROLOGIE  596 921 

CHIMIE SANITARA  3181 3026 

TOXICOLOGIE  1259 590 

 

 Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta 

 

- Raportare la IPJ prin fax cazuri intoxicari cu etnobotanice: 

 

 cazuri intoxicari cu 

etnobotanice 

2016 24 (6 internări) 

2015 34 (1 internari) 

2014 10 (3 internări) 

 

- In perioada de vara cu temperaturi crescute (canicula) se transmit spitalelor, medicilor de 

familie, SAJ, primariilor atributiile specifice in caz de cod galben, portocaliu sau rosu. 

- La inceputul sezonului rece s-au transmis spitalelor, medicilor de familie, centrelor de 

dializa si primariilor atributii specifice pentru asigurarea transportului gravidelor si 

bolnavilor dializati in caz de ninsori abundente si viscol. Deasemenea primariilor li s-a cerut 

organizarea  adaposturilor  de noapte pentru persoanele ( cazuri sociale) care nu au adapost. 
 

 Avize / Autorizari, Registrul unic al cabinetelor medicale 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

procedurilor de 

reglementare sanitara 

Inregistrate 

2016 

Inregistrate 

2015 

Notificari de 

respingere 

2016 

Notificari de 

Respingere 

2015 

1 ASF/DPR; 

ASF/REF; 
411 296 7 4 

2 C.C. 967 166 1 2 
3 Asistenta de specialitate de sanatate 

publica (aviz sanitar) 
71 54 1 0 

4 Negaţii 272 302 - - 
 

- ASF/DPR - autorizatii sanitare de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere; 

- ASF/REF – autorizatie sanitara in baza referatului de evaluare 

- C.C. - certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica 
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Nr. 

Crt. 

Denumire procedura Nr. cabinete 

2015 2016 

1 CABINETE MEDICALE – NOI + COMPLETARI C.M.I + S.R.L  ; CABINETE DE 

LIBERA PRACTICA PENTRU SERVICII CONEXE ACTULUI MEDICAL 
74 76 

2 CABINETE MEDICALE ANULATE 16 25 
3 Eliberare AUTORIZATII DE LIBERA PRACTICA 21 23 

 

3. EVALUAREA, PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SANATATE 

 

 Programul Naţional V de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

 

            Obiectivul principal al PN V urmărește îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin 

promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc. 

În anul 2016, în cadrul PN V s-au derulat 39 campanii, 1.073 activităţi şi  s-au  elaborat la 

nivel local 307 materiale, iar la nivel naţional 197 materiale, constând în articole informative (afişe, 

pliante, postere, prezentări ppt, comunicate de presă) şi site-ul DSP Hunedoara www.asphd.ro 

(finantarea pentru 2016 a fost de 41 mii lei). 

 În anul 2015 s-au derulat 35 campanii, 883 activităţi şi s-au  elaborat la nivel local 275 

materiale, iar la nivel naţional 147 materiale (finantarea pentru 2015 a fost de 14 mii lei).   

 

Campanii 

2016 

Campanii 

2015 

Campanii 

2014 

39 35 33 
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4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI NETRANSMISIBILE 

 

 Programul National IV de depistare activă precoce a cancerului de col uterin 

 

Indicatorii realizaţi cumulat de la începutul anului 2016 = 566  cazuri testate Babeş-

Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate (negative = 519; pozitive  = 47). 

 Indicatori realizaţi cumulat de la începutul anului 2015 = 1.283 cazuri testate Babeş-

Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate (negative = 1085; pozitive = 198 ). 

 

  2016 2015 2014 

Număr de femei  testate 

(Frotiu Babes –Papanicolau) 

566 1283 4082 

Rezultat pozitiv 47 198 316 

Cancer de col 60 63 79 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Total cancer –  

Cazuri noi 

1512 1568 1738 1539 1610 

Total cancer - 

rămaşi în evidenţă 

7741 8078 8655 9041 9377 

 

5. CONTROL IN SĂNĂTATE PUBLICA  

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de activitate ANUL 

2015 

ANUL 

2016 

  TOTAL CONTROALE 8.428 7238 

  Din care – recontroale 464 691 

1 Aliment 1.606 1647 

2 Apa 970 775 

3 Turism 244 198 

4 Mediul de viata a populatiei 71 123 

5 Cosmetice 441 214 

6 Biocide 2.602 2114 

7 Invatamant 454 461 

8 Unitati sanitare cu exceptia spitalelor 584 374 

9 Unitati sanitare cu paturi 99 97 

10 Unitati transfuzii 6 7 

11 Unit.Transplant 1 1 

12 Deseuri  cu potential contaminant 630 503 

13 Alerte rapide (SRAAF, RAPEX) 10 33 

14 Actiuni tematice / 4 3 

15 Actiuni com. cu alte institutii 11 2 

16 Nr. sesizari rezolvate 126 144 

17 Avertismente 554 407 

18 Nr. amenzi 54 54 

19 Valoare amenzi 37.600 69350 

20 Nr. suspendari activitate 29 4 

 

6. ASISTENTA MEDICALA SI PROGRAME  
 

 Asistenta medicala 
 

 In conformitate cu Ord. MS/MAI nr.697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta,  s-a 

monitorizat si in anul 2016 activitatea celor 4 centre de permanenta din judet: Criscior, Petrila, 

Uricani si Simeria. 

 Impreuna cu reprezentanti ai Casei de Asigurari de Sanatate, ai colegiilor teritoriale ale 

medicilor si ai asociatiilor profesionale judetene ale medicilor, s-a participat in comisii paritare 

pentru analizarea nevoilor de servicii medicale ale populatiei, in vederea derularii actiunii de 

contractare a serviciilor medicale pe anul 2016 - in conformitate cu prevederile Contractului-cadru 

privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 

pentru anii 2015-2016. 
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 Spitalul Categoria 

1 Spitalul Judetean de Urgenta Deva III 

2 Spitalul Municipal “Dr.Al.Simionescu” Hunedoara III 

3 Spitalul de Urgenta Petrosani III 

4 Spitalul Municipal Orastie IV 

5 Spitalul Municipal Brad IV 

6 Spitalul Municipal Lupeni IV 

7 Spitalul Municipal Vulcan IV 

8 Spitalul Orasenesc Hateg IV 

9 Spitalul General CF Simeria IV 

10 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad V 

11 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu V 

12 Spitalul de Psihaitrie Zam V 

 

 Programe 
 

 Activităţile derulate în cadrul fiecărui program au fost desfășurate în conformitate cu 

prevederile legale, respectiv Ord.M.S. nr.386/2015 (cu completarile ulterioare) pentru aprobarea 

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016. 

 Finanţarea s-a realizat în conformitate cu prevederea bugetară pentru anul 2016, respectiv 

trimestrializarea fondurilor alocate, atât pentru programele derulate prin spitalele aparţinând 

autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi pentru programele derulate prin DSP, iar bugetul 

unor programe de sănătate a fost suplimentat, în speţă Programul HIV şi TBC, în cadrul cărora au 

fost decontate, în special, medicamentele pacienţilor, situaţia acoperind necesarul la nivel de judeţ. 

Nu au existat cazuri ca pacienţii să rămână fără medicamente.  
 

Situatie financiara comparativa la anul 2015 cu anul 2016                           

TOTAL BUGET 
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VI. PN DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI

 
7. ACTIVITATEA DE BUGET-FINANTE şi CONTABILITATE 

 

 

 2015 

(mii lei) 

2016 

(mii lei) 

Cheltuieli de personal 3. 799 4.537 

Pregatire profesionala 98 10 

Programe de sanatate DSP 714 728 

Programe de sanatate SP 10. 233 9.874 

RK si investitii -Spitale 9. 249 5.427 

RK-DSP (Sp.Jud.Deva) 22. 000 15.000 

Aparatura medicala spitale 4. 606 5.427 
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8. ACTIVITATEA DE RELAŢII CU PUBLICUL  

 

 Activitatea de înregistrare şi urmărire a soluţionării legale şi în termen a cererilor,  petiţiilor  

se prezintă astfel: Nr. total petitii 2016= 233 (2015= 210), din care: 85 -provenite de la institutii 

publice, 129 -de la pers. fizice, 4 -petitii anonim, 1 -sesizare din oficiu, 14 -de la grupuri si asociatii. 

Mod de rezolvare: 36 -remise catre alte institutii spre competenta solutionare, 131- 

solutionate cu recomandari si termene, 15 –neconfirmate, 8 -nu intra in sfera de activitate a DSP, 10 

- solicitari determinari zgomot, 4 -clasate conform art. 7, al. 1 din OG nr.27/2002 ca fiind anonime 

(fara adresa), 2 -clasate conform art. 10, al. 2 din OG nr.27/2002, 1 –retrase, 16 –fara motivul 

reclamatiei, 10 –favorabil petentilor. 

 În ceea ce priveşte înregistrarea şi urmărirea soluţionării legale şi în termen a cererilor 

privind liberul acces la informaţiile de interes public în baza Legii nr. 544/2001, situaţia se prezintă 

astfel: Nr. total solicitari: 2016 = 28 /2015 = 27. Mod de rezolvare: 22  - favorabil. 

 

 

a.2.ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE 
 

 

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara are ca principal obiect de activitate asigurarea 

funcţionării unitare şi coordonare a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, in 

vederea  asigurarii  accesului universal, libe , nediscriminatoriu si echitabil  la serviciile medicale  al 

asiguraţilor din judeţ, in conditiile utilizarii eficiente a fondurilor alocate. 

  Prioritatile,  obiectivele generale si specifice pentru anul 2016 au  urmarit :  

- Finanţarea ocrotirea sanatatii populatiei din judetul Hunedoara, prin care se asigura accesul 

asiguratilor la un pachet de servicii de baza; 

- Negocierea şi contractarea serviciilor medicale, medicamentelor şi  dispozitivelor medicale 

cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile 

contractului cadru şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia; 

- Decontarea serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale, contractate cu 

furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile 

Contractului-cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia; 

- Monitorizarea  numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora; 

- Monitorizarea şi controlul modului de derulare a contractelor de furnizare servicii 

medicale, medicamente şi dispozitive medicale; 

- Folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi 

susţinerea intereselor asiguraţilor; 

- Asigurarea activităţilor de aplicare a acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul 

sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor 

ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii. 

 

I. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA   

 

 Gradul de realizare a indicatorilor economico-financiari la 31.12.2016  

 

Gradul de realizare a veniturilor la FNUASS la 31.12.2016 este de 77,48 % fata de 

prevederea bugetara prognozata, dinamica incasarilor comparativ cu anul 2015 fiind in scadere  

cu 21.446,24 mii lei.  
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mii lei  
Denumire indicator Prevederi 

Bugetare 

2016 

Incasari 

realizate 2016 

Grad 

realizare 

Prevederi 

Bugetare 

2015 

Incasari 

realizate 2015 

Grad 

realizare 

VENITURI -

TOTAL 

281.293,93 217.936,44 77,48% 260.366,23 239.382,68 91,94% 

Venituri curente 254.182,36 214.369,85 84,34% 230.532,00 236.354,55 102,53% 

Contributiile 

angajatorilor 

107.513,36 90.646,73 84,31% 98.258,00 98.888,15 100,64% 

Contributiile 

asiguratilor 

145.937,00 122.566,13 83,99% 131.660,00 137.015,39 104,07% 

Venituri nefiscale 732,00 765,60 100,05% 614,00     

Subventii 27.111,57 3.566,59 13,16% 29.834,23 3.028,13 10,15% 

  

0,00

137.015,39

98.888,15

3.028,13

236.354,55

765,60

214.369,85

3.566,59

122.566,13

90.646,73

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

 Venituri curente Contributiile

angajatorilor

Contributiile

asiguratilor

Venituri

nefiscale

Subventii

2015

2016

 
 

In exercitiul financiar 2016, Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara a avut alocat prin 

bugetul de venituri si cheltuieli, credite bugetare totale  in valoare de 493.655,88 mii lei, din care:  

- Materiale  si  prestari servicii cu caracter medical  - 461.461,45 mii lei 

- Cheltuieli de personal - 3.177,3 mii lei 

- Cheltuieli de capital - 26,99 mii lei 

- Transferuri intre unitati ale administratiei publice  -  7.996,14 mii lei  

- Asistenta sociala - 20,20 mii  lei 

Valoarea creditelor de angajament aprobate pentru materiale si prestari servicii cu carácter 

medical se ridica la 463.235,53 mii lei. 
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      Gradul de realizare a cheltuielilor din FNUASS la 31.12.2016 se prezinta asfel:      
                                                                                                                                                                   mii lei  

Denumire indicator Credite 

angajamenta 

aprobate 

Credite 

bugetare 

deschise 

Plati 

realizate 

 

Grad 

realizare 

I. MATERIALE ŞI PRESTĂRI DE SERVICII 

CU CARACTER MEDICAL 

456.855,40 461.461,45 461.461,43 100% 

II. SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE  

din care 

 3.998,29 3.998,28 100% 

Cheltuieli de personal   3.177,30 3.177,30 100% 

Materiale si prestari servicii cu caracter functional 

pt.ch.proprii 

  794,00 793,99 100% 

Cheltuieli de capital 27,00  26,99 26,99 100% 

III. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

7.999,00 7.996,14 7.996,12 100% 

IV. ASISTENTA SOCIALA   20.200,00 20.199,98 100% 

TOTAL 
464.881,40 493.655,88 493.655,81 100% 

 

     Comparativ cu anul 2015, se observă o alocare bugetara totala mai mare cu 9,49% aferenta 

creditelor bugetare respectiv platilor nete de Casa. 
                                                                                                                                           mii lei 

Denumire indicator  Credite 

bugetare 

deschise  

2015 

 Plati 

realizate 

2015 

 Credite 

bugetare 

deschise 

 2016 

 Plati 

realizate 

2016 

Plati             

2016/2015 

% 

I. MATERIALE ŞI PRESTĂRI 

DE SERVICII CU CARACTER 

MEDICAL 

422.140,64 422.070,54 461.461,45 461.461,43 9,3% 

II. SERVICII PUBLICE 

DESCENTRALIZATE, din care 

3.674,45 3639,40 3.998,29 3.998,28 9,8% 

Cheltuieli de personal 2.764,26 2762,53 3.177,30 3.177,30 11,5% 

Materiale si prestari servicii cu 

caracter functional pt.ch.proprii 

895,19 861,97 794,00 793,99 8% 

Cheltuieli de capital 15,00 14,90 26,99 26,99 81% 

III. TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

    7.996,14 7.996,12   

IV. ASISTENTA SOCIALA 25.600,00 25.598,60 20.200,00 20.199,98 21% 

TOTAL 451.415,09 450.844,30 493.655,88 493.655,81 9,49% 

 

     Comparativ cu anul 2015, se observa o alocare bugetara totala mai mare cu 9,12% aferenta 

creditelor de angajament, din care 7,24% se regasesc in creditele de angajament aferente 

prestarilor de servicii cu caracter medical.   
                                                                                                                                                       mii lei 

Denumire indicator Credite 

angajament 

aprobate 

2015 

Credite 

angajament 

aprobate  

2016 

2016/2015  

% 

I. MATERIALE ŞI PRESTĂRI DE 

SERVICII CU CARACTER MEDICAL 

425.981,41 456.855,40 7,24% 

II.CHELTUIELI DE CAPITAL 15,00  27,00  80% 

III. TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

  7.999,00   

TOTAL 425.996,41 464.881,40 9,12% 
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Situatia comparativa 2015/ 2015 a platilor realizate din FNUASS 

    

422.140,64

461.461,45

3.674,45

3.998,29

2.764,26

3.177,30

895,19

794,00

15,00

26,99

0,00

7.996,14

25.600,00

20.200,00

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016

2015

2016 461.461,45 3.998,29 3.177,30 794,00 26,99 7.996,14 20.200,00

2015 422.140,64 3.674,45 2.764,26 895,19 15,00 0,00 25.600,00

I. Materiale si 

prestari servicii 

cu caracter 

II. Servicii 

publice 

descentralizate-

Cheltuieli de 

personal

Materiale si 

prestari servicii 

cu caracter 

Cheltuieli de 

capital

III. Transferuri 

intre unitati ale 

administratiei 

IV. Asistenta 

sociala

 
 

   

                                

Asistenta medicala pentru 

specialitatile clinice; 

2,81%
Asistenta medicala 

stomatologica; 

0,14%

Asistenta medicala  pentru 

specialitatile paraclinice; 

2,33%

Asistenta medicala in 

centrele medicale 

multifunctionale; 0,52%

 Servicii de urgenta 

prespitalicesti si transport 

sanitar;

 0,06%

Asistenta medicala primara; 

7,43%

Unitati de recuperare-

reabilitare a sanatatii;

 2,56%

Ingrijiri medicale la domiciliu; 

0,08%

Prestatii medicale acordate in 

baza documentelor 

internationale;

 2,79%

 Medicamente cu si fara 

contributie personala ;

 19,51%

Servicii medicale de 

hemodializă şi dializă 

peritoneală;

 4,25%

Materiale sanitare specifice 

utilizate în programele 

naţionale cu scop curativ;

 0,70%

Dispozitive si echipamente  

medicale ;

 1,26%

Servicii medicale in unitati 

sanitare cu paturi- spitale 

generale; 

47,60%
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Pe domenii de asistenta medicala, situaţia creditelor bugetare, a platilor realizate si  a 

creditelor de  angajament alocate si realizate la 31.12.2016, precum si ponderea acestora in total 

materiale si prestari servicii cu caracter medical se prezinta astfel: 
                                                                                                                                                                        mii lei 

Domeniu de asistenţă 

medicală 

Credite 

bugetare 

aprobate 

2016 

Plati 

realizate 

2016 

Grad 

realizare 

CB 

Credite de 

angajament 

aprobate 

2016 

Credite 

angajament 

realizate 

2016 

Grad 

realizare 

CA 

Pondere 

 Medicamente cu si fara 

contributie personala  

101.064,57 101.064,57 100,00% 88.376,66 88,097.28 99,68% 19.51% 

Materiale sanitare specifice 

utilizate în programele 

naţionale cu scop curativ 

3.236,92 3.236,92 100,00% 3.167,38 3,162.53 99,85% 0.70% 

Servicii medicale de 

hemodializă şi dializă 

peritoneală 

19.391,70 19.285,05 99,45% 19.844,44 19,213.15 96,82% 4.25% 

Dispozitive si echipamente  

medicale  

6.666,10 5.816,00 87,25% 6.944,00 5,686.47 81,89% 1.26% 

Asistenta medicala primara 32.965,00 32.151,60 97,54% 33.573,00 33,571.79 100,00% 7.43% 

Asistenta medicala pentru 

specialitatile clinice 

12.392,00 12.392,00 100,00% 12.753,95 12,668.31 97,61% 2.81% 

Asistenta medicala 

stomatologica 

631,00 631,00 100,00% 640,00 638.95 99,84% 0.14% 

Asistenta medicala  pentru 

specialitatile paraclinice 

10.465,58 10.465,58 100,00% 10.660,64 10,524.87 98,73% 2.33% 

Asistenta medicala in 

centrele medicale 

multifunctionale 

2.311,00 2.310,31 99,97% 2.338,00 2,337.70 99,99% 0.52% 

 Servicii de urgenta 

prespitalicesti si transport 

sanitar 

246,00 245,53 99,81% 262,36 254.40 96,97% 0.06% 

Servicii medicale in unitati 

sanitare cu paturi- spitale 

generale 

224.349,62 224.346,84 100,00% 216.191,00 214,935.83 99,43% 47.60% 

Unitati de recuperare-

reabilitare a sanatatii 

11.378,00 11.377,89 100,00% 11.584,47 11,572.23 99,89% 2.56% 

Ingrijiri medicale la 

domiciliu 

351,00 351,00 100,00% 373,00 373.00 100,00% 0.08% 

Prestatii medicale acordate 

in baza documentelor 

internationale 

12.598,18 12.598,17 100,00% 12.598,18 12,598.17 100.00% 2.79% 

TOTAL 463.235,53 461.461,43 99,62% 456.855,40 451,554.81 98,79%   

  

 

2. DERULAREA CONTRACTELOR CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, 

MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE 

 

La incheierea contractelor de furnizare de servicii medicale s-a urmărit sa fie asigurat 

accesul la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru toti asiguratii, pe intreaga 

perioada de valabilitate a contractelor. 
 

 In cursul anului 2016, Comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale  a procedat la 

evaluarea a 146 de furnizori de servicii medicale, emitand un numar de 145 decizii de evaluare , 1 

furnizor fiind notificat  referitor la neindeplinirea criteriilor de eligibilitate. 
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Tipul de asistenţă medicală / Nr contracte incheiate An 2016 

Asistenta medicala primara 
227 

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice 
27 

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice 24 

Asistenta medicala stomatologica 25 

Asistenţa medicală in centre medicale multifunctionale 12 

Asistenta medicala spitaliceasca 
17 

Servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar 
1 

Ingrijiri medicale la domiciliu 
9 

Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul 

ambulatoriu 67 

Acordarea medicamentelor şi materialelor sanitare pentru boli cronice cu risc 

crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ 6 

Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente 

organice sau fiziologice 70 

TOTAL 485 
 

Asistenta medicala 

primara; 

227

Acordarea dispozitivelor 

medicale destinate 

recuperarii unor deficiente 

organice sau fiziologice; 

70

Asistenta medicala 

ambulatorie de specialitate 

pentru specialitatile 

clinice; 

27

Acordarea medicamentelor 

şi materialelor sanitare 

pentru boli cronice cu risc 

crescut utilizate în 

programele naţionale cu 

scop curativ;

 6

Acordarea medicamentelor 

cu si fara contributie 

personala in tratamentul 

ambulatoriu; 

67

Ingrijiri medicale la 

domiciliu;

 9

Servicii medicale de 

urgenta prespitaliceasca si 

transport sanitar; 

1

Asistenta medicala 

spitaliceasca;

 17
Asistenta medicala 

ambulatorie de specialitate 

pentru specialitatile 

paraclinice;

 24

Asistenţa medicală in 

centre medicale 

multifunctionale; 

12

Asistenta medicala 

stomatologica; 

25

 
 In anul 2016 s-a efectuat de catre Serviciul Control un numar de 566 de actiuni de control, 

in urma carora au fost imputate 1.258.118,72 lei si au fost recuperate 432.012,8 lei, 2 acte de 

control fiind contestate la Comisia de arbitaj. 

 La nivelul Serviciului Evidenta Asigurati, Carduri și Concedii Medicale au fost predate 

asiguratilor un numar de 11.832 de carduri nationale de sanatate, au fost inregistrate 3.215 solicitari 

de eliberare de carduri duplicat si eliberate 4.363 de adeverinte de inlocuire card national. In ce 

priveste cardul european de sanatate, au fost eliberate 4.519 carduri si 242 certificate provizorii.  

 Totodata au fost inregistrate 5.096 de cereri de la persoane juridice si 243 de cereri de la 

persoane juridice pentru plata indemnizatiilor si concediilor medicale, valoarea totala a platilor 

efectuate fiind de 20.200 mii lei, neexistand inregistrate restante la plata. 
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b) EDUCAȚIE 
 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

            (date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 

  -număr- 

 

 
2014 2015 

A      1    2 

Unităţi de învăţământ-total 

   din care: 

115 113 

     - grădiniţe de copii 12 12 

     - şcoli din învăţământul  primar şi  gimnazial 66 65 

     - licee 35 34 

     - şcoli postliceale şi de maiştri - - 

     - institute de învǎţǎmânt superior 1 1 

Săli de clasǎ şi cabinete şcolare 2653 2625 

     - învăţământ primar şi gimnazial 1684 1653 

     - învăţământ liceal 910 894 

     - învăţământ postliceal şi de maiştri - 16 

     - învăţământ universitar 59 59 

Laboratoare şcolare 528 515 

   - învăţământ primar şi gimnazial 189 190 

   - învăţământ liceal 198 178 

   - învăţământ postliceal şi de maiştri - 4 

   - învăţământ universitar 141 141 

Ateliere şcolare 130 115 

   - învăţământ primar şi gimnazial 29 11 

   - învăţământ liceal 90 88 

   - învăţământ postliceal şi de maiştri - 5 

   - învăţământ universitar 11 11 

Săli de gimnastică 114 106 

   - învăţământ primar şi gimnazial 71 75 

   - învăţământ liceal 41 29 

   - învăţământ universitar 2 2 

Terenuri de sport 121 126 

     - învăţământ primar şi gimnazial 77 78 

     - învăţământ liceal 40 44 

     - învăţământ universitar 4 4 

Numar PC-uri - total 6681 6618 

     - învăţământ primar şi gimnazial 2893 2944 

     - învăţământ liceal 2643 2521 

     - învăţământ postliceal şi de maiştri 79 92 

     - învăţământ universitar 1066 1060 
     Nota: La învăţământul primar şi gimnazial este cuprins şi învăţământul special 

     Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
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               COPII, ELEVI ÎNSCRIŞI ŞI PERSONAL DIDACTIC 
 (date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 

  

-

persoane- 

 

 
2014 2015 

A        1      2 

Populaţia şcolară - total 67586 65077 

Copii înscrişi în grădiniţe 9753 9059 

Elevi înscrişi – total  

 din care: 

54896 53128 

   - învăţământul primar 17106 16814 

   - învăţământ gimnazial 15407 15103 

   - învăţământ liceal 16732 15329 

   - învăţământ profesional 1075 1387 

   - învăţământ postliceal, tehnic de maiştri 4576 4495 

Studenţi înscrişi (public+privat) 2937 2890 

Personal didactic - total 

  din care: 

4427 4224 

   - învăţământ preşcolar 596 572 

   - învăţământ primar 1009 966 

   - învăţământ gimnazial 1225 1172 

   - învăţământ liceal 1308 1244 

   - învăţământ profesional 31 22 

   - învăţământ postliceal şi tehnic de maiştri 32 38 

   - învăţământ universitar 224 207 

Absolvenţi   

   - învăţământ gimnazial 3808 ... 

   - învăţământ liceal 4636 ... 

   - învăţământ profesional 269 ... 

   - învăţământ postliceal si ethnic de maiştri 1624 ... 

   - învăţământ universitar ... ... 
Nota: Numărul absolvenţilor se refera la anii şcolari 2013/2014,  2014/2015 

          La învăţământul primar şi gimnazial este cuprins şi învăţământul special 

          Datele statistice privind numǎrul absolvenţilor în anul şcolar 2014/2015 nu sunt disponibile 
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Activitatea desfășurată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara se prezintă astfel: 

 

 

1. SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT JUDEŢEAN ÎN ANUL ȘCOLAR 

 

1.1. REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT (DE STAT ŞI PARTICULARE)  

Tipul unităţilor de învăţământ 

Numărul unităţilor de 

învăţământ de stat cu 

personalitate juridică 

acreditate, care funcţionează în 

anul şcolar 2016-2017 

Numărul unităţilor de 

învăţământ particular cu 

personalitate juridică 

acreditate, care funcţionează în 

anul şcolar 2016-2017 

Unităţi de învăţământ de nivel preşcolar 7 4 

Unităţi de învăţământ de nivel primar   14 1 

Unităţi de învăţământ de nivel  gimnazial 49 0 

Unităţi de învăţământ de nivel liceal 33 0 

Unităţi de învăţământ de nivel  postliceal 0 7 

Cluburi sportive 2 0 

Palatul şi Cluburile copiilor 4 0 

Alte unitati (ISJ, CCD,CJRAE, scoli speciale) 5 0 

TOTAL 114 12 

 

Reţeaua şcolară a judeţului Hunedoara cuprinde un număr de 112 de unităţi de învăţământ 

din care: 13 unităţi de învăţământ particular (11,60%), din care 7 sunt autorizate să funcţioneze 

provizoriu şi 6 acreditate şi 14 unităţi de învăţământ cu alternative educaţionale (12,5%). 
 

 
 

 Măsuri şi activităţi 

1. Restructurarea reţelei şcolare a avut în vedere optimizarea activităţii instructiv educative şi 

creşterea calităţii procesului educaţional. 

2. Pentru anul şcolar 2015-2016, fundamentarea planului de şcolarizare a unităţilor de 

învăţământ cuprinse în sistemul TVET s-a realizat prin colaborarea cu CLDPS şi pe baza 

analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării 

sistematice a evoluţiei pieţei muncii (în conformitate cu prevederile documentelor de 

planificare strategică PLAI si PRAI), în acord cu imperativul extinderii educaţiei timpurii şi 

cu ultimele reglementări privind învăţarea permanentă; 

3. Compartimentele de specialitate ale inspectoratului şi inspectorii de specialitate au creat 

planuri de monitorizare a activităţii unităţilor de învăţământ referitoare la aria lor de 

competenţă, ceea ce a determinat optimizarea funcţionării reţelei unităţilor de învăţământ 

din judeţul Hunedoara. 
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 Descriere şi interpretare 

Având ca prioritate asigurarea instruirii performante, nedisciminatorii, pentru creşterea 

indicelui de participare la educaţie a tuturor categoriilor de elevi, reţeaua unităţilor de învăţământ a 

fost restructurată, după cum urmează: celor 112 unităţi cu personalitate juridică li s-au asociat 208 

structuri şcolare care funcţionează la adrese diferite. 

În învăţământul primar au funcţionat în anul şcolar 2015-2016, un număr de 67 şcoli cu 

predare simultană, iar în învăţământul gimnazial 10 şcoli cu predare simultană. Optimizarea 

progresivă a reţelei şcolare este un punct forte şi o prioritate a învăţământului preuniversitar 

hunedorean.  

 

1.2. REZULTATE ELEVI 

 

 EVALUARE NAŢIONALĂ 2016 
 

 Evoluţia rezultatelor obţinute la examenul de Evaluare Naţională, în ultimii cinci ani, este 

prezentată în graficul de mai jos: 
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 BACALAUREAT 2016 

 

Evoluţia rezultatelor obţinute la examenul de Bacalaureat, în ultimii cinci ani, este 

prezentată în graficul de mai jos: 
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 EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE 2016 

 

S-au organizat şi desfăşurat trei sesiuni ale examenului de certificare a competenţelor 

profesionale iar datele statistice sunt prezentate mai jos. 

Procent de promovabilitate foarte bun al absolvenţilor care au susţinut examenele de 

certificare a competenţelor profesionale: 

nivel 3: sesiunea iulie – 100 %, sesiunea august – 100 % 

  nivel 4: sesiunea mai-iunie – 100 %, sesiunea august – 100 % 

nivel 5: sesiunea februarie – 100 %, sesiunea iulie – 100 %, sesiunea august – 100 % 

 

2. RESURSE UMANE 

 

2.1. RESURSE UMANE – ELEVI 

 

 Date statistice privind evoluţia populaţiei şcolare 
 

Nivel de 

învăţământ 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Preşcolar 10305 9867 9576 9946 8411 

Primar 17138 16999 16917 17322 15949 

Gimnazial 16295 15626 14887 14516 14747 

Liceal 19809 17750 16536 12858 13919 

Profesional 0 657 1024 1235 1656 

Postliceal 3681 2623 3036 3340 3488 

A doua şansă 393 362 732 1194 1243 

Total 67621 63884 62708 60411 59413 
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2.2. RESURSE UMANE–PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC  

 

Date statistice privind evoluţia personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
 

Personalul angajat 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Didactic  5232,17 4737,11 4548,36 4622 

Didactic auxiliar  521,63 559,25 559,25 559 

Nedidactic  1160,7 1245,76 1278,25 1290 

Total  6914,04 6542,12 6385,86 6471 
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2.3. EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE - 2016 

 

Situaţia promovabilităţii la examenul pentru ocuparea posturilor didactice, 2016 este 

prezentată în diagrama de mai jos, comparativ în ultimii patru ani cu media pe ţară. 
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2.4. EXAMENUL DE DEFINITIVAT - 2016 

 

O analiză comparativă a rezultatelor obţinute la examenul de definitivat pe ultimii patru ani 

şi comparativ cu media pe ţară este prezentată în diagrama de mai jos: 
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 Descriere  şi  interpretare 

Reducerea permanentă a numărului general de posturi pe judeţ a dus la creşterea valorii 

raportului personal didactic/ elevi, în ideea asigurării sumelor alocate învăţământului preuniversitar. 

În urma examenelor pentru ocuparea posturilor/catedelor vacante şi rezervate, în judeţul 

Hunedoara s-au titularizat un număr de 16 cadre didactice.  

Au fost ocupate 816 posturi/catedre şi fracţiuni pentru angajare pe perioadă determinată, din 

totalul de 948 de posturi/catedre şi fracţiuni introduse. 

Numărul de funcţii de conducere, în anul şcolar 2015-2016, a fost de 181 directori/directori 

adjuncţi, cărora li s-a stabilit obligativitatea de predare, respectiv indemnizaţia de conducere. 

 

3. ACTIVITATEA INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA 
  

Activitatea desfășurată în anul şcolar 2015-2016, a fost fundamentată în planul managerial 

prezentat şi aprobat în Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara şi în 

Graficul unic de îndrumare şi control. 

În afara acestor două documente, inspectorii de specialitate, prin propriile planuri 

manageriale, au efectuat inspecţii pentru monitorizarea gradului de parcurgere a curriculumului 

naţional, a modului de pregătire al elevilor pentru evaluare naţională şi bacalaureat, sau pentru 

soluţionarea unor sesizări cu privire la activitatea didactică a personalului didactic şi a managerilor. 

 

 Activităţi derulate 

 

2. Participarea la consfătuirile naţionale organizate de M.E.N. (februarie - mai 2016, 

septembrie – octombrie 2016); 

3. Organizarea consfătuirilor judeţene pe discipline, pe zone (februarie - mai 2016, 

septembrie – octombrie 2016); 

4. Inspecţii tematice: S-au efectuat un număr de 14 inspecții tematice, în urma cărora au fost 

întocmite 345 de note de control, la toate unităţile şcolare din judeţ. Concluziile şi 

rezultatele acestor inspecţii au fost prelucrate, dezbătute în şedinţa inspectorilor şi prezentate 

cu ocazia şedinţelor cu directorii din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ. 

5. Anchete şi sesizări: În anul şcolar 2015-2016, inspectorii de specialitate au soluţionat un 

număr de 25 de reclamaţii şi sesizări înaintate ISJ Hunedoara de către: M.E.N., directori, 

părinţi, cadre didactice, elevi, sindicate, alte persoane faţă de 49 soluţionate în anul anterior. 

