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Cuvânt înainte 
 
 Stimați cetățeni, 

Oraşul Haţeg, asemenea majorităţii oraşelor 
din România, a trecut, după 1989, printr-un amplu 
proces de restructurare şi reorientare, atât în plan 
economic, cât şi social, care a schimbat 
semnificativ viaţa locuitorilor săi.  

 
Deşi această tranziţie a fost adesea una 

dureroasă, comunitatea noastră a reuşit să 
depăşească momentele critice, să-şi păstreze intactă 
identitatea, construită pas cu pas în cei peste 767 
ani de existenţă şi să privească cu încredere spre 
viitor. Am arătat astfel că nu suntem doar un 
„Ardeal în miniatură”, un centru de atracţie 
turistică, aşa cum ne cunosc mulţi dintre cei de pe 
alte meleaguri, ci şi o cetate a oamenilor ambiţioşi, 
inovativi, cu respect pentru valorile tradiţionale, în 
acelaşi timp deschişi mereu la nou.  

 
În perioada 2007 - 2013, o dată cu integrarea României în spaţiul comunitar, am pus 

cu toţii bazele unui nou model de dezvoltare pentru Haţeg, adaptat la valorile europene şi 
orientat către creşterea calităţii vieţii. Astfel, investiţiile în dezvoltarea oraşului au fost 
direcţionate cu prioritate către zona infrastructurii sistemului de învăţământ şi a celui medical. 
De toate aceste investiţii, sprijinite în bună parte din fonduri europene, beneficiază astăzi cei 
peste 10.000 de locuitori, dar şi cei care ne vizitează aici, în inima Ţării Haţegului.  

 
Ultimii ani, marcaţi printr-o profundă criză economică de amploare globală, au 

constituit un nou punct de cotitură în istoria Haţegului, un moment de reaşezare a tuturor 
economiilor pe baze mai solide şi durabile, dar şi a reducerii numărului de locuri de muncă, a 
amplificării migraţiei externe a forţei de muncă, a reducerii investiţiilor publice şi private.  

 
În acest context, ne aflăm în faţa unui orizont 2020 cu multe provocări, dar şi 

oportunităţi, atât pentru autorităţile locale, cât şi pentru fiecare cetăţean în parte. Ne vom 
concentra, în cei şapte ani care urmează, pe afirmarea Haţegului ca un centru urban modern, 
durabil şi atractiv pentru locuitori, investitori şi turişti, prin realizarea de investiţii majore în 
domeniul infrastructurii urbane, economice, sociale şi turistice, pe care le puteţi consulta în 
detaliu în acest document strategic complex.  
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În calitate de primar al oraşului Haţeg, sunt determinat să continui şi în perioada 2014 

- 2020 procesul de transformare a oraşului într-o comunitate modernă, care să promoveze cu 
mândrie valorile europene, fie că vorbim de incluziune socială, dezvoltare durabilă sau 
accesul tuturor la educaţie şi sănătate, demers în care doresc să îi antrenez pe toţi haţeganii. 
Astfel, vă invit să parcurgeţi această Strategie de Dezvoltare Locală ca pe o carte de vizită a 
oraşului nostru şi ca o expresie a ambiţiilor unei comunităţi care priveşte optimist către un 
viitor european. 

 
Cu stimă, 

PRIMARUL ORAŞULUI HAŢEG 
Marcel Adrian GOIA 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL I  
 

I N T R O D U C E R E 
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1.1 Definiţie 
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi 

lung presupunând o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi 
măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente. 

 
 Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi / regiuni finalizând 
cerinţele actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de 
dezvoltare. 
 
 Strategia de dezvoltare a orașului Hațeg este un document de planificare strategică 
pentru perioada 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi 
reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a orașului Hațeg cu rol în 
orientarea dezvoltării economico - sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune 
ale Uniunii Europene. 
 
 Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale orașului Hațeg 
şi se încadrează în documentele programatice naţionale. 
 
1.2 Scop 
 Scopul său este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri 
de muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii, 
dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor 
sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. 
Toate aceste menţiuni vor avea ca rezultat transformarea orașului Hațeg într-un pol zonal de 
dezvoltare economico - socială. 
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1.3 Motivaţie 
 Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale 
corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a orașului în deplin 
acord cu voinţa cetăţenilor. 
 
1.4 Misiune 
 Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare 
dobândite la nivel local, atrase în alte surse, pentru a implementa măsurile şi proiectele 
propuse, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate. 
 
 Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, 
colaborare, consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut. 
 
 Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la 
dezvoltarea Hațegului un oraş modern, european, dinamic şi prosper. 
 
1.5 Viziune 

Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu precum 
şi de activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi 
parteneriatele dezvoltate. Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea 
viziunii, pot contribui la atingerea ei. 

 
1.6 Obiectiv general 

Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare 
pe perioada 2014 - 2020 a orașului Hațeg. În acest context se doreşte dezvoltarea oașului prin 
creşterea capacităţii sale economice, astfel încât aceasta să devină un centru de referinţă în 
domeniul economic, precum şi un centru cultural, sportiv, turistic şi cu o bază educaţională 
modernă. 
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1.7 Obiective specifice 
 Modernizarea infrastructurii 
 Eficientizarea serviciilor publice și a relației cu cetățenii 
 Dezvoltarea urbanistică coerentă și protejarea mediului 
 Dezvoltarea resursei umane, formare profesională, încurajarea dobândirii de 

noi competențe și creșterea ratei de ocupare a populației 
 Dezvoltarea turistică și culturală 
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2.1 Contextul european 
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii Europene într-

o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al 
ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi 
teritorială.  