6. Inspecţii de tip general. Pentru anul şcolar 2015-2016, au fost programate şi efectuate un 

număr de 15 inspecţii de tip Inspecţii şcolare generale, care s-au realizat în conformitate cu 

Regulamentul de inspecţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECTS 

nr. 5547/06.10.2011 şi publicat în M.O., partea I, Nr. 746/ 24.10.2011. 

Ca urmare a efectuării acestora numărul de cadre didactice şi, respectiv, calificativele 

obţinute de acestea, sunt prezentate comparativ în ultimii doi ani, în diagrama de mai jos: 
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7. Inspecţii speciale: Inspectorii de specialitate, împreună cu profesorii metodişti, au efectuat 

un număr de 1045 de inspecţii curente şi speciale, după cum urmează: 
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4. PROGRAME COMUNITARE ŞI DE INTEGRARE EUROPEANĂ 

 

 Proiecte ERASMUS + ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara 

 

TITLUL PROIECTULUI CALITATEA 

I.S.J. 

HUNEDOARA 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

BUGETUL 

TOTAL 

WE PLAY-WE LEARN-WE 

TEACH - 2016-1-RO01-KA201-

024405 

Partener 2016-2018 (2 ani) 4 526 000 RON 

 

Proiecte cu finanţare europeană aprobate şi derulate în unităţile de învăţământ din judeţul 

Hunedoara pe parcursul anului şcolar 2015-2016. 

 

 
 

 Proiecte educaţionale 

- 15 proiecte educaţionale incluse în CAEN 2016 

- 65 proiecte educaţionale înscrise în CAERI 2016 

- 61 proiecte educaţionale incluse în CAEJ 2016. 



79 

 

 
 

5. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

ISJ Hunedoara a efectuat cheltuieli şi a alocat credite unităţilor conexe la nivelul judeţului 

totalizând 20.285.251 lei, pentru următoarele destinaţii:  

- Cheltuieli de personal (10):     10.076.266 lei 

- Bunuri şi servicii (20):       2.182.628 lei 

- Asistenţă socială (57):       3.743.407 lei 

- Alte cheltuieli – Burse (59):                  3.043.950 lei 

- Cheltuieli de capital (71):                  1.239.000 lei 

Total credite bugetare alocate 2016:              20.285.251 lei 

 

 

c) CULTURĂ 
 

REŢEAUA ŞI ACTIVITATEA UNITĂŢILOR CULTURALE 
(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 
 

  U/M 2014 2015 

A 1 2 3 

Cinematografe nr. 2 3 

Locuri in cinematografe nr. 690 1777 

Spectacole date în cinematografe nr. 1251 3741 

Spectatori în cinematografe mii pers. 42 112 

   

Instituţii de spectacol – total, din care: nr. 2 2 

     - Teatre dramatice nr. 2 2 

   

Spectacole şi concerte - total nr. 157 241 

- Teatre dramatice nr. 157 241 

   

Spectatori în instituţii de spectacol-total 

   din care: nr. 16155 21861 

     - Teatre dramatice nr. 16155 21861 

   

Muzee nr. 16 16 

Vizitatori la muzee nr. 434058 515944 
Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
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REŢEAUA ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR 
(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 
 

  U/M 2014 2015 

A 1 2 3 

Biblioteci - total unit. 234 187 

   - centrale, universitare unit. 1 1 

   - specializate (agenţi ec.şi instit.) unit. 17 17 

   - şcolare unit. 159 117 

   - publice - total unit. 57 52 

       din care: - judeţene unit. 1 1 

                      - mun.sau orăşeneşti unit. 12 11 

                      - comunale unit. 44 40 

Volume existente la sf.anului - total nr. 2866597 2829087 

   - biblioteci centrale,universitare nr. 280964 282038 

   - bibl.specializate (ag.ec.şi inst.) nr. 139945 138295 

   - biblioteci şcolare nr. 1414782 1389957 

   - biblioteci publice-total nr. 1030906 1018797 

   - biblioteci judeţene nr. 306837 318991 

   - biblioteci municip. şi orăşeneşti nr. 349979 349570 

   - biblioteci comunale nr. 374090 350236 

Cititori activi la biblioteci - total nr. 82163 71553 

   - biblioteci centrale,universitare nr. 1821 1523 

   - bibl.specializate (ag.ec.şi inst.) nr. 749 891 

   - biblioteci şcolare nr. 43891 36943 

   - biblioteci publice - total nr. 35702 32196 

   - biblioteci judeţene nr. 5864 5951 

   - bibl.municipale şi orăşeneşti nr. 21186 18614 

   - biblioteci comunale nr. 8652 7631 

Volume eliberate - total nr. 1060923 813104 

   - biblioteci centrale,universitare nr. 15882 17029 

   - bibl.specializate (ag.ec.şi inst.) nr. 10517 9949 

   - biblioteci şcolare nr. 502629 291654 

   - biblioteci publice - total nr. 531895 494472 

   - biblioteci judeţene nr. 216092 190791 

   - bibl.municipale şi orăşeneşti nr. 234524 229202 

   - biblioteci comunale nr. 81279 74479 
Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
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 În anul 2016, obiectul de activitate al Direcţiei Judeţeană pentru Cultură Hunedoara l-a 

constituit protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, verificarea respectării 

legislaţiei specifice, precum şi promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane potrivit legii.        
DJC Hunedoara a sprijinit, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale şi 

structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor oferite de 

instituţiile şi aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale şi educative ale 

publicului.  

DJC Hunedoara a colaborat, în principal, cu instituţiile şi aşezămintele de cultură (muzee, 

biblioteci, teatre, case de cultură, centre culturale, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale, cămine culturale), precum şi cu asociaţii, ligi, fundaţii, uniuni de 

creaţie, societăţi culturale, edituri. 

 
1. MONUMENTE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE 

 
 În domeniul patrimoniului cultural imobil au fost efectuate deplasări în judeţ, fiind 

monitorizate monumentele istorice din localitățile: Sălaşu de Sus, Sântămăria Orlea, Râu de Mori, 

Haţeg, Brad, Orăștie, Hunedoara, Petroșani, Petrila,  Ribiţa, Crişcior, Prislop. 

S-a asigurat consultanţă de specialitate gratuită pentru proprietarii de monumente, privind 

regulile de protejare a monumentelor istorice (intervenţii de orice fel şi condiţii de exploatare) şi 

posibilităţi de accces la sprijin financiar din partea autorităţilor locale, centrale sau prin diverse 

programe de finanţare.  

  Reprezentantul DJC Hunedoara cu probleme de arheologie s-a deplasat la Sarmizegetusa 

Regia, Costeşti, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Micia, Castelul Corvinilor Hunedoara, Cetatea 

Devei, Germisara, Uroi, Rapoltu Mare, Simeria, Vețel, Orăștie, Archia, Sântămăria Orlea pentru 

monitorizarea, în principal a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei care fac parte din Patrimoniul 

Mondial UNESCO, dar şi a altor situri de pe Lista Monumentelor Istorice şi din Repertoriul 

Arheologic Naţional, precum şi pentru identificarea şi delimitarea unor noi situri arheologice.  

       O atenție specială a fost acordată cetăților dacice de la Sarmizegetusa Regia și Costești, 

monitorizarea acestora fiind făcută de reprezentați ai Ministerului Culturii, Insitutului Național al 

Patrimoniului, Consiliului Județean Hunedoara și DJC Hunedoara. Statutul juridic al cetăților 

dacice din Munții Orăștiei și modalitatea de preluare a acestora de către Consiliul Județean 

Hunedoara au fost abordate în cadrul întâlnirii interinstituționale de la Ministerul Culturii, 

desfășurată în 12 oct. 2016 la București, la care a fost prezent și reprezentantul DJC Hunedoara.             

În urma descoperirilor arheologice întâmplătoare din localitatea Archia, Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane a realizat diagnosticul arheologic pentru a cunoaşte condiţiile descoperirii şi 

existenţa sau nu a unui sit arheologic.  

Au fost monitorizate cercetările arheologice preventive de pe raza judeţului Hunedoara.  

Conştientizarea în rândul tinerilor a necesităţii protejării patrimoniului arheologic şi a 

monumentelor istorice s-a realizat prin acţiuni gen „Ora de istorie vie” în perioada „Săptămâna 

altfel” la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, la Școala Generală nr. 2 Simeria și la Centrul de 

agrement de la Costești, în colaborare cu Asociaţia „Terra Dacica Aeterna”, Direcția de Sport și 

Tineret Hunedoara, Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice din cadrul 

Consiliului Județean Hunedoara.  

În cursul anului 2016, în domeniul arheologiei, au fost eliberate: 11 avize-faza PUZ, 

DTAC; 34 avize specifice favorabile; 1 certificat de descărcare arheologică; 4 referate de 

specialitate; 86 de adrese.  

           În domeniul patrimoniului imobil au fost efectuate lucrări de restaurare la Castelul 

Corvinilor din Hunedoara și Cetatea Deva, de asemeanea au fost executate lucrări de reparație-

întreținere la imobile aflate în ansamblurile urbane din județ.  Tot în această perioadă au fost 

prezentate spre avizare Comisiilor de specialitate (Națională și Zonală) documentațiile necesare în 

vederea realizării lucrărilor de restaurare la mai multe monumente din județul Hunedoara. Dintre 

aceste obiective avizate menționăm: Castelul Corvinilor din Hunedoara, Sinagoga din Deva, 



82 

 

Cetatea Orăștie, Biserica „Sf. Nicolae” din Ribița, Casa memorială Crișan, Mănăstirea Prislop, 

Biserica de lemn din Alun (comuna Bunila), Ansamblul clasat de la Mina Petrila, Amfiteatrul 

roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. De asemenea, s-au primit fondurile necesare și au fost 

demarate lucrările de restaurare la Gara din Brad. 

În cadrul  Compartimentului Patrimoniu imobil  au fost eliberate: 23 fișe de avizare la 

lucrări asupra imobilelor monument sau aflate în zonă construită protejată; 24 avize; 16 

documentații privind dreptul de preemțiune al statului asupra imobilelor monument istoric; 8 fișe 

statut imobil; 9 fișe referate pentru Comisia Națională; 43 adrese și răspunsuri. Totodată, pentru 

aplicarea de către beneficiari la programe de finanțare a lucrărilor la monumente istorice, în cadrul 

DJC Hunedoara   s-au întocmit un număr de 23 de fișe analitice și 16 obligații de folosință, în 

conformitate cu legislația în vigoare. Direcţia a sprijinit proprietarii de imobile - monumente de 

arhitectură înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 - pentru întocmirea documentaţiilor 

necesare în vederea scutirii de impozite pentru aceste clădiri. 

Pe linia protejării patrimoniului cultural naţional hunedoarean se înscrie şi participarea 

specialiştilor Direcţiei la şedinţele de urbanism din judeţ și la şedinţele săptămânale ale Comisiei de 

Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Hunedoara. 

Inspectorii Compartimentului Patrimoniu imobil au participat lunar la şedinţele Comisiei 

Zonale a Monumentelor Istorice de la Timişoara, unde au susţinut documentaţiile depuse din judeţ. 

De menționat că documentaţiile depuse la DJC Hunedoara au fost analizate din punctul de vedere al 

respectării legislaţiei de patrimoniu şi au fost redactate referate de specialitate, pentru fiecare 

documentaţie în parte. 

 

2. PATRIMONIU CULTURAL MOBIL,  IMATERIAL ŞI CULTURĂ 

 

           A fost reactualizată evidenţa naţională a mormintelor şi operelor comemorative de război, 

româneşti şi străine aflate pe teritoriul României. Această evidenţă reactualizată a fost comunicată şi 

Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. 

S-a verificat starea de conservare a bunurilor culturale mobile aflate în inventarul bisericilor 

monument de la Hunedoara. A fost reactualizată situaţia privind inventarul bunurilor culturale 

mobile aparţinând bisericilor monument din judeţ.  

În anul 2016 au fost eliberate 15 certificate de export pentru persoane fizice şi juridice. 

A fost verificată starea de conservare a bunurilor culturale mobile clasate de la Muzeul 

Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Muzeul de Etnografie și Istorie locală Brad, Muzeul Aurului 

Brad, Muzeul de Artă populară Orăștie, SC Calea Ferată Îngustă SRL Crișcior. 

Consultanţă de specialitate a fost acordată cu privire la desfăşurarea procedurii de transfer a 

bunurilor culturale mobile din gestiunea Primăriei Municipiului Hunedoara în cea a Muzeului de 

Arheologie, Istorie şi Etnografie Hunedoara. Consultanţă de specialitate a fost acordată și unor 

persoane fizice cu privire la expertizarea bunurilor culturale descoperite întâmplător în judeţ. 

A fost inventariat patrimoniul Muzeului Castelul Corvinilor de la Hunedoara în vederea 

întocmirii Obligaţiei de folosinţă, conform Ordinului nr. 2684/2003. 

Reprezentantul DJC Hunedoara în domeniul patrimoniului mobil a participat la seminarul 

„Management și bune practice în administrația culturală”, organizat la Alba Iulia de Institutul 

Național de Cercetare și Formare Culturală. 

         Conform art. 45 din Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, DJC 

Hunedoara a fost înştiinţată în legătură cu  descoperirea întâmplătoare a unor bunuri culturale 

mobile în localităţile Călan, Hărău, Târnava de Criş, Lăsău, Crişcior, Bălata, Cigmău. Acestea au 

fost predate apoi la MCDR Deva. De asemenea, au fost predate la DJC Hunedoara de către 

descoperitor: 2 monede de metal (1800), un topor de bronz, o cataramă şi o unealtă de fier în zona 

Cigmău descoperite cu detectorul de metale. Acestea au fost predate la MCDR Deva pentru 

expertizare de către experţi acreditaţi de Ministerul Culturii.  

În domeniul patrimoniului cultural imaterial au fost efectuate deplasări în localităţi din 

zonele etnografice Orăştie, Țara Zarandului, Țara Hațegului, Valea Mureșului și Ținutul 
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Pădurenilor  pentru documentare privind patrimoniul arhitectural tradiţional şi revitalizarea unor 

tradiţii şi obiceiuri locale. 

           DJC Hunedoara a sprijinit logistic şi a participat la lansări de carte, vernisaje de expoziţii, 

simpozioane şi sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi evocări istorice, festivaluri, sărbători şi nedei. Dintre 

acţiunile mai deosebite care au avut loc în această perioadă  menţionăm:  

-„Ziua Culturii Naţionale”, prilejuită de ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu;  

-Festivalul Naţional de Caricatură și Umor „Liviu Oros” de la Deva;  

-Zilele Devei;  

-Festivalul Pădurenilor “Drăgan Muntean”-Poienița Voinii;  

-Serbările Naționale de la Țebea;  

-Zilele Europene ale Patrimoniului – Festivalul DACFEST „Sub semnul lupului”- Simeria și Uroi;  

-Festivalul de muzică ușoară „Stelele Cetății”-Deva;  

-Festivalul de muzică sacră  „Cu noi este Dumnezeu”-Orăștie;  

-Festivalul „Obiceiuri de iarnă de pe Valea Mureșului”-Ilia.           

          Reprezentantul DJC Hunedoara a participat la şedinţele Comisiei Judeţene de atribuire sau 

schimbare de denumiri, în conformitate cu Ordonanţa nr.63/2002  şi în cadrul Comisiei de heraldică 

a judeţului Hunedoara, potrivit HG nr.25/2003.  

Au fost eliberate adeverinţe pentru artiştii cu o activitate culturală bogată în domeniu, pentru 

a fi primitţi ca membri ai Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România şi a 

beneficia de indemnizaţia cuvenită, conform Legii nr. 8/2006. 

 
 

d) ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 
 

 

ACTIVITATEA SPORTIVA*) 

(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 
 

  2014 2015 

A 1 2 

Secţii sportive 157 185 

Sportivi legitimaţi 5483 6120 

Antrenori cu normǎ întreagă 168 171 

Instructori 93 81 

Arbitri 229 258 
Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
*) Sali de gimnasticǎ,terenuri de sport sunt în tabelul Unitǎţi de învǎţǎmânt  

 

 

d.1.SPORT 
 

În anul 2016, Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Hunedoara a  desfășurat 

activități specifice celor 3 programe care reglementează activitatea desfășurată de instituțiile publice 

pentru sport din țara noastră, respectiv: 

 P1. „Promovarea Sportului de Performanţă” 

 P2. „Sportul pentru Toţi” 

 P3. „Întreţinerea, funcţionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive din județ” 
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 Analiza realizării obiectivelor și indicatorilor Programului P1 „Promovarea Sportului 

de Performanţă” 

 
Reprezentarea grafică a indicatorilor de performanță P1 pe anul 2016 în dinamică cu cele din anul 2015 

 

 
 

 Analiza realizarii obiectivelor si indicatorilor in Programul P2 „Sportul pentru Toţi” 

 
Reprezentarea grafică a indicatorilor de performanță P2 pe anul 2016 în dinamică cu cele din anul 2015 

 

 
 

 Analiza activității în cadrul programului P3 „Întreţinerea, funcţionarea si dezvoltarea 

bazei materiale sportive din judeţ” 

  

Întrucât DJST Hunedoara nu deține în patrimoniu baze sportive, s-a ocupat doar de 

întocmirea și actualizarea permanentă a Registrului bazelor sportive din judeţ, evidență unde sunt 

înregistrate, în prezent, un număr de 122 de baze sportive, din care 84  prezintă  o funcționalitate 

optimă, atât pentru sportul de performanță cât și pentru practicarea sportului amator.  

Structura bazei sportive din județul Hunedoara - 122 baze sportive. din care: 

- 2 baze sportive aparținând MTS, Sala Sporturilor și Sala Olimpică de Gimnastică din Deva, 

aflate în administrarea SCM Deva - club departamental al MTS; 

- 96 baze sportive aparținând domeniului public al administrației publice locale  (stadioane, 

săli sau  terenuri de sport, arene de popice sau de tir cu arcul); 
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- 4 baze sportive aparținând domeniul privat al administrației publice locale (terenuri de  

fotbal sau tenis): 

- 20 baze sportive aparținând unor societăți comerciale sau persoane  fizice (terenuri de 

minifotbal și tenis). 

 

Din cele 122 de baze sportive: 20 sunt stadioane de fotbal, 3 săli polivalente, 12 săli cu teren 

de handbal, 29 săli în cadrul unităților școlare și 58 terenuri sportive (majoritatea cu dimensiuni ale  

unui teren de minifotbal sau handbal). 

 

O altă atribuție a DJST Hunedoara este de a monitoriza starea fizică și activitățile ce se 

desfășoară în aceste baze sportive. În anul 2016, spre deosebire de anii precedenți, nu au mai  fost 

semnalate cazuri în care proprietarii de baze sportive, ar fi avut intenţia de a desfiinţa sau schimba 

destinaţia acestor obiective de interes public.  

 

 Organizarea şi derularea  Calendarului sportiv local şi judeţean în anul 2016 

 

În cursul anului 2016,  DJST Hunedoara a  sprijinit /organizat 115 activități sportive din care: 

- 47 de competiții sportive în cadrul programului P1 – Promovarea Sportului de Performanță 

din care: 5 de nivel local, 15 de nivel județean, 24 de nivel interjudețean, 2 de nivel național 

și 1 de nivel internațional. 

- 68 de acțiuni sportiv recreative din calendarul județean P2 – Sportul pentru toți, din care 

34 au fost acțiuni comune cu ISJ Hunedoara. 

 

- S-a acordat alimentație de efort la un număr 170 de sportivi de perspectivă (cu o medie de 

222 de lei/sportiv). 

- S-au derulat o serie de evenimente în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană a Sportului”, 

prin organizarea alături de parteneri 8 manifestări sportiv recreative în perioada 10-18 

septembrie. 

- Pentru prima data s-a organizat o taberă națională multisport denumită „5 zile ACTIVE”, 

unde fiecare zi de tabără avea în program de inițiere și concurs într-o disciplină sportivă.  

 

 Situaţia constituirii asociaţiilor sportive fără personalitate juridică şi a asociaţiilor 

judeţene pe ramură de sport la nivelul judeţului Hunedoara 

 

În evidența DJST Hunedoara sunt 225 de structuri sportive la nivelul județului Hunedoara, din care 

a. cu personalitate juridică – 129, din care: 

- 12 cluburi sportive publice din care: 6 în cadrul MECȘ, 1 în cadrul MTS și 5 în cadrul APL; 

- 11 asociații județene pe ramură de sport (Atletism, Box, Fotbal, Gimnastică, Handbal, Judo, 

Lupte, Tenis, Taekwon-do, Sportul pentru Toți și Volei); 

- 106 cluburi sportive private. 

b. fără personalitate juridică – 96,  din care: 

- 30 sunt asociaţii sportive şcolare;  

- 2 asociaţii sportive universitare; 

- 38 asociaţii sportive constituite pe lângă societăţi comerciale; 

- 26 asociaţii sportive constituite pe lângă alte entităţi (APL, unităţi militare sau de jandarmi). 

 

 

d.2.TINERET 
 

În domeniul tineretului Direcţia Județeană pentru Sport şi Tineret derulează 2 programe: 

P1. „Program de susținere a centrelor de tineret” 

P2. „Program de susţinere a acţiunilor de tineret” 



86 

 

 Acțiuni organizate în cadrul Programului P1 „Programului de susţinere a centrelor 

de tineret”  

 

 S-au organizat 9 acțiuni din cele 17 propuse pentru anul 2016, cu un buget de 15.400 lei, 

la care au participat 259 de tineri: 

- La Centrul de tineret Petroșani, în parteneriat cu Liga Studenților Universității din 

Petroșani, care coordonează activitatea din acest centru, s-au desfășurat doar acțiuni din 

fonduri proprii.  

- La Centrul de tineret Deva, în colab. cu Asociația Maris Dava, s-au organizat proiectele: 

„Credeai că știi totul despre droguri?”, „TineRețea”, „Artă ne înconjoară”, „Spiritul 

crăciunului și voluntariatul”,  „Fii voluntar!”, „Tineri implicaţi în comunitate”,  „Hai în 

centru!”, „Creativitate și inovare în rândul tinerelor mame”, „Time for something new”,  

 

 Acțiuni organizate în cadrul Programului P2 „Programului de susţinere a acțiunilor 

de tineret”  

 

 S-au organizat un număr de 6 acțiuni din cele 6 propuse pentru anul 2016, cu un buget de 

18596 lei, la care au participat 363 de tineri: „Zilele Maghiare din Județul Hunedoara”, 

„Străjerii istoriei”, „Dac Fest-Sub semnul lupului ed. a VII-a”, „Zilele voluntariatului”, „Be 

creative!”, „Liderul ești tu!”. 

 

 Inventarierea la nivel judeţean a structurilor asociative de şi pentru tineret 

 

 S-au reinventariat la nivel judeţean Structurile Asociative de şi pentru Tineret prin 

contactarea reprezentanților acestora pentru actualizarea datelor din baza noastră de date.  

 În judeţul Hunedoara funcționează 40 de asociaţii şi fundaţii de şi pentru tineret. 

 

 Organizarea Concursului local de proiecte de tineret pentru finanţarea acţiunilor 

structurilor asociative de şi pentru tineret 
 

 În urma Concursului local de proiecte de tineret pentru finanţarea acţiunilor Structurilor 

Asociative de şi pentru Tineret” au fost finanțate 5 proiecte cu suma totală de 24278 lei. 

 Proiectele au fost derulate de către 5 ONGT din județ și au fost: 

- Fundația Noi Orizonturi Lupeni  - De la voluntari pentru comunitate! 

- Asociatia Centrul Educativ Copii si Tineri pentru Comunitatea Europeană - Prin gând și 

faptă în actualitatea comunității - Jurnalismul - Îmbogățire continuă a Universului spiritual 

- Asociatia Armonia Resource Center  - Incubatorul de arte și meserii 

- Asociația Niloran  - Studenți și comunitatea 

- Asociația ACTIV  - Sunt Activ ! 

 

 Organizarea de tabere sociale şi tabere pentru persoane cu dizabilităţi 
 

 În vacanța de vară, 93 de elevi instituţionalizaţi aflaţi în centre de plasament/rezidenţiale ale 

Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, însoțiți de personal 

specializat, au beneficiat de tabără socială la mare, 5 zile la Centrul de Agrement 2 Mai, în cadrul 

Programului de tabere sociale gratuite finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului. 

 În aceeași perioadă, un număr de 31 de preşcolari, elevi cu handicap şi asistenţii personali ai 

acestora, au beneficiat de un sejur de 5 zile zile la Centrul de Agrement 2 Mai, în cadrul 

Programului de tabere gratuite. 
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 Organizarea de tabere tematice şi tabere naționale pentru copii și tineret 
 

S-au organizat un număr de 4 tabere naționale în Centrele de Agrement Costești și Căprioara: 

- „Tabără naţională de fotografie, cultură, tradiţii şi civilizaţie dacică şi romană” la Centrul 

de Agrement Costești, în perioada 15–20.08.2016, cu participarea a 66 de tineri; 

- „Tabără naţională de prim ajutor” la Centrul de Agrement Căprioara, în perioada 22– 

27.08.2016, cu participarea a 38 de tineri voluntari; 

- „Tabără de excelență de istorie și cultură dacică şi romană” la Centrul de Agrement 

Căprioara, în perioada 15–20.08.2016, cu participarea a 35 de elevi valoroși din toate 

județele țării, împreună cu 7 profesori coordonatori; 

- „Tabără naţională de Sport - 5 Zile Active” la Centrul de Agrement Căprioara, în perioada 

06–11.09.2016, cu participarea a 40 de tineri voluntari. 
 

 Primirea de copii şi tineri primiţi în centrele de agrement din judeţ şi facilitatea 

trimiterii în centrele din alte judeţe – creşterea numărului acestora 
 

 În subordinea DJST Hunedoara funcţionează două Centre de Agrement:  

- Căprioara (54 de locuri permanente)  

- Costeşti (22 locuri permanente + 44 locuri căsuţe sezoniere). 

 În anul 2016 au fost  primiți în cele două centre de agrement, un număr de 940 de copii şi 

tineri din diferite judeţe (Oradea, Cluj, Timiş, Maramureş, Craiova, Piteşti, Buzău, Neamţ, 

Mureş, Teleorman, Suceava, Pitesti, Dolj, Olt, Vaslui, Prahova), iar 60 de copii şi tineri au fost 

trimiși în centre de agrement din țară. 
 

 Promovarea şi participare în cadrul Programului Erasmus + 
 

 În Centrul de Tineret Deva s-a organizat în perioada 29 - 31 ianuarie Cursul de formare 

″MobilitateE+”, destinat celor care doresc să aplice pentru finanțare de programe în cadrul 

programului Erasmus+, organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale. 

 S-au organizat trei prezentări cu tematică specifică programelor Eurodesk și Erasmus+. 

 Consilierul de tineret din cadrul DJST a participat la două cursuri de formare  Erasmus +. 

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara a fost partener într-un proiect 

strategic european inițiat de Rețeaua Centrelor de Tineret din Suedia – KEKS.  
 

 Promovarea Imaginii României Şi A Judeţului În Străinătate 
 

 O delegație formată din tineri reprezentanți ai DJST Hunedoara și o organizație 

neguvernamentală pentru tineret au participat  în aprilie 2016 respectiv în august 2016 la întâlnirile 

din cadrul proiectului „RISE  for  common  systems  for  documentation  of  youth  work  and  

non-formal learning" în Estonia și în România.  

 Consilerul de tineret a participat în perioada 24-29.04.2016 la cursul „Traning of Youth 

Workers !– Non-formal learning for Employability” în Smolyan, Gudevica, Bulgaria, și în 

perioada 12-18.10.2016 la cursul „PIE+TC” în Florina, Grecia.  
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2.2. COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ȘOMAJULUI 
 

 

a.1.PRINCIPALII INDICATORI STATISTICI SOCIALI 
(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 

NUMĂRUL ȘOMERILOR 

 

Numărul șomerilor din judeţ la sfârşitul lunii decembrie era de 10789 persoane, în 

creştere cu 153 persoane  față  de luna noiembrie 2016. 

 
NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI  

persoane 

 
2016 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ Hunedoara 10141 10918 9025 8744 8562 8695 9018 9054 9839 10406 10636 10789 

Bărbaţi 5198 5564 4724 4444 4302 4322 4565 4545 4791 5157 5203 5378 

Femei 4943 5354 4301 4300 4260 4373 4453 4509 5048 5249 5433 5411 

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 
persoane 

  

2015 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 12897 12875 12518 11652 11627 11388 11402 11422 11515 11531 11131 11339 

Bărbaţi 6762 6713 6374 6054 5893 5717 5705 5765 5714 5702 5596 5860 

Femei 6135 6162 6144 5598 5734 5671 5697 5657 5801 5829 5535 5479 
1) Rata şomajului înregistrat, recalculat cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2015. 
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 

RATA ȘOMAJULUI 

 

Rata șomajului pe total judeţ era în decembrie 2016 de 5,8%, faţă de 4,8% cât este media 

pe țară, judeţul ocupând locul 16.  
                                                                                                                                                                             % 

 RATA ŞOMAJULUI 
ÎNREGISTRAT - la 
sfârşitul perioadei  

2016 

ian.1) feb.1) mar. 1) apr.1) mai 1) iun. 1) iul. 1)  aug.1)  sep.  oct.  nov.  dec. 

Total judeţ 5,4 5,9 4,8 4,7 4,6 4,7 4,8 4,9 5,3 5,6 5,7 5,8 

Bărbaţi 5,2 5,6 4,8 4,5 4,3 4,4 4,6 4,6 4,8 5,2 5,2 5,4 

Femei 5,7 6,1 4,9 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,8 6,0 6,2 6,2 

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
1) Rata şomajului înregistrat, recalculat cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2016 

  

                           % 

RATA ŞOMAJULUI 
ÎNREGISTRAT - la 
sfârşitul perioadei  

2015 

ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.1) aug.1) sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 6,8 6,8 6,6 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 5,9 6,0 

Bărbaţi 6,6 6,5 6,2 5,9 5,7 5,5 5,5 5,6 5,5 5,5 5,4 5,7 

Femei 7,1 7,2 7,1 6,5 6,7 6,6 6,6 6,6 6,7 6,8 6,4 6,4 
1) Rata şomajului înregistrat, recalculat cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2015. 
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
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NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI LA SFÂRŞITUL ANULUI, DUPĂ NIVELUL 

STUDIILOR (date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 

 

-număr- 

  2014 2015 

A 1 2 

Şomeri-total 12467 11339 

   - femei 5926 5479 

Primar, gimnazial, profesional 7855 6834 

   - femei 3416 2943 

Liceal şi postliceal 3642 3510 

   - femei 1923 1896 

Studii universitare 970 995 

   - femei 587 640 

Rata şomajului - % 6.6 6.1 

   - femei  -% 6.9 6.3 

Beneficiari de indemnizaţie de şomaj - total 4611 3611 

   - femei 2117 1871 

Primar, gimnazial, profesional 2077 1556 

   - femei 752 643 

Liceal şi postliceal 1930 1519 

   - femei 1014 882 

Studii universitare 604 536 

   - femei 351 346 

Din beneficiari ajutor de şomaj - pers.care au 

lucrat 3810 3020 

   - femei 1723 1549 

Primar, gimnazial, profesional 2041 1529 

   - femei 739 631 

Liceal şi postliceal 1275 1052 

   - femei 703 637 

Studii universitare 494 439 

   - femei 281 281 

Din benef.aj.şomaj - beneficiari de ajutor de 

integrare 801 591 

   - femei 394 322 

Primar, gimnazial, profesional 36 27 

   - femei 13 12 

Liceal şi postliceal 655 467 

   - femei 311 245 

Studii universitare 110 97 

   - femei 70 65 
Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
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CHELTUIELI CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR 

(date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 
              -lei- 

  2014 2015 

A 1 2 

Total 52380016 43420115 

Indemnizaţii de şomaj (şomaj cu experienţă) 26852213 19639152 

Indemnizaţii de şomaj (şomaj fără experienţă) 1742410 1154369 

Formare profesională 539210 308900 

Plata absolvenţilor 681978 953426 

Plăţi pentru stimularea absolvenţilor 75882 80929 

Plăţi şomeri angajaţi înainte de exp.per. 701002 545055 

Combaterea marginalizării sociale 389603 348645 

Plăţi stimularea mobilităţii forţei de   muncă 84500 89500 

Plăţi stimularea angajat.ce încadrează şomeri 2473592 3133489 

Plăţi compensatorii - - 

Altele 18839626 17166650 
Notǎ: Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 

 

Numărul mediu al pensionarilor în trimestrul IV 2016  a fost de 124844 persoane, în 

creştere cu 88 persoane faţă de trim.III 2016. Pensia medie din judeţul Hunedoara a fost de 1143 lei, 

cu 4 lei mai mare ca în trim.III 2016, judeţul ocupând locul 2. 

 
NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 
 

  
2015 2016 

trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV 

Numărul mediu al pensionarilor - persoane 125478 125365 125372 125379 125063 125022 124756 124844 

Pensia medie – lei  1086 1086 1085 1085 1139 1140 1139 1143 

 

Numărul de născuţi vii în decembrie 2016 a fost de 295 persoane, în creştere faţă de 

decembrie 2015 cu 6 persoane, iar numărul decedaţilor a fost de 575 persoane, în creştere faţă de 

decembrie 2015 cu 57 persoane. Sporul natural al populaţiei a fost în decembrie 2016 de -280 

persoane.            