 
Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020”: 
► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 

(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor existente 
conduc la creşterea productivităţii); 
 

► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, poate conduce la furnizarea 
de „bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea 
patrimoniului rural), care pot conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin 
extensivizarea agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale; 
 

► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată 
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin 
deblocarea potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă 
la nivel local, prin furnizarea de asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea 
veniturilor agricultorilor, în vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga 
Europă. 
 

Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri: 
● rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%; 
● nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene; 
● obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice: 

   -emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 
1900; 
   -20% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 
   -creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 

● rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%; 
● ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 

terţiar, de cel puţin 40%; 
● scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane. 
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Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru șapte 
iniţiative: 

1. „O Uniune a inovării”- îmbunătăţirea condiţiilor-cadru şi accesul la finanţările 
pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor 
inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 

2. „Tineretul în mişcare”- consolidarea performanţei sistemelor de educaţie şi 
facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii; 

3. „O agendă digitală pentru Europa”- accelerarea dezvoltării serviciilor de internet 
de mare viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor 
şi întreprinderilor; 

4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” - decuplarea 
creşterii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o economie cu emisii 
scăzute de carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, modernizarea 
sectorului transporturilor şi promovarea eficienţei energetice; 

5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea mediului de 
afaceri, în special pentru IMM-uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze industriale solide şi 
durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” - modernizarea pieţei 
muncii şi acordarea autonomiei cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot 
parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune 
corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea 
profesională; 

7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea coeziunii sociale şi 
teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii economice şi locurile de muncă să fie distribuite 
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde 
posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate. 
 

Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul propunerilor de 
regulamente pentru perioada 2014 - 2020: 

1. întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării; 
2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor şi 

comuni-cării; 
3. creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; 
4. sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele; 
5. promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor; 
6. protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
7. promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie; 
8. promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 
9. investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continua; 
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10. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 
11. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică; 

 
Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”, 

PAC-ul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună, puternică, formată din doi 
piloni: ajutoare plătite anual tuturor agricultorilor şi un instrument de sprijin dedicat 
obiectivelor comunitare.  
 

Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1. 
Producţia alimentară viabilă ) se referă în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte două 
sunt legate mai ales de dezvoltarea rurală –(Obiectivul 2. Managementul durabil al resurselor 
naturale şi Obiectivul 3. Dezvoltarea teritorială echilibrată) însă, la nivelul măsurilor nu se 
face o diferenţiere clară între cele două domenii (agricultură şi dezvoltare rurală). Obiectivul 
propus este generarea unei creşteri durabile,inteligente şi favorabile incluziunii pentru Europa 
rurală. 
 

În politicile europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie 
sustenabilă de alimente în întreaga U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen 
lung a cetăţenilor europeni şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente 
la nivel mondial. De asemenea, se doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă 
cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase şi diverse, produse în mod sustenabil, cu 
respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă, sănătatea şi bunăstarea animalelor, 
sănătatea plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte importanţa comunităţilor rurale agricole 
viabile, care creează locuri de muncă la nivel local şi generează numeroase beneficii 
economice, sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru fermele 
mici, deoarece în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la 
atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar 
avea, consecinţe în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale 
caracteristice, ducând totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori. 
 

Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel 
teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective: 

1. amenajarea policentrică a teritoriului; 
2. o nouă relaţie urban-rural; 
3. accesul egal la infrastructură şi cunoaştere; 
4. administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural. 

 
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: regională, 

transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă. 
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Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă teritorială 
asupra coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective: 

- diversitatea teritorială ca valoare; 
- coordonarea politicilor pentru zone vaste; 
- promovarea oraşelor competitive; 
- abordarea excluziunii sociale; 
- accesul la educaţie, servicii medicale, energie; 
- concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate; 
- conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă; 
- cooperare: depăşirea factorului divizare. 

 
Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines) 

indică faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi: 
 

-îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor, prin 
îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi 
protejarea mediului înconjurător; 

-încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere, prin promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente 
TIC; 

-crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane 
în procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii 
lucrătorilor, a firmelor şi investiţiile în capitalul uman; 

Aceleaşi linii directoare specifică faptul că programele care se adresează zonelor 
urbane pot lua diferite forme: 

-acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale, prin 
îmbunătăţirea competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării, dezvoltarea 
serviciilor, aceasta conducând la creşterea atractivităţii oraşelor din U.E.; 

-acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin revitalizarea 
cartierelor în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental, reconversia sit-urilor brownfield, 
protejarea şi valorificarea patrimoniului lor istoric şi cultural; 

-promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii Europene, prin 
crearea unei reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar. Dezvoltarea acestei reţele 
presupune măsuri care să le lege fizic (infrastructură, tehnologia informaţiei etc.), dar şi uman 
(promovarea cooperării etc.). O atenţie deosebită se va acorda şi relaţiilor rural - urban. 
 

În plus, un mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc mai 
atractiv pentru a lucra şi investi”. Din această perspectivă, Planurile Integrate de Dezvoltare 
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Urbană pe termen lung permit asigurarea coerenţei tuturor acţiunilor sus-menţionate şi 
asigură limitarea impactului negativ al acestora asupra mediului înconjurător. 
 

Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune şi a oraşelor -
COM(2006) – 385/13.07.2006 propune o întărire a dimensiunii urbane a politicilor U.E. 
şi concentrare a resurselor investite de Comisie în stimularea creşterii economice şi a 
ocupării în mediul urban, oferind 50 de recomandări concrete pentru actorii implicaţi în 
dezvoltarea urbană, grupate în următoarele priorităţi: 
 - creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul, serviciile, calitatea 
mediului înconjurător şi cultura; 
 - promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea relaţiei lor cu 
mediul rural şi zonele periurbane; 
 - stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea inovării, 
antreprenoriatului şi sprijinirea sectorului IMM; 
 - creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe de o parte, şi 
grupuri sociale, pe de altă parte; 
 -  combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă; 
 - îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor actorilor interesaţi în 
procesul decizional şi prin eficienţa planificării; 
 -  promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici; 
 -  maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate mediului urban. 
 

În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămâne 
discrepanţele majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel rural, 
zonele izolate şi cele uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a teritoriilor, pe 
fondul stării proaste a infrastructurii de transport. 
 

Organizaţia Mondială a Turismului încurajează implementarea Codului global de 
etică pentru turism, cu scopul de a asigura ca ţările membre, destinaţiile turistice, precum şi 
afacerile din turism să-şi maximizeze efectele economice, sociale şi culturale pozitive, 
totodată minimizând impacturile negative sociale şi de mediu.  

 
Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute şi adoptate de 

statele membre, de companiile de turism, precum şi de diferite instituţii, comunităţi 
interesate direct sau indirect în turism, după cum urmează: 
 

1. contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare şi societăţi; 
2. turismul ca vehicul pentru împlinirea individuală şi colectivă; 
3. turismul, factor al dezvoltării durabile; 
4. turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi contribuabil la îmbogăţirea ei; 
5. turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă; 



 

Strategia de dezvoltare locală 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

pentru perioada 2014 – 2020 
  

 

 
 

22 

6. obligaţiile participanţilor la actul de turism; 
7. dreptul la turism; 
8. libertatea mişcărilor turistice; 
9. drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor în industria turismului; 
10. implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism. 

 
În contextul implementării principiilor Codului se accentuează cooperarea dintre 

participanţii publici şi privaţi, care trebuie să recunoască rolul instituţiilor internaţionale, 
printre care şi OMT, apoi ai organizaţiilor neguvernamentale cu competenţe în dezvoltarea şi 
promovarea turismului, protecţiei drepturilor omului, mediului înconjurător și a sănătăţii, cu 
respectarea principiilor dreptului internaţional. 
 

Activităţile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea statelor 
membre în dezvoltarea strategiilor în contextul unor pieţe turbulente, utilizarea unor 
instrumente adresate problemelor calităţii şi satisfacţiei consumatorilor, pregătirea şi 
implementarea programelor referitoare la crearea de valori, la inovarea în tehnologii, în 
dezvoltarea resurselor umane şi în conducere, dezvoltarea capacităţilor pentru oficialităţile 
publice, reproiectarea proceselor în sectorul public, produse noi etc. 
 

Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial al Turismului şi al Călătoriilor, care 
asigură funcţionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul Blueprint for new 
tourism, document care promovează turismul şi călătoriile ca un parteneriat pentru integrarea 
eforturilor publice şi private, având ca și rezultat întâmpinarea nevoilor economiilor, 
autorităţilor şi comunităţilor locale, ale căror afaceri se bazează pe recunoaşterea turismului şi 
călătoriilor ca o prioritate de vârf de către guverne, afaceri care echilibrează economiile 
cu oamenii, cultura şi mediul, preocuparea comună pentru prosperitate şi o creştere pe termen 
lung. 
 

Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt următoarele: 
-  planificare turistică pe termen lung la nivel naţional şi regional/local;  
- crearea unui mediu de afaceri competitiv care ocoleşte fiscalitatea generatoare de 

inflaţie, garantează transparenţa şi oferă reguli de proprietate corporativă mai atractivă; 
-  asigurarea fundamentării politicii şi a procesului decizional cu statistici şi informaţii 

de calitate - ducerea unui nou profesionalism, finanţare şi coordonare în promovare şi 
marketing, ocupare şi nevoi de perfecţionare, infrastructură şi politică regională/locală; 
dezvoltarea capitalului uman cerut de sectorul T&C (Turism şi Călătorii).  

 
Guvernarea ar trebui să îndrume investiţiile în resurse umane prin educaţie şi prin 

apropierea autorităţilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru nevoile 
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viitoare. O reţea online şi uşor accesibilă de monitorizare a pieţei poate relaţiona informaţii de 
încredere despre piaţă cu datele despre ocupare; liberalizarea comerţului, transporturilor, 
comunicaţiilor, uşurarea barierelor din faţa călătoriilor şi investiţiilor; edificarea încrederii 
consumatorilor şi investitorilor faţă de siguranţă şi securitate; promovarea diversificării 
produselor ce extind cererea; planificarea expansiunii turismului durabil în acord cu 
caracterul culturilor; investiţii în progrese tehnologice pentru facilitarea dezvoltării T&C 
sigure şi eficiente, precum sisteme de navigaţie cu sateliţi. 

 
O asemenea agendă permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism), 

exploatarea şi suportul oportunităţilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C, dezvoltând o 
gamă de produse de calitate, dar totodată asigură ca fluxurile turistice să respecte patrimoniul 
natural şi construit, ca şi interesele locale. 