 
MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI 

număr 

 
20151) 2016 2) 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Născuţi-vii  289 282 222 258 238 278 281 298 333 328 292 293 295 

Decedaţi  518 527 577 533 532 480 437 442 459 459 512 489 575 

Spor natural  -229 -245 -355 -275 -294 -202 -156 -144 -126 -131 -220 -196 -280 

Căsătorii  130 94 114 118 88 228 261 407 320 372 274 133 123 

Divorţuri  80 37 98 74 60 54 66 48 42 46 54 52 33 

Decedaţi sub 1 an  4 2 2 2 5 4 4 1 3 2 3 1 3 

1) Datele pentru anul 2015 sunt definitive; 2) Date provizorii  
 

Numărul căsătoriilor a fost de 123, cu 7 mai mic faţă de decembrie 2015, iar cel al 

divorţurilor a fost de 33, cu 47 cupluri mai mic decât în decembrie 2015. 
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POPULATIA REZIDENTA LA 1 IANUARIE PE SEXE SI MEDII DE REZIDENTA 

       (date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 
 

-numǎr- 

 

 
2013 2014  2015 2016 

A 1    2   3 4 

TOTAL 412336 407892 403554 398920 

   - municipii şi oraşe 307666 304866 301092 297311 

   - comune 104670 103026 102462 101609 

Masculin - total 201460 199609 197521 195165 

   - municipii şi oraşe 149674 148429 146529 144455 

   - comune 51786 51180 50992 50710 

Feminin - total 210876 208283 206033 203755 

   - municipii şi oraşe 157992 156437 154563 152856 

  - comune 52884 51846 51470 50899 

 

POPULATIA DUPA DOMICILIU, PE SEXE SI MEDII DE REZIDENTA LA 1 IANUARIE 

       (date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara) 
 

- numǎr - 

 

 
      2013 2014  2015 2016 

A 1    2   3 4 

TOTAL 481915 477675 473887 470223 

   - municipii şi oraşe 375573 372301 369204 366194 

   - comune 106342 105374 104683 104029 

Masculin - total 235477 233286 231414 229517 

   - municipii şi oraşe 182903 181080 179462 177853 

   - comune 52574 52206 51952 51664 

Feminin - total 246438 244389 242473 240706 

   - municipii şi oraşe 192670 191221 189742 188341 

  - comune 53768 53168 52731 52365 

 

POPULATIA DUPA DOMICILIU LA 1 IULIE, PE SEXE SI MEDII DE REZIDENTA 

 

- numǎr - 

 

 
      2013 2014  2015 2016 

A 1    2   3 4 

TOTAL 479719 475542 471852 467675 

   - municipii şi oraşe 373901 370454 367614 363826 

   - comune 105818 105088 104238 103849 

Masculin - total 234306 232193 230371 228267 

   - municipii şi oraşe 181954 180085 178622 176652 

   - comune 52352 52108 51749 51615 

Feminin - total 245413 243349 241481 239408 

   - municipii şi oraşe 191947 190369 188992 187174 



92 

 

MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI PE 

CATEGORII DE LOCALITATI 

-număr- 

  2014 2015 

A 1 2 

Născuţii vii - total 3353 3651 

   - municipii şi oraşe 2627 2889 

   - comune 726 762 

Decedaţii - total 5835 5862 

   - municipii şi oraşe 4180 4083 

   - comune 1655 1779 

Sporul natural - total -2482 -2211 

   - municipii şi oraşe -1553 -1194 

   - comune -909 -1017 

Căsătorii - total 2258 2556 

   - municipii şi oraşe 1851 2136 

   - comune 407 420 

Divorţuri - total 735 803 

   - municipii şi oraşe 615 686 

   - comune 120 117 

Născuţii morţi - total 21 18 

   - municipii şi oraşe 16 16 

   - comune 5 2 

Decedaţi în vârstă sub 1 an - total 25 27 

   - municipii şi oraşe 20 23 

   - comune 5 4 

     Notǎ: Nascuţii vii, decedaţii dupǎ rezidenţǎ 

              Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 

 

MIŞCAREA NATURALA A POPULATIEI 

-număr- 

  

  

  
Născuţi 

vii Decedaţi 

Decedaţi 

sub un an 

Spor 

natural 

A 1 2 3 4 

2014 3353 5835 25 -2482 

2015 3651 5862 27 -2211 

Proporţii la 1000 locuitori1) 

2014 7.1 14.3 0.1 -5.2 

2015 7.7 12.4 0.1 -4.7 

1) Ratele  sunt calculate cu populatia la 1 iulie a fiecarui an  

            Datele statistice pe anul 2016 nu sunt disponibile 
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a.2.OCUPAREA  FORŢEI DE MUNCĂ 

 
Principalele obiective generale ale Agenţiei Judeţene  pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Hunedoara  pentru anul 2016  au fost:    

- Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii; 

- Facilitarea accesului persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii din 

străinătate; 

- Creşterea calităţii serviciilor oferite de serviciul public de ocupare şi a competenţelor 

profesionale ale angajaţilor din Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Hunedoara şi structurile acesteia; 

- Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Hunedoara; 

- Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional. 

 

1. SITUAŢIA ŞOMAJULUI  

   

 Rata şomajului înregistrată  în judeţul Hunedoara  
 

Rata şomajului înregistrată la data de 31.12.2016 a fost de 5,78%, faţă de 5,98%, 

înregistrată în aceeaşi perioadă a anului anterior. 

In cursul anului 2016, rata somajului a atins un maxim de 5,90% in luna februarie si un 

minim de 4,6%  in luna mai, dupa care se inregistreazaa o usoara crestere, astfel ca la finele lunii 

decembrie s-a inregistrat 5,78%.  

Rata somajului la nivel de tara inregistrata la finele lunii decembrie a fost de 4,76%.  

 



94 
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 Şomeri aflaţi  în evidenţa AJOFM  Hunedoara  

 

La data de 31.12.2016, numărul de şomeri aflaţi în evidenţa AJOFM Hunedoara a fost de 

10.789, din care 4.170 şomeri indemnizaţi şi 6.619 şomeri neindemnizaţi.   

Analizand perioada celor 12 luni se constata ca numarul somerilor indemnizati a crescut de 

la 3.596 la 31.01.2016 la 4.170 la finele anului 2016. 

Din totalul de 10.789 someri inregistrati la sfarsitul lunii decembrie, numarul femeilor este 

de 5.411  reprezentand 50,15%.  

Număr total 

şomeri

din care

 femei

Numar someri 

indemnizaţi

Numar someri 

neindemnizaţi

DECEMBRIE 2015 11339 5479 3611 7728

IAN 2016 10141 4943 3596 6545

FEBRUARIE 2016 10918 5354 4109 6809

MARTIE 2016 9025 4301 3993 5032

APRILIE 2016 8744 4300 3494 5250

MAI 2016 8562 4260 3239 5323

IUNIE 2016 8695 4373 3237 5458

IULIE 2016 9018 4453 3095 5923

AUGUST 2016
9054 4509 3281 5773

SEPTEMBR 2016 9839 5048 3334 6505

OCTOMBRIE 2016 10406 5249 3896 6510

NOIEMBRIE 2016 10636 5433 3988 6648

DECEMBRIE 2016 10789 5411 4170 6619

Someri inregistrati  la AJOFM  Hunedoara

 in perioada decembrie 2015  -  decembrie 2016 
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2. PROGRAMUL DE  OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ 

 

Programul  de ocupare a Forţei de Muncă pe anul 2016 evidenţiază măsurile care 

trebuiesc  implementate de către AJOFM Hunedoara  în vederea ocupării forţei de muncă şi evitării 

discriminării şi excluderii sociale. 

Obiectivul Programului pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2016 a fost  încadrarea în 

muncă a cel puţin 16.000 şomeri, din care 7.590 femei (48% din total program) şi a unui număr de 

350 persoane aparţinând grupurilor ţintă dezavantajate pe piaţa muncii (2%), din care: 50  şomeri de 

lungă durată sub 25 ani (tineri), 110 şomeri de lungă durată peste 25 ani (adulti), 5 persoane cu 

handicap, 80 romi.  

Urmare a implementării programului de ocupare în anul 2016, au fost încadraţi în muncă 

14.567 şomeri, din care: 6.996 femei (48% din total persoane încadrate). 

Încadrarea pe piaţa forţei de muncă a unui număr de 14.567  şomeri este rezultatul activităţii 

de mediere, informare şi consiliere profesională acordate şomerilor aflaţi în evidenţele agenţiei, 

precum şi buna colaborare cu agenţii economici.   

 

 
 

Un factor important in cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc 

de munca l-a constituit organizarea burselor generale si burselor locale a locurilor de muncă. (10 

burse - 926 persoane angajate). 
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Nr.

Crt.

contactati participanti participante selectate la data bursei
cumulat 

la o luna

1224 399 3005 4125 1328 777 926

1 Bursa la cererea pietei muncii 04.03.2016 176 54 361 483 164 116 125

2 Bursa generala 14.04.2016 241 72 464 733 298 200 223

3
Bursa la cererea pietei muncii

agentia Deva
25.05.2016 11 9 120 224 70 21 28

4 Bursa la cererea pietei muncii 23.06.2016 150 54 520 717 182 100 113

5
Bursa la cererea pietei muncii

agentia  locala Deva
28.07.2016 22 12 86 115 52 32 38

6 Bursa la cererea pietei muncii 25.08.2016 139 45 407 553 166 93 109

7 Bursa la cererea pietei muncii 28.09.2016 68 17 205 190 75 41 58

8 Bursa absolventi 20.10.2016 231 84 426 466 134 53 94

9 Bursa la cererea pietei muncii 17.11.2016 152 42 364 569 178 118 132

10

Bursa pentru romi

agentia locala Hunedoara, 

punct de lucru Orastie

15.12.2016 34 10 52 75 9 3 6

Locuri de 

munca

vacante

    Agenti economici    Numar persoane Persoane angajate la bursa

BURSE ORGANIZATE DE AJOFM HUNEDOARA IN ANUL 2016

TOTAL

Denumire Data

 
 

Programul  de ocupare a Forţei de Muncă pe anul 2016, a fost  elaborat pe tipuri de măsuri 

de stimulare a ocupării şi orientat cu prioritate către grupurile ţintă dezavantajate pe piaţa muncii şi 

către localităţile cu numărul cel mai mare de şomeri înregistraţi. 

 

Măsuri de stimulare a ocupării pe piaţa muncii 

(finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj - subvenţionarea locurilor de muncă) 

 

 Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor vizează ambele segmente ale pieţei muncii: 

angajator şi absolvent. Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor 

de învăţământ, diferenţiate în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, au avut  un aport 

la ocuparea tinerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei.  

Utilizarea mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, 

informarea şi consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de studii, a făcut posibilă 

angajarea a  695 absolvenţi, din care: 91 absolvenţi prin subvenţionarea locului de muncă, faţă de 

80 absolvenţi de învăţământ prevăzuţi în Programul de ocupare pe anul 2016. 

În anul 2016 au beneficiat de astfel de prime de încadrare 57 absolvenţi de învăţământ, faţă 

de 30 absolvenţi de învăţământ prevăzuţi în Programul de ocupare pentru anul 2016.  

 

 Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici 

susţinători ai familiilor monoparentale 

În anul 2016 au fost încadraţi în muncă, prin acordarea de subvenţii angajatorilor care 

încadrează persoane din aceste categorii, 561 şomeri cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici 

susţinători ai familiilor monoparentale, faţă de 350  şomeri prevăzuţi în Programul de ocupare  
 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă prin încadrarea la o distanta mai mare de 50 km  de 

domiciliu (acordare de prima de încadrare) şi prin încadrarea într-o altă localitate cu schimbare de 

domiciliu (acordare prima de instalare)  - Au beneficiat de prima de încadrare 12 şomeri, faţă de 15 

cuprinşi în program, iar de prima de instalare 12 şomeri, fata de 10 cuprinşi în plan.  
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 Încadrarea şomerilor care mai au 5 ani până la pensie prin subvenţionarea locului de muncă 

În anul 2016 au fost încadraţi în muncă  6 şomeri care mai  au 5 ani până la pensie prin 

acordarea de subvenţii angajatorilor care au încadrat această categorie de persoane, faţă de 5 şomeri 

prevăzuţi în Programul de ocupare.  

 

 Acordarea de subvenţii angajatorilor de inserţie în baza contractelor de solidaritate acordat 

tinerilor supuşi riscului marginalizării sociale 

Având în vedere dificultăţile de integrare în muncă a persoanelor marginalizate social prin 

Programul de ocupare pentru acest an s-a prevăzut încadrarea în muncă a unui număr de 15  

persoane marginalizate social, din care 5 femei. Au fost încheiate 5 contracte de solidaritate şi s-au  

încadrat în muncă 5 persoane.  

 

 Acţiuni privind persoanele cu dizabilităţi, integrarea minorităţii rome 
 

Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi 

Programul  pentru ocuparea forţei de muncă pentru 2016 a fost încadrarea în  muncă a unui 

număr de 5 persoane cu dizabilităţi, prin subvenţionarea locurilor de muncă la angajatori. Prin 

aplicarea complexului de măsuri active prevăzute pentru promovarea includerii sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi  apte de muncă, s-a reuşit încadrarea în activitate a 6 persoane prin 

măsura de acordare de subvenţii angajatorilor.  

Integrarea minorităţii rome 
Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2016 a cuprins încadrarea în muncă a 

unui număr de 80 etnici romi. Urmare a implementării măsurilor active de stimulare a ocupării s-a 

reuşit încadrarea în muncă a unui număr de 104 etnici romi. 

 

3. FORMAREA PROFESIONALĂ 
 

Planul judetean de formare profesionala la nivelul anului 2016 a cuprins 79 de cursuri de 

formare profesională dintre care 76 pentru şomeri si 3 pentru persoanele aflate in detentie. 

Finanțarea celor 79 cursuri a fost prevazută din fonduri ale Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj. 

În planul de formare profesională pentru anul 2016 au fost cuprinși 1.064 cursanţi someri.  

În anul 2016 s-au organizat 63 de cursuri, din care 62 pentru someri si un curs pentru 

persoanele aflate in detentie. Cele 63 de cursuri au fost organizate in 27 ocupatii, cuprinzând 879 

someri si 14 persoane aflate in detentie. 

In 2016 au fost încadraţi pe piaţa muncii 377 absolvenţi din cursurile aflate în monitorizare 

(la 6 şi 12 luni de la finalizarea cursului). Cei 377 absolvenţi încadraţi se compun din 331 absolvenţi 

proveniţi din cursuri organizate din fonduri BAS si 46 absolvenţi din cursuri org. din fonduri FSE.  

  

4. BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ  

 

Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj   
                      mii lei 

N

Nr. 

crt. 

Denumire 

 indicator economic 

Buget 

in anul 2016 

 

Credite 

bugetare 

deschise 

in anul 2016 

 

Execuţie 

in anul 2016 

 

Procent 

executie/ 

deschideri 

in anul 2016 

(%) 

Procent 

execuţie/ 

buget 

anul 2016 

(%) 

1. Măsuri active  4,511 4,151 4,144 100% 92% 

2. Măsuri pasive  23,939 23,705 23,142 98% 97% 

3. Cheltuieli de funcţionare 4,212 4,170 4,130 99% 98% 

4. Transferuri către alte bugete  7,903 7,285 6,190 85% 78% 

 TOTAL CHELTUIELI 40,565 39,311 37,606 96% 93% 

Execuţia bugetară pe această perioadă a evidenţiat faptul că au fost efectuate plăţi pentru 

măsuri active în sumă de 4,144 mii lei (11,01%) şi pe măsuri pasive de 23,142 mii lei (61,53%.). 



99 

 

a.3.PROTECŢIA MUNCII 
  

 

În  anul 2016, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara s-a desfăşurat 

conform Programului Cadru Anual de Acţiuni.  

În domeniul relaţiilor de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara controlează 

aplicarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările 

ulterioare  aduse de Legea nr.40/2011, care reglementează totalitatea raporturilor individuale, şi 

colective de muncă, cât şi a altor acte normative speciale în domeniu. 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Hunedoara  controlează modul de îndeplinire de către persoanele fizice şi juridice, atât din 

domeniul public, cât şi din cel privat, a obligaţiilor legale care vizează angajatorii, lucrătorii şi 

reprezentanţii lucrătorilor din toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute expres de 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

1. RELAŢIILE DE  MUNCĂ 

 

 Acţiuni specifice activităţii de control în domeniul Relaţii de  Muncă 

 

S-au efectuat controale în urma sesizărilor şi petiţiilor primite, acţiuni de verificare a 

îndeplinirii măsurilor dispuse anterior sau controale planificate din timp, controale pentru 

identificarea şi combaterea cazurilor de muncă ilegală, nedeclarată.  

 

 Controale efectuate şi sancţiuni aplicate în domeniul CRM în anul 2016 

 

Nr.crt Denumire indicator 31.12.2016 
1 Număr angajatori controlaţi 1348 
2 Număr persoane identificate fără forme legale 

- din care femei 

- din care tineri sub 18 ani 

110 
33 

3 
3 Număr amenzi pentru munca ilegală 79 

4 Valoarea amenzi pentru munca ilegală aplicate 1.107.000 lei 
5 Număr avertismente aplicate 721 
6 Amenzi aplicate pentru alte deficienţe 168 
7 Valoarea amenzilor pentru alte deficienţe 422.700 lei 
8 Număr total de amenzi aplicate  247 

9 Valoarea totală amenzilor aplicate în perioada 01.01.2016-

31.12.2016 
1.529.700 lei 

  

 Situaţia pe ultimii 3 ani privind combaterea muncii ilegale 

 

Indicator de referinţă 2014 2015 2016 
Nr.persoane depistate 259 73 110 

Nr.amenzi pentru munca ilegală, nedeclarată 115 148 79 

Valoarea amenzilor 1.645.000 lei 1.090.000 lei 1.107.000 lei 
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 Au fost făcute 4 denunţuri pentru situaţia în care au fost  depistate mai mult de 5 persoane 

fără forme legale de angajare, totalizând un număr de 972 persoane depistate desfăşurând activităţi 

fără întocmirea unui contract individual de muncă, dintre care 123 femei. 

                     

 Situaţia amenzilor aplicate  

 

 
   

 Controale efectuate pentru  respectarea şi aplicarea prevederilor HG nr.500/2011 

modificată– privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor. 
 

Denumire indicator 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Nr.amenzi aplicate 114 53 16 
Valoare amenzi aplicate 288.200 lei 201.000 lei 80.600 lei 
Avertismente 313 270 210 

 
Din problematica evidenţiată în activitatea de control, rezultă următoarea  dispersie: 

- salarizare, stabilire drepturi salariale, neplată drepturi salariale – 33,5% 

- timp de muncă şi odihnă – 27,8 % 

- neacordare drepturi de asigurări sociale(neplata concediide    medicale – 7,1% 

- muncă fără forme legale – 5,4 % 

- neadaptarea clauzelor obligatorii ale contractului individual  de muncă la cerințele noului 

Cod al Muncii –3,3 % 

- neacordarea concediului de odihnă – 6,6 % 

- neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a regulamentului intern –   5,9 % 

- alte – 10,4 % 

 

2. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
 

 Acţiuni specifice activităţii de control în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 
 

Obiective urmărite: 

- Intensificarea activităţii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  prin 

acţiuni de informare şi conştientizare a partenerilor sociali; 

- Realizarea indicatorilor de performanţă; 

- Realizarea măsurilor conform programului cadru de acţiuni pe anul 2016; 

- Verificarea gradului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control. 
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 Statistici ale accidentelor de muncă înregistrate în anul 2016   
  

La 31.12.2016 a fost înregistrat un nr. de 193 persoane accidentate, dintre care 3 accidentaţi mortal.  
 

Situaţia comparativă, total judeţ cu perioadă  2014-2016 se prezintă astfel: 

Perioada Accidente ITM 

(incapacitate temporară 

de muncă) 

Invaliditate Mortale Colective Total 

Anul 2014 176 2 6 1 185 

Anul 2015 198 0 4 0 202 

Anul 2016  190 0 3 0 193 
 

 Rezultatele activităţii de control   
 

INDICATORI  SPECIFICI 2016 
1 Număr de unităţi controlate 2268 

2 Număr de controale efectuate: 2664 
 

 Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 
 

 În anul 2016, numărul unităţilor controlate la nivelul judeţului Hunedoara a fost de 2268, 

numărul angajaţilor din unităţile controlate fiind de 74.676. 
 

Indicatori pentru domeniul agricultură 
 

Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul agricultură, existente în anul 2016 
Nr. unităţi existente Nr. mediu angajaţi Bărbaţi Femei Tineri 

15-18 ani 

316 2.778 1.951 827 0 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul agricultură şi nr. de angajaţi din aceste unităţi-2016 
Nr. unităţi 

controlate 

Nr. controale 

efectuate 

Nr. controale 

efectuate ziua 

Nr. controale 

efectuate noaptea 

Nr. angajaţi Nr. unităţi 

controlate mai 

mult de o dată 

92 97 97 0 720 5 
 

 Indicatori pentru domeniul minier 
 

Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul minier, existente în anul 2016 
Nr. unităţi existente Nr. mediu angajaţi Bărbaţi Femei Tineri  15-18 ani 

39 6.792 5.563 1.229 0 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul minier şi numărul de angajaţi din aceste unităţi-2016 
Nr. unităţi 

controlate 

Nr. controale 

efectuate 

Nr. controale 

efectuate ziua 

Nr. controale 

efectuate noaptea 

Nr. angajaţi Nr. unităţi 

controlate mai 

mult de o dată 

24 88 88 0 6.042 12 
  

 Indicatori pentru domeniul transporturi 
 

Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul transporturi, existente în anul 2016 
Nr. unităţi existente Nr. mediu angajaţi Bărbaţi Femei Tineri 15-18 ani 

732 4.374 3.195 1.179 0 
 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul transporturi şi numărul de angajaţi din aceste unităţi 
Nr. unităţi 

controlate 

Nr. controale 

efectuate 

Nr. controale 

efectuate ziua 

Nr. controale 

efectuate noaptea 

Nr. angajaţi Nr. unităţi 

controlate mai 

mult de o dată 

90 93 93 0 1.649 3 



102 

 

 Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al SSM 
 

În anul 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a autorizat sau a avizat, după caz: 

- funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, 

conform Legii nr. 319/2006.  

- producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea 

materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995. 
 

Nr. total unităţi 

autorizate/avizate 

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 

Legea nr. 319/2006 Legea nr. 126/1995 Alte legi  

200 113 87 0 
 

 Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate pt. toate domeniile controlate 

 

 Sancţiunile contravenţionale aplicate pt. încălcările legislaţiei de SSM, pe domenii ale 

economiei naţionale 

AGRICULTURĂ 
Anul 

2016 

 
TRANSPORTURI 

Anul 

2016 

Nr. total de sancţiuni 

contravenţionale:  
64 

 Nr. total de sancţiuni 

contravenţionale:  
32 

 nr. avertismente 63   nr. avertismente 26 

 nr. amenzi contravenţionale 1   nr. amenzi contravenţionale 6 

Nr. total de propuneri de urmărire 

penală 
0 

 Nr. total de propuneri de 

urmărire penală 
0 

Nr. total de sistări: 0  Nr. total de sistări: 0 

 locuri de muncă 0   locuri de muncă 0 

 echipamente de muncă 0   echipamente de muncă 0 

              

 

 INDICATORI 2016 

1 Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate: 2827 

 - nr. amenzi  93 

 - nr. avertismente  2734 

2 Valoare amenzi aplicate (lei) 544.500 

3 Nr. măsuri dispuse pentru neconformităţi depistate 2.828 

4 Numărul propunerilor de urmărire penală înaintate 

instituţiilor competente 
0 

5 Numărul locurilor de muncă a căror activitate a fost sistată 2 

6 Numărul echipamentelor de muncă oprite din funcţionare 1 

INDUSTRIA MINIERĂ 
Anul 

2016 

 COMERŢ, INDUSTRIE ŞI 

ALTE DOMENII 

Anul 

2016 

Nr. total de sancţiuni 

contravenţionale:  
425 

 Nr. total de sancţiuni 

contravenţionale:  
2.306 

 nr. avertismente 416   nr. avertismente 2.229 

 nr. amenzi contravenţionale 9   nr. amenzi contravenţionale 77 

Nr. total de propuneri de urmărire 

penală 
0 

 Nr. total de propuneri de 

urmărire penală 
0 

Nr. total de sistări: 2  Nr. total de sistări: 1 

 locuri de muncă 2   locuri de muncă 0 

 echipamente de muncă 0   echipamente de muncă 1 
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În anul 2016 s-au desfăşurat 17 de campanii de verificare în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă  planificate conform programului propriu de acţiuni. 

 

 Aspecte generale ale morbidităţii profesionale ale judeţului Hunedoara - anul 2016 

 

- domeniile de activitate în care s-au înregistrat bolile profesionale sunt industria extractivă, 

sănătate şi construcţii  

- s-au înregistrat un număr de 117 cazuri noi de boli profesionale; 

- din repartiţia pe ocupaţii a cazurilor de boli profesionale se constată că pe primul loc se 

situează ocupaţia de miner subteran urmată de cea de lăcătuş subteran; 

 

49

14 7 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1

Repartiția pe ocupații a cazurilor noi de boli 
profesionale în anul 2016

 
 

3. CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZARE RELAŢII DE MUNCĂ 

 

 Situaţia contractelor individuale de muncă transmise prin Revisal  la  ITM Hd. 
 

 

 

 

 

 

 Situaţia contractelor suspendate şi detaşate se prezintă astfel  la 31.12.2016 

 

Contracte suspendate Contracte detaşate 

Perioadă 

nedeterminată 
Perioada 

determinată 
total Perioadă 

nedeterminată 
Perioada 

determinată 
total 

3842 95 3937 520 37 557 
                  

 Situaţie comparativă 2015-2016 

 

31.12.2015 31.12.2016 Pondere +/- 

105662  contracte individuale de muncă 106019 contracte individuale de muncă + 0,337 % 
 
 

Contracte active 
Total la data de 31.12.2016 

Contracte active pe 

perioadă nedeterminată 
Contracte active pe 

perioadă 

determinată 

106019 98610 7409 
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 Situaţia carnetelor de muncă la 31.12.2016 

 
Carnete închise (cu abrogare decret) şi 

neridicate de angajatori 

Carnete neînchise din  

cauza lipsei documentelor 

Carnete închise (anterior 

datei de 31.12.2010 şi 

neridicate de titulari 

236 1660 11359 
 

 Situaţie comparativă 2015-2016 

 

Indicator 31.12.2015 31.12.2016 
Carnete închise(cu abrogare decret) şi neridicate de angajatori 236 210 

Carnete neînchise din cauza lipsei documentelor 1695 1660 

Carnete închise (anterior datei de 31.12.2010 şi neridicate de titulari) 11636 11359 

Total  13567 13229 

Total carnete arhivate la ITM Hunedoara: 13229 
 

 Situaţia registrelor de zilieri eliberate de la data intrării în vigoare a Legii nr.52/2011 

 

An Nr.de registre 
2011 132 

2012 115 

2013 86 

2014 143 

2015 55 

2016 63 

Total 594 

                 

 Solicitări şi cereri din evidenţa relaţiilor de muncă 

 

Pentru furnizarea de servicii persoanelor fizice şi juridice, ITM Hunedoara în calitate de deţinător 

de documente care fac parte din Fondul Arhivistic propriu, a eliberat adeverinţe şi certificate  în 

perioada 01.01.2016-31.12.2016, în sumă de 134.441 lei. 

 

Element de referinţă 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Venituri din taxe 122.341 lei 113.739 lei 134.441 lei 

 

 Situaţia înregistrării contractelor colective de muncă (acte adiţionale) la sediul ITM în 2016 

 
-pentru societăţi comerciale, companii şi societăţi naţionale, regii 

autonome cu capital majoritar de stat, unităţi bugetare 
Contracte colective-14 
Acte adiţionale-6 

-pentru unităţi cu capital mixt (majoritar de stat) Contracte colective-0 
Acte adiţionale-0         

-pentru unităţi cu capital privat Contracte colective-162 
Acte adiţionale-24 

-alte categorii de unităţi (cooperaţie) Contracte colective-5 
Acte adiţionale-2           

TOTAL Contracte colective-181 
Acte adiţionale-32 

 

 Situaţia contractelor colective de muncă (acte adiţionale) în evidenţa ITM Hunedoara 
 

indicator 31.12.2016 
-nr.total al contractelor colective de muncă  înregistrate  în anul 2016 181 
-nr.contracte colective de muncă active  la 31.12.2016 607 
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În anul 2016 au fost înregistrate şi conciliate 3 conflicte colective de muncă. În ceea ce 

priveşte activitatea de evidenţă a concedierilor colective, au fost înregistrate un număr de 41 

proiecte care vizau un număr total de 30477 de salariaţi, din care afectaţi de concediere 5669. 

 

4. ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR INSTITUŢIEI 
 

 Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor 

 

Numărul total de petiţii înregistrate în 2016, din care: 659 
- în domeniul relaţiilor de muncă 636 

- în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 20 

- altele  3 

Numărul total de petiţii înregistrate, după modalitatea de soluţionare a acestora:  

- numărul de petiţii la care s-a răspuns 591 

- numărul de petiţii redirecţionate altor instituţii pentru soluţionare 39 

- numărul de petiţii clasate 29 

Numărul total de petiţii înregistrate după modalitatea de adresare a solicitării:  

- pe suport de hârtie 596 

- pe suport electronic 63 

 

În activitatea de relaţii publice s-au înregistrat 1583 solicitări. 
 

 Activitatea financiară 

 

Pentru derularea activităţii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara are un buget de cheltuieli 

aprobat pentru anul 2016  în sumă totală de 4.194.02 mii lei,  astfel: 

- Cheltuieli de personal 3.592.80 mii lei 

- Bunuri şi servicii 595.22  mii lei 

- Cheltuieli de capital 6.00 mii lei         
  

 Activitatea de legislaţie, contencios administrative 

 
Nr.procese verbale de 

constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor applicate 

(amenzi+avertismente) 

Nr.total de Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

contestate în anul 2016 

67 pv cu 79 sancţiuni (amenzi+avertismente) 

 

806  

Relaţii de muncă Securitate şi sănătate în muncă 

61 pv cu 68 sancţiuni 6 pv cu 11 sancţiuni 

 

Stadiul proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
 Nr.total de Procese verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor 

806 
 

Total, din care : 
Relaţii de muncă Securitate şi sănătate în muncă 

690 pv cu sancţiuni: 247 amenzi 

721 avertismente 
116 pv cu sancţiuni: 93 amenzi 63 

avertismente 

contestate 61 6 

achitate 67 81 

neachitate trimise spre executare ANAF 119 6 

    
De asemenea, s-au acordat avize de legalitate pentru 32 contracte şi 16 note de achiziţii 

încheiate de ITM Hunedoara  cu terţi,  pentru 242 decizii ale inspectorului şef. 
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a.4.ASIGURĂRILE SOCIALE 
 

     
Obiectivele avute în vedere de Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara în anul 2016, au fost 

următoarele: 

- asigurarea evidenţei drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale pe baza codului numeric 

personal; 

- asigurarea şi urmărirea execuţiei bugetare în profil judeţean, în ceea ce priveşte veniturile şi 

cheltuielile bugetului asigurărilor sociale; 

- stabilirea şi plata tuturor drepturilor de asigurări sociale şi a indemnizaţiilor acordate prin 

legi speciale şi ale căror stabilire şi plată au fost incluse în competenţa materială a instituţiei; 

- organizarea şi urmărirea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de 

muncă şi distribuirea către persoanele îndreptăţite a biletelor de tratament balnear; 

- organizarea şi conducerea evidenţelor privind accidentele de muncă, a bolilor profesionale. a 

prestaţiilor specifice acestora şi a asiguraţilor pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale; 

- organizarea şi efectuarea operaţiunilor de modificare a drepturilor de pensie în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 263/2010, în baza actelor doveditoare depuse de către pensionari 

ulterior înscrierii la pensie a acestora. 

 

Faţă de aceste priorităţi, rezultatele Casei Judeţene de Pensii obţinute în anul 2016, se 

prezintă după cum urmează: 

 

1. Evidenţa contribuabililor, contribuţiilor, asiguraţilor 

 

Evidenţa contribuabililor, a contribuţiilor şi a asiguraţilor din judeţul Hunedoara, a însemnat 

primirea, înregistrarea, verificarea şi preluarea în sistemul informatic a datelor din peste 113.275 de 

declaraţii nominale, pentru cei peste 105.733 de asiguraţi, nivelul de procesare a acestora, lună de 

lună, fiind de 100%. 

În aceeaşi perioadă, s-a desfăşurat o vastă activitate pentru realizarea evidenţei, urmărirea 

procesului de derulare a operaţiunilor financiare specifice asigurărilor sociale, pentru cei 1.878 de 

asiguraţi individuali, în baza contractelor de asigurare socială.  

 

2. Evidenţa veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale în anul 2016 

 

Total venituri      377,2 milioane lei, din care: 

Contribuţii asigurări sociale    373   milioane lei 

Venituri nefiscale         4,2 milioane lei 

 

Total cheltuieli     1.838 milioane lei, din care: 

De la bugetul statului        118 milioane lei 

De la bugetul asigurărilor sociale   1.720 milioane lei 

 

O analiză a situaţiei prezentate mai sus scoate în evidenţă faptul că, în judeţul Hunedoara, 

rata de acoperire, din venituri proprii,  a cheltuielilor efectuate este de numai 21 %. 

 

3. Stabilirea şi plata drepturilor specifice 

 

În cursul anului 2016, Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara a emis 17.102 decizii de stabilire 

sau modificare a drepturilor specifice, dintre care 5.847 decizii privind stabilirea drepturilor de 

pensii şi 11.255 de decizii de modificare a drepturilor de pensie. 
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In cursul anului 2016 plata drepturilor s-a facut la termenele stabilite, iar dinamica fata de 

anul 2015 se prezinta astfel: 

                                                                                 Anul 2015                                Anul 2016 

Numar beneficiari din judet, din care: - 139.184 persoane  - 137.297 persoane 

-Pensionari de asigurări sociale  - 125.353 persoane  - 124.925 persoane 

-Pensionari agricultori    -     3.387 persoane  -     2.964 persoane 

-Pensionari I.O.V.R.    -          27 persoane  -          21 persoane 

-Beneficiari indemnizaţii special  -     6.927 persoane  -     6.126 persoane 

-Alţi beneficiari            -     3.490 persoane  -     3.261 persoane 

 

 
 

 

 
 

Pentru asigurarea plăţii drepturilor cuvenite beneficiarilor, au fost necesare fonduri la nivelul 

a aproape 1.829 milioane lei. 
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Un alt beneficiu acordat în anul 2016, a fost acela al biletelor de tratament balnear şi de 

odihnă, beneficiu la care au avut acces 4.908 persoane. 

Repartizarea pe tranşe de cuantumuri a pensionarilor din judeţul Hunedoara (fără pensionarii 

proveniţi din fostul sistem al pensiilor pentru agricultori), se prezintă astfel: 

 

 
 

4. Înregistrarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale 
 

În cursul anului 2016, CJP Hunedoara a înregistrat un număr de 194 accidente de muncă, astfel: 

 TOTAL      195, din care: 

-Cu incapacitate temporară de muncă   190 

-Cu invaliditate     - 

-Cu deces      5 
 

Au fost luate în evidenţă 118 cazuri de boală profesională, toate depistate şi confirmate în anul 2016. 

 

5. Activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă 
 

Activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, desfăşurată în cadrul 

a trei cabinete medicale de specialitate, s-a concretizat în următoarele: 
 

Număr cazuri noi     1.445, din care: 

     -Gradul I      100 

     -Gradul II      511 

     -Gradul III      668 

     -Neîncadraţi medical     166  

Număr persoane revizuite    11.526, din care: 

    -Menţinute în grad de invaliditate        11.506 

     -Depensionate              20  
 

În direcţia optimizării serviciilor oferite beneficiarilor asigurărilor sociale, în anul 2016 s-a 

depus un mare volum de muncă pentru realizarea relaţionării cu aceştia, în vederea rezolvării 

problemelor pe care le formulează: 

- s-au soluţionat un număr de 1.555 de petiţii. 

- au fost eliberate un număr de 12.326 adeverinţe privind certificarea stagiului de cotizare. 
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a.5.PLĂȚI ȘI INSPECTIE SOCIALĂ 
  
 

 Activitatea desfăşurată în anul 2016 la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Hunedoara, se prezintă astfel: 

 

1. ACORDAREA BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ în vederea asigurării unui 

nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi 

creşterii calităţii vieţii (conform Legii nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale) 

 

1.1 Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse 
 

- plata ajutorului social prin aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind  venitul minim 

garantat: 10.337.266 lei pentru un număr mediu lunar de  3.451 beneficiari; 

- acordarea  ajutoarelor  pentru încălzirea locuinţei  în perioada sezonului rece, conform 

OUG nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece (sezon 

rece noiembrie 2015-martie 2016): 

- ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică: 372.423 lei pentru un 

număr mediu lunar de 1.055 beneficiari;           

- ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică: 274.509 lei pentru un 

număr mediu lunar de 515 beneficiari;           

- ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale: 1.474.450 lei pentru un 

număr mediu lunar de 2.891 beneficiari;                     

- ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri: 525.816 

lei pentru un număr mediu lunar de 2.873 beneficiari. 

- Total ajutoare încălzire sezon rece noiembrie 2015-martie 2016: 2.647.198 lei 

pentru un număr mediu lunar de 7.334 beneficiari. 

Pentru sezonul rece noiembrie 2016-martie 2017, numărul de beneficiari pentru prima lună 

din sezon a fost de: 743 pentru energie termică, 406 pentru energie electrică, 1.932 pentru 

gaze naturale şi 2.228 pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (total beneficiari: 

5.309). S-a solicitat decontarea acestei luni astfel: 2.228 beneficiari pentru lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri, suma solicitată la decontare şi achitată în decembrie 2016 fiind de 

408.525 lei). 

- alocaţia  pentru susţinerea familiei (Legea nr.277/2010): 6.372.329 lei pentru un număr 

mediu lunar de 3.186 beneficiari. 

- ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure aflate în situații de 

necesitate cauzate de calamități naturale, inundații, alunecări de teren, incendii, stare gravă 

de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială (Legea 

nr.416/2001): 

- au fost efectuate un număr de 470 anchete sociale la domiciliul solicitanţilor de 

ajutor de urgenţă conform art. 28, alin. 1 din Legea 416/2001; 

- s-au făcut propuneri de acordare pentru un număr de 324 solicitanţi, au fost 

plătiţi 304 solicitanţi propuşi (prin 7 HG-uri), suma plătită în total fiind de 

376.597 lei. 

 

1.2 Beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familie 

 

- alocaţii de stat pentru copii (Legea nr.61/1993): 77.132.169 lei pentru un număr mediu 

lunar de 60.145 beneficiari; 

- alocaţia de plasament (Legea 272/2004): 8.492.306 lei pentru un număr mediu lunar de 

1.093 beneficiari;  
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- aplicarea programului  pentru susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, conform 

OUG  nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare:  

- indemnizaţie  pentru creşterea copilului: 33.848.524 lei pentru un  număr 

mediu lunar de 2.718 beneficiari; 

- stimulent/stimulent de inserţie pe piaţa muncii: 4.346.316 lei pentru un 

număr mediu lunar de 680 beneficiari. 

- indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare (Legea nr. 57/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor 

acte normative): 6.630 lei pentru 2 beneficiari. 

 

1.3 Beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale 
 

- indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele infectate cu  HIV  sau bolnave de 

SIDA (Legea nr.584/2002): 1.281.589 lei pentru un număr mediu lunar de 255 beneficiari;  

- aplicarea programului de acordare a indemnizaţiei/ajutorului pt. creşterea copilului 

până la vârsta de 7 ani (OUG 111/2010): 1.218.148 lei pentru un număr mediu lunar de 

268 beneficiari. 

 

2. DOMENIUL ECONOMICO-FINANCIAR  

În anul 2016 cheltuielile proprii de funcţionare ale AJPIS Hunedoara au fost efectuate cu 

respectarea clasificaţiei bugetare, fiind de  1.576.208 lei, din care: 

- Cheltuieli de personal: 1.325.284 lei; 

- Cheltuieli  cu bunurile şi serviciile: 250.924 lei; 

Creditele deschise au fost de 1.576.822 lei, rezultând un grad de utilizare de 94,18%. 

 

În aceeaşi perioadă cheltuielile privind plata drepturilor de natură socială au fost de 

224.415.530 lei, din care: 

- Asistenţă socială:  145.803.842 lei; 

- Transferuri: 77.424.504 lei; 

- Asociaţii şi fundaţii: 496.289 lei; 

- Cheltuieli cu transmiterea drepturilor: 690.895 lei. 

Creditele deschise au fost de 224.608.588 lei, rezultând un grad de utilizare de 99,91%. 

 

Plata drepturilor de natură socială s-a efectuat în anul 2016, la nivelul judeţului Hunedoara 

pentru un număr număr mediu lunar de 117.015 beneficiari (incluzând aici şi transferurile făcute 

către DGASPC Hunedoara, pentru plata drepturilor acordate celor 37.579 persoane cu handicap), 

reprezentând 27,96 % din populaţia judeţului (418.565 persoane cf. Recensământului din 2011). 
 

Situaţia recuperării debitelor se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Beneficiu de asistenţă socială 

Debit iniţial  

01.01.2016 

Debite constituite 

în 2016 

Debite recuperate 

in 2016 

Sold final 

31.12.2016 

1 Alocaţia de stat pentru copii 16.533 46.014 53.130 9.417 

2 ICC OUG 111/2010 59.512 250.337 165.197 144.652 

3 
Indemnizaţii şi ajutoare art.12 

L448/2006 
1.827 9.499 6.771 4.555 

4 Alocaţia de plasament 17.283 44.910 57.393 4.800 

5 Stimulent de inserţie 53.376 17.617 63.748 7.245 

6 VMG 92.541 94.018 151.337 35.222 

7 ASF 58.706 127.583 146.659 39.630 

8 HIV  0 2.769 2.769 0 

9 Ajutoare încălzire cu lemne 0 909 909 0 

10 Ajutoare încălzire cu gaze 0 2.609 2.609 0 

11 Subvenţie Legea nr.34/1998 150.000 0 150.000 0 

 TOTAL 449.778 596.265 800.522 245.521 
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NUMĂR MEDIU LUNAR DE BENEFICIARI 
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NUMĂR MEDIU LUNAR DE BENEFICIARI 
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BENEFICIARI  AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 
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SITUAŢIA RECUPERĂRII DEBITELOR 
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3. INSPECŢIA SOCIALA 

 

În anul 2016 activitatea AJPIS Hunedoara în acest domeniu s-a concretizat în campanile 

stabilite de către conducerea ANPIS şi din acţiuni ale compartimentului de inspecţie socială astfel: 

- Controlul bazat pe risc privind stabilirea şi acordarea princip. beneficii de asistenţă social; 

- Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional 

şi comunicaţional în unităţile de învăţământ; 

- Control privind respectarea HG 691/2015 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a 

modului de creştere şi îngrijire a copilului cu parinţi plecaţi la muncă în străinătate si a 

serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru 

privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si 

serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de 

catre acestea; 

- Controlul implementării programului de subvenţionare derulat în baza Legii nr.34/1998; 

- Controlul privind stabilirea şi acordarea alocaţiei de plasament; 

- Verificare sesizări semnalate în petiţii, sesizări, realizarea de anchete sociale în vederea 

acordării ajutorului de urgenţă.  

 

4. LUCRĂTORI MIGRANŢI 

 

  În anul 2016, 620 de familii/persoane singure au solicitat completarea unor formulare pentru 

obţinerea alocaţiei pentru copii în unul din statele membre ale Uniunii Europene. În baza acestor 

solicitări au fost completate 993 formulare, din care: pentru Germania au fost completate 455 

formulare; pentru Austria 313; pentru Italia 67; pentru Belgia 42; pentru Norvegia 12; pentru 

Elveția 6 formulare, etc.  

Pentru 427 copii au fost suspendate drepturile în România pentru a beneficia de alocaţie în 

alte ţări membre ale Uniunii Europene, din care cele mai multe în Germania 260 benenficiari, Marea 

Britanie 65 benenficiari, Austria 37 benenficiari, Italia 16 benenficiari, Belgia  9 benenficiari, şamd.  
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  De asemenea, familii/persoane singure au solicitat acordarea alocaţiei de stat în România, la 

revenirea dintr-un stat membru UE şi AJPIS Hunedoara a depus 158 formulare: pentru Italia au fost 

initiate 71 formulare, pentru Spania 39, pentru Germania 10, pentru Franța 8, pentru Marea Britanie 

7, pentru Austria 3, șamd.  

Pentru 103 benenficiari s-a acordat alocaţie de stat în România, după ce au fost efectuate 

verificările cu instituţiile similare din alte state membre ale Uniunii Europene, din care Spania 

pentru 57 copii, Italia pentru 31 copii, Franţa pentru 3 copii, Austria pentru 3 copii, Portugalia 

pentru 2 copii, etc. 
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5. ACORDAREA DE SUBVENŢII de la bugetul de stat pentru fundaţiile şi ONG-urile care 

acordă servicii de asistenţă socială (Legea nr.34/1998) 

 

În anul 2016 activitatea AJPIS Hunedoara în acest domeniu a fost următoarea: 

- S-au realizat activităţi de monitorizare, control şi mod de utilizare a subvenţiei pentru cele 

12 centre ale Fundaţiei „Sfântul Francisc”: Căminul „Sf.Maria” Deva, Casa familială „Sf. 

Ştefan” Deva, Cămin „Sf.Elisabeta” Orăştie, Centrul de zi „Sf.Bernadett” Orăștie, Cămin 

„Cor Iesu” Petroşani,  Centrul de zi „Cor Iesu” Petroşani, Casa de tip familial „Sf. Anton” 

Salonta, Centrul de rezidență și plasament „Regina Păcii” Salonta, Casa de tip familial 

„Sf.Arhanghel Gabriel” Alba-Iulia, Cămin „Sf.Iosif” Sovata, Casa „Sf.Laszlo” Tuşnad şi 

Casa „Boldog Apor Vilmos” Covasna; 

- Au fost verificate şi monitorizate 2 unități de asistenţă socială din alte județe, care îşi 

desfăşoară activitatea pe raza judeţului Hunedoara:  

- Centrul de  îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu (CIMAS) din 

Petroşani al Asociaţiei  CARITAS (județul Harghita);  

- Centrul de zi pentru copii și tineri ”Maria Stein” Petroșani al Asociaţiei  CARITAS 

(județul Mureș). 

- acordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru fundaţiile şi ONG-urile care acordă 

servicii de asistenţă socială, reglementată prin Legea nr.34/1998, pentru Fundaţia „Sfântul 

Francisc” din Deva în sumă de 485.363 lei pentru un număr mediu lunar de 247 beneficiari; 
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- verificarea de către comisia de evaluare și selecționare constituită la nivelul AJPIS Hunedoara a 

îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de către asociaţiile/fundaţiile care au depus documentaţia de 

solicitare a subvenţiei pentru anul 2017: 

- 2 asociaţii/fundaţii din județul Hunedoara: Fundaţia „Sfântul Francisc” Deva, cu 18 UAS; 

Asociația ”Samaritenii Orăștieni” Orăștie.  

- 3 asociaţii/fundaţii din alte județe: Mureș - Asociația CARITAS, Centrul de zi pentru copii 

și tineri ”Maria Stein” Petroșani; Harghita - Asociația CARITAS, Centrul de  îngrijire 

medicală şi asistenţă socială la domiciliu (CIMAS) Petroșani; București - Organizația 

”Salvați copii” Petrila. 
 

6. AUTORIZAREA FURNIZORILOR DE FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULŢILOR  
 

La secretariatul tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, în 

baza OG nr.129/2000, în anul 2016 au depus dosare în vederea autorizării 24 furnizori de formare 

profesională.  Au fost autorizate 41 dosare astfel: 

-  22 programe de calificare 

-    9 programe de iniţiere 

-    6 programe de specializare 

-    4 programe de perfecţionare 

De asemenea, s-au desfăşurat şi următoarele: 

- au avut loc 12 şedinţe ale comisiei de autorizare; 

- s-au eliberat  41 autorizaţii furnizorilor de formare profesională; 

- s-au înregistrat 2.015  contracte de formare profesională; 

- s-au încheiat 78 contracte civile; 

- s-au întocmit 10 dosare pentru specialişti noi; 

- s-au redactat şi emis 408  decizii de către Comisia de autorizare; 

- s-au eliberat  3.426 certificate de calificare și 1.645 certificate de absolvire; 

- s-au eliberat  5.002  anexe descriptive; 

- s-au emis 180 acorduri furnizorilor de formare profesională, în baza Legii nr.167/2013.  
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7. ACREDITAREA FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE  

 

În anul 2016 activitatea în acest domeniu s-a fost desfăşurat în baza prevederilor Legii 

197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, prin care s-a propus un nou 

sistem de acreditare care are în vedere, pe de o parte, acreditarea furnizorilor de servicii sociale 

şi, pe de altă parte, acreditarea-licenţierea serviciilor sociale.  

- Registrul Furnizorilor de Servicii Sociale acreditaţi în baza HG 1024/2004 - până la data de 

31.12.2013 au fost acreditaţi 51 furnizori de servicii sociale, fiind acreditate 126 servicii 

sociale (poziţiile 3134 → 3259 în registru); 

- Registrul Furnizorilor de Servicii Sociale acreditaţi în baza Legii 197/2012  - sunt acreditaţi 

70 furnizori de servicii sociale (poziţiile 1609→1678), fiind licenţiate 74 servicii sociale, din 

care 70 ale furnizorilor din județul Hunedoara (poziţiile 1634→1695 și 1733→1740 în 

registrul Servicii Sociale licențiate);  

 

În anul 2016 au fost efectuate evaluări în teren pentru 54 servicii sociale în vederea acordării 

licenţei de funcţionare: la 51 servicii s-a propus acordarea licenţei, la 3 servicii s-a propus 

prelungirea licenţei provizorii. 

 

8. Acordarea drepturilor prevăzute de DECRETUL LEGE nr.118/1990 persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 

 

- Au existat 13 solicitări pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;  

- Au avut loc 9 Comisii pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990;  

- S-au emis 14 Decizii pentru stabilirea unor drepturi prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 

astfel: 10 Decizii de admitere (din care 1  pentru solicitări depuse în anul 2015) şi 4 Decizii de 

respingere;   

- 2 cereri sunt în curs de soluţionare;  

- A fost depuse 2 contestaţii la Decizii pentru stabilirea unor drepturi prevăzute de Decretul Lege 

nr.118/1990 pentru care s-au formulat răspunsuri. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/ServiciiSociale10mai2016.pdf
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2.3. PROTECȚIA MEDIULUI  
 

 

a.1.PROTECŢIA MEDIULUI INCONJURĂTOR 
 

     

           Stadiul realizării principalelor obiective specifice activităţii Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Hunedoara în anul 2016, se prezintă astfel: 

 

1. Conservarea biodiversitatii si utilizarea durabila a componentelor sale 

 

 Managementul durabil al resurselor naturale si conservarea biodiversitatii. 

 

Managementul durabil al resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii a avut in anul 

2016, 2 componente principale: 

- eliberarea a 64 autorizaţii de mediu la solicitarea persoanelor juridice pentru desfăşurarea 

activităţilor de recoltare, capturare şi /sau achiziţie şi comercializare a unor specii din flora 

şi fauna sălbatică; 

- participarea la acţiuni de evaluare a efectivelor de carnivore mari strict protejate, împreună 

cu gestionarii fondurilor cinegetice şi reprezentanţii GNM si ITRSV şi coordonarea 

activităţii de centralizare a evaluărilor la nivel judeţean. 

          Pentru verificarea stării habitatelor şi a speciilor protejate din cadrul ariilor naturale 

protejate, s-au întreprins 12 controale în teren, cu această ocazie efectuând şi verificarea modului de 

îndeplinire a obligaţiilor asumate de către custozii respectivelor arii protejate (unde a fost cazul). În 

urma verificărilor din teren, se apreciază că starea de sănătate a habitatelor şi speciilor protejate este 

una bună, principala influenţă negativă fiind reprezentată de deşeurile lăsate în urmă de turişti, 

precum si de incendieri.           

Din cele 46 arii naturale protejate de interes naţional din judeţul Hunedoara, în prezent una 

este preluata în custodie, Magura Uroiului (fiind inclusa în sit Natura 2000 preluat în custodie) şi 3 

sunt atribuite în administrare. De asemenea, din cele 33 situri de interes comunitar (26 SCI şi 7 

SPA), 7 au administraţie proprie şi 5 sunt atribuite în custodie. 

 

 Susţinerea proiectelor de modernizare a grădinilor zoologice pentru îndeplinirea 

standardelor de mediu  

 

S-a realizat prin actualizarea fişei de evidenţă a grădinii zoologice Hunedoara şi transmiterea 

datelor pentru completarea Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice.           

 

2. Combaterea schimbarilor climatice. Legislaţie orizontală. 

 

- Lunar s-a actualizat şi transmis către ANPM Baza de date EIA 2005-2015. De asemenea, 

pagina web EIA a fost actualizată lunar pe site-ul APM Hunedoara. 

- Operatorii economici au fost informaţi asupra modificărilor legislative intervenite în 

domeniul EU-ETS. 

 

3. Managementul deşeurilor şi a substanţelor periculoase 

 

 Managementul deşeurilor – deseurile o resursa 

 

Activitatea de salubrizare în judeţul Hunedoara se desfăşoară prin intermediul celor 17 

operatori de salubritate autorizaţi.  

Pentru perioada anului 2016 situaţia se prezintă astfel (date preliminare): 
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- a fost colectată o cantitate de 98520 to deşeuri municipale, din care 5828 to au fost  

valorificate si 92692 to au fost depozitate. 

- deşeurile electrice şi electronice se colecteaza  prin cele 26 punctele de colectare; 

- în anul 2016 au funcţionat pentru colectarea/dezmembrarea VSU 20 operatori economici. 

Categoriile de deşeuri care nu pot fi recliclate şi pot fi utilizate drept combustibil în fabricile de 

ciment prin co-incinerare: 

- s-a urmărit cantitătea de deşeuri co-incinerate la fabrica de ciment HeidelbergCement 

România SA- Fabrica de ciment Chişcădag- conform  raportărilor  primite ,cantitatea co-

incinerată în anul 2016 este de cca 10816 to deşeuri.   

Utilizarea în agricultură a nămolului: 

- în anul 2016  au fost două  solicitări pentru eliberarea permisului de utilizare a nămolurilor 

în agricultură (Ordinul nr.344/2004). S-a eliberat permisul nr.3/19.07.2016 şi permisul 

nr.4/19.07.2016 către solicitantul SC Apa Prod Deva SA. 

       

 Realizarea Sistemului Integrat de Gestiune a Deşeurilor (SI) 

 

În luna decembrie 2016 execuţia deponeului ecologic situat în Bârcea Mare era realizată în 

proporţie de 100%, urmând a se finaliza  licitaţia pentru operatorul de salubritate. S-au demarat 

procedurile de obţinere a autorizatiei integrate de mediu.  

 

 Extinderea sistemelor de colectare selectivă şi creşterea cantităţilor de deşeuri 

destinate reciclării 

 

Au fost colectate selectiv în 2016 o cantitate de 1050 t deşeuri de ambalaje, din care: plastic 

471 t, hârtie/carton 505 t, sticlă 63 t, metal 11 t.  

Sunt asigurate containere pentru colectarea selectivă în 15 teritorii administrative, 10 din 

mediul urban şi 5 din cel rural, fiind cuprinşi în sistem cca 245950 locuitori.   

 

 Eficientizarea cooperării cu Agenţia Europeană pentru produse chimice 

 

Se inventariază şi consiliază operatorii economici producători, importatori /exportatori de 

substanţe şi preparate chimice periculoase în cantităţi > 1 to/an în vederea înregistrării în termenul 

prevăzut de Regulamentul Reach - în perioada ianuarie-august 2015 au fost 5 operatori economici 

care fac obiectul Regulamentului:SC Terpena, ArcelorMittal,SC Carmeuse Holding SRL, Messer 

Energo Gaz, HeidelbergCement România 

 

4. Protecţia solului şi subsolului. 

  

În inventarul naţional  sunt înregistrate 41 situri contaminate/parţial contaminate, la nivelul 

judeţului Hunedoara. Din cele 41 situri, 3 sunt poluate istoric, cu evaluare a riscului ridicată şi 

foarte ridicată (situl ,,Incinta Nouă Sidermet SA”Călan , situl “Platforma Sidermet SA Calan şi situl 

,,SC Eco Sid SA” ) şi 13 situri cu evaluare medie spre ridicată a riscului. 

            Din cele 3 situri poluate istoric: 

- Situl ,,Incinta Nouă Sidermet SA”Călan este ecologizat fiind emis un acord de mediu 

nr.3/20.08.2010, pentru proiectul ,,Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă 

industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi"; proiectul a fost executat in baza 

contractului de lucrari 32/22.10.2012 executat de SC Proserv SA si contract de executie a 

lucrarilor suplimentare nr.12/30.07.2015, proces verbal de receptie nr.3799/1.06.2016, la 

terminarea lucrarilor initiale si proces verbal de receptie nr.599/27.01.2016 la terminarea 

lucrarilor suplimentare. 

 



120 

 

- Situl ,,SC Eco Sid SA” a fost ales într-un proiect de cercetare privind regenerarea 

terenurilor poluate din fostele zone industriale - proiectul TIMBRE, finanţat de UE. Prin 

HCL Hunedoara nr.104/2010 s-a aprobat diminuarea capitalului social al societăţii cu 

terenul în suprafaţă de 20 ha, zona Furnal 4 UCC - Uzina Cocsochimică în scopul obţinerii 

fondurilor necesare destinate ecologizării şi dezvoltării zonei aflate în apropierea Castelului 

Corvinilor. Prin HCL nr.8/2010, s-a aprobat diminuarea capitalului social al societăţii cu 

terenul în suprafaţă de 8.736 ha în aceeaşi zonă şi acelaşi scop. 

 

5. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului 

 

 Îmbunătăţirea sistemului judeţean de monitorizare a calităţii aerului 

              
             În anul 2016 datele brute obţinute de la cele 4 staţii automate de monitorizare a calităţii 

aerului au fost validate zilnic de către operatorul local responsabil pentru activitatea de gestionare a 

datelor de calitate a aerului. Zilnic au fost întocmite buletine pentru informarea publicului cu privire 

la calitatea aerului în judeţul Hunedoara. Lunar au fost întocmite informări privind evoluţia calităţii 

aerului în judeţul Hunedoara şi au fost postate pe site-ul APM Hunedoara. 

Monitorizarea calităţii aerului, prin reţeaua manuală, a fost asigurată de 5 puncte de 

control dotate cu pompe de aspiraţie a probelor de aer pentru poluanţii gazoşi, 5 puncte pentru 

aerosoli, 1 punct pentru PM10 şi 25 puncte pentru pulberile sedimentabile, repartizate pe zonele: 

Deva, Simeria, Chişcădaga, Hunedoara, Călan, Orăştie, Baru Mare şi Valea Jiului. 

Precipitaţiile au fost  monitorizate prin 10 puncte de control, indicatorii monitorizaţi fiind 

pH, amoniu, conductivitate, alcalinitate, cloruri, sulfaţi, azotaţi, azotiţi, calciu, magneziu, sodiu, 

potasiu, duritate.   

          Nivelul de zgomot s-a determinat lunar în 22 puncte de monitorizare cu frecvenţă de 

măsurare lunară şi 6 puncte de monitorizare cu frecvenţă săptămânală, în zonele cu trafic rutier 

intens, în zone industriale şi de locuinţe, parcuri şi şcoli, precum şi în zona pieţelor agroalimentare.  

 Pe lângă determinarea nivelului de zgomot prin reţeaua de monitorizare, s-au efectuat 

măsurători acustice la solicitările instituţiilor publice locale, la cererea agenţilor economici sau la 

sesizările depuse de cetăţeni. La efectuarea acestor măsurători s-a folosit un sonometru Sonometrul 

Bruel & Kjaer 2238 Mediator. 

 
Numărul de analize rezultate din reţeaua de monitorizare a calităţii aerului-determinate manual 

 

Indicator Număr analize  

 2015 

Număr analize  

 2016 

NO2 578 476 

SO2 578 476 

NH3 613 564 

Pulberi  în suspensie 1157 1032 

PM10 1247 1176 

Pb din PM10 1027 1015 

Ni din PM10 1027 1015 

Cd din PM10 1027 1015 

Pulberi sedimentabile 292 298 

Ploi 1040 1540 

Zgomot 552 534 

TOTAL 9138 9141 
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Evoluţia numărului de analize efectuate în anul 2016, comparativ cu  anul 2015 

 
Numărul de analize rezultate din reţeaua de monitorizare a calităţii aerului - determinate automat 

 

Indicator Anul 

2015 

Anul 

2016 

SO2 14248 16335 

NO2 16808 15029 

NO 16808 15029 

NOx 16808 15029 

CO 23253 16239 

O3 17329 19126 

PM10    nefelometric 27504 22747 

TOTAL 132758 119534 

 

 
Evoluţia numărului de analize efectuate cu ajutorul statiilor automate în  anul 2016 comparativ cu  anul 2015 
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De asemenea, s-au efectuat analize pentru factorii de mediu (apă, aer, sol) la solicitările 

depuse de către instituţii publice şi agenţi economici, precum şi la diferite reclamaţii ale cetăţenilor. 

Astfel, s-au efectuat contracost următoarele analize: 

 

Factori de mediu Număr analize     

2015 

Număr analize            

 2016 

Aer 63 93 

Ape uzate 25 27 

Sol 22 10 

Zgomot 22 18 

TOTAL 132 148 

 

 
Evoluţia numărului de analize efectuate contracost în anul 2016 comparativ cu anul 2015 

 

În  cursul anului  2016 valorile zilnice ale particulelor în suspensie sub 10 microni (PM10) în 

aerul înconjurător, obţinute la staţiile automate prin metoda gravimetrică nu au depăşit mai mult de 

35 ori/an valoarea limită zilnică (50 μg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurator. Astfel, s-au înregistrat la indicatorul PM10 depăşiri ale valorii limită zilnice, 

după cum urmează: -12 depăşiri la staţia HD-2 (Deva, str.Calea Zarandului f.n.).  

La staţia  automată de monitorizare a calităţii aerului  HD-2 (Deva, str.Calea Zarandului), în 

cursul anului  2016, la indicatorul ozon a fost înregistrată 6 depăşiri a valorii ţintă pentru sănătatea 

umană de 120 μg/mc (maximă zilnică a mediilor pe opt ore, a nu se depăşi în mai mult de 25 de zile 

pe an calendaristic, mediat pe 3 ani) conf. Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.  

 În urma fiecărei depăşiri înregistrate, s-a informat Serviciul Comisariatul Judeţean 

Hunedoara al G.N.M. pentru efectuarea controalelor în vederea indentificării poluatorilor.  

 

De asemenea, s-au mai realizat următoarele acțiuni: 

- A fost întocmit raportul anual privind starea mediului la nivel judeţean  pentru anul 2015 

conform Ordinului MMAP nr. 618/2015. 

- Au fost verificate şi validate, pentru trimestrele I, II si III din 2016 datele  privind evoluţia 

implementării Programul Naţional de Reducere a Emisiilor, introduse de către operatorii 

economici, care intră sub Directiva LCP (instalaţiile mari de ardere), pe platforma online 

„Registrul LCP”. 

- S-a realizat inventarul local de emisii pe anul 2015, la nivel judeţean, pe platform on-line a 

aplicaţiei Sistemului Integrat de Mediu. 
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- Au fost verificate şi validate datele introduse on-line de către operatorii economici din 

judeţul Hunedoara care intră sub Regulamentul E-PRTR (Registrul European al Poluanţilor 

Emişi şi Transferaţi). 

- In temeiul prevederilor Legii nr.109 din 25.04.2007 privind reutilizarea informatiilor din 

institutiile publice, in cadrul Portalului National de Date Deschise http://data.gov.ro, se 

regasesc date provenite de la Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului 

(RNMCA), dupa etapa de validare la nivelul agentiilor teritoriale pentru protectia mediului. 

- APM Hunedoara a acordat sprijinul necesar pentru întocmirea de către Consiliul Județean 

Hunedoara a Planului de menținere a calității aerului în județul Hunedoara. 

 

 Laboratorul de radioactivitatea mediului 

 

În cadrul Laboratorului de radioactivitatea mediului se monitorizează: 

 

activităţile ß globale pentru următorii parametri: 

a) aerosoli – zilnic: 2 intervale orare (3-8 şi 9-14): măsurători imediate; măsurători la 24 ore şi 

la 5 zile pentru determinarea radonului şi thoronului; 

b) depuneri uscate şi umede – zilnic: măsurători imediate şi măsurători la 5 zile; 

c) ape de suprafaţă – pentru râul Mureş se efectuează măsurători imediate în zilele lucrătoare şi 

măsurători la 5 zile; pentru Jiul de Est, Jiul de Vest şi Crişul Alb se efectuează lunar 

măsurători la 5 zile de la recoltarea probei; 

d) vegetaţie – în intervalul 1 aprilie - 31 oct. se efectuează săptămânal măsurători la 5 zile; 

e) sol – se efectuează săptămânal măsurători la 5 zile, prelevare pe întreg anul, exceptând zilele 

cu îngheţ şi sol acoperit. 

 

doza γ absorbită în aer se monitorizează zilnic prin efectuarea de măsurători orare prin 

intermediul staţiei automate de monitorizare. 

 

            În anul 2016, programul special de supraveghere a radioactivităţii mediului din zonele cu 

fondul natural modificat antropic a fost completat cu zona Certej.  In cadrul programului s-au 

recoltat probe de apă de suprafaţă, apă freatică, sediment, sol şi vegetaţie pentru analize γ 

spectrometrice. S-au efectuat măsurători de tip α şi β global din probele de apă freatică şi apă de 

suprafaţă, fiind vizate  zonele Grădiştea de Munte, Certej, CET Mintia şi CET Paroşeni.   

 
Nr. de analize rezultate pe parcursul anului 2016 din reţeaua de monitorizare a radioactivităţii mediului 

 

Indicator Număr  analize - 

2015 

Număr  analize - 

2016 

Fond 1201 1202 

Aerosoli 2190 2196 

Depuneri atmosferice 730 732 

Apă brută 300 460 

Test stabilitate 53 52 

Factor de detecţie 365 366 

Vegetaţie 31 30 

Sol  53 53 

Doza gamma absorbită 7488 8784 

Alte analize 36 0 

Program special 20 24 

TOTAL 12467 13899 

 

http://data.gov.ro/
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Evoluţia nr. de analize rezultate din reţeaua de monitorizare a radioactivităţii mediului în anul 2016 comparativ cu 2015 
 

Referitor la proiectarea şi implementarea sistemului de management al calităţii în 

Laboratorul A.P.M. Hunedoara în conformitate cu cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005, s-au 

elaborat toate documentele calităţii (manualul calităţii, proceduri generale, proceduri specifice şi 

instrucţiuni de lucru aparatură). 
 

 Prevenirea şi controlul poluării industriale  
 

            La nivelul judeţului Hunedoara sunt înregistrate în inventarul IPPC 15 instalaţii care intră 

sub incidenta Directivei 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. 

În scopul prevenirii accidentelor majore care implică substanţe periculoase, s-a realizat 

reinventarierea obiectivelor care intră sub incidenţa directivei SEVESO fiind identificate 15 

obiective, din care 3 cu risc major şi 12 cu risc minor. S-au efectuat 15 inspecţii comune cu ISUJ-

Hd şi GNM-CJ-Hd (conform planului anual comun de inspecţie). S-au făcut raportări lunare la 

ANPM cu privire la inventarul obiectivelor SEVESO din judeţul Hunedoara. 

 APM Hunedoara a urmărit şi a raportat lunar stadiul emiterii actelor de reglementare pentru 

staţiile şi depozitele de combustibil care intră sub incidenţa  Directivei 94/63/CE privind controlul 

emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi de la depozitarea benzinei şi distribuţia 

acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei. 

 În conformitate cu cerinţele autorizaţiilor de mediu emise de A.P.M.Hunedoara, beneficiarii 

instalaţiilor COV au obligaţia de a monitoriza indicatorii impuşi la termenele prevăzute. În urma 

verificării acestor monitorizări, APM Hunedoara nu a fost obligată să notifice nici un agent 

economic în vederea suspendării autorizaţiei, valorile indicatorilor încadrându-se în valorile limită 

impuse de legislaţia în vigoare. 

 

           Acte de reglementare emise in vederea respectarii planului de implementare a Directivei 

1999/13/CE  transpusa prin HG nr. 1902/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 699/2003 

privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate 

utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii: 

- 17 instalatii identificate in judet care depasesc pragurile cantitative de solvent organic 

utilizat anual in activitate si fac obiectul prevederilor prezentei Directive; 

- 1  Autorizatii de mediu COV emise, pentru instalatii utilizatoare de solventi organici cu 

Notificari, Bilant de solventi si Planuri de reducere intocmite conform Ord. Nr. 859/2005 

pentru aprobarea unor ghiduri, rapoarte incercare COV; 

- 2 Revizuiri  Autorizatii de mediu COV ; 

- 2  instalatii aflate in desfasurarea procedurii de autorizare la momentul actual. 
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În anul 2016 APM a emis 116 autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu şi 1 autorizaţie 

integrata de mediu revizuita. De asemenea, au fost revizuite un număr de 122 autorizaţii de mediu  

şi 1 autorizaţie integrata de mediu, iar 33 autorizaţii de mediu au fost  transferate către noii titulari. 