 
Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune următoarele:  
- extinderea pieţelor în timp ce promovează protecţia resurselor naturale, a 

patrimoniului local şi a stilurilor de viaţă; 
- dezvoltarea carierelor profesionale, a educaţiei, a relaţiilor de ocupare, promovarea 

firmelor mai mici, creşterea conştiinţei de mediu, contribuţia într-o manieră proprie la 
reducerea distanţei dintre bogaţi şi săraci; 

- o prestare sensibilă de produse turistice tradiţionale şi diversificare a produselor care 
reduc sezonalitatea şi cresc veniturile; 

- îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor turistice şi raportului preţ - calitate 
crescând opţiunile consumatorilor; 

- convenirea asupra standardelor de calitate şi implementarea lor la toate nivelele şi în 
toate domeniile, inclusiv în formarea personalului; 

- transferul abilităţilor din industrie şi de bune practici care extind beneficiile în cerc 
larg şi în mod eficient; 

- măsurarea din ce în ce mai sofisticată şi precisă a activităţii proprii ai sectorului 
pentru a fundamenta deciziile strategice în afaceri; 

- comunicare mai efectivă între T&C şi guvernământ, la nivel strategic şi local. 
 
Alături de cele prezentate pentru sectorul guvernamental şi cel privat se conturează şi 

o serie de sarcini specifice care impun o cooperare mai largă, dintre acestea putând fi reţinute: 
 -cuplarea bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri regionale, 

transporturi, resurse umane, mediu, infrastructură şi dezvoltare rurală; 
- parteneriate public- private pentru pregătirea în comun a unor master-planuri 

durabile pentru destinaţii sau regiuni de vacantă întregi, sarcină prea pretenţioasă pentru o 
singură companie sau autoritate de stat; 
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- crearea proceselor propulsate local pentru consultarea, participarea şi beneficiile 
continue ale interesaţilor; 

- restructurarea administraţiilor naţionale pentru turism ca parteneriate public- private; 
evitarea pericolelor dezvoltării excesive, neplanificate şi constituirea obiectivelor politicii de 
mediu; 

- dezvoltarea resurselor umane şi instalarea efectivă a abilităţilor prin planificare şi 
legislaţie care evită limitele bazate pe reşedinţă sau alte cerinţe; 

- colaborarea în exigenţele de informaţii pentru analiza sectorului public şi formarea 
politicilor; 

- muncă în comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul privat 
cu acţiuni din partea autorităţilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele  eforturilor care se 
întăresc reciproc. 
 

Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la concentrarea 
eforturilor U.E. asupra găsirii soluţiilor în vederea unei creşteri economice mai puternice şi 
mai durabile şi crearea mai multor locuri de muncă de calitate. 

 
În acest context, Comisia Europeană a publicat un nou comunicat în 2006, denumit O 

politică înnoită de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic pentru turismul 
european (A renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European 
Tourism — COM (2006) 134 final / 17.03.2006), în care s-a anunţat elaborarea unui 
document, Agenda 21 Europeană pentru turism. 
 

Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism Durabil, 
aceeaşi instituţie a lansat un nou comunicat denumit Agendă pentru un turism european 
durabil şi competitiv (Agenda for a sustainable and competitive European tourism. - COM 
(2007) 621 final / 19.10.2007), în care s-au formulat obiectivele pentru asigurarea durabilităţii 
turismului european şi provocările legate de atingerea acestui deziderat, cadrul de acţiune, 
principiile pentru realizarea unui turism competitiv şi durabil, rolul şi modul de implicare a 
celor interesaţi în sectorul turistic şi al Comisiei Europene etc. 

Principiile stabilite sunt:  
- abordare integrată şi holistică - luarea în seamă a tuturor impacturilor turismului pe 

parcursul planificării dezvoltării lui; 
-  planificare pe termen lung - luarea în seamă a nevoilor generaţiilor viitoare, 

durabilitatea dezvoltării;  
-  viteză şi ritm al dezvoltării adaptate la caracterul, resursele şi nevoile 

comunităţilor gazdă şi destinaţiilor; 
-   implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor; 
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- utilizarea celor mai bune cunoştinţe accesibile - împărţirea informaţiilor referitoare 
la tendinţele, impacturile, abilităţile necesare turismului în toată Europa; 

- minimalizarea şi gestiunea riscurilor - principiile precauţiei, prevenirea unor efecte 
nedorite prin evaluare preliminară; 

- reflectarea impacturilor în costuri - principiul poluatorul plăteşte, preţurile trebuie să 
reflecte costurile reale a consumului şi producţiei;  

- stabilirea şi respectarea unor limite privind solicitarea capacităţii de suport a 
locurilor, destinaţiilor de primire evitând supraaglomerarea şi suprasolicitarea; 

- a întreprinde o monitorizare continuă a dezvoltării, bazându-se pe indicatori de 
durabilitate şi intervenţie în caz de neconformare.  

 
Aceste principii sunt preluate şi integrate în politica turismului U.E., Comisia stabilind 

rolul propriu şi al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii acţiunilor acestora 
pentru dezvoltarea turismului. 
 

Agenda ghidează activităţile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului şi în alte 
domenii politice care exercită impact asupra turismului şi a durabilităţii lui. Documentul 
stipulează patru aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul turismului: 

1. mobilizarea actorilor pentru producerea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniu; 
2. promovarea destinaţiilor de excelenţă; 
3. mobilizarea instrumentelor financiare ale U.E.; 
4. aducerea în prim-plan a durabilităţii şi competitivităţii în politicile Comisiei 

Europene. 
 

Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existenţa şi activitatea 
Comisiei Europene pentru Călătorii (European Travel Commission), o organizaţie 
internaţională în responsabilitatea căreia intră promovarea Europei ca și destinaţie turistică pe 
pieţele extraeuropene (America de Nord şi Latină, Asia), dezvoltarea sectorului turistic pentru 
toate ţările europene prin cooperarea în domeniul diseminării bunelor practici, a cercetării de 
piaţă şi promovării turistice. Principalele obiective ale CEC sunt promovarea Europei ca o 
destinaţie turistică atractivă, sprijinirea ONT-urilor membri în schimbul de cunoştinţe şi 
încurajarea colaborărilor pe multiple planuri, dotarea partenerilor din industrie şi alte domenii 
interesate cu materiale informative şi statistici uşor accesibile despre turismul receptor din 
Europa. 
 

Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE), elaborează 
studii şi publicaţii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - factor de coeziune 
între regiunile europene - Sustainable Tourism as a Factor Among European Regions. CoR 
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Studies e-6/2006, Brussels), care cuprind o serie de recomandări privind formularea politicilor 
de turism la diferite nivele teritoriale pe baza cerinţelor de durabilitate şi competitivitate. 
 

Iniţiativa „Capitalele Culturale ale Europei” este menită să valorifice şi să promoveze 
diversitatea culturală a oraşelor Europei, precum şi caracteristicile lor comune, în vederea 
dezvoltării unei identităţi europene comune. Beneficiile directe ale statutului de capitală 
europeană sunt investiţiile semnificative în infrastructura urbană, regenerare, reabilitarea 
patrimoniului construit şi atragerea unui număr semnificativ de turişti, toate cu efecte pe 
termen lung. 
 

În anul 2011, Comisia Europeană a publicat Carta Albă intitulată ”Foaie de 
parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezintă 40 de 
iniţiative concrete privind infrastructura şi serviciile de transport de implementat în următorul 
deceniu. Iniţiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în anul 2050: 

- eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe; 
- reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim; 
- trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de 

distanţă medie de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval. 
- reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport. 

 
Se poate aşadar observa că, în dimensiunea europeană, la baza direcţiilor de 

dezvoltare a infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protecția mediului. 
Această abordare este probabil potrivită pentru țări cu o infrastructură de transporturi deja 
foarte bine dezvoltată, însă este posibil să nu fie potrivită pentru țări cu o infrastructură în 
general slabă, precum România. 
 

În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă pentru 
Dezvoltarea Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi 
implementarea proiectelor aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr. 
884/2004/EC.  
 

Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reacţie 
promptă din partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare către 
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru privind Apa 
(2000/60/EC), a legislaţiei de management al riscului de inundare (12.07.2004 
/COM/2004/472). Anul 2007 a adus modificări în ceea ce priveşte politica viitoare de 
gestiune a situaţiilor de risc de inundare, prin adoptarea unei noi directive - Directiva 
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2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii. 
 

Aceasta se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în 
2015: 

- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele hidrografice şi 
zonele litorale (până în 2011); 

- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în urma 
desfăşurării activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei probabilităţi ridicate 
de apariţie a inundaţiilor;  

- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare pentru 
locaţiile considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a probabilităţii de 
inundare şi a posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi revărsărilor (până în 2015). 
 

Politica de coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială a 
Uniunii Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, armonioase şi echilibrate a 
comunităţii. Implementarea politicii de coeziune este realizata prin intermediul a trei 
obiective:  

- convergenţă; 
- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă; 
- cooperarea teritorială europeană. Aceasta din urmă vizează consolidarea cooperării 

transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, consolidarea cooperării 
transnaţionale prin acţiuni care facilitează dezvoltarea teritorială integrată conform 
priorităţilor Comunităţii Europene, precum şi consolidarea cooperării interregionale şi a 
schimbului de experienţă. 
 

Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este să îmbunătăţească eficacitatea 
politicilor de dezvoltare regională în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi 
prevenirii riscurilor şi să contribuie la modernizarea economiei şi creşterea competitivităţii 
Europei. 
 

Obiectivul general al Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei 
este să îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale şi să contribuie  la 
coeziune, stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni 
comune în domenii de importanţă strategică. 
 

Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat important 
în ceea ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune obiective concrete 
legate de îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor publice cu impact direct 
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asupra dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă. La nivel programatic şi 
declarativ se observă o corelaţie directă între îmbunătăţirea capacităţii administrative şi 
creşterea calităţii vieţii la nivelul cetăţenilor Uniunii Europene. 

 
Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor de 

reformă a administraţiei publice.  
 
Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi 

abordări diverse, dar şi de teme ce prezintă o valabilitate perpetuă.  
 
Alături de imaginile “clasice” ale sistemelor administrative şi ale modului lor de 

operare, problema inovaţiei şi reformei în domeniul administraţiei publice a suscitat 
întotdeauna o dezbatere teoretică şi o preocupare practică semnificativă axată în primul rând 
pe compatibilitatea conceptelor de inovaţie şi administraţie publică.  

 
Deseori, administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în 

esenţă, să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale reformelor administrative se 
plasează pe o scală largă, între o percepţie pozitivă şi o imagine profund negativă a 
aparatului birocratic. 
 

Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează cooperarea 
teritorială între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare instituţională şi de 
administraţie cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice şi de a întări capacitatea 
acestora pentru a face faţă concurenţei. 

 
2.2 Contextul național 

La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul 
Programelor Naţionale de Reformă (PNR). Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de 
România sunt: 

-rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%; 
-nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 
-obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice: 

-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900 
-24% din energia produsă să provină din surse regenerabile 
-creşterea cu 19% a eficienţei energetice 

-rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%; 
-ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 

terţiar, de cel puţin 26,7% 
-scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000. 
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Poziţia României la viitoarea PAC este prezentată detaliat în documentul: 
 

„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind 
Comunicarea Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: Cum 
răspundem provocărilor viitorului legat de alimentaţie, resurse 
naturale şi teritorii”. 
 