Referitor la numărul de acte de reglementare emise în cadrul procedurii de emitere a 

acordului de mediu, APM Hunedoara a evaluat  un număr de 1880 documentaţii referitoare la 

activităţi cu impact nesemnificativ asupra mediului si a emis 99 de decizii ale etapei de încadrare  

pentru activitati cu impact redus asupra mediului si 2 acorduri de mediu. 

De asemenea in această perioadă, au fost emise în cadrul procedurii de obţinere a avizului de 

mediu 1 aviz de mediu  şi 76  de decizii ale  etapei de încadrare. 

În cadrul procedurilor de obţinere a actelor de reglementare, APM Hunedoara a organizat un 

număr de 47 de şedinţe de avizare tehnică, 104 şedinţe ale Comitetului Special şi a coordonat 10  

şedinţe de dezbatere publică.  

Au fost inregistrate scriptic si repartizate catre Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii, un 

numar de 457 de dosare. 

 

Acte de reglementare emise de A.P.M. Hunedoara 

  Anul 2015 Anul 2016 

Avize de mediu (SEA) 1 1 

Decizii etapa de incadrare SEA 86 76 

Clasarea notificarii EIA 1463 1880 

Decizii etapa de incadrare EIA 77 99 

Autorizatii de mediu 115 116 

Autorizatii de mediu revizuite 73 122 

Autorizatii de mediu transferate 27 33 

Autorizatii de mediu integrate  2 1 

Autorizatii de recoltare din flora si fauna 

salbatica 60 64 

 

 

 
Evoluţia actelor de reglementare emise de APM Hunedoara în anul 2015 comparativ cu anul 2014 
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6. Modernizarea si intarirea capacitatii administrative in domeniul mediului 

 

 Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene 

 

APM Hunedoara a implementat în anul 2016, 2 proiecte în parteneriat, finanţate în cadrul 

Programului „Spaţii Verzi” 2016 finanţat de MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat , astfel: 

- 1.Proiectul „Ambasadorii Geoparcului Internaţional UNESCO Ţara Haţegului”, derulat 

în parteneriat cu Asociaţia Geomedia Bucureşti, Universitatea din Bucureşti-Geoparcul 

Dinozaurilor Ţara Haţegului şi Asociaţia Centrul de Resurse pentru Acţiune Locală Deva; 

- 2.Proiectul „Educaţie în Geoparc cu Andi Andezit”, derulat în parteneriat cu Asociaţia 

Drag de Haţeg, Universitatea din Bucureşti-Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, 

Asociaţia Pro Educaţie, Istorie şi Cultură Corvinias şi Asociaţia Pixel Viu Bucureşti. 

 

De asemenea, tot in anul 2016, APM Hunedoara a depus spre finanţare prin POIM, axa 4,    

2 proiecte care în prezent se găsesc în stadiu de evaluare: 

- 1.Proiectul „Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureş între 

Brănişca şi Ilia şi a planului de management pentru ROSPA0132 Munţii Metaliferi şi 

ariile naturale protejate conexe”, în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Valorilor 

Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei “Excelsior”, în valoare de 7.700.585 lei. 

- 2.Proiectul “Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 

ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan 

și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și al ariilor protejate de interes 

național care se suprapun cu acestea (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetății Deva, 

2.504 Dealul Colț - Dealul Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 

2.530 Cheile Cernei)”, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în 

valoare de 1.443.179,06 lei. 

 

 Planificarea strategica la nivel zonal - Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) 

 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) 2012 a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 192/26.10.2012. Din totalul de 125 de acţiuni, până la sfârşitul 

anului 2016, au fost realizate 75 acţiuni (60,0 %), sunt în curs de realizare 28 acţiuni (22,4 %), iar 

nerealizate 22 acţiuni (17,6 %). Dintre acestea, un număr de 9 de acţiuni au fost amânate (8 în curs 

de realizare şi 1 nerealizată). 

În ceea ce priveşte cele 36 de proiecte de la nivelul judeţului care au fost incluse în 

Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de Acţiune pentru Mediu, s-a constatat că 21 (58,3%) 

au fost realizate, 8 (22,2 %) se află în curs de realizare, 2 (5,6%) sunt nerealizate, iar 5 (13,9 %) 

proiecte au fost anulate.  

Din cele 26 de proiecte propuse pentru a fi incluse în Planul Regional de Acţiune pentru 

Mediu, 11 (42,3%) au fost realizate, 8 (60,8%) se află în curs de realizare, 4 (15,4%) sunt 

nerealizate, iar 3 (11.5%) proiecte au fost anulate.   

 

 Parcurgerea cu prioritate a procedurilor de reglementare a proiectelor pentru care se 

solicită finanţare europeană 

 

Au fost parcurse cu prioritate procedurile de reglementare a proiectelor pentru care s-a 

solicitat finanţare europeană, fiind emise 47 acte de reglementare în acest scop, reprezentand 

clasificari notificari, decizii etape de incadrare, referate si adrese. 

De asemenea , pentru investitiile care au beneficiat de finantare prin programul PNADR     

s-au solicitat de catre titularii de proiect 7 autorizatii de mediu, avand in vedere terminarea 

lucrarilor. 
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7. Imbunatatirea gradului de educare si constientizare, informare, consultare si 

participare a tuturor cetatenilor in luarea deciziilor privind mediul 

 

A fost asigurată disponibilizarea  şi gestionarea informaţiilor de mediu, in anul 2016 fiind 

inregistrate 68 solicitări de informaţii de mediu (22 de la persoane fizice,46 de la persoane juridice). 

In anul 2016 s-au organizat 10 dezbateri publice avand drept scop implicarea publicului în 

luarea deciziilor în procedura de reglementare a activităţilor cu impact asupra mediului. 

Au fost realizate 33 de acţiuni de informare/conştientizare cu ocazia evenimentelor din 

calendarul ecologic – Luna Pădurii, Ziua Mondială a Mediului, Săptămâna Mobilităţii Europene -

acţiunea „La pedale prin lumea dinozaurilor”, Let’s Do It, România! -Ziua de Curăţenie Naţională, 

etc., realizate împreună cu elevii institutiilor de invatamant, alte institutii publice, ONG-uri; 

  Au fost încheiate 10 acorduri de parteneriat: 4 instituţii de invăţămant, 5 ONG-uri, 1 

autoritate publica locala, în vederea implementării unor proiecte cu teme de protectia mediului. 

 

 

a.2.GARDA DE MEDIU 
       

 

Principalele atribuţii ale Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naționale de 

Mediu sunt în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind 

protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului 

controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, 

biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia 

specifică în vigoare. 

             În anul 2016 au fost efectuate inspecţii de mediu la operatorii economici de pe teritoriul 

judeţului Hunedoara, conform Planului de activitate întocmit şi aprobat cu respectarea prevederilor 

Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 256/2014 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul mediului. 

             

   Planul anual de inspecţie cuprinde: 1.Inspecţii de mediu planificate 

        2.Inspecţii de mediu neplanificate 

 

 Inspecţii de mediu planificate 
 

            Obiectivele controlate la care s-au efectuat inspecţiile de mediu planificate se clasifică în  4 

clase de risc (A,B,C şi D) în funcţie de două criterii principale şi anume, impactul obiectivului 

asupra factorilor de mediu şi performanţa acestuia. 

            În anul 2016 au fost realizate inspecţii planificate de mediu după cum urmează: 

- Obiective tip A: 8    

- Obiective tip B: 307   

- Obiective tip C: 10 

- Obiective tip D: 80   

- Inspecții planificate tematice: 61  

- Inspecții SEVESO: 15  

           

  Operatorii economici cu impact  asupra mediului sunt: SC Arcelor Mittal Hunedoara SA,  

SC Carpatcement Holding SA Bucureşti - Fabrica de ciment Chişcădaga, SC Minprod 2005 SRL 

Deva, SNIM Valea Jiului, SC Carmeuse Holding SRL Braşov–Fabrica de var Chişcădaga, SC 

Refraceram SRL Baru Mare, SCEH SA Hunedoara - cu SE Mintia și SE Paroşeni şi exploatările 

miniere din Valea Jiului,  Jav Zegrean - Fabrica de făină proteică Băcia. 
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 Inspecţii planificate efectuate în anul 2016 / 2015 - Poluare  şi Biodiversitate:  

  

Tip obiective  Inspecţii planificate 

realizate 2015 

Inspecţii planificate 

realizate 2016 

A 9 8 

B 302 307 

C 12 10 

D 66 80 

Tematice 35 61 

SEVESO 17 15 

Total 441 481 

 

 Inspecţii neplanificate efectuate în anul 2016 / 2015 - Poluare şi Biodiversitate:  
 

ANUL Inspecţii 

pt resp. 

condiţii 

impuse 

în 

actele de 

reglem.  

Insp. în 

urma 

autosesi

zării 

GNM  

Inspectii 

pentru 

identif. de 

obiective 

noi  

Inspecţii 

pt. rezolv. 

unor  

reclamaţii 

Insp. pt. 

investig. 

unor 

accidente 

sau 

incidente 

cu impact 

asupra 

mediului 

Insp. 

dispuse 

de GNM  

Insp. 

pt. 

regle

menta

re  

Insp. pt 

verif. 

realizării 

măsurilor 

impuse 

Insp. 

cu alte 

autori-

tăţi 

Total 

2015 53 73 18 88 6 173 2 31 43 487 

2016 72 56 19 103 6 90 1 25 61 433 

 

 Situaţia sancţiunilor aplicate in anul 2016 /2015 
 

ANUL Nr. amenzi 

aplicate 

Nr. amenzi 

achitate 

Nr. amenzi 

neachitate 

Nr. amenzi 

contestate 

2015 27 17 10 13 

2016 23 15 8 7 

 

ANUL Nr. avertismente Nr. propuneri 

suspendare acte 

de reglementare 

Nr. suspendări de 

activitate  

Nr. sesizari 

penale 

2015 29 0 6 0 

2016 32 1 6 2 

 

Controale cu tematică dispusă de GNM în anul 2016: 
- verificarea depozitelor de deşeuri municipale clasa  „b” neconforme în operare; 

- verificarea microhidrocentralelor; 

- verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de colectare, stocare temporară, 

tratare și valorificare deşeuri periculoase; 

- verificarea stării de salubrizare a cursurilor de apă; 

- verificări evidențe spații verzi; 

- verificări UAT-uri pentru gestionarea deșeurilor; 

- verificarea stării de salubrizare a localităților și căilor de comunicație; 

- verificarea activității de pescuit. 
 

 Acţiuni comune cu alte instituţii  în anul 2016: 
- IPJ Hunedoara şi APM Hunedoara - soluţionare sesizări; 

- AN Apele Române şi ISU Hunedoara - salubrizare cursuri de apă; 

- APM Hunedoara şi ISU Hunedoara - respectare Directiva SEVESO II (privind pericolul de 

accident major în care sunt implicate substanţe periculoase); 
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- CJ Hunedoara şi administraţii publice locale -  închidere depozite urbane neconforme; 

- ISU Hunedoara - acţiuni de constatare şi prevenire a incendiilor;  

- IPJ Hunedoara - verificarea activităţilor de colectare, stocare, transport, depozitare, 

valorificare şi eliminare deşeuri periculoase. 

 
CAPACITATE  INSTITUŢIONALĂ  ÎN  RAPORT CU  NUMĂRUL  DE CONTROALE  
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a.3.GOSPODĂRIREA APELOR 
 

 

În cursul anului 2016, activitatea desfăşurată de Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Hunedoara pe compartimente a fost următoarea: 

 

1. Exploatare lucrări hidrotehnice – apărare, patrimoniu, cadastru 

 

În cadrul programului anual de reparații curente la lucrările din administrare, parte a 

programului anual de gospodărire a apelor pe anul 2016, au fost executate următoarele lucrări cu 

utilaje și personal propriu de la formații: 

- Decolmatare la lucr. de îndiguire şi reg. r.Mureş la Ilia - reg.valea Săcămaş 

- Decolmatare la lucr. de îndig și reg.r.Cerna la Hd pe sector DN7-CF Vințu-Deva 

- Decolmatare la lucr. de reg. și apărări mal r.Strei și afl.Baru- pr.Bărusor 

- Decolmatare la lucr. de reg. pr.Glod la Baru 

- Decolmatare la lucr. de îndiguire și reg.r.Cerna la Hd - pr.Peştis la Peștișu Mare 

- Decolmatare la lucr. de îndiguire și reg.r.Cerna la Hd - pr.Cristur aval DJ687 

 

 La toate lucrările de îndiguire: dig Ilia, dig Bacea, dig Brâznic, dig Săcămaș, dig Stretea, 

dig Lăpușnic, dig Deva, dig Sântandrei, dig Brănișca, dig Batiz-Simeria, dig Gelmar, dig Aurel 

Vlaicu, dig Suinprod, dig Folt, dig Pricaz, dig Turdaș, dig Bobâlna, dig Covragiu s-au executat 

lucrări de întreținere la covorul vegetal și la consolidările de taluz, terasamente și vopsitorii la 

subtraversări şi la bornelor de pe coronamentele digurilor, supraînsămânţări. 

 

 La lucrările de regularizare situate pe râurile Săcămaş, Dobra, Lăpugiu, Cerna, Certej, 

Cristur, Peştiş, Govăjdie, Orăștie, Sibişel, Geoagiu, Galbena, Strei şi afluenţii Crivadia, Muncel, 

Băruşor și Glod, Strei, Ruşor, Sibişel (sector Sânpetru-Sântămărie Orlea), Valea Luncanilor, 

derivaţia Canal Batiz-Simeria, s-au executat lucrări de întreţinere prin tăieri de vegetaţie, degajări 

de corpuri străine şi de igienizare.  

 

Au fost executate pe diverse porțiuni și următoarele lucrări de recalibrare cursuri de apă 

pe sectoare neamenajate: 

- Recalibrare v.Valea Mare la Roșcani și Panc 

- Recalibrare v.Abucea la Panc-Săliște 

- Recalibrare v.Sălciva la Salciva si Pojoga 

- Recalibrare v.Sârbi la Visca 

- Recalibrare v.Căian la Bejan 

- Recalibrare v.Sibișel la Sibişel 

- Recalibrare v.Homorod la Homorod 

- Recalibrare v.Băcâia la Băcâia 

- Recalibrare r.Orăștie la Orăștioara de Sus 

- Recalibrare r.Orăștie la Ludeștii de Jos 

- Recalibrare r.Galbena in sector Densuş-Haţeg 

- Recalibrare r.Galbena amonte Densuş 

- Recalibrare v.Breazova la Peşteana 

- Recalibrare v.Pârâu de Câmp la Hăţăgel 

- Recalibrare r.Strei la Batiz 

- Recalibrare v.Strei la Simeria Veche  
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Lucrările de investiții pe cursuri de apă, aflate în derulare pe teritoriul bazinului hidrografic 

Mureș administrat de SGA Hunedoara care au continuat pe parcursul anului 2016, sunt: 

- Regularizare și consolidare de mal pe pârâul Ohaba, pe sectorul Ohaba–Ponor și Ponor 

capacități lucrare:1,6 km regularizări şi consolidări mal (surse bugetare) 

- Regularizare  pârâu Boz şi afluenţi în zona localităţii Brănişca     

capacităţi lucrare: 11,647 km regularizare albie, 3,465 km apărare mal (surse proprii). 

 

 Următoarele două lucrări nu au continuat pe parcursul anului 2016, în lipsa alocării 

fondurilor necesare: 

- Regularizare şi apărare de mal râu Orăştie pe sectorul Costeşti – Orăştie 

capacităţi lucrare: 15.7 km recalibrare, reprofilare albie, 4,74 km apărări de maluri,  

10 buc refacere praguri 

- Regularizare râu Sibişel în zona loc. Sînpetru, Săcel, Bărăştii Haţegului, Sîntămăria Orlea         

capacităţi lucrare: 10,485 km reprofilare, recalibrare albie, 6,751 km apărări mal 

29 buc praguri de fund, 1,053 km reabilitare dig 

 

          În perioada 23-25 august 2016,  împreună cu ISU Hunedoara, a fost organizata o instruire 

cu şefii SVSU de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ  pentru a verifica modul de 

întocmire şi transmitere a rapoartelor operative din perioada de inundaţii, precum şi a rapoartelor de 

sinteză cu pagubele produse; 

          În perioada 2-4 noiembrie 2016 s-a desfăşurat acţiunea de verificare a construcţiilor 

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare, indiferent de 

deţinător, din judeţul Hunedoara, de către o comisie formată din specialişti ai MMAP, AN Apele 

Române,  ABA Mureş, Jiu şi Criş Alb, precum şi ai CJSU Hunedoara şi ISU Hunedoara. 

          În calitate de centru operativ pentru situaţiile de urgenţă la nivel de judeţ,  colaborează cu 

Dispeceratul Bazinal, Dispeceratele A.B.A. Jiu şi Crişuri, CJSU şi ISU Hunedoara precum şi cu  69 

Comitete Locale pentru Situaţii de Urgenţă din jud. Hunedoara  în vederea diminuării sau anihilării 

pagubelor potenţiale produse de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la 

construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, conform Ordinului comun MAI/MMP 

nr.1422/12.09.2012 - „Regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 

fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale pe 

cursurile de apă”. 

          La sfârşitul perioadelor de inundaţii din anul 2016 au fost întocmite, împreună cu ISU 

Hunedoara, rapoartele finale de evaluare şi validare a pagubelor produse. A fost verificat  modulul 

de raportare şi veridicitate a datelor raportate de către primării prin participarea la întocmirea 

proceselor verbale de validare a pagubelor. 

          Anual se achiziţionează materiale necesare pentru stocul de materiale şi mijloace de apărare 

până la completarea acestuia conform Normativului cadru aprobat prin Ordinul comun  la Ordinul 

ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului mediului şi pădurilor nr. 192/1422/2012. 

 

2. Dispecerat  

        

A asigurat veghea hidrometeorologică  şi de gospodărire a apelor prin  fluxul  informaţional  

zilnic şi cel caracteristic  situaţiilor de alertă. 

        A transmis informările, atenţionările şi avertizările hidro-meteorologice primite de la A.B.A. 

Mureş, CMR Banat-Crişana, conform fluxului informaţional.  

 

3. Gestiune Resurse de Apă 

 

          In cursul anului 2016, activitatea biroului s-a desfăşurat, în conformitate cu prevederile 

programului de gospodărire a apelor stabilit, pentru SGA Hunedoara. 
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 Activitatea de PCA-MONITORING 

 

- monitorizarea calităţii cursurilor de apa din bazinul hidrografic Mureş, judeţul Hunedoara în 

vederea încadrării acestora în categorii de calitate – 27 de secţiuni ale cursurilor de apa, 

lunar şi trimestrial. 

- monitorizarea evacuărilor la agenţi economici: 

 Număr monitorizări: 154  

 Cuantum penalităţi aplicate in 2016: 228.344,66 lei 

 Încasări din penalităţi aplicate in 2016: 141.545,08 lei 

- monitorizarea fenomenelor de poluare accidentală 

 

 Activitatea de reglementare 

       

În anul 2016, s-au emis acte de reglementare după cum urmează : 

– autorizaţii GA: 20; avize GA: 5; notificări începere execuţie lucrări: 24; notificări de 

funcţionare: 8;  avize amplasament: -; consultante tehnice: 5. 

– Sume totale încasate din activitatea de reglementare în anul 2016: 37.578,47 lei 

 

 Activitatea de cadastru pentru folosinţe consumatoare 

 

La nivelul anului 2016 a fost completată şi actualizată baza de date de cadastrul apelor prin 

aplicaţia WIMS HIDROMAP pentru obiectivele aparţinând folosinţelor consumatoare de apa 

(alimentări cu apă, amenajări piscicole, irigaţii). 

 

 Activitatea de implementare directive cadru Uniunea Europeana 

 

- Actualizarea, prelucrarea și organizarea informațiilor despre obiectivele de gospodărirea apelor, 

într-o bază de date de tip GIS, precum și transmiterea acestora către ABAM, în vederea 

elaborării PMBH 2015-2021 

- Raportări privind evaluarea implementării programelor de măsuri de bază pentru aglomerările 

umane în anul 2016 . 

- Participare la sedinţele consultative pentru Parcurile Nationale de pe teritoriul SGA Hunedoara. 

- Raportări privind stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane si a 

capacitătilor  în executie puse în functiune pentru aglomerările umane, în semestrul I si II 2016 

(conform prevederilor Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE). 

 

 Activitatea de inspectie 

 In anul 2016 au fost planificate  de către SGA Hunedoara un număr de 225 controale la 

folosinţele de apă şi balastiere.  

În perioada menţionată, în cadrul activităţii de inspecţie s-au realizat 321 controale, din care: 

- 151 planificate 

- 170 controale neplanificate. 

Pentru nerespectarea reglementărilor legale s-au aplicat 13 avertismente şi 5 amenzi 

contravenţionale. 

 S-a urmărit autorizarea folosinţelor de apă, stadiul la sfârşitul anului 2016 fiind după cum 

urmează: 

- folosinţe cu contract: total 180, autorizate 165, în procedură 12, în conservare/lichidare  3. 

- folosinţe fără contract: total 153, autorizate 45, în procedură 1, în conservare/inchise 106. 

 S-a urmărit stadiul de realizare a investiţiilor pentru asigurarea cerinţelor de apă ale 

populaţiei, stadiul lucrărilor pentru epurarea apelor uzate în aglomerări umane cu peste 2000 l.e. şi 

la agenţii economici cu profil industrial şi agrozootehnic. S-au întocmit rapoarte lunare şi 

trimestriale conform solicitărilor ABA Mureş. 
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4. Staţia hidrologică Deva 

 

          În decursul anului 2016 Staţia Hidrologică Deva şi-a îndeplinit sarcinile conform Planului de 

Activitate pe anul trecut. Situaţia realizarii indicatorilor de plan pentru activitatea de hidrologie  – 

hidrogeologie în anul 2016 este următoarea: 

 

1.Măsurători de niveluri (programate/realizate) 

- staţii hidrometrice pe râuri şi canale: 16060/16176 măsuratori la 22 de staţii hidrometrice  (101%) 

- staţii hidrometrice pe lacuri de acumulare: 1098/1098  măsuratori la 1 staţie hidrometrică  (100 %) 

- foraje : 3000/3000  măsuratori la 25 foraje (100%) 

 

2.Măsurători de debite de apă (programate/realizate) 

- staţii hidrometrice pe râuri şi canale: 1056/1087 măsuratori la 22 de staţii hidrometrice (103%) 

- statii hidrometrice la folosinţe selectate cu măsuratori expediționare: 60/60 măsuratori la 5 

folosințe (100 %) 

- secţiuni satelit: 132/132 măsuratori la 11 staţii hidrometrice (100%) 

- izvoare: 60/60 măsuratori (100 %) 

- staţii hidrogeologice/izvoare : 10 măsuratori la 10 izvoare (100%) 

 

3.Măsurători de aluviuni (programate/realizate) 

a) Debite de aluviuni în suspensie  

- staţii hidrometrice pe râuri: 480/504 măsuratori la 8 staţii hidrometrice (135%)  

- staţii hidrometrice pe lacuri de acumulare: 365/365 măsuratori la 1 staţie hidrometrică  (100%) 

b) Granulometrie aluviuni în suspensie  

- staţii hidrometrice pe râuri: 24/24  măsuratori la 6 staţii hidrometrice (100%) 

 

4.Măsurarea temperaturii apei şi aerului (programate/realizate) 

- staţii hidrometrice pe râuri şi canale: 32120/32120 măsuratori la 22 de staţii hidrometrice (100%) 

- staţii hidrometrice pe lacuri de acumulare: 1282/1282 măsuratori la 1 staţie hidrometrică  (100%) 

- staţii hidrologice/ foraje: 1375/1372 măsuratori la 25 foraje (99 %) 

- izvoare: 60/60 măsuratori  (100 %) 

- staţii hidrogeologice/izvoare: 10/10  măsuratori la 10 izvoare (100 %) 

 

5.Măsurarea precipitaţiilor 

- staţii hidrometrice pe râuri şi canale: 16060/16060 măsuratori la 21 de staţii hidrometrice (100%) 

 

6.Măsurarea grosimii şi densităţii zăpezii 

- platforme reduse: 32 masuratori la 5 statii hidrometrice 

- plrofile nivometrice: 12 măsurători la 1 stație hidrometrică 

 

7.Observaţii şi măsurători evapometrice 

-  lacuri de acumulare: 630 masuratori; 

-  suprafaţa solului: 630 masuratori (100%) 

 

8.Recoltări de probe de apă pentru determinarea caracteristicilor fizico- chimice  

- statii hidrologice/foraje: 18 masuratori la 9 foraje  (100%) 

- izvoare: 10 masuratori la 9 izvoare (100%) 

- pompari: 3 pompări  la 3 foraje (Dobra) (100%)  

 

9.Secţiuni la care se efectuează bilanţ zilnic 

- staţii hidrometrice pe râuri şi canale: 1095 de măsuratori la 3 staţii hidrometrice (100%) 

- staţii hidrometrice pe lacuri: 365 de măsuratori la 1 staţie hidrometrică  (100%) 
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10.Transmitere mesaje şi avertizări 

- statii hidrometrice cu transmitere zilnică:  12 staţii hidrometrice; cu transmisie extrordinara: 10 

- staţii pluvio cu transmitere zilnică:13 staţii ; cu transmisie extrordinara: 9 

- statii auxiliare ( EGA.SGA): 5 

- trans. informaţiilor asupra poluării apei se efectuează de la 22 staţii hidrometrice pe râuri şi canale 

- elaborarea  avertizărilor şi prognozelor hidrologice s-au efectuat la 12 staţii hidrometrice 

 

11.Lucrari tehnice  

-întretinere: 94  lucrari propuse, 57 realizate  (61%) 

 

12.Control, îndrumare, perfecționare 

 - 264 controale si instruiri realizate la 22 staţii hidrometrice (100%) 

 - instruiri profesionale si de protecție a muncii cu muncitorii hidrometrii, realizate la sediu - 1 

 - cursuri de instruire a personalului TESA -2 

  

5. Laboratorul de calitatea apei  
 

Raza de activitate: judeţul Hunedoara, bazinul hidrografic Mureş 

In anul 2016 s-au efectuat analize pentru: 

- râuri: 5361 analize (pentru 27 secţiuni – 193 recoltări) 

- lacuri: 437 analize (pentru 3 lacuri cu 6 secţiuni –  20 recoltări ) 

- ape subterane: 752 analize (pentru 10 foraje si 12 izvoare – 31 recoltări) 

- ape uzate: 2284 analize (pentru 57 surse – 222 recoltări) 

- analize efectuate pentru alte laboratoare din cadrul ABA Mureş:  42 analize biologice 

- analize pe baza de comanda pentru clienţi externi 442 analize pentru 105 probe.  

 
 

a.4.SILVICULTURA 
 

Actvitatea desfășurată în anul 2016 de către Direcţia Silvică Hunedoara se prezintă astfel: 

 
Nr. 

Crt. 

Măsura / Acţiunea U.M. Program 

an 2016 

Realizat 

an 2016 

1. Regenerarea pădurilor-total, din care: ha. 316 404 

  -regenerări naturale ha. 176 264 

  -împăduriri ha. 140 140 

2. Punere în valoare masă lemnoasă mii m.c. 320 350 

3. Lucrări de îngrijire în arborete tinere ha. 3520 2985 

4. Cifra de afaceri mii lei 42000 47684 

5. Investiţii- total, din care: mii lei 11600 11606.39 

  -fonduri buget mii lei  3363.22 

  -fonduri de accesibilizare mii lei  7261.51 

  -fonduri proprii mii lei  981.66 

6. Profit brut mii lei 6000 10425 

7. Masa lemnoasă - total mii m.c. 303 277 

8. Fructe de pădure tone 100 7.2 

9. Ciuperci comestibile tone 5 2.7 

10. Carne de vânat tone 2.5 4.01 

11. Păstrăv de consum tone 10 10 
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1. Retrocedarea terenurilor cu vegetaţie forestieră 

 

În acţiunea de retrocedare a terenurilor forestiere cu destinaţie forestieră, către foştii 

proprietari, situaţia la data de 31.12.2016 se prezintă astfel: 

 

LEGEA NR. 18/1991: 

 

- Suprafaţa validată: 12742 ha 

- Suprafaţa pusă în posesie: 12590 ha 

  

LEGEA NR. 1/2000 + LEGEA NR. 247/2005 

 

Suprafaţa validată: 160.703 ha 

- Persoane fizice: 17.391 cu 37.234 ha 

- Foşti membrii ai formelor asociative: 216 cu 72.923 ha  

- Unităţi de cult si instituţii de învăţământ: 260 cu 5.718 ha  

- Comune, orase, municipii: 107 cu 44.758  ha  

 

Suprafaţa pusă la dispoziţia comisiilor locale: 160.703 ha 

 

Suprafaţa pusă în posesie: 151.253 ha 

- persoane fizice: 15.461 cu 34.200 ha  

- forme asociative: 189 cu  68.226 ha  

- institutii de cult si învãtãmânt: 234 cu  5.442 ha  

- comune, orase, municipii: 101 cu  43.385 ha  

 

Suprafaţa pentru care s-au încheiat contracte de administrare şi prestări servicii 

silvice: 53.441 ha, din care : 

 

- persoane fizice: 1019 cu 3.975 ha  

- forme asociative: 109 cu  31.517 ha  

- institutii de cult si învãtãmânt: 90 cu  1.375 ha  

- alte persoane juridice: 16 cu 3.943 ha 

- comune, orase, municipii 38 cu  12.631 ha  

 

2. Cifra de afaceri  

 

 În anul 2016 Direcţia Silvică şi-a îndeplinit  prevederile din programul stabilit, astfel că pe 

total direcţie s-a înregistrat o realizare la acest indicator de  47683.79 mii lei faţă de 42000 mii lei, 

principalele venituri realizate în sectorul silvic fiind cele din valorificarea lemnului. 

Conform prevederilor Codului Silvic - Legea nr.46/2008, volumul maxim de lemn ce se 

poate recolta anual din paduri nu poate depasi posibilitatea anuala conform amenjamentelor silvice. 

Pe baza amenajamentelor silvice si a celorlalte elemente care trebuie luate in considerare la 

stabilirea volumului de lemn ce se recolteaza anual, Consiliul de Administatie al R.N.P. Romsilva a 

stabilit pentru anul 2016, pentru Directia Silvica Hunedoara, un program anual de recoltare de 303 

mii m.c. Acest indicator „masă lemnoasă” a fost realizat in procet de 91%, nearealizarea de 9% 

denotă un efort deosebit pe aceasta linie, in conditiile în care  62% din masa lemnoasă exploatabilă 

a judeţului Hunedoara se află în zona de munte. 

 Cu privire la cifra de afaceri realizată, de menţionat că din valorificarea de masă lemnoasă 

pe picior în volum de 264,2 mii m.c. s-au obţinut 38524 mii lei, cu o valoare medie de 145,83 

lei/m.c., iar din valorificarea masei lemnoase fasonate, de către ocoalele silvice în volum de 17 mii 

m.c. s-au obţinut 4803 mii lei, cu o valoare medie de 283,17 lei/m.c. 
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La indicatorul „fructe de pădure”, programul a fost realizat in proportie de 7%, cantitatea de 

7.2 tone a fost realizată în special din afină neagră. Valoarea fructelor de pădure este de 26.6 mii lei. 

La indicatorul „ciuperci comestibile” s-a realizat cantitatea totală de 2.7 tone faţă de 

programul de 5 tone. 

La indicatorul „carne de vanat” 4.01 (tone), cantitatea provine din valorificarea cărnii de 

mistreţ, cerb si urs pe piaţa interna. Pentru ridicarea potenţialului productiv al fondurilor de 

vânătoare Direcţia Silvică a luat o serie de măsuri privind asigurarea de hrană, apă şi adăpost, prin 

cultivarea suprafeţelor din fondul forestier destinate acestui scop, conservarea sau refacerea 

instalaţiilor vănătoreşti necesare ocrotirii, observării, pazei vânatului precum şi exercitării vânătorii. 

La păstrăv de consum cantitatea de 10 tone provine din valorificarea păstrăvului direct de la 

Pastrăvăria Roşcani  către agenţii economici locali. 
  

3. Profit 
  

 La 31.12.2016 s-au realizat venituri totale de 53505 mii lei. Cheltuielile înregistrate au fost 

de 43080 mii lei. Profitul brut obţinut este de 10425 mii lei. Menţinerea cheltuielilor la un nivel 

optim este una din măsurile avute în vedere de către conducerea direcţiei. 
 

4. Investiţii 
 

În anul 2016, DS Hunedoara a realizat investitii in valoare de 11606,39 mii lei, astfel: 

 

Nr. 

crt 
Obiective de investiții finanțate din: Realizat 

1 fonduri proprii 981.66 

2 fonduri buget  3363.22 

3 alte fonduri (accesibilizare) 7261.51 

Total 11606.39 
 

Din fonduri proprii s-au realizat: 

- Modernizare instalaţie de udat la pepinierea Poiana Rachiţelii – Ocolul Silvic Dobra; 

- Imprejmuire la Parcul de zimbrii Slivuţ – Ocolul Silvic Retezat; 

- Modernizare sediu de depozit Grădişte – Ocolul Silvic Grădişte; 

- Modernizări la Cabana de muncitori Parosita si Cabana de muncitori Vl. Brad – Ocolul 

Silvic Brad; 

- Modernizare la sediu D.S. Hunedoara; 

- Modernizări la Cantoanele Cazănesti – Ocolul Silvic Brad, Veţel – Ocolul Silvic Simeria, 

Topliţa – Ocolul Silvic Hunedoara; 

- Modernizări la sediile de ocoale Pui, Ilia; 

- S-au achitat rate de leasing si contracte din anii anteriori; 

- S-a achizitionat un buldoexcavator. 
 

Din fonduri bugetare s-au executat lucrări de construcţii la obiectivele:  

- Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Jiul de Est (finalizat) – Ocolul Silvic Petroşani; 

- Drumul Forestier Sibişel – Ocolul Silvic Geoagiu;  

- Drumul Forestier Voievodul – Ocolul Silvic Petroşani; 

- Drumul Forestier Vl. Zlaşti – Ocolul Silvic Hunedoara. 
 

Din fondul de accesibilizare s-au realizat lucrări la următoarele drumuri forestiere:  

- Tomnatec – Ocolul Silvic Brad (finalizat); 

- Iazuri – Ocolul Silvic Dobra; 

- Prislop Lupşa – Ocolul Silvic Geoagiu; 

- Deal Deluţ – Ocolul Silvic Geoagiu; 

- Fetiţa Mare – Ocolul Silvic Petroşani, Bârlogu Mare – Ocolul Silvic Petroşani 
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5. Lucrările de îngrijire în arborete tinere 

 

INDICATOR PROGRAM (ha) REALIZARI (ha) 

Degajări 416 439 

Curăţiri 563 565 

Rărituri 2541 1981 

TOTAL 3520 2985 

 

Măsurile luate la nivelul Direcţiei Silvice Hunedoara în vederea executării lucrărilor de 

tăieri de îngrijire au fost următoarele : 

- alegerea momentului optim de intervenţie, corelat cu starea de vegetaţie din teren, astfel 

încât efectul tehnic silvicultural să fie maxim şi să se evite intervenţiile repetate la intervale 

scurte de timp; 

- reducerea cheltuielilor la lucrările de curăţiri, prin reducerea unor faze de lucru în cazul în 

care nu se poate realiza valorificarea materialului lemnos; 

- folosirea cu prioritate a forţei de muncă proprii (personal tehnico-ingineresc) 

 

6. Punerea în valoare a masei lemnoase 

 

Programul lucrărilor de evaluare a masei lemnoase pe anul 2016 a fost de 320 mii m.c, 

realizându-se o cantitate de  350 mii m.c. 

 

7. Regenerarea pădurilor 

 

Programul initial de regenerare a padurilor a fost de 316 ha, din care 176 regenerari naturale 

si 140 ha de împăduriri. Realizările totale la regenerarea pădurilor pe anul 2016 s-au cifrat la 404 

ha, cu o depăşire de 88 ha. la regenerări naturale. 

În cadrul campaniei de împăduriri din primavară au fost plantaţi un număr  de 1085 mii buc. 

puieţi forestieri . 

Au fost luate toate masurile tehnice, economice si financiare necesare pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a campaniei de împaduriri si a realizării culturilor din pepiniere. 

 

8. Paza şi protecţia pădurilor 

 

La sfârşitul anului 2016 suprafaţa gospodărită de către Direcţia Silvică Hunedoara a fost de 

204972 ha, din care 151.937 ha. fond forestier de stat şi 53.035 ha. fond forestier administrat pe 

bază de contracte de administrare şi pază. 

Activitatea de pază la nivelul cantoanelor silvice s-a desfăşurat prin personal de teren, 

respectiv pădurari şi şefi de district. S-au iniţiat acţiuni de pază concretizate prin patrulări ale 

personalului silvic de la ocoale şi direcţie, precum şi controale comune cu organele de poliţie.  

S-au efectuat un număr de 2619 acţiuni de control al circulaţiei materialului lemnos. 

Rezultatul acestor acţiuni s-a concretizat în confiscarea a  451 m.c. material lemnos, 27 pomi de 

Crăciun şi 106 contravenţii aplicate. 

Au fost efectuate 2864 controale de fond şi 22 controale parţiale, fiind imputat 

personalului gestionar un volum de 301 m.c. S-a acordat riscul normal al serviciului pentru 71 m.c. 

din care, 14 m.c.fond forestier de stat- valoare 3725 lei şi 57 m.c. fond forestier privat- valoare 

13327 lei, valoarea totală a pagubei fiind de 17052 lei. Pentru tăieri ilegale de arbori au fost 

întocmite 14 acte de infracţiune pentru un volum de 523 m.c. şi 8 contravenţii silvice pentru un 

volum de 6 m.c. la care au fost aplicate amenzi în valoare de 6100 lei. 
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a.5.GARDA FORESTIERĂ 
 

 

Atribuţiile principale  ale Gărzii Forestiere Judeţene Hunedoara, stabilite prin HG nr. 

743/2015 sunt grupate în două categorii şi anume: 

1. Atribuţii în domeniul managementului activităţilor  de silvicultură şi vânătoare. 

2. Atribuţii în domeniul controlului regimului silvic şi controlului activităţii de vânătoare. 

 

1. Managementul activităţilor de silvicultură şi vânătoare 

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor din acest domeniu, Garda Forestieră Judeţeană Hunedoara a 

întreprins în anul 2016 următoarele acţiuni specifice: 

- Pe măsura aplicării legilor fondului funciar a fost actualizată evidenţa fondului forestier şi a 

vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier pe localităţi, proprietari şi deţinători. 

- S-a participat la toate şedinţele comisiei tehnice şi a comisiei judeţene  de fond funciar. 

- În anul 2016 a fost regenerată o suprafaţă de 44 ha în fond forestier altul decât cel al statului. 

- Au fost verificate în teren toate actele de punere în valoare întocmite pentru deţinătorii de 

fond forestier şi vegetaţie din afara fondului forestier a căror aprobare intră în competenţa 

Gărzii Forestiere Timişoara. 

- În baza HG nr. 470/2014,  în anul 2016 au fost verificate documentaţiile prezentate şi au fost 

emise un număr de 325 acorduri de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special. 

 

2. Activitatea de control al regimului silvic  

 

În activitatea de control al regimului silvic care reprezintă o pondere importantă, realizările  

anului 2016 în dinamică faţă de anul 2015, se prezintă astfel: 
 

 Controale de fond în cantoane silvice 
 

 

Număr controale 

 

 

Volumul arborilor 

tăiaţi ilegal 

descoperiţi 

- mc - 

Valoarea arborilor 

tăiaţi ilegal 

- mii lei - 

Infracţiuni silvice constatate 

Număr Valoare prejudiciu 

- mii lei - 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

298 203 68 4882 1656 34 1142 449 39 80 71 89 1118 435 39 

 

 Controale la exploatare şi reprimiri parchete de masă lemnoasă 
 

Număr controale Sancţiuni contravenţionale aplicate 

Număr Valoarea amenzilor aplicate 

- mii lei - 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

175 166 95 27 54 200 61 76 125 

 

 Controale la circulaţia materialelor lemnoase şi comercializarea lemnului 
 

Număr controale Volum material lemnos 

confiscat 

- mc - 

Sancţiuni contravenţionale aplicate 

Număr Valoarea amenzilor 

aplicate 

- mii lei. - 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

98 141 144 70 55 79 34 46 135 111 129 116 
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 Controale la instalaţiile de debitat lemn rotund în cherestea 

 
Număr controale Volum material lemnos 

confiscat 

- mc - 

Sancţiuni contravenţionale aplicate 

Nr. Valoarea amenzilor 

aplicate 

- mii lei. - 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

% 

194 282 145 14 550 393 128 160 125 610 392 64 

 

 Activitatea cinegetică  

 

În cursul anului 2016 au fost efectuate 12 controale de fond pe fondurile cinegetice în teren 

și birou, 7 verificări privind autorizaţiile de vânătoare, 6 controale privind licenţierea asociaţiilor de 

vânătoare, aplicându-se 6 sancţiuni contravenţionale cu o valoare de 1500 lei. 

De asemenea, personalul Gărzii Forestiere Judeţene Hunedoara a fost angrenat în rezolvarea 

a 47 petiţii şi sesizări, din care 5 pe linie de vânătoare. 
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2.4. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI ȘI NIVELUL DE 

INFRACȚIONALITATE LA NIVELUL JUDEȚULUI 
 

 

a.1.POLIȚIA 

 

 
  În anul 2016, activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara a fost focalizată 

pe îndeplinirea celor patru obiective ale Poliţiei Române, precum şi a celor stabilite în Strategia 

Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015 – 2020.  

  Concentrată pe oferirea unui serviciu public poliţienesc de calitate, Poliţia hunedoreană şi-a 

stabilit obiectivele, necesare îndeplinirii misiunii cu care a fost învestită, astfel: 

- creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea 

patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa  rutieră; 

- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi destructurarea grupărilor 

infracţionale; 

- asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, 

contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor 

publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

- asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, 

contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor 

publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene. 

 

1. Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice  
 

Pe linia ordinii şi siguranţei publice, s-a continuat colaborarea cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Hunedoara, ca partener tradiţional în domeniul combaterii infracţionalităţii stradale, prin 

punerea în aplicare a Ordinului nr.60/2010 privind organizarea si executarea activităţilor de 

menţinere a ordinii şi siguranţei publice, a Dispoziției Adjunctului Șefului Departamentului Ordine 

și Siguranță Publică nr. I/1226/06.05.2010 pentru aprobarea Metodologiei de punere în aplicare a 

Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.60/02.03.2010. La nivelul conducerilor I.P.J. 

Hunedoara şi I.J.J. Hunedoara, a fost stabilit modul de cooperare între cele două instituţii, a fost 

completat și actualizat Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Judeţului Hunedoara. 

 

În anul 2016 au fost organizate un număr total de 2.703 patrule mixte polițist-jandarm, dintre 

care 1.006 patrule mixte pedestre şi 1.697 patrule mixte auto. 

Au fost organizate în comun un număr total de 719 acțiuni, dintre care 613 pentru asigurarea 

măsurilor de ordine cu ocazia unor manifestări cu caracter religios, comemorative, cu caracter 

sportiv și cultural-artistice, manifestări de protest, și 106 acțiuni pentru prevenirea și combaterea 

infracțiunilor stradale și a faptelor antisociale, față de 325 în anul 2015.  

            S-a intervenit la 1.086 evenimente, din care 784 sesizate prin SNUAU 112, 14 sesizate din 

oficiu și 288 sesizate prin dispecerat, față de 1.086 în anul 2015.  

 S-a constatat faptul că, în anul 2016 au fost aplicate în comun 1.360 sancţiuni 

contravenţionale, din care 1175 la Legea nr. 61/1991 rep., 137 la O.U.G nr.195/2002, 6 la Legea nr. 

12/1990, 20 la O.U.G nr.97/2005 și 22 sancțiuni contravenționale la alte acte normative, în valoare 

totală de 197.770 lei, cu 628 sancțiuni contravenționale mai mult față de anul 2015 când au fost 

aplicate 732  sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 197.770 lei.       

La nivelul judeţului Hunedoara, în perioada analizată au fost constatate de către patrulele 

mixte un număr de 93 infracțiuni flagrante. 

Poliţiştii structurilor de ordine publică din cadrul I.P.J. Hunedoara au acţionat în anul 2016 

în vederea realizării obiectivului specific structurilor de ordine publică, respectiv asigurarea ordinii 
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publice și a siguranței cetățeanului, în scopul realizării direcțiilor de acțiune stabilite în Planul de 

acțiuni al I.P.J. Hunedoara pentru îndeplinirea obiectivelor generale și specifice în anul 2016. 

În anul 2016, pe raza judeţului Hunedoara au fost sesizate 406 infracţiuni stradale faţă de 

504 sesizate anul anterior. 

Comparativ se constată o scădere cu 98 a infracţiunilor stradale sesizate, ceea ce reprezintă 

-19,44% faţă de anul 2015. 

 Dintre cele 406 de infracţiuni stradale sesizate, un număr de 384 infracţiuni au fost sesizate 

în mediul urban şi 22 în mediul rural, 296 comise noaptea şi 110 comise ziua, din acestea un număr 

de 14 infracțiuni au fost constatată în flagrant. 

 

 Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii 

 

        În scopul rezolvării problemelor cu impact direct asupra vieţii sociale, creării unui climat de 

siguranţă publică şi îmbunătăţirii calităţii vieţii în municipiile şi oraşele din judeţul Hunedoara, 

desfăşoară activităţi specifice poliţiei de proximitate un număr de 69 poliţişti (1 ofiţer în cadrul 

Serviciului de Ordine Publică şi 68 agenţi).  

  În anul 2016 polițiștii de proximitate din cadrul I.P.J. Hunedoara, au colaborat și desfășurat 

activități preventive împreună cu polițiști de prevenire în cadrul a două programe naționale: 

„Programul privind prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului” și „Programul de prevenire a 

deincvenței juvenile”, rezultatele obținute fiind înaintate trimestrial C.A.P.C.  

 

 Siguranţa în şcoli 

 

Analizând infracționalitatea înregistrată în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Hunedoara în anul școlar 2015-2016, se constată faptul că au fost sesizate 

42 fapte penale,  34 au fost comise în mediul urban și 8 în mediul rural, 22 au fost comise în școli 

generale și 20 în unități liceale, din care 29 au fost cu autori necunoscuți și 13 cu autori cunoscuți, 

20 au fost loviri, 17 furturi, 1 infracțiune de port fără drept de obiecte periculoase,  1 infracțiune de 

viol, 1 infracțiune de însușire a bunului găsit și 1 infracțiune la Legea nr. 535/2004 (amenințare cu 

bombă), 1 infracţiune de fals material în înscrisuri oficiale, 36 fapte fiind înregistrate în incinta 

unităților școlare și 6 fapte în zona adiacentă acestora. 

În anul școlar 2015/2016, în zona adiacentă unităților școlare preuniversitare au fost 

instituite un număr mediu zilnic de 64 patrule. Totodată s-a participat la un număr de 498 ședințe cu 

cadrele didactice/ cu părinții și au fost desfășurate un număr de 1024 activități de prevenire în 

cadrul orelor de curs.   

Au mai fost organizate 332 de acțiuni, din care 102 pentru prevenirea absenteismului școlar, 

44 pe linia respectării regimului circulației rutiere şi 186 alte genuri de acţiuni (pe linia Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a H.G. 128/1999 

privind  unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor). 

În urma acestor activităţi au fost aplicate un număr de 177 sancțiuni contravenționale în 

incinta şi zona adiacentă  unităților școlare, 84 la Legea nr. 61/1991 şi 93 la alte acte.  

 

2.  Managementul poliţiei rutiere 

 

Unul dintre aspectele urmărite de către efectivele de poliție rutieră, a fost combaterea 

fenomenului infracțional înregistrat pe drumurile publice din județul Hunedoara. Astfel, în decursul 

anului 2016 au fost constatate un număr de 1.053 infracțiuni. 

Pentru asigurarea ordinii și siguranței rutiere pe rețeaua de drumuri din competența 

Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, au fost aplicate un 

număr 49.119 sancțiuni contravenționale. 
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În anul 2016 efectivele de poliție rutieră au participat la un număr de 1.817 acțiuni din care :  

- 334 pentru combaterea nerespectării limitelor legale de viteză;  

- 188 pentru depistarea și sancționarea abaterilor săvârșite de către pietoni; 

- 191 pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu acordă prioritate de 

trecere pietonilor angajați regulamentar în traversarea drumului public; 

- 111 acțiuni cu mai multe obiective pentru diminuarea riscului rutier. 

 

 Evoluția riscului rutier în anul 2016 comparativ cu anul 2015, ( pe cei trei indicatori de 

evaluare ), este următoarea: 

 

Dinamică 2016 2015 
Trend / 

Dif. 
Procentaj 

Accidente grave 213 197       16 8,1 % 

Morți 39 46       -7 -15,2 % 

Răniți grav 227 202       25 12,4 % 

 

 
 

 Reprezentarea procentuală a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere / 

total accidente grave comise în anul 2016 

 

 
 

 
Referitor la riscul rutier, Serviciul Rutier Hunedoara, prin măsurile întreprinse, a reușit 

realizarea principalului indicator profesional stabilit prin Programul de Acțiune al Poliției  

Rutiere pentru perioada 2012-2016 elaborat de IGPR - DR și Comunicarea finală a Comisiei 

Europene intitulată  „Pentru un  Spațiu European de Siguranță Rutieră - Orientări Pentru Politica 

de Siguranță Rutieră 2010-2020”, respectiv diminuarea procentuală a numărului persoanelor 

decedate astfel în cât în anul 2020 să se înregistreze o scădere cu 50%. 
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Astfel, raportat la anul de referință 2010, în anul 2016 cei trei indicatori de analiză a 

riscului rutier au înregistrat următorul trend:  

- scade cu 20,8% numărul accidentelor rutiere grave;  

- scade cu 40,0% numărul persoanelor decedate; 

- scade cu 11,7% numărul persoanelor rănite grav.  

 

3. Combaterea fraudelor economico-financiare 

 

 La nivelul judeţului, în conformitate cu prevederile hotărârii C.S.A.T. nr. 69/2010, este 

constituit Grupul de Lucru Operaţional pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, 
protejării bugetului consolidat al statului şi asigurarea stabilităţii şi competitivităţii mediului de 

afaceri, grup care asigură colaborarea între principalele instituţii ale judeţului Hunedoara cu atribuţii 

în combaterea evaziunii fiscale. 

 Având în vedere evoluţia situaţiei operative la nivelul judeţului, în cursul perioadei analizate 

au fost stabilite ca domenii prioritare de acţiune: domeniul construcţiilor, domeniul produselor 

energetice, al produselor agroalimentare, activităţile ilicite în domeniul comercializării produselor 

din tutun  şi comercializarea materialului lemnos. 

 

4. Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă 

 

      În anul 2016, infracţiunile contra persoanei au înregistrat o scădere cu 2,60%, de la 4652 la 

4531 (-121), iar infracţiunile contra patrimoniului au scăzut cu 7,34% de la 7223 la 6693 (-530). 

 În domeniul protejării Patrimoniului Cultural Naţional, au fost recuperate 3200 

documente sustrase din colecţia dr. Petru Groza, în dosarul penal,  3 statuete antice şi o cupă 

metal din perioada romană, 3 monede koson din aur, 223 bunuri arheologice şi 24 monede 

romane şi dacice.  

 De asemenea, au fost confiscate 13 detectoare de metale . 

 

5. Noile ameninţări la adresa siguranţei naţionale şi a cetăţeanului 

 

Noile ameninţări îşi găsesc forme tot mai bine reflectate în realitatea existentă, 

manifestându-se prin: profesionalizarea modului de operare (sistemul de comunicare şi deplasare 

rapidă, studiul calificat al obiectivului, neutralizarea sistemelor de pază şi alarmare electronică, 

măsuri de contracarare a identificării prin dezinformare, false identităţi, distrugeri de probe, crearea 

de alibiuri); gravitatea consecinţelor: distrugeri uriaşe, inducerea sentimentului de insecuritate, 

panica socială, pierderi de vieţi omeneşti; ierarhizarea structurilor de subordonare în mediile 

criminale (conducerea acţiunii, împărţirea profitului, reinvestirea profitului); utilizarea şantajului, 

până la cele mai înalte niveluri sociale. 
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a.2.JANDARMERIA 

 

 
În anul 2016, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara a continuat 

activitatea de modernizare, circumscrisă între coordonatele conceptuale, structurale şi funcţionale 

ale Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea scopului fundamental de garant al respectării legii. 

 Activitatea jandarmilor hunedoreni a vizat intensificarea misiunilor specifice prevăzute de 

lege, în special în domeniul gestionării adunărilor publice şi asigurării O.P., prin protecţia 

participanţilor şi prevenirea tulburării ordinii de drept, de menţinere a ordinii publice, atât 

independent cât şi împreună cu colegii poliţişti, în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii pe 

întreg cuprinsul judeţului şi creşterea siguranţei cetăţeanului.  

În anul 2016 jandarmii hunedoreni au executat 1.480 misiuni de asigurare a ordinii 

publice cu ocazia manifestaţiilor de protest, cultural-artistice, sportive, religioase, electorale 

desfăşurate pe domeniul public şi pe timpul vizitelor oficiale. 

Semnificativ este faptul că pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice nu au fost 

înregistrate tulburări grave a ordinii de drept ori confruntări violente între participanţii la 

manifestările publice şi forţele de ordine. 

De asemenea, jandarmii au executat 230 acţiuni de intervenţie, care au constat în acţiuni de 

salvare - evacuare a persoanelor din zona montană, aplanarea unor conflicte, constatarea unor fapte 

ilegale sau asigurarea măsurilor de ordine în zonele în care se aflau produse periculoase. Numărul 

acțiunilor de intervenție a crescut cu 160 % față de anul precedent. 

Tot în această perioadă, jandarmii au executat 9.431 misiuni de menţinere a ordinii 

publice, în creştere cu 42,5% faţă de anul precedent. Din acestea, 2.703 au fost patrule mixte 

polițist-jandarm. Numărul patrulelor mixte a fost cu 115 % mai mare față de anul precedent. 

Aplicarea conceptului de patrule mixte poliţie-jandarmerie, concomitent cu utilizarea 

patrulelor independente de jandarmi în sistem integrat a avut un rol important în creșterea gradului 

de siguranţă al cetăţenilor. Astfel, în anul 2016, a continuat scăderea infracţionalităţii stradale, 

faţă de anul precedent cu 19,45 %. 

Totodată, IJJ Hunedoara s-a implicat activ și în vederea asigurării unui climat de ordine şi 

siguranţă în zona instituţiilor de învăţământ, unde au fost executate peste 1.300 de acţiuni 

independente la cele 32 de licee şi şcoli generale date în responsabilitate. 

Jandarmii au executat peste 3.250 misiuni de menţinere a ordinii publice în staţiuni 

montane, pe trasee turistice şi staţiunea balneară Geoagiu Băi, în creștere cu 30% față de anul 

precedent. 

Jandarmii montani au desfăşurat independent sau împreună cu salvamontiştii 57 acţiuni de 

căutare şi salvare / evacuare a 86 persoane aflate în dificultate în zona montană. 

Pe timpul misiunilor executate, jandarmi au constatat 356 fapte de natură penală cu 357 

autori identificaţi. Dintre acestea 233 fapte de natură penală au fost constatate în cadrul 

dispozitivelor independente, iar 123 au fost constatate în comun cu efectivele de poliţie și alte 

instituții.  

Jandarmii au aplicat 3.386 sancţiuni contravenţionale, valoarea acestora fiind de peste 

840.000 lei.  Numărul sancțiunilor contravenționale este cu 17 % mai mare față de anul precedent. 

În aceiaşi perioadă, jandarmii au executat 1.429 mandate de aducere, emise de către 

instanţele de judecată sau parchetele de pe lângă acestea, cu 11 % mai mult faţă de anul precedent. 

De remarcat este că această creștere a numărului de mandate transmise spre executare jandarmilor 

se adaugă la creșterea de 19 % realizată în anul 2015.   

În perioada analizată au fost asigurate cu pază şi protecţie 896 transporturi de produse cu 

caracter special. De asemenea, a fost asigurată paza şi protecţia la 60 de transporturi de bunuri 

şi valori, în creştere cu 9 % faţă de anul precedent. Totodată s-a asigurat şi paza la 928 transporturi 

de corespondenţă clasificată, în cooperare cu Direcţia Judeţeană de Informaţii Hunedoara. 

În perioada de referinţă, prin sistemul unic de urgenţă „112” s-au înregistrat peste 5400 

apeluri primite de jandarmi, cu  17,7 % mai mult faţă de anul precedent. Totodată s-a înregistrat şi 
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o creştere cu 84,7 % a numărului intervenţiilor executate de jandarmi ca urmare a sesizărilor la 

numărul de urgenţă „112”. 

 

 Proiecte în derulare 

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara este iniţiator sau contribuie la  mai multe 

proiecte aflate în curs de derulare cum ar fi: 

- Planul de colaborare între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Decebal” Hunedoara, 

Asociaţia Rangerilor din România şi R.N.P. – Romsilva – Administraţia Parcului 

Naţional “Retezat” R.A. 

- Acordul de Parteneriat pentru constituirea „Parteneriatului pentru dezvoltarea şi 

promovarea destinaţiei de ecoturism Ţara Haţegului - Retezat” 

- Proiectul Life  +  „Îmbunătăţirea conectivităţii mediului natural pentru urs şi lup printr-o 

reţea naturală de situri Natura 2000 în România” 

 

În cel de-al treilea an de când Jandarmeria Română a devenit partener alături de Fauna & 

Flora International din Marea Britanie, Asociaţia Zarand şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climaterice în proiectul Life + Connect Carpathians, I.J.J. Hunedoara prin efectivele Postului 

jandarmi montan Vaţa de Jos a executat peste 260 de misiuni, în urma cărora au fost constatate 

23 fapte de natură penală şi aplicate 119 sancţiuni contravenţionale. 

Ca un rezultat al activităţilor desfăşurate în comun de factorii interesaţi în managementul 

resurselor naturale pentru elaborarea şi implementarea măsurilor de conservare la nivel regional a 

fost elaborată şi aplicată Procedura operaţională privind modul de acţiune a instituţiilor 

responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de animalele (mamifere) sălbatice 

periculoase. Acest document de lucru a fost elaborat pentru prima dată în ţara noastră la nivelul 

judeţului Hunedoara şi a fost preluat de Ministerul Mediului pentru aplicare la nivel naţional. 

De asemenea, în cursul anului 2016 s-au desfăşurat 3 întâlniri periodice de evaluare şi 

analiză a activităţii desfăşurate în cu partenerii în cadrul proiectului, precum şi vizita Excelenței 

Sale domnul Paul BRUMMELL, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 

în România, care şi-a arătat interesul pentru acest proiect, pe care l-a caracterizat ca fiind o 

„activitate bună făcută de Jandarmerie pentru români şi România”.  

 

 Protejarea monumentelor istorice – situl arheologic Sarmizegetusa Regia 
 

În ceea ce priveşte acest proiect putem spune că este o reuşită deoarece a condus la creşterea 

gradului de siguranţă în zona sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, unde se desfăşoară un turism 

civilizat, deşi numărul turiştilor români şi străini ce au vizitat monumentul istoric a ajuns la peste 

60.000 în anul 2016.  

 

 Centrul Judeţean pentru Managementul Situațiilor de Urgență Hunedoara  
 

Acesta şi-a demonstrat eficienţa gestionării situaţiilor de urgenţă şi a tuturor evenimentelor şi 

situaţiilor de interes operativ ce au apărut la nivelul judeţului în sistem integrat, în cadrul unei 

structuri operaţionale comune. 
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a.3.SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 
  

În anul 2016, activitatea desfăşurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu 

de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, a avut stabilite şi a realizat următoarele obiective: 
 

1.Creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor și activităţii socio-economice de pe 

teritoriul judeţului 
 

Activităţile desfăşurate de I.S.U. Hunedoara, pe parcursul anului 2016 au contribuit la 

menţinerea sub control, la un nivel acceptabil, al riscurilor identificate, implicând măsuri şi acţiuni 

concrete pe următoarele domenii: prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă. 
 

 Activitatea de prevenire 

Formele activităţii de prevenire au constat în coordonare, îndrumare, control, acordare de 

asistenţă tehnică de specialitate, precum şi avizarea – autorizarea privind securitatea la incendiu şi 

protecţie civilă şi s-a materializat în cele 2483 controale de prevenire în care au fost cuprinşi 727 

operatori economici, 1533 instituţii, 116 obiective de investiţii, 15 obiective supuse controlului 

activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 

28 construcţii hidrotehnice şi 64 controale la localităţi.  

Numărul de controale de specialitate a crescut cu 56 % faţă de anul 2015 (1582 controale) şi 

a scăzut cu 20% faţă de 2014 (3092 controale). Creşterea numărului de controale se datorează 

faptului că, în anul 2016, au fost executate acţiuni de control la toate incintele care au vizat 

procesele electorale din 2016, atât la alegerile parlamentare cât şi pentru cele locale.   

Astfel, la nivel naţional, Inspecţia de Prevenire din cadrul ISU Hunedoara s-a situat pe locul 

II la numărul de controale/inspector, media numărului de controale raportat la numărul de inspectori 

cu atribuţii de control fiind de 84.  
 

 

CONTROALE DE PREVENIRE EXECUTATE 
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Tip controale Nr. 

controale 

2016 

Procent 

faţa de 2015 

Procent 

faţa de 2014 

Nr. controale 

2015 

Nr. controale 

2014 

Operatori economici 727 - 27 % -14,2 % 994 847 

Instituţii 1533 +388% -22,5 % 314 1978 

Obiective de investiţii 116 - 27 % -16,5 % 159 139 

Obiective SEVESO 15 -17 % -28 % 18 21 

Construcţii hidrotehnice 28 +211% +75% 9 16 

Localităţi 64 -25% -29 % 85 90 



147 

 

Totodată s-au desfăşurat 51 activităţi de audit, pe baza referatelor de supraveghere la  

persoane  juridice care prestează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum şi de 

verificare a unor probleme specifice privind supravegherea pieţei în domeniul produselor pentru 

construcţii, mai mult cu 70% decât în 2015 (30 audituri) şi mai puţin cu 17% decât în 2014 (64 

audituri). 

Pe timpul controalelor au fost constatate 4205 deficienţe, dintre acestea fiind soluţionate 

1604. Numărul deficienţelor constatate a scăzut cu 4% faţă de 2015 respectiv 11% faţă de 2014 în 

anii anteriori fiind constatate 4392 respectiv 4722 deficienţe 

La nivel naţional inspecţia de prevenire a ocupat locul al III-lea în ceea ce priveşte 

deficienţele soluţionate pe timpul controalelor 

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 1843 sancţiuni contravenţionale, faţă de 2408 în 

anul 2015, respectiv 2247 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere de 23,5% respectiv 18% faţă de 

anii anteriori Sancţiunile aplicate în 2016 reprezintă 330 amenzi contravenţionale în cuantum de 

1.014.602 lei şi 1513 avertismente. 

Din totalul de 330 amenzi contravenţionale, 319 amenzi contravenţionale au fost aplicate la 

încălcări ale legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor, în cuantum de 946.103 lei, iar 11 

amenzi contravenţionale au fost aplicate la încălcări ale legislaţiei privind protecţia civilă, în 

cuantum de 67.800 lei.  
 

Situaţia detaliată a sancţiunilor contravenţionale, comparativă pe ultimii trei ani 

Tip controale 
Nr. 

2016 

Procent 

faţă de 2015 

Procent 

faţă de 2014 

Nr. 

2015 

Nr. 

2014 

Total amenzi 330 - 42% - 1% 566 333 

Cuantum total 1.014.602 - 52% +63% 2.105.605 619.400 

Total avertismente 1.513 - 18% - 21% 1.842 1.914 

Amenzi privind apărarea împotriva 

incendiilor 
319 - 38 % +3% 516 308 

Cuantum 946.103 - 54% +58% 2.061.305 597.700 

Avertismente privind apărarea 

împotriva incendiilor 
1.399 - 20% +22% 1.745 1.789 

Amenzi privind protecţia civilă 11 - 78% - 56% 50 25 

Cuantum 67.800 +53% +212% 44.300 21.700 

Avertismente privind protecţia civilă 114 - 9% -9% 97 125 

 

 Activitatea de avizare – autorizare 

 

Activitatea de avizare – autorizare s-a concretizat prin emiterea unui număr de 136 avize 

faţă de 83 avize în 2015 (în creştere cu 63%) respectiv 105 în 2014 (în creştere cu 29%).  De 

asemenea au fost eliberate 102 autorizaţii de securitate la incendiu faţă de 77 autorizaţii în 2015 (în 

creştere cu 32%)  respectiv 69 în 2014 (în creştere cu 47%). 

S-au înregistrat 494 cereri de acordare asistenţă tehnică de specialitate în domeniul 

securităţii la incendiu şi protecţiei civile faţă de 276 cereri în anul 2015 (în creştere cu 79%)  şi 201 

cereri în 2014 (în creştere cu 146 %). 

Au fost avizate 34 de planuri de evacuare în situaţii de urgenţă mai mult cu 41% decât în 

anul 2015 (24 planuri) şi mai puţin cu 8% decât în 2014 (37 planuri) şi au fost eliberate un număr de 

92 de autorizaţii de transport deşeuri periculoase faţă de 113 în 2015, respectiv 93 în 2014, ceea ce 

reprezintă o scădere cu 9%, respectiv 1% faţă de anii anteriori.  

Astfel s-au desfăşurat 17 convocări, instruiri şi cursuri. Din totalul de 1014 persoane 

planificate pentru a participa la formele de pregătire organizate şi desfăşurate de Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, au participat 759  

persoane, ceea ce înseamnă un procentaj de 74,85%. 

 În cazul cursurilor organizate pe plan local de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, cu primarii de comune prezenţa a fost de 84,00%, cu 

mult peste procentajele anilor anteriori. 
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Pe timpul desfăşurării controalelor de prevenire, dar şi ca activităţi independente, s–au 

organizat şi desfăşurat 746 exerciţii de alarmare în caz de incendiu, 99 exerciţii de evacuare în 

situaţii de protecţie civilă şi 24 exerciţii de alarmare publică.   
 

Situaţia comparativă a exerciţiilor executate este prezentată 
 

 

Au fost executate un număr de 94 controale la serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 

mai puţin cu 26 % faţă de 2015 (121 controale) şi mai mult cu 8 % faţă de 2014 (87 controale).  De 

asemenea au fost executate 28 controale la serviciile private pentru situaţii de urgenţă mai puţin cu 

33 % faţă de 2015 (42 controale) şi 3% faţă de 2014 (29 controale). 
 

2.Capacitarea autorităţilor publice locale de a reacţiona eficient şi oportun, 

premergător şi pe  timpul manifestării tipurilor de risc 
 

Pentru gestionarea eficientă a efectelor fenomenelor meteorologice preconizate a se produce 

în urma atenţionărilor meteorologice emise de ANMH Bucureşti, au fost transmise, către 

componentele C.J.S.U., C.L.S.U., subunităţile inspectoratului şi obiectivele social – economice 

importante, un număr de 50 informări meteorologice fără cod, 30 atenţionări meteorologice cod 

galben, 24 atenţionări hidrologice cod galben, 5 avertizări hidrologice cod portocaliu, 103 

atenţionări de fenomene meteorologice periculoase imediate cod galben, 14 atenţionări de fenomene 

hidrologice periculoase imediate cod galben, 21 atenţionări de fenomene meteorologice periculoase 

imediate cod portocaliu, 3 atenţionări de fenomene hidrologice periculoase imediate cod portocaliu. 

Tip exerciţiu 
Nr. 

2016 

Procent faţă 

 de 2015 

Procent faţă 

de 2014 

Nr.  

2015 

Nr.  

2014 

Exerciţii de alarmare în caz de 

incendiu 

746 

 

-25% -36% 995 852 

Exerciţii de evacuare în situaţii 

de protecţie civilă 

99 

 

- 45% +65% 179 60 

Exerciţii de alarmare publică 24 -42% -27% 42 29 
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            Pentru antrenarea factorilor de decizie din conducerea Comitetelor Locale pentru Situaţii de 

Urgenţă, privind măsurile ce se impun a fi luate în urma înştiinţărilor primite de la Inspectoratul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi verificarea viabilităţii Planului de înştiinţare – alarmare 

judeţean, au fost organizate şi s-au desfăşurat 20 exerciţii de transmitere a mesajelor de înştiinţare 

despre pericolul privind producerea dezastrelor, pentru antrenarea Comitetelor Locale pentru 

Situaţii de Urgenţă din judeţul Hunedoara. 

 

 Deasemenea, în sens proactiv, se înscriu şi şedinţele membrilor CJSU care s-au întrunit în 

anul 2016 într-un număr de 2 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare, pe timpul cărora s-au 

analizat şi aprobat diferite măsuri şi acţiuni.  

 

 În conformitate cu Hotărârea nr. 2 din 04.10.2016 a Comitetului Naţional pentru Situaţii 

Speciale de Urgenţă, în vederea întocmirii Registrului Naţional de Capabilităţi, în luna octombrie 

2016 au fost înaintate către membrii CJSU Hunedoara documentele necesare a fi completate pentru 

a se introduce datele în aplicaţia informatică RO-RISK. 

 

În vederea dezvoltării unui comportament preventiv şi a creşterii nivelului de educaţie 

preventivă a populaţiei, la nivelul judeţului au fost organizate şi desfăşurate acţiuni specifice 

activităţii de informare preventivă. 

 Pe parcursul anului 2016, s-au continuat campaniile naţionale iniţiate de Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă, campania naţională de informare şi sensibilizare „Vreau să fiu 

voluntar”, campaniile naţionale de informare preventivă derulate în parteneriat cu  E-on România: 

„F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”, R.I.S.C. – Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale, 

R.I.S.C. – Siguranţa NU este un joc de noroc.  

Activităţile derulate în acest sens, s-au concretizat în desfăşurarea de acţiuni de informare 

preventivă în locuri/zone cu aflux de persoane, instituţii, operatori economici, unităţi de 

învăţământ, tabere şcolare, staţiuni turistice, centre comerciale, pieţe, acţiuni la care au participat 

adulţi, preşcolari, elevi, studenţi, fiind diseminate peste 37.000 de materiale cu caracter informativ 

(afişe, pliante, broşuri, flyere, foi volante, etc.). Au fost executate un număr de 1822 de instruiri în 

domeniul situaţiilor de urgenţă la operatori economici, instituţii şi localităţi din zona de competenţă 

faţă de 486 în  anul 2015 (o creştere cu 274 %) şi 2058 în anul 2014 (o scădere cu 12%). 

 Diseminarea materialelor cu caracter preventiv s-a făcut şi cu sprijinul mass-mediei locale, 

prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune, fiind difuzate, în regim pro-bono, 

mesajele audio şi spoturile video ale campaniilor „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”, R.I.S.C. – 

Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale, R.I.S.C. – Siguranţa NU este un joc de noroc, „Nu 

tremur la cutremur”.  

La nivelul Serviciului Protecţie, Pregătire şi Educaţia Preventivă a Populaţiei s-au 

desfăşurat toate activităţile prevăzute în planificarea anuală şi, suplimentar,  au fost executate o 

serie de acţiuni, ca urmare a ordinelor primite de la eşaloanele superioare. 

La nivelul judeţului Hunedoara, alarmarea populaţiei se realizează cu sirene electrice şi 

electronice dispuse astfel încât acestea să asigure alarmarea populaţiei din zonele posibil a fi 

afectate de producerea unor situaţii de urgenţă. 

Astfel pe teritoriul judeţului Hunedoara, la nivelul autorităţilor publice locale şi operatorilor 

economici sursă de risc, există amplasate 181 de sirene electrice şi electronice repartizate în teren în 

funcţie de tipurile de risc generatoare de situaţii de urgenţă şi de gradul de urbanizare a acestor 

localităţi. 

Acţionarea centralizată a acestora, nu este realizată în toate localităţile (municipii şi oraşe).  

În judeţul Hunedoara, în toate cele 69 localităţi sunt constituite servicii voluntare pentru 

situaţii de urgenţă.  

 Toate cele 69 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă au spaţii special amenajate pentru 

gararea autospecialelor (unde este cazul) şi depozitarea accesoriilor, echipamentelor şi utilajelor de 

primă intervenţie. 
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În anul 2016 un ofiţer din cadrul inspecţiei de prevenire a participat la faza naţională a concursului 

elevilor „Prietenii Pompierilor”, unde echipajul  şcolii gimnaziale Veţel a obţinut locul II. 

 

3.Reconsiderarea activităţilor de voluntariat în rândul comunităţilor, segment cu 

potenţial major în acordarea sprijinului în susţinerea acţiunilor de intervenţie 

 

          În categoria activităţilor de pregătire pentru intervenţie se înscriu şi exerciţiile cu forţe şi 

mijloace în teren organizate de trimestrial de ISU Hunedoara în scopul antrenării structurilor din 

cadrul CJSU în gestionarea unor situaţii de urgenţă complexe. Scenariile jucate pe timpul acestor 

exerciţii au fost: 

- trimestrul I - accident major pe căile de transport rutier soldat cu victime multiple, 

ocazie cu care a fost testat planul roşu de intervenţie; 

- trimestrul II – incendiu la monumente istorice, Castelul Corvinilor; 

- trimestrul III - incendiu la obiective industriale, SC Arcelor Mittal Steel; 

- trimestrul IV - incendiu la complexe comerciale, Shopping Center Deva. 

  Cu excepţia acestor exerciţii, organizate la nivel CJSU, structurile operative ale 

inspectoratului au desfăşurat lunar exerciţii cu forţe proprii la nivelul obiectivelor din raioanele de 

intervenţie repartizate.  

 Numărul de exerciţii executate în anul 2016 a scăzut faţă de anii anteriori datorită 

controalelor la obiective la care nu s-au putut executa exerciţii, respectiv secţii de votare, unităţi de 

alimentaţie publică etc.         

        

4.Creşterea capacităţii de reacţie şi eficientizarea acţiunilor de intervenţie pentru 

gestionarea  situaţiilor de urgenţă 

 

Misiunile de bază ale Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara” al 

judeţului Hunedoara sunt de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în 

vederea atingerii scopului principal de apărare a vieţii oamenilor, bunurilor şi mediului împotriva 

tipurilor de risc identificate în zona de competenţă. Îndeplinirea acestor misiuni a fost posibilă, prin 

efortul întregului personal, implicare deosebită, disciplină, pasiune, devotament şi spirit de 

sacrificiu.     

 Pe plan operativ, structurile de intervenţie coordonate de centrul operaţional judeţean au 

participat la un număr de 15.975 intervenţii, fiind înregistrată o creştere faţă de anul precedent cu 

19,17 %, media zilnică fiind de 44 intervenţii pe zi.  

Repartiţia numărului de intervenţie în funcţie de tipul acestora se prezintă astfel: 

- 10.410 intervenţii de prim ajutor calificat şi descarcerare (media zilnică fiind de 29 cazuri); 

- 340 intervenţii la incendii;  

- 248 incendii de vegetaţie uscată; 

- 761 intervenţii ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase respectiv 

inundaţii;  

- 874 intervenţii în alte situaţii de urgenţă;  

- 8 asanări ale terenului de muniţii rămase neexplodate din urma conflictelor armate; 

- 2026 acţiuni pentru protecţia comunităţilor; 

- 1308 acţiuni de asistenţă persoane. 
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Creşterea de 19,17% a numărului acţiunilor de intervenţie desfăşurate în anul 2016 s-a 

înregistrat ca urmare a desfăşurării misiunilor de recunoaştere în teren şi protecţie a comunităţii, 

materializate prin acţiuni de educare şi instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă, dar şi ca urmare 

a intervenţiilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele hidro-

meteorologice periculoase care s-au manifestat pe teritoriul judeţului Hunedoara în lunile iunie, 

iulie şi august. 

Acţiunile de protecţie a comunităţii s-au efectuat, în principal, conform direcţiilor de acţiune 

stabilite la nivel naţional şi au vizat obiective din domeniile învăţământ, cult, cultură, instituţii 

publice dar şi alţi operatori economici. 

Unul din obiectivele stabilite,la nivel naţional, prin Programul de guvernare din anul 2016, 

respectiv Strategia de dezvoltare a IGSU a constituit-o scăderea timpului mediu de răspuns dar şi 

scăderea timpului mediu de intervenţie.  

 

     La nivelul jud. Hunedoara s-a reuşit atingerea acestor deziderate, situaţia prezentându-se astfel: 

- Timpul mediu de răspuns pentru echipajele de stingere cu apă şi spumă la nivelul anului 

2016 a fost de 12,43 minute (13,51 minute înregistrat în anul 2015); 

- Timpul mediu de răspuns pentru echipajele SMURD la nivelul anului 2016 a fost de 09,37 

minute (10,11 minute înregistrat în anul 2015); 

- Timpul mediu de intervenţie pentru echipajele de stingere cu apă şi spumă la nivelul anului 

2016 a fost de 92,15 minute (133,31 minute înregistrat în anul 2015); 

- Timpul mediu de intervenţie pentru echipajele SMURD la nivelul anului 2016 a fost de 

21,18 minute (23,17 minute înregistrat în anul 2015); 
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     Situaţia privind timpul de răspuns la incendiile produse în mediul urban / rural se prezintă astfel:  

- Timpul mediu de răspuns la incendii în mediul urban – 7,42 min.  

- Timpul mediu de răspuns la incendii în mediu rural – 23,07 min.  

 

O situaţie aparte o constituie scăderea numărului persoanelor decedate rezultate în urma 

incendiilor, numărul înregistrat în 2016 fiind de 5 persoane decedate (6 persoane decedate în anul 

2015, din care 3 copii). 

 

          În perioada 26.05-23.06.2016 din cauza precipitaţiilor abundente şi a scurgerilor de pe 

versanţi pe raza judeţului Hunedoara s-au produs inundaţii care au afectat următoarele localităţi, 

astfel: 

- 26.05.2016, s-au produs inundaţii în comuna Rapoltu Mare, sat Rapoltu Mare, comuna 

Turdaş, sat Spini, comuna Mărtineşti, satul Mărtineşti,  satul Jeledinţi, oraşul Călan, satul 

Valea Sângeorgiului;  

- 30.05.2016, s-au produs inundaţii în municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, zona 

Buituri, comuna Pui, comuna Băcia, sat Băcia, oraş Simeria, satul Bârcea Mare, municipiul 

Deva, satul Bârcea Mică şi Cristur, comuna Peştişu Mic, satul Mânerău;  

- În perioada 14.06-16.06.2016 fenomenele hidrometeorologice periculoase s-au manifestat în 

Deva, Simeria, Crişcior, Brad, Băiţa, Mărtineşti, Bucuresci şi Peştişu Mic, iar în perioada 

19.06-22.06.2016 în Geoagiu, Romos, Baru Mare, Petroşani, Lupeni, Petrila, Aninoasa.  

Pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative produse  datorită precipitaţiilor abundente şi 

a scurgerilor de pe versanţi, s-a acţionat,  în vederea evacuării apei, în toate localităţile afectate, de 

către forţele din structura inspectoratului. 

Pe perioada manifestării fenomenelor periculoase,  la nivelul inspectoratului  a fost activat 

CJCCI Hunedoara, pentru o coordonare unitară a situaţiilor de urgenţă produse în jud. Hunedoara. 

În perioada 15-23.06.2016, la nivelul zonei de competenţă au sosit  forţe şi mijloace în 

sprijin, conform urgenţei a III din cadrul ISU Alba, ISU Bihor, ISU Gorj, ISU Sibiu, ISU Timiş şi 

ISU Caraş-Severin. 

 

5.Activitatea de informare și relaţii publice 

 

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara a transmis, în perioada supusă evaluării, 192 

comunicate de presă către mass-media locală şi corespondenţii, în judeţul Hunedoara, ai posturilor 

de televiziune şi publicaţiilor centrale precum şi către publicaţiilor on-line. În urma acestei 

activităţi, intervenţiile sau evenimentele organizate de I.S.U. Hunedoara au fost  redate în 3.917 

postări, articole şi ştiri de televiziune şi radio, dintre care 440 au fost pozitive, polarizarea pozitivă a 

materialelor de presă fiind constantă. În intervalul evaluat, în mass-media, nu a apărut niciun articol 

cu conotaţie negativă.  

De asemenea, s-a participat la 35 emisiuni de televiziune şi radio, transmise de posturile 

locale sau regionale. În cadrul acestora s-au abordat subiecte având ca tematică managementul 

situaţiilor de urgenţă şi pregătirea populaţiei.  

Comunicatele transmise către mass-media au făcut referire, în primul rând, la subiectul de 

maxim interes pentru reprezentanţii săi – operaţiunile de gestionare a situaţiilor de urgenţă. 

Astfel, mediatizarea acţiunilor la incendii, inundaţii, accidente, asanări de muniţie, precum şi 

a altor situaţii de urgenţă la care au participat pompierii militari a reprezentat activitatea majoră în 

relaţia cu mass-media.  
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a.4.INSTITUȚIA PREFECTULUI 

 
Activitatea din desfășurată în anul 2016 la nivelul Instituției Prefectului - județul 

Hunedoara a avut în centru colaborarea cu toți partenerii instituționali, transparența, eficientizarea 

activității și promovare activă valorilor.  

 

Obiectivele operaționale stabilite prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 159/21.12.2015 

Mpentru stabilirea obiectivelor operaționale, a termenelor de realizare, precum și a indicatorilor 

de performanță, în vederea evaluarii performanțelor profesionale individuale ale prefecților și 

subprefeților în cursul anului 2016, au fost următoarele: 

 

1. Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin supravegherea respectării 

legii și a altor acte normative la nivelul județului; 

2. Întărirea capacității instituționale în activitatea de verificare a legalității actelor 

administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale; 

3. Creșterea gradului de implicare în vederea asigurării bunei organizări și desfășurări a 

alegerilor locale, respectiv parlamentare; 

4. Creșterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de către primari, respectiv 

președinții consiliilor județene a atribuțiilor delegate și executate de către aceștia în numele 

statului; 

5. Creșterea capacității de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale 

celorlalte organe ale administrației publice centrale, care au sediul în județ; 

6. Creșterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităților naționale; 

7. Creșterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea și gestionarea 

situațiilor de urgență; 

8. Creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor practici în administrația 

publică, în scopul creșterii calității actului administrativ; 

9. Creșterea eficienței comunicării interne în cadrul instituției prefectului; 

10. Creșterea capacității de coordonare și de verificare a activității serviciilor publice 

desfășurate în cadrul instituției prefectului; 

11. Creșterea gradului de cunoaștere a stării economico-sociale a județului; 

12. Creșterea eficienței comitetelor și comisiilor și a altor structuri funcționale din care fac parte 

reprezentanți ai instituției prefectului; 

13. Creșterea gradului de transparență a activității instituției prefectului, prin informarea 

continuă cu privire la activitatea instituției și furnizarea unui spectru larg de informații de 

interes public și prin implicarea partenerilor sociali în procesul decizional. 
 

1. Aplicarea unitară a actelor normative și verificarea legalității actelor administrative 

adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale 

 

- O selecție a celor mai importante acte normative se regăsește în Buletinul Informativ 

săptămânal editat și publicat pe pagina de internet a instituției - au fost cuprinse 294 de acte 

normative care prezintă interes din punctul de vedere al atribuțiilor legale ale instituției. 

- S-au înregistrat 261 de cauze noi în instanță. Începând cu semestrul II a crescut numărul 

cauzelor având ca obiect înmatricularea vehiculelor fără plata timbrului de mediu, 

deoarece Curtea Europeană de Justiție, în cauza Manea vs. România a statuat că prevederile 

OUG nr. 9/2013 contravin art. 110 din TFUE. 

- Au fost analizate din punctul de vedere al legalității 35.252 de acte, dintre care pentru 128 

au fost inițiate proceduri prealabile (față de 418 proceduri inițiate în anul 2015), fiind 

atacate în contencios administrativ 7 acte administrative. (0,019% din totalul actelor 

verificate și 5,46% din procedurile prealabile inițiate). 4 cauze au rămas fără obiect prin 

revocarea actelor atacate. 
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- În anul 2016 au fost organizate 2 rânduri de alegeri: 

- Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 5 iunie 2016 – 1 

ședință de instruire a primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor 

cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune 

condiții a alegerilor generale; 4 sesiuni de instruire (în patru centre) a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorilor acestora în colaborare cu 

Autoritatea Electorală Permanentă; 3 sesiuni se instruire a informaticienilor și 

operatorilor din secțiile de votare (Brad, Petroșani, Deva) organizate în colaborare cu 

Serviciul de Telecomunicații Speciale; 

- Alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din 11 decembrie 2016 – 1 ședință 

de instruire cu primarii și secretarii; sesiuni de instruire ale președinților secțiilor 

de votare și ale locțiitorilor acestora (în patru centre) în perioada 05.12.2016-

07.12.2016, organizate în colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă.  

- Față de din numărul de 100 de notificări nesoluționate la Legea 10/2001 (la finele anului 

2015), la ultima raportare din decembrie 2016 nu mai este nicio notificare nesoluționată. 

Au fost transmise spre verificare de către autoritățile administrativ teritoriale un număr de 

348 dosare cu notificări, pentru toate fiind efectuată verificarea legalității, din care un 

număr 77 de dosare au fost restituite autorităților emitente, 268 de dosare au fost transmise 

către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților au fost predate pe bază de 

proces-verbal. De asemenea mai sunt în lucru, un număr de 3 dosare. Cele 77 de dosare 

restituite autorităților emitente necesită reanalizarea și după caz, revocarea, modificarea sau 

completarea dispoziției de soluționare a notificării. 

- În privința aplicării legilor nr. 290/2003 și 9/1998, în baza actelor normative succesive 

(O.U.G. nr. 10 din 12 martie 2014 și Legea nr. 112/2014, pentru aprobarea O.U.G. nr. 

10/2014), activitatea comisiei a fost practic suspendată pe tot parcursul anului 2014. Prin 

Legea nr. 164/2014 (Monitorul Oficial al României nr. 910 din 15 decembrie 2014) - la 

începutul anului 2015, în toate dosarele nesoluționate, au fost expediate adrese privind 

completarea dosarelor de către petenți, cu acte necesare în vederea soluționării acestora, 

fiind acordat şi un termen de decădere în acest sens, de 6 luni de zile de la data primirii 

adresei de către petenți. În decursul anului 2016 s-au desfășurat un număr de 3 ședințe ale 

Comisiei, în cadrul cărora au fost analizate un număr de 8 cereri ale petenților și au fost 

adoptate un număr de 7 hotărâri, dintre care 6 de admitere, iar una de respingere a cererii. 

Mai sunt în curs de soluționare 2 cereri, dintre care 1 se află în faza de reanalizare, ca 

urmare a admiterii cererii de chemare în judecată și a restituirii dosarelor originale de către 

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. 

- În temeiul prevederilor Legii nr. 9/1998, în anul 2016 a fost finalizată soluționarea 

dosarelor, fiind adoptată o hotărâre de admitere a ultimului dosar rămas în lucru. 

- Potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 şi a Legii nr. 1/2000 privind reconstituirea şi 

constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi cu vegetație 

forestieră, pe teritoriul administrativ al Județului Hunedoara, s-au depus cereri de către 

persoanele fizice şi juridice în baza cărora trebuiau eliberate un număr de 70804 titluri de 

proprietate, pentru suprafața totală de 169.806 ha din care 102.345 ha terenuri agricole şi 

67.461 ha terenuri cu destinație forestieră. 

- Până pe data de 31.12.2016 s-au emis un număr total de 85.868 de titluri de proprietate 

pentru suprafața de 278.452 ha, din care 55.882 titluri cu 140.013 ha pentru terenurile 

agricole și 29.986 cu 138.439 ha pentru terenurile cu vegetație forestieră. 

- 4 ședințe ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, fiind emise 40 de hotărâri. 

- Peste 150 de răspunsuri la petițiile care au vizat domeniul fondului funciar, s-au efectuat 

un număr de 42 de deplasări în localitățile județului. 

- Au fost avizate din punctul de vedere al respectării prevederilor legale 409 ordine ale 

prefectului. 
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- Au fost transmise 5 adrese de îndrumare către secretarii unităților administrativ-teritoriale și 

s-au desfășurat 5 ședințe de instruire cu secretarii și primarii unităților administrativ 

teritoriale din județ, în care s-au pus în discuție modificările legislative, precum și procedura 

de lucru care trebuie urmată. 

- Au avut loc 5 ședințe ale Comisiei de atribuire de denumiri a județului Hunedoara, fiind 

eliberate 5 avize. 

- În anul 2016 au fost efectuate un număr de 10 controale și un recontrol de către consilierii 

juridici din cadrul serviciului. A fost supuse verificării activitatea autorităților publice locale 

din: comunele Băița, Dobra, General Berthelot, Lăpugiu de Jos, Mărtinești, Romos, 

Sarmizegetusa, Bucureșci și Beriu, recontrol la comuna Ghelari și 4 controale tematice, la 

autoritățile publice locale din comunele Burjuc, Sarmizegetusa, Vețel și Bucureșci. 

 

2.Activitatea de coordonare/conducere a serviciilor publice deconcentrate 
 

- Peste 10 lucrări de referință anuale/trimestriale (elaborarea Planului de acțiuni pentru 

realizarea în județ a obiectivelor Programului de Guvernare, întocmirea Rapoartelor 

trimestriale privind stadiul de implementare a Planului anual de acţiuni, Raportul privind 

starea economico-socială a județului în anul 2015, activitatea principalelor structuri funcționale 

de specialitate, etc.). 

- Monitorizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și 

ale celorlalte organe centrale organizate în județ - 12 grafice lunare  și 204 rapoarte lunare 

de monitorizare a activității fiecărui serviciu public deconcentrat. 

- 12 ședințe lunare ale Colegiului Prefectural, s-au adoptat un număr de 20 hotărâri ale 

Colegiului Prefectural. 

- S-au analizat 21 rapoarte de activitate ale serviciilor publice deconcentrate. 

- S-au desfășurat 4 analize trimestriale privind siguranța în școli. 

- 39 avizări situații financiare privind execuția bugetară ale serviciilor publice deconcentrate 

și 2 avizări proiecte de buget pentru anul 2017. 

- Peste 28 de acțiuni de monitorizare a modului de aplicare în teritoriu a programelor și 

politicilor naționale (intervenții, informări, analize, studii, situații). 

- 2 acțiuni de verificare efectuate potrivit art. 6, alin.(1), pct.1, lit. B) din HG nr. 460/2006, 

- Pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de 

învățământ preuniversitar s-au realizat 14 acțiuni. 

- 4 situații trimestriale privind formularele de anchetă economică comunicate Comisia 

Naționale de Prognoză, în vederea realizării prognozelor trimestriale privind  estimarea 

evoluției din sectorul industrial. 

- Colectare de date de la toate autoritățile administrației publice locale pentru întocmire 

situații diverse: documentații tehnico-economice pentru investiții în școli, evaluări pe linia 

securității la incendiu în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara, 

Programul de construcții locuințe social și Programul de construcții locuințe sociale destinate 

chiriașilor evacuați din casele naționalizate pentru anul 2017. 

- 7 proiecte de hotărâre de guvern. 

 

3.Activitatea în domeniul gestionării situațiilor de urgență 

 

În anul 2016 au avut loc 2 ședințe ordinare și 6 ședințe extraordinare ale Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență, fiind adoptate 11 hotărâri. 

 În anul 2016 s-au alocat prin HG nr.468/2016, HG nr.752/2016 și HG nr.975/2016, sume 

în valoare de 36.713 mii lei pentru unitățile administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale 

produse de inundații. Pe parcursul anului au fost gestionate 8 situații de urgență generate de 

inundații (11 – 21 aprilie → 2 unități administrativ-teritoriale/u.a.t.; 15 mai – 06 iunie → 10 u.a.t.; 

12 - 20  iunie → 29 u.a.t.; 23 iunie - 4 iulie → fiind afectate 8 u.a.t.; 15 – 19 iulie → 12 u.a.t.; 26 
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iulie – 02 august → 16 u.a.t.; 07– 11 august → 4 u.a.t.; 19– 21 august → 1 u.a.t.) și 12 alunecări de 

teren în localitățile: Orăștioara de Sus, Vața de Jos, Rîu de Mori, Petroșani, Crișcior, Baia de Criș, 

Tomești, Certeju de Sus.  

 

4.Activitatea de apostilă 

 

S-au apostilat 2.356 de acte, reprezentând 66.016 lei. Începând cu data de 01.12.2015 

completarea și eliberarea apostilei se face prin intermediul aplicației informatice „Sistem 

interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile prefectului pentru 

actele oficiale administrative”, gestionat de către Ministerul Administrației și Internelor – Direcția 

Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 

 

5.Activitatea Serviciului Public Comunitar pt.Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple  

 

- Au fost înregistrate 21.151 de cereri pentru pașapoarte, pașaportul electronic păstrând 

trendul ascendent în preferințele solicitanților, cu un procent de 77,96%. Pentru cererile 

depuse prin punctul de lucru din Petroșani, trendul a fost descendent, fiind primire 1.825 

cereri, 15,19% din totalul numărului de cereri depuse pentru pașapoarte electronice. 

- S-a asigurat personalizarea unui număr de 4.926 pașapoarte temporare, reușindu-se 

încadrarea în termenul stabilit de 2 ore. 

- Au fost sancționate contravențional un număr de 212 persoane ca urmare a încălcării 

regimului pașapoartelor, aplicându-se un număr de 186 de amenzi în valoare de 7.510 lei, 

gradul de încasare a amenzilor aplicate fiind de 67,11% (5.040 lei). 

- Au fost luate în evidență un număr de 678 de persoane – suspendări ale dreptului la liberă 

circulație. 

- Au fost efectuate 42 de acțiuni în teren, fiind retrase 29 de pașapoarte de la persoanele 

împotriva cărora a fost dispusă măsura suspendării dreptului la libera circulație. 

- În baza sentințelor judecătorești, au fost operate mențiuni în bazele de date cu privire la 147 

de persoane cercetate penal, 166 persoane dispărute de la domiciliu (UG), 40 de persoane 

ale căror pașapoarte au fost găsite pe teritoriul altor state, 275 de persoane, cetățeni români 

aflați în dificultate în străinătate (arestate, accidentate, internate în spital ori decedate). 

- Sistemul de transmitere a pașaportului electronic prin curier a fost solicitat în această 

perioadă de către 2.556 cetățeni.  

- Au fost arhivate electronic, prin scanare, un număr de 4.630 de mape personale din arhiva 

operativă. 

- Pentru a se evita aglomerația la ghișeele serviciului, pentru perioada estivală (01 iunie – 01 

septembrie) au fost propuse și aprobate măsuri cum ar fi: prezentarea grafică pe site-ul 

serviciului a volumului săptămânal de cereri; menținerea sistemului cu bonuri de ordine în 

sala pentru public; gestionarea concediilor de odihnă a angajaților, astfel încât să se asigure 

cu minim de personal fiecare linie de muncă, prioritare fiind ghișeele. 

- Depunerea actelor se face în baza bonurilor de ordine, care se eliberează în fiecare zi 

începând cu ora deschiderii. Pentru că cererea în timpul vârfului de sarcină din perioada 

estivală este foarte mare, cetățenii formează cozi din timpul nopții, aspect care a fost 

perceput negativ de către solicitanți. 

 

6.Activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare 

a Vehiculelor 

 

- Au fost: înmatriculate 17.337 vehicule (față de 15.864 în 2015); eliberate 16.340 de 

autorizații provizorii (față de 13.352 în anul 2015). Au fost eliberate 18.141 de permise de 

conducere față de 11.707 în anul 2015. Au fost preschimbate 421 permise de conducere 

străine. 
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- Au fost radiate 10.291, un număr de 1.822 vehicule au fost radiate prin casare. 

- La proba teoretica a examenului pentru obținerea permisului de conducere au fost 

examinați 15.294 candidați, fiind declarați admiși 8.623 și respinși 6.671 procentul de 

promovabilitate fiind de 56,38%. 

- Pentru proba de traseu au fost examinați 10.483 candidați, fiind admiși 8.295, procentul 

de promovabilitate fiind de 79,13%. 

- În anul 2016 au fost efectuate 14 controale ale comisiei de examinare, urmându-se 

respectarea timpilor de examinare și efectuarea manevrelor obligatorii. 

- Cu ocazia verificării autenticității și valabilității permiselor de conducere preschimbate la 

autoritățile străine au fost depistate în 8 cazuri eliberarea unor duplicate ca urmare a 

declarării permiselor de conducere pierdute deși acestea erau predate altor state pentru 

preschimbare. 

- S-a încasat din atribuirea de placi suma de 1.695.507 lei. 

 

7.Relațiile de cooperare instituțională națională și internațională 

 

- 14 scrisori de felicitare cu ocazia Zilei Naționale ale țărilor-membre ale UE (cu precădere, 

dar nu exclusiv) redactate și transmise ambasadorilor acreditați în România. 

- 18 aprilie - participare la întrevederea organizată de Inspectoratul Școlar Județean 

Hunedoara cu delegația chineză formată din Directorul general adjunct a Școlii de Afaceri 

Externe din NINGBO-CHINA. 

- 22 iunie - întâlnire cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, 

ES. Domnul Paul Brummel. 

- 29 septembrie - primire delegație Franța (primari ai Comunității de comune din Lanvollon-

Plouha, înfrățită cu Geoagiu) la conducerea Inspectoratului de Poliție al județului 

Hunedoara. 

- 1-2 octombrie - pregătire vizită delegație China la Liceul de Arte pentru deschiderea Școlii 

de artă China – România. 

- Elaborare Plan de relații internaționale al instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru 

anul 2017. 

- 14 documente întocmite în vederea monitorizării problematicii minorităților naționale, 

dintre care amintim: Raport progres 2015 privind implementarea HG nr. 18/2015, propuneri 

concrete în vederea implementării de structurile MAI a prevederilor HG 1050/ 2014 de 

aprobare a Strategiei Naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, situație 

privind școlile din mediul rural care nu beneficiază de apă curentă, canalizare și de alte 

utilități, situație resurse umane rome active și implicate, informare privind posibilitatea de a 

marca „Ziua dezrobirii romilor”, centralizare coordonate resurse umane din instituțiile 

publice județene și locale care au ca atribuții îmbunătățirea situației romilor, Informare cu 

privire la posibilitatea de a urma studii de masterat de tineri de etnie romă.  

- Au avut loc 6 ședințe ale Comisiei de Dialog Social.  În 2016 au avut loc 5 întâlniri: 27 

ianuarie 2016 cu reprezentanții Sindicatului Electrocentrale Deva și întocmire informare 

pentru MECRMA, 24 februarie 2016  cu liderii sindicali de la I.E.C. Mintia, cu liderii  de 

sindicat, ca urmare a mitingului de protest organizat de Sindicatul „Speranța” Orăștie, în 

data de 19 mai 2016, întâlnirea cu liderii de sindicat, care a avut loc cu ocazia manifestației de 

protest autorizat „Protestul Factorilor Poștali”, organizată în fața Instituției Prefectului-Județul 

Hunedoara, în data de 07 octombrie 2016, 20 decembrie 2016, cu reprezentanții organizațiilor 

sindicale ale angajaților Complexului Energetic Hunedoara. 

- Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice s-a întrunit 

în 11 reuniuni lunare, întocmind rapoarte lunare și un raport anual. 

- Personalul de specialitate este nominalizat în alte 4 grupuri de lucru (Grupul de lucru pentru 

creșterea gradului de siguranță pe calea ferată, pe tronsonul Petroșani – limită cu județul Gorj; 

Grupul de lucru pentru prevenirea incendiilor cauzate de utilizarea focului deschis 
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nesupravegheat; Grupul de lucru pentru prevenirea si combaterea furturilor de cărbune din 

Valea Jiului; Grupul de lucru pentru verificarea modului de funcționare a centrelor de colectare 

a deșeurilor industriale reciclabile), a căror activitate însumează 24 de rapoarte lunare de 

monitorizare. 

 

8.Managementul resurselor instituționale  
 

Au fost initiate acțiuni care să sprijine managementul instituției, în domeniul implementării 

standardelor de control intern/managerial: 

- A avut loc o acțiune de autoevaluare a stadiului de implementare a sistemului de control 

intern/managerial și două acțiuni semestriale de  evaluare a stadiului de implementare a 

standardelor de control intern/managerial. 

- Au fost organizate 2 ședințe ale Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de Control intern managerial al 

Instituției Prefectului – județul Hunedoara. 

- Pe parcursul anului 2016 legislația incidentă domeniului controlului intern/managerial a 

suferit modificări semnificative, prin O.s.g.g. nr. 200/2016 privind modificarea și 

completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităților publice și 201/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea 

stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile 

publice. 

- Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Instituția 

Prefectului – județul Hunedoara în anul 2016, întocmit în urma modificărilor legislative.  

- A fost aprobat Planul de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor Instituției Prefectului – 

județul Hunedoara, document elaborat prin consultare, în urma căreia a fost aprobat Planul 

strategic al instituției (care include Analiză SWOT; Harta obiectivelor, Noțiuni despre 

implementare și monitorizare, Plan de acțiuni pentru atingerea obiectivelor instituției). 

Planul a fost monitorizat trimestrial. 

- 83 de proceduri interne (cu excepția serviciilor publice comunitare) sunt înregistrate în 

registrul de proceduri ținut de secretarul comisiei SCIM. 

- Au avut loc actualizări ale structurii Comisiei de monitorizare și ale antetului instituției. 

- S-a monitorizat periodic stadiul de implementare a măsurilor din Planul stabilit în urma 

inspecției efectuate de Corpul de Control al Ministrului în perioada 06 -17 07.2015. Din cele 

115 măsuri dispuse, 105 au fost implementate integral, 5 au fost îndeplinite parțial, 3 erau 

în curs de implementare, iar 2 nu au fost realizate, din motive obiective, la momentul 

reinspecției. 

- S-au stabilit 17 măsuri asupra cărora se impune ca în continuare să se manifeste o deosebită 

atenție. 

 

9.Prevenirea și combaterea corupției 

 

- Raportul privind aplicarea în județ a HG nr. 215/20.03.2012 privind aprobarea Strategiei 

naționale anticorupție pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive 

anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru 

implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012 – 2015. 

- Întocmirea raportului de monitorizare a riscurilor de corupție identificate la nivelul 

Instituției Prefectului – județul Hunedoara (perioada de referință februarie 2015 – decembrie 

2015), document înregistrat cu nr. 871/27.01.2016 și care include cele 7 propuneri revizuire 

Registrul de riscuri anticorupție pentru anul 2016, document înregistrat cu nr. 

872/27.01.2016. 
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- Utilizarea aplicației MARC de către toți membrii grupului de lucru în vederea monitorizării 

unitare a riscurilor de corupție (iunie – iulie 2016). 
- Cu sprijinul Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara au fost organizate 2 instruiri în 

domeniul prevenirii corupției destinate angajaților din aparatul de specialitate. 

- Au fost realizate instruiri ale lucrătorilor din serviciile publice comunitare (regim permise de 

conducere și înmatricularea vehiculelor, respectiv eliberarea și evidența pașapoartelor 

simple) pentru prevenirea faptelor de corupție, instruiri realizate de reprezentanții S.J.A. 

Hunedoara și S.J.I.P.I Hunedoara. 

 

10.Activitatea de relații publice 

 

- Pe parcursul anului, echipa de management a participat la peste 520 de evenimente. Au fost 

transmise peste 25 de comunicate de presă, informări, luări de poziție față de situații și 

participări la emisiuni TV și Radio (6). 

- Au fost înregistrate 12.583  adrese prin Registratura generală. Au fost înregistrate și 

soluționate 538 pețiții, dintre care 394 depuse de persoane fizice, iar 88 primite de la 

autorități ale administrației publice centrale; 45 de petiții au fost clasate direct (8,36%). 310 

petiții au fost redirecționate altor instituții pentru competentă soluționare. 

- Au fost primite în audiență 196 de persoane. 

 

 

a.5.STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE 
 

 

Acţiunile deşfăşurate în anul 2016 de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 

judeţul Hunedoara sunt prezentate în tabelul următor: 

 

 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termen de 

realizare 
1. Activităţi de pregătire a economiei naţionale pentru apărare. 

- Întocmirea situaţiilor solicitate de Direcţia Generală pentru Probleme Speciale – 

A.N.R.S.P.S. privind actualizarea secţiunilor specifice din “Planul de mobilizare a 

economiei naţionale pentru apărare a judeţului Hunedoara”, valabil în per.2013-2016. 

La ordinul 

Direcţiei Generale 

Probleme 

Speciale 

2. Transmiterea sarcinilor din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru 

apărare a judeţului Hunedoara, valabil în perioada 2013-2016 instituţiilor cu atribuţii în 

domeniul apărării, ordinii publice, securităţii şi siguranţei naţionale şi operatorilor 

economici cărora le revin atribuţii privind asigurarea sarcinilor stabilite prin plan.  

Permanent 

3. Luarea în evidenţă şi gestionarea comenzilor de stat care pot deveni comenzi şi 

subcomenzi prioritare, emise de beneficiarii produselor şi serviciilor ce se asigură prin 

Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare a judeţului Hunedoara, valabil 

în perioada 2013-2016, respectiv operatorii economici care pot primi comenzi prioritare. 

Permanent 

4. Coordonarea şi controlul activităţilor de elaborare şi actualizare a documentelor de 

mobilizare, a măsurilor stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor privind aplicarea planului 

de mobilizare la autorităţile publice, instituţiile publice şi operatorii economici din judeţ. 

Conform Planului 

de control al 

STPS Hunedoara 

5. 

 
Realizarea obiectivelor de pregătire operativă a teritoriului. 

- Verificarea măsurilor luate şi a stadiului executării obiectivelor de pregătire operativă a 

teritoriului de către autorităţile administraţiei publice locale care au primit sarcini în 

acest sens prin hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

La ordinul 

Direcţiei Generale 

Probleme 

Speciale 

6. Întocmirea Monografiei economico-militare a judeţului Hunedoara. 

- Întocmirea bazei  de  date  cu privire la Monografia economico-militară a judeţului 

Hunedoara, împreună cu autorităţile administraţiei  publice  locale şi operatorii  

economici  din  judeţ  conform Hotărârii de Guvern  nr. 1174  din 07 decembrie 2011. 

30.06.2016 

7. Actualizarea „Situaţiei cu obiectivele de infrastructură teritorială de importanţă 15.09.2016 



160 

 

Nr. 

crt. 
Acţiunea 

Termen de 

realizare 

pentru sistemul naţional de apărare”. 

- Solicitarea de date de la instituţiile publice şi agenţii economici şi centralizarea acestora 

pentru întocmirea “Catalogului – cadru cu obiectivele de infrastructură teritorială de 

importanţă pentru sistemul naţional de apărare”. 

8. Întocmirea „Planului de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public al 

judeţului Hunedoara pe anul 2016”. 

- actualizarea evidenţei bunurilor rechiziţionabile şi a persoanelor ce pot fi chemate 

pentru prestări de servicii; 

- centralizarea cererilor de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public ale 

unităţilor militare, instituţiilor publice şi operatorilor economici;  

- întocmirea şi păstrarea evidenţei documentelor pentru şedinţele Comisiei Mixte de 

Rechiziţii a judeţului Hunedoara (în calitate de secretariat tehnic al comisiei al cărei 

preşedinte este prefectul judeţului);  

- transmiterea în extras la Centrul Militar Judeţean Hunedoara a repartiţiei pe 

operatori economici şi instituţii publice a sarcinilor din „Planul de rechiziţii de bunuri 

şi prestări de servicii în interes public al judeţului Hunedoara” pentru anul 2016 în 

termen de 10 zile de la aprobare; 

- transmiterea în extras la persoanele juridice a Hotărârii Comisiei Mixte de Rechiziţii 

a judeţului Hunedoara în termen de 10 zile de la aprobare. 

29.04.2016 

 

8.1. Actualizarea “Planului de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes 

public al judeţului Hunedoara pe anul 2016”. 

- comunicarea încetării sarcinilor stabilite în plan instituţiilor publice şi operatorilor 

economici care nu mai dispun de resursele iniţiale; 

- înaintarea la Comisia Centrală de Rechiziţii, a deficitului şi excedentului de bunuri 

rechiziţionabile şi a propunerilor Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Hunedoara 

privind limitele de preţuri folosite la plata despăgubirilor agenţilor economici pentru 

bunurile rechiziţionabile. 

Când situaţia o 

impune 

9. Inventarierea patrimoniului propriu şi participarea la inventarierea anuală a rezervelor 

de mobilizare din domeniul transporturilor.  

La ordin 

10. 

 
Asigurarea forţei de muncă prin mobilizare la locul de muncă. 

- Avizarea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă  

 

Permanent 

10.1. 

 

Transmiterea la Direcţia Generală Probleme Speciale a Situaţiei centralizatoare 

privind asigurarea forţei de muncă prin mobilizare la locul de muncă în vederea 

îndeplinirii sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare şi satisfacerii nevoilor de apărare. 

20.12.2016 

11. Protecţia informaţiilor clasificate. 

- Instruirea personalului propriu cu privire la lucrul şi mânuirea documentelor clasificate. 

- Instruirea responsabililor cu evidenţa militară şi lucrările de mobilizare la locul de 

muncă privind mânuirea şi păstrarea documentelor primite de la S.T.P.S. judeţul 

Hunedoara. 

Permanent 

11.1. Inventarierea anuală a documentelor naţionale, literaturii, arhivei şi a mediilor de 

stocare a informaţiilor primite sau create în 2015. 

20.01-31.03.2016 

11.2. Arhivarea documentelor primite sau create în anul 2015. 29.04.2016 

12. Implementarea măsurilor stabilite prin Planul sectorial de acţiune la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne  şi  Strategiei naţionale anticorupţie. 

Permanent 

13. Activităţi desfăşurate în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă.  

- Actualizarea bazei de date cu privire la existentul mijloacelor auto, tehnica de 

construcţii, spaţiile de cazare, depozitare şi preparare a hranei care pot fi folosite în 

situaţii de urgenţă şi comunicarea acestora la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Judeţean Hunedoara. 

Permanent 
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2.5. PROTECȚIA COPILULUI ȘI A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI 
 

 

           Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are drept 

misiune asigurarea la nivel judeţean a aplicării legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă 

socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

 

a.1.PROTECŢIA COPILULUI 
 

1. Protecţia Alternativă 

 

Protecţia alternativă include instituirea tutelei, adopţia şi măsurile de protecţie specială, 

măsuri de care poate beneficia orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea 

părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. 

 

 Tutela 
La sfârşitul anul 2016 erau instituite 72 de astfel de măsuri, înregistrând-se o ușoară scădere 

față de anul precedent (în anul 2015 fiind înregistrate 67 de măsuri). 

 

 Adopţia 

În anul 2016 au fost atestate/reatestate un număr de 37 familii apte pentru adopţie, pentru un 

număr de 44 copii s-a deschis procedura adopţiei, 11 copii din județul Hunedoara și alți 5 copii din 

alte județe au fost încredinţaţi în vederea adopţiei, iar pentru 18 copii s-a finalizat adopţia. 

Comparativ, în anul 2015 au fost atestate tot 37 de familii apte pentru adopţie, s-a deschis procedura 

adopţiei pentru 39 copii, 17 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei, iar pentru 23 copii s-a 

realizat încuviinţarea adopţiei. 

 

Măsuri de protecţie specială 

 

 Plasamentul 

 

Plasamentul copilului, având caracter temporar, poate fi dispus la: o persoană sau familie, un 

asistent maternal sau la un serviciu de tip rezidenţial. 

 

1.Plasament la rude / alte familii 

 

 
Scăderea numărului de copii cu măsură de plasament la rude / alte familii se datorează în 

special numărului de reintegrări în familia naturală sau extinsă sau ca urmare a împlinirii vârstei de 

18 ani a copiilor.   
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2.Plasament la Asistent Maternal Profesionist 

 

Copii aflați la AMP angajați ai DGASPC Hunedoara 

0
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2015 2016
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Alți 33 copii s-au aflat cu măsură de protecție la asistenți maternali profesioniști angajați ai 

unui ONG. Pe parcursul anului 2016 s-au desfăşurat activităţi de monitorizare a evoluţiei copiilor 

pentru care s-a instituit măsura de protecţie specială în servicii de tip familial, urmărirea finalităţii 

planului individualizat de protecţie prin investigaţii în teren, precum şi evaluarea şi monitorizarea 

familiilor / rudelor / asistenţilor maternali care au în plasament copii.  

 

3.Plasament în servicii rezidenţiale ale DGASPC Hunedoara 

 

 

- Plasamentul în sistem rezidenţial a înregistrat și în anul 2016 o uşoară scădere, la sfârşitul 

anului aflându-se 161 copii în astfel de centre faţă de 169 copii în anul 2015, scădere 

datorată integrărilor socio-profesionale, familiale şi intervenţiei eficiente a specialiştilor 

DGASPC Hd. 

- În serviciile de tip rezidenţial ale ONG-urilor la 31.12.2016 se aflau 253 copii cu măsură de 

protecţie specială. 

- Pe întreg parcursul anului 2016, un număr de 60 copii au beneficiat de protecţie în Centrul 

de Primire în Regim de Urgenţă, faţă de 74 copii protejaţi în anul 2015.  

- De serviciile Centrului maternal au beneficiat în anul 2016 un număr de 8 mame cu 13 copii, 

faţă de 11 mame cu 15 copii în anul 2015.  

 

 Copiii au fost sprijiniţi şi încurajaţi să participe la diverse activităţi extraşcolare organizate 

de unităţile de învăţământ, în centre sau în afara centrelor, cum ar fi concursuri naţionale de 

aeromodelism, Jocurile Special Olympics, Olimpiada Nationala DOWN Retezat (pentru copiii cu 

dizabilităţi), concursuri de dans, spectacole, serbari, excursii, etc.               

 În perioada 06-13.07.2016, cu sprijinul reprezentanţilor Clubul “Lions” Anglia, pentru copiii 

din centrele de plasament din Brad și Orăştie s-au organizat activități recreative, concursuri și jocuri 
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interactive, ieșiri la Aqualand Deva, Aqua Park Orăștie, Cinema City Deva, KFC Deva, Cetatea 

Deva, inclusiv cumpărături. 

 Un număr de 22 de copii aflaţi cu măsură de protecţie specială în diferite centre au fost în 

perioada 13 - 18.07.2016 în tabără la mare,  tabăra oferită de către DJST Hunedoara. 

 

2. Servicii de Prevenire 

 

 Centrele de zi 

 

În scopul prevenirii instituţionalizării copilului, precum şi pentru a sprijini familiile aflate în situaţii 

de risc DGASPC, alături de ONG-uri şi unele consilii locale au susţinut activitatea centrelor de zi. 

 

 Decembrie 2015 Decembrie 2016 

Număr copii în Centre de zi (DGASPC) 99 111 

Număr copii în Centre de zi (ONG) 427 442 

Număr copii în Centre de zi (CL) 107 107 

TOTAL 633 660 

 

 Intervenţie în situaţie de abuz, neglijare, exploatare 

 

La nivelul anului 2016 au fost înregistrate 397 de sesizări cu privire la abuz fizic, emoţional 

sau neglijenţă, dintre care s-au confirmat 192 cazuri, după cum urmează: abuz fizic – 7, abuz 

emoţional – 39, abuz sau exploatare sexuală – 21, neglijare – 125. 

 

 

 

 Copii părăsiţi în unităţi spitaliceşti 

 

 2015 2016 

Număr copii părăsiţi în Maternitate 4 1 

Număr copii părăsiţi în Pediatrie 0 3 

TOTAL 4 4 
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3. Serviciul de Evaluare Complexă Copii 

 

La sfârşitul anului 2016, în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă Copii figurau 1411 

copii încadraţi într-o categorie de handicap. 

 

25
436

334

616 grad usor

grad mediu

grad accentuat

 
 

a.2.PROTECŢIA PERSOANEI ADULTE CU DIZABILITĂȚI 
 

 Persoane adulte care au beneficiat de serviciile în cadrul Centrelor aflate în subordinea 

DGASPC Hunedoara: 

 

Tip servicii 2015 2016 

Servicii rezidențiale 427 414 

Servicii de recuperare 203 263 

Servicii de zi 30 29 

 

În anul 2016 adulţii aflaţi în centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Hunedoara  au participat la 

diverse activităţi desfăşurate atât în cadrul instituţiilor, cât şi în afara acestora: activităţi cultural 

artistice, mese festive organizate lunar cu ocazia zilelor de naştere sau a onomasticilor, competiţii, 

activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber.   

Și în anul 2016 s-a organizat expoziţia permanentă „Mâini harnice”, pentru al patrulea an 

consecutiv, în cadrul căreia s-au vândut  produse confecţionate de către beneficiarii serviciilor 

DGASPC şi ONG destinate persoanelor cu dizabilităţi, punându-se astfel în valoare efortul acestora. 
 

 Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 
 

 Pe parcursul anului 2016 au fost emise de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap un număr de 6.703 certificate de încadrare în grad de handicap (2718 au fost cazuri noi)  

  Cele 6.703 cazuri evaluate au fost încadrate astfel:  

- 2825 persoane încadrate în gradul grav de handicap; 

- 2416 persoane încadrate în gradul accentuat de handicap;  

- 557 persoane încadrate în gradul mediu de handicap;  

- 15 persoane încadrate în gradul uşor de handicap;  

- 890 persoane nu s-au încadrat în grad de handicap (respinse). 

La sfârşitul anului 2016 se aflau în evidenţa DGASPC Hunedoara un număr de 18.891 

persoane adulte cu dizabilităţi neinstituţionalizate. 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

Bugetul alocat pentru anul 2016 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Hunedoara se cifrează la 114.434,78 mii lei, din care: 

- 21.634      mii lei pentru cheltuieli de personal 

- 10.808,08 mii lei pentru cheltuieli materiale şi servicii 

- 76.541,50 mii lei pentru ajutoare sociale (drepturi pentru copii şi persoane adulte) 

-   2.662      mii lei pentru asociaţii şi fundaţii 

- 2.789,20   mii lei pentru cheltuieli de capital. 
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Sursele de finanţare ale acestui buget provin de la: 

- bugetul de stat, în sumă de 100.120 mii lei; 

- buget propriu al judeţului în sumă de 10.050 mii lei; 

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoane Vârstnice: 2.013,45 mii lei; 

- sponsorizare în suma de 86,90 mii lei 

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

- veniturile proprii din contribuţii ale persoanelor adulte asistate în centrele din subordinea 

DGASPC Hd –1500 mii lei, 

- alte venituri din prestării de servicii – 13 mii lei, 
 

În vederea asigurării condiţiilor optime, precum şi pentru îndeplinirea standardelor minime 

obligatorii atât în serviciile destinate copiilor, cât şi în cele pentru persoane adulte, DGASPC 

Hunedoara a realizat de la începutul anului şi până la sfârșitul lunii decembrie 2016 o serie de 

investiții și lucrări de reparaţii curente. 

Valoarea investiţiilor în perioada raportată a fost de 309.733,02 lei de la bugetul de stat 

prin AJPIS și 241.564,45 lei de la bugetul CJ Hunedoara. 
 

 Drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap neinstituţionalizate în anul 2016 
 

Pentru anul 2016 DGASPC Hunedoara a avut un buget alocat în valoare de 76.300.000 lei 

pentru plata drepturilor și facilităților persoanelor cu handicap neinstituționalizate, din care:  

- 74.203.210 lei pentru prestații sociale 

-   2.066.000 lei pentru decontarea transportului interurban  

-        30.000 lei pentru plata dobânzilor la creditele contractate de către peroanele cu handicap 

În  anul 2016 au fost deschise credite bugetare în valoare totală de 76.267.392,65 lei din care 

74.188.481,37 lei pentru prestații sociale, 2.049.817,41 lei pentru decontarea transportului 

interurban și 29.093,87 lei pentru plata dobânzilor la credite. 

Un număr mediu lunar de 19.725 persoane cu handicap, dintre care 1.276 minori, au 

beneficiat în anul 2016 de facilități și prestații sociale prevăzute de Legea nr. 448/2006, astfel: 

- indemnizații lunare în sumă de 42.708.422, pt. un nr.mediu de 16.921 persoane cu handicap; 

- buget personal complementar lunar în sumă de 20.279.094 lei, pentru un număr mediu de 

19,725 de persoane cu handicap din care 18.449 adulți și 1.276 minori; 

- alocații hrană copii cu HIV/SIDA, în sumă de 24.894 lei, pentru un număr mediu de 6 copii; 

- indemnizații însoțitor pentru adultul cu handicap vizual grav, în sumă de 10.653.231 lei, 

pentru un număr mediu de 914 persoane; 

- taxe poștale pentru transmiterea drepturilor bănești în sumă de 522.840,37 lei; 

- transport interurban persoane cu handicap în sumă de 2.049.817,41 lei pentru un număr 

mediu lunar de 3.452 persoane cu handicap; 

- dobândă credit bancar în sumă de 29.093,87 pt. un nr. mediu de 27 de persoane cu handicap. 

De asemenea au fost eliberate pentru persoanele cu handicap următoarele: 

- un număr total de 55.699 bilete transport interurban din care 23.178 bilete transport CFR și 

35.251 bilete transport AUTO; 

- un număr de 546 legitimații transport interurban noi eliberate; 

- un număr de 826 legitimații transport urban noi eliberate. 
  

 Activităţi în anul 2016 
 

1. Campania de descurajare a cerşetoriei „Locul copilului este în familie şi la şcoală, nu pe 

stradă”, desfășurată în trimestru I 2016.  

2. Cu ocazia Zilei mondiale a sindromului Down – 21 martie, sub denumirea „Respect pentru 

copiii cu dizabilităţi”, s-a organizat o întâlnire cu copiii cu sindrom Down şi părinţii acestora. 

3. Ziua internaţională a copilului – 1 Iunie a fost marcată printr-o petrecere la un loc de joacă 

pentru un număr de 34 de copii aflaţi cu măsură de protecţie la asistent maternal profesionist.  
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4. Cu ocazia Zilei naţionale a adopţiei – 2 iunie, sub denumirea “Familia – universul meu 

fericit”, s-a desfășurat o întâlnire între familiile adoptatoare, copii adoptaţi şi reprezentanţii 

DGASPC în scop de socializare, schimb de impresii şi petrecerea timpului liber în mod plăcut.  

5. Ziua împotriva violenţei asupra copilului - 5 Iunie a fost  marcată printr-un concurs de eseuri 

în rândul tinerilor liceeni „Violenţa este argumentul celui lipsit de argumente”; 

6. În trimestrul II 2016 în cadrul unui proiect privind securitatea în mediul on-line, desfăşurat în 

colaborare cu ISJ, IPJ şi Fundaţia „Salvaţi copiii”, specialişti din cadrul DGASPC Hunedoara şi 

IPJ Hunedoara au desfăşurat activităţi de informare asistenţilor maternali profesionişti din 

cadrul instituţiei și reprezentanților SPAS. 

7. În cadrul Centrului de Management al carierei, respectiv Centrul Mobil de incluziune socială    

s-au desfăşurat activităţi de informare şi consiliere privind piaţa muncii, în scopul incluziunii pe 

piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, respectiv a romilor din judeţul Hunedoara. 

8. Sub denumirea „Efortul lor poate fi valorificat” s-a desfăşurat în luna septembrie 2016 o 

întâlnire între angajatori şi tineri cu dizabilităţi,  

9. Pentru marcarea Zilei de 20 noiembrie – Ziua Internaţională a drepturilor copilului, DGASPC 

Hunedoara a lansat în rândul copiilor de  clasa a III - a şi a IV- a din 5 unităţi şcolare din mediul 

rural, concursul „Să ne colorăm copilăria”. De asemenea, în cadrul centrelor rezidenţiale 

pentru copii, sub titlul „Un zâmbet de copil, un drept câştigat” au fost prezentate drepturile şi 

obligaţiile copiilor într-o manieră interactivă, potrivită vârstei acestora.  

10. Cu ocazia Zilei Internaţionale pentru eliminarea violenţei asupra femeii – 25 noiembrie – 25 

noiembrie, DGASPC Hunedoara a desfăşurat în luna noiembrie 2016 o campanie de informare, 

sub denumirea „Spune NU violenţei”. 

11. Tot începând cu luna noiembrie, DGASPC Hd desfăşoară în colaborare cu Agenţia Naţională 

pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, „Campania naţională de conştientizare şi 

informare publică privind violenţa în familie” prin care se promovează nr. de telefon  

0800.500.333 la care victimele violenţei în familie pot suna gratuit în regim non-stop.  
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2.6. RELAȚII EXTERNE, COOPERARE REGIONALĂ ȘI 

TRANSFRONTALIERĂ, PROGRAME ȘI ACȚIUNI CU 

FINANȚARE EXTERNĂ 
 

 

a.1.RELAȚII EXTERNE ȘI COOPERARE REGIONALĂ 
 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara 

 

Activitatea desfășurată în anul 2016 în domeniul relațiilor externe la nivelul Instituției 

Prefectului-Județul Hunedoara s-a conceretizat în derularea următoarelor evenimente: 

 

- 14 scrisori de felicitare cu ocazia Zilei Naționale ale țărilor-membre ale UE (cu precădere, 

dar nu exclusiv) redactate și transmise ambasadorilor acreditați în România. 

 

- 18 aprilie - participare la întrevederea organizată de Inspectoratul Școlar Județean 

Hunedoara cu delegația chineză formată din Directorul general adjunct a Școlii de Afaceri 

Externe din NINGBO-CHINA. 

 

- 22 iunie - întâlnire cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, 

ES. Domnul Paul Brummel. 

 

- 29 septembrie - primire delegație Franța (primari ai Comunității de comune din Lanvollon-

Plouha, înfrățită cu Geoagiu) la conducerea Inspectoratului de Poliție al județului 

Hunedoara. 

 

- 1-2 octombrie - pregătire vizită delegație China la Liceul de Arte pentru deschiderea Școlii 

de artă China – România. 

 

- Elaborare Plan de relații internaționale al Instituției Prefectului – județul Hunedoara 

pentru anul 2017. 

 

 La nivelul Consiliului Județean Hunedoara 

 

Activitatea în domeniul relațiilor externe la nivelul Consiliului Judeţean Hunedoara s-a 

derulat în 2016  de manieră a constitui un mijloc important al dezvoltării regionale, economice şi 

sociale al judeţului Hunedoara şi de susţinere a prezenţei judeţului Hunedoara pe scena politicii 

regionale la nivelul Europei. 

 

Prin urmare, judeţul Hunedoara a fost angrenat şi în anul 2016 în acţiuni de micro-

diplomaţie, continuând seria acţiunilor de acest tip începute în anul 1992, odată cu aderarea 

judeţului Hunedoara la organizaţia europeană inter-regională „Adunarea Regiunilor Europei”.  

 

Astfel, prin Programul de relaţii externe al judeţului pentru anul 2016 s-au dezvoltat acţiuni 

de popularizare în străinătate a judeţului Hunedoara, prin dezvoltarea de contacte sau /şi 

parteneriate, în limitele unui buget rezonabil, exercitate prin intermediul Adunării Regiunilor 

Europei şi Comitetul Regiunilor Bruxelles (acţiuni intermediate prin Biroul UNCJR Bruxelles). 
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a.2.PROGRAME ȘI ACȚIUNI CU FINANȚARE EXTERNĂ 

 
 

 Pentru ciclul de finanțare POR 2007-2013, în județul Hunedoara au fost implementate 128 

de proiecte, în valoare totală (valoare eligibilă, contribuție proprie) de 1.118.371.526,83 lei. 

 

 În cadrul apelurilor lansate pentru POR 2014-2020 beneficiarii din județul Hunedoara au 

depus proiecte pentru care asistența financiară nerambursabilă se ridică la suma de  

53.116.787,48 lei. 

 

În anul 2016, prin Consiliul Județean Hunedoara, au fost realizate următoarele lucrări prin POR: 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivul  Termen de 

realizare 

Stadiu de realizare la  

31.12.2016 

1. Culoar trafic Mures Nord:DN 7 (Gelmar)-Geoagiu Bai-

Bobalna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Harau-Barsau-

Soimus-Branisca-DN7 (Ilia) 

2020 

Se lucreaza la finalizarea 

documentatiei tehnico-

economice, studii de fezabilitate 

pe baza inscrierii in cartea 

funciara a dreptului de 

proprietate a drumurilor 

judetene cuprinse in proiecte. 

1.1 Reabilitare DJ 706A:Ilia-Sarbi-Branisca-Bejan (DN 76)-

Baita-Ormindea-DN 76 

2020 

1.2 Reabilitare DJ 761: Soimus-Barsau-Certeju de Sus-

Sacaramb-Geoagiu Bai 

2020 

1.3. Reabilitare DJ 107A: limita judet Alba-Homorod-

Geoagiu-Bobalna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Harau-

Barsau 

 

2020 

1.4. Reabilitare DJ 705: DN7-Geoagiu-Balsa-Almasu Mic de 

Munte-limita judet Alba 

2020 

1.5. Reabilitare DJ 705H:DJ 705 (km8+800)-Geoagiu Bai 2020 

2. Modernizare DJ 687: Santuhalm-Hunedoara-Calan, km 

13+150 – 22+281  

2020 

3. Modernizare DJ 707A: limita judet Arad-Pojoga-Grind, 

tronson km. 10+800 – 24+028 

2020 Propus în lista de rezerva 

conform Hotărârii ADR Vest 

6/26.09.2016 

4. Reabilitare DJ 705A: Orastie-Costesti-Sarmizegetusa 

Regia, tronson km. 2+200 – 19+465 

2016 

Realizat 

 

Lucrarea a fost recepționată în 

cursul lunii iulie 2016, la termenul 

prevăzut în contractual de finanțare. 

5.  Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 

Hunedoara 

2018  

 

 Implementarea PNDR 2007-2013 la nivel de Regiune 5-Vest Timisoara  (toate masurile), 

in date statistice, este conform celor de mai jos: 

 
Regiune Valoarea totala a 

contractului-Lei 

(inclusiv contracte 

reziliate) 

Valoarea publica 

a contractului Lei 

Nr. 

proiecte 

finalizate 

Valoare platita-

Lei 

Grad de 

absorbtie 

% 

Nr. 

proiecte 

nefinaliz

ate 

Rest de plata-

Euro 

Regiune 

(Total) 

3,604,055,983.11 2,740,390,141.44 4.591 2,338,851,240.32 88,35% 3.262 312,942,582.29 

AR 832,239,036.55 588,266,373.96 1.234 510,612,780.35 90,78%    524 53,572,675.51 

CS 749,510,044.40 654,941,014.40    911 530,904,668.15 83,99% 1.277 103,486,430.03 

HD 603,159,412.15 510,087,647.15 1.296 449,402,227.75 91,04%    891 44,523,308.53 

TM 1,419,147,490.01 232.669.349,77 1.150 847,931,564.07 88,84%    470 111,360,168.22 
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Din analiza datelor mai sus prezentate, rezulta cu certitudine ca judetul Hunedoara a 

finalizat cel mai mare numar de proiecte contractate (1.296) si are cel mai mare grad de absorbtie 

raportat la valoarea contractata  ramasa in exercitiu (nu sunt incluse contractele reziliate), la nivel 

regional, fiind peste media nationala. 

 

 Implementarea PNDR 2014-2020 

 

1.Activitatea Leader si Investitii Non-Agricole (SLINA) 2016 

 

Nr.proiecte depuse pe sM6.2 94 depuse, in valoare de 6.200.000 euro 67 contractate in 

valoare de 

4.510.000 euro 

Nr.proiecte depuse pe sM6.4 4,  in valoare de 492.583 euro 0 

Nr.DCP-uri depuse DCP-uri masura 19.1 - 2  

DCP-uri masura 6.2 - 3 

DCP-uri 6.4 - 1 

  

Nr.vizite in teren  0   

Nr.documentatii acte aditionale 39   

Nr.dosare achizitii 2   

 

2.Activitatea Active Fizice si Plati Directe (SAFPD) 2016 

 
SM Nr. proiecte depuse Valoare 

nerambursabila 

proiecte depuse 

euro 

Nr. proiecte 

eligibile/selectate 

Valoare nerambursabila 

proiecte eligibile/selectate 

euro 

6.1 168 6.840.000 143 5.800.000 

6.3 166 2.490.000 140 2.100.000 

4.1 2 662.021 0 0 

4.1 a 1 214.239 1 214.239 

16.4 2 154.492 1 99.880 

TOTAL 339 10.360.752 285 8.214.119 

 

3.Contractare si plata pentru  proiectele din 2016 – stadiul actual 

 
SM Nr. proiecte 

contractate 

Valoare proiecte 

contractate 

euro 

Nr. dosare plata 

depuse 

Valoare nerambursabila 

platita transa 1 

euro 

6.1 19 760.000 19 570.000 

6.3 12 180.000 12 135.000 

TOTAL 31 940.000 31 705.000 

 

 Activitatea desfășurată în domeniul afacerilor europene la nivelul Instituției Prefectului:  

 

- Monitorizare semestrială a stadiului absorbției fondurilor europene pentru proiectele 

contractate ale autorităților administrației publice locale și ale unor servicii publice 

deconcentrate, demersuri la instituțiile publice centrale și la autoritățile de management 

pentru identificarea problemelor întâmpinate de autoritățile locale în implementarea 

proiectelor, întocmire situații privind absorbția fondurilor structurale pe tip de programe; 

situația plăților autorizate de autoritățile de management; stadiul de implementare și plățile 

efectuate pentru proiectele în curs de realizare ale autorităților administrației publice locale. 
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- Redactarea articolelor din Secțiunea „Informație europeană” a Buletinului informativ 

săptămânal,  (52 numere în perioada ianuarie – decembrie 2016 – un total de 936 de pagini 

din care 546 de pagini cu informație europeană; 976 de articole reprezentând 65% din 

conținutul buletinelor informative săptămânale). 

 

- 6 acțiuni de susținere a posibilității de finanțare a APL din PNDR în domeniul apă/apă 

uzată; 

 

- 4 demersuri pentru identificarea de soluții de finanțare pentru finalizarea Barajului de la 

Mihăileni. 

 

- Pentru informarea diferitelor categorii de public-țintă (instituții publice, presă, propriii 

angajați) cu privire la informația europeană disponibilă, au fost organizate și/sau s-a 

participat la peste 34 de evenimente, dintre care le amintim pe cele mai relevante: 

conferința organizată de Asociația OvidiuRO, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Hunedoara – pentru discutarea aspectelor legate de semnarea Acordului de parteneriat 

pentru implementarea programului Fiecare Copil la Grădiniță; dezbaterea publică organizată 

în colaborare cu Ministerul Mediului „Controlul integrat al poluării cu nutrienți”, eveniment 

proiect FAMI/15.03.05 (Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție și 

pentru străinii cu ședere legală în România, în Regiunea de Vest). 

 

- Coordonarea activității grupului de lucru pentru monitorizarea implementării și desfășurării 

Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015 (POAD) la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale din județul Hunedoara. În județ au fost livrate celor 69 de 

UA-T 63.470 de pachete pentru 126.940 de beneficiari; distribuirea s-a realizat pe liste 

inițiale, a fost efectuată o singură compensare între 2 UA-T din județ, iar stocul de alimente 

nedistribuit pe listele inițiale a fost distribuit pe liste de suplimentare; potrivit 

instrucțiunilor Ministerului Fondurilor Europene ca AM, au fost realizate controale ale 

Grupului de lucru (GL) POAD 2015 la livrare și la distribuție în 6 UA-T care au reprezentat 

6% din numărul de UA-T și 6% din cantitatea alocată județului Hunedoara. Distribuția 

integrală (stoc 0) s-a încheiat în 10 octombrie 2016. 

 

- Acțiuni pentru promovarea intereselor economice ale județului Hunedoara, prin sprijinirea 

cuprinderii autorităților administrației publice locale în zona pilot Roșia Montană - Munții 

Apuseni din Memorandumul privind „Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri 

europene și bugetul național pentru îmbunătățirea situației sociale și economice a 

locuitorilor din zonele pilot de intervenție Valea Jiului, zona Roșia Montană - Munții 

Apuseni și comunitățile marginalizate din Moldova”. 
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