România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru agricultură în 
configuraţia celor 2 piloni complementari. 
 

Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România salută 
comunicarea comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea problemelor economice, 
sociale şi de mediu, cu care se confruntă agricultura şi spaţiul rural din Uniunea Europeană. 
 

Susţinerea fermierilor activi va conduce la diminuarea disparităţilor dintre statele 
membre şi o alocare corectă a resurselor financiare. În acest sens, este deosebit de important 
să reconsiderăm definirea fermierului ca „fermier activ”. 
 

România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţilor directe între statele 
membre.  De altfel, România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie menţinute actualele 
discrepanţe, în aşa fel încât PAC să nu mai fie o politică cu două viteze. Procesul de phasing-
in pentru România şi Bulgaria trebuie să se încheie în 2014. 
 

România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru susţinerea 
agriculturii la scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin dedicată fermelor mici, 
aceasta contribuind la consolidarea competitivităţii şi menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În 
acest sens vom susţine definirea unor noi criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi 
mai uşor de implementat. 
 

România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei limite 
superioare (plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel de măsură nu 
ar face decât să determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme mai mici, eligibile, cu 
efecte asupra competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe termen mediu şi lung. 
 

România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să 
obţină un venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult in sectorul 
agricol şi pentru întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a 
populaţiei active din agricultură. 
 



 

Strategia de dezvoltare locală 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

pentru perioada 2014 – 2020 
  

 

 
 

30 

România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă pentru a 
acţiona ca plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de noi instrumente care 
să permită menţinerea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în raport cu ţările terţe; 
continuarea, după 2013, a programelor sectoriale cu un impact deosebit pentru România, 
precum şi a ajutorului specific acordat în prezent conform art. 68 din Regulamentul nr. 
73/2009. 

Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere a 
producătorilor agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării 
sectorului de producţie, transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, vine în 
întâmpinarea problemelor existente şi în România. 
 

Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România propune 
ca agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant şi activ, cu impact 
nu doar în asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra societăţii, prin crearea locurilor de 
muncă şi intensificarea activităţilor non-agricole în mediul rural.  Dimensiunea socială a 
agriculturii este importantă, deoarece acest sector contribuie semnificativ la angajarea 
forţei de muncă în zonele rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor. 
 

Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al 
agriculturii româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale 
pentru carne şi lapte. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice 
pentru îmbunătăţirea producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajeze dezvoltarea 
de unităţi de procesare agroalimentară. 
 

Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi socială 
prin dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea corectă a resurselor 
naturale şi, mai ales prin crearea locurilor de muncă în spaţiul rural.  În ceea ce 
priveşte acţiunile de revizuire a PAC, România susţine importanţa menţinerii unui nivel 
consistent al bugetului alocat Pilonului II. 
 

Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul durabil al 
resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să 
răspundă nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea unei flexibilităţi mai 
mari. 
 

România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de programare 
pachete de măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone 
sau grupuri specifice. 
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România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în vederea 
evitării unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul terenurilor agricole, 
şi creşterea capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri publice.  

 
Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor fermieri 

trebuie să vizeze aspecte privind: 
- mărirea sprijinului financiar acordat acestora; 
- smplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor; 
- stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor; 
- măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi 

creditarea acestei categorii de fermieri; 
- dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului direct 

al consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură ecologică, produse tradiţionale sau 
locale) şi sprijinirea pieţelor locale; 

- stabilirea unor condiţii si cerinţe privind standardele minime de realizare a 
producţiei şi comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri. 
 

În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România susţine 
continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente de asigurare, 
accesul la credite, garanţii, capital social ş.a., acestea reprezentând aspecte esenţiale pentru 
creşterea competitivităţii sectorului agricol, având în vedere particularităţile acestui sector. 
 

Alte măsuri considerate importante de România: 
- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, precum 

şi a mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa energetică, 
productivitatea şi capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice; 

- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării infrastructurii şi 
a serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai; 

- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi creşterea 
sprijinului financiar. 
 

Potrivit Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este 
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România și 
statele membre ale U.E. Pentru atingerea obiectivului general al Planului Naţional de 
Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective, printre care menţionăm:  

- creşterea productivităţii companiilor româneşti, astfel încât să se apropie de rata 
medie a productivităţii în U.E. şi încurajarea dezvoltării durabile în conformitate cu nevoile 
economice şi sociale ale României; 
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- dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, moderne 
şi incluzive, a cărei competitivitate creşte prin oferirea oportunităţilor egale privind învăţarea 
de-a lungul vieţii; 

- dezvoltarea economiei rurale a României bazată pe cunoaştere şi antreprenoriat 
privat, care respectă moştenirea naturală, culturală şi istorică; 

- accelerarea creşterii economice în acele regiuni rămase în urmă faţă de media U.E. 
 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 şi-a propus ca obiectiv general 
Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele 
membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB 
până în anul 2015, iar ca obiective specifice:  

-dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene; 
-creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;  
-dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România;  
-consolidarea unei capacităţi administrative eficiente promovarea dezvoltării 

teritoriale echilibrate. 
 

În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru 
orizontul de timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru 
orizontul de timp 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 
principalii indicatori ai dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru 
orizontul de timp 2030, Strategia urmăreşte apropierea semnificativă a României de nivelul 
mediu din acel an al ţărilor membre ale U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării 
durabile. 
 

Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei 
dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, 
corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de 
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face 
din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le 
vizita, a investi şi a munci. Cele cinci axe prioritare stabilite în cadrul POR sunt:  

- sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere; 
- îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport; 
- îmbunătăţirea infrastructurii sociale; 
- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local; 
- dezvoltarea durabilă,  promovarea turismului şi asistenţă tehnică. 

 
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivi-

tăţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru 
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reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse 
vor genera până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite 
României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media U.E. Pentru atingerea acestui 
obiectiv general s-au propus următoarele obiective specifice:  

- consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;  
- crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;  
- creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între 

instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea 
accesului întreprinderilor la CDI;  

- valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea 
acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)  

- creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin 
promovarea surselor regenerabile de energie. 
 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea 
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi 
sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 
1.650.000 de persoane. În cadrul acestui program au fost stabilite următoarele obiective 
specifice:  

- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi 
continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;  

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii 
muncii;  

- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;  
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;  
- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele 

rurale; Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 
- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 

 
Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă: 
-dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor; 
- asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate; 
- r eabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de învăţământ din 

mediul rural şi zone dezavantajate; 
- elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea părăsirii 

timpurii a şcolii; 
- elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculum-ului în învăţământul 

profesional şi tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii; 
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- formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de 
învăţământ preuniversitar; 

- finalizarea informatizării sistemului de învăţământ; 
- elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în reducerea 

decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu 
atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în 
servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a 
principiului „poluatorul plăteşte”.  

 
Ca şi obiective specifice au fost definite următoarele:  
- îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin 

asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 
2015; 

- dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea 
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de 
judeţe până în 2015; 

- reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai 
poluate localităţi până în 2015; 

- protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;  

-  reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, 
prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. 
 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în 
promovarea în România a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, 
eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel 
corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul 
regiunilor României. În cadrul acestui program au fost definite următoarele obiective 
specifice: 

- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare 
pentru protecţia mediului înconjurător; 

- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu 
principiile dezvoltării durabile; 

-    promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal; 
- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale 

transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane. 
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Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi 
mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi obiective specifice se 
menţionează: 

- obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului 
de politici publice; 

- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe 
procesul de descentralizare. 
 

Strategia Naţională de Export a României 2010 - 2014 stabileşte o multitudine de 
obiective specifice: 

▪  Susţinerea la export a producătorilor care sunt asociaţi şi exportă folosind indicaţiile 
geografice şi denumirile de origine. 

▪  Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a formării şi dezvoltării 
de clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor, conform Strategiei Naţionale de 
Export 2010-2014 şi a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de 
dezvoltare. 

▪  Managementul strategiilor de branding regional. 
▪  Dezvoltarea de centre promoţionale şi expoziţionale interne cu grad înalt de 

internaţionalizare şi specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile să promoveze 
oferta de export românească la nivelul de impact al expoziţiilor internaţionale. 

▪  Dezvoltarea structurilor regionale în parteneriat public - privat capabile să asigure 
managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de 
promovare la nivel regional. 

▪  Susţinerea sectoarelor prioritare la nivel regional. 
▪  Dezvoltarea potenţialului de export al regiunilor şi a capacităţii acestora de ofertare 

la export pe pieţele externe. 
▪  Dezvoltarea exporturilor bazat pe design şi inovaţie şi active intangibile. 
▪  Promovarea activă a brandurilor sectoriale pentru sectoarele exportatoare. 
▪  Prezenţa echilibrată a tuturor sectoarelor exportatoare în forme de susţinere cu 

finanţare de la buget. 
▪  Dezvoltarea şi alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute 

de pieţele externe. 
▪  Creşterea capacităţii exportatorilor români de a adăuga, reţine şi capta valoare.  
▪  Dezvoltarea de servicii şi produse inovative, dar şi a unei culturi a inovaţiei în ceea 

ce priveşte organizarea şi managementul în reţea. 
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Obiectivul general al Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 
(CSDTR 2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin: 
 •afirmarea identităţii regional-continentale; 
 •dezvoltarea competitivităţii; 
 •creşterea coeziunii teritoriale; 
 •dezvoltarea teritorială durabilă. 
 

Obiectivele specifice ale CSDTR 2030 sunt: 
- racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi interontinentală a polilor şi 
coridoarelor de dezvoltare; 
- structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane; 
- stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea rurală adecvată diferitelor 
categorii de teritorii; 
-  consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregional; 
-  protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural. 
 

În acord cu Legea 351/2001 cu modificări şi completări ulterioare, Conceptul strategic 
de dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua de localităţi din 
România în structura policentrică a U.E., în conexiune cu reţeaua de poli majori în sud-estul 
Europei (potrivit clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.): 

•Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie 
internaţională: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi - peste 300 000 de 
locuitori; 

•Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 
Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA - peste 250 000 de locuitori; 

•Poli supraregionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de 
Arii Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori; 

•Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 
Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori; 

•Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 
Funcţionale Urbane şi cu specificitate funcţională, de exemplu: Alba Iulia, Baia Mare, 
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea; 

•Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 de locuitori; 
•Poli locali – sub 20 000 de locuitori. 
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Legătura dintre dezvoltarea teritorială policentrică propusă şi prioritatea de 
competitivitate regională şi coeziune teritorială se asigură prin: 
A. Reţeaua de poli majori: 
–deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier, transnaţional (reţeaua de 
zone metropolitane, poli competitivi); 
–dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive; 
–contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică; 
–stimulează relaţia urban-rural; 
–contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică; 
– asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi transnaţional. 
 
B. Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate: 
–asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate; 
–asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial; 
–asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin deconcentrarea 
funcţiunilor la nivel teritorial; 
–susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării. 
 

Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvoltării 
complexe și durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuţia 
specifică a ţării noastre la dezvoltarea spaţiului european și premisa înscrierii în dinamica 
dezvoltării economico-sociale europene.  
 

Acesta are următoarele roluri: 
● stabilește principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării și structurării rețelei 

de localităţi, criteriile de definire a localităţilor urbane şi rurale, precum şi cele pe baza 
cărora se poate atribui statutul de municipiu sau oraş; 

 
● ierarhizează localităţile existente pe ranguri ( 0 - III, pentru localităţile urbane şi 

IV - V pentru localităţile rurale) definite ca expresie a importanţei actuale şi în perspectiva 
imediată a fiecărei localităţi în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, social, 
economic, cultural etc. în raport cu dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de 
decizie pe care îl implică în alocarea de resurse; 

 
● reglementează posibilitatea de promovare a acestor localităţi în rangurile 

ierarhiei funcţionale, stimulându-se competitivitatea între localităţi, prin crearea posibilităţilor 
de trecere a unor localităţi de la statutul rural la cel urban, de la oraş la municipiu, precum şi 
de la un rang inferior la unul superior, în condiţiile satisfacerii indicatorilor stabiliţi; 
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● instituie obligativitatea pentru Guvern şi autorităţile publice centrale şi locale de 
a acţiona prioritar pentru crearea de dotări cu rol de servire teritorială în zonele lipsite de 
oraşe, pentru sprijinirea şi revitalizarea unor zone rurale în care s-au produs scăderi accentuate 
de populaţie în perioada 1966 - 1997 şi pentru stimularea dezvoltării unor localităţi din zone 
care prezintă disfuncţionalităţi de ordin economic,  social şi de mediu; 

 
● oferă cadrul legal de înfiinţare a zonelor metropolitane constituite prin asociere 

pe baza parteneriatului voluntar între marile centre urbane (capitala României şi municipiile 
de rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţa de până la 30 
km între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri, în vederea stimulării 
cooperării intercomunale şi a dezvoltării armonioase şi echilibrate a acestor teritorii; 

 
● legiferează obligativitatea ca planurile de dezvoltare naţională, regionale, inclusiv 

cele transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrare în spaţiul european, precum şi cele 
sectoriale să fie elaborate pe baza prevederilor secţiunilor planului de amenajare a teritoriului 
naţional. 
 

Chiar dacă Guvernul a adoptat (la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului), Legea turismului în luna martie a acestui an (clarificând responsabilităţile 
autorităţilor publice centrale şi ale celor locale implicate în acest domeniu, precum şi unele 
cerinţe obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite turiştilor, la care se adaugă 
stabilirea atribuţiilor principale în elaborarea strategiilor şi programelor în domeniul 
turismului, asigurând astfel fluenţa în derularea măsurilor, programelor şi proiectelor de 
dezvoltare pe termen mediu şi lung în turism), România nu deţine nici în prezent o strategie 
naţională pentru dezvoltarea turismului (legiferată ca atare prin aprobarea guvernului şi a 
Parlamentului României) care să ofere un cadru legal şi concret politicii din domeniul 
turismului la toate nivelurile (de la cel guvernamental până la cel al autorităţilor 
publice locale, ONG-uri şi actorilor privaţi). În absenţa unui asemenea document naţional, 
orice iniţiativă din domeniu trebuie să se alinieze deocamdată legislaţiei turistice în vigoare. 
 

O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de 
specialitate, precum: 

 
→ Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007 - 

2026, în cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie la realizarea 
viziunii propuse în domeniul turismului pentru România, şi anume: transformarea României 
într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care să 
corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor, 
realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului sectorului turistic într-un 
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ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din Europa. Prin strategia propusă se 
doreşte dublarea contribuţiei turismului la PIB şi creşterea de trei ori a veniturilor din turism 
obţinute de autorităţile locale.  

 
Pe plan investiţional s-a prevăzut o creştere de 5% a locurilor de cazare pe perioada 

2011 - 2016 şi de 17% pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt prezentate modalităţile în 
care sunt/pot fi cuprinse într-un proces de interconexiune şi interdependenţă toate 
componentele planificării turismului, incluzând proiecţiile pieţei, formarea profesională, 
impactul economic și social, asigurarea standardelor și direcţiile de proiectare. 

 
Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 - 2026 are ca și ţintă 

transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural 
şi cultural, care să corespundă standardelor U.E. privind furnizarea produselor şi serviciilor 
până în 2013. Printre obiectivele specifice ale Master Planului se numără şi cele care se 
adresează, direct sau indirect, zonele urbane: 

•asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale 
de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate 
pentru generaţiile viitoare; 

•dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice, 
prin colaborarea mediului public cu cel privat; 

•elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului; 
•crearea unei reţele de centre de informare turistică; 
•realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor 

turistice; 
•mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism; 
•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului; 
•dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul 

hotelier; 
•dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică; 
•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de rute 

turistice tematice; 
•instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea 

facilităţilor oferite oaspeţilor; 
•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 

artelor vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente folclorice. 
→ O serie de studii sectoriale elaborate de către Institutul Naţional pentru 

Dezvoltare şi Cercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistică a peşterilor, Strategia 
de dezvoltare a turismului balnear, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în 
Romania. 
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Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că 
patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi 
naţionale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât 
România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Priorităţile generale ale Ministerului 
Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul Cultural Naţional: 
 

 Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin 
Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor publice în 
domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi creşterea gradului de 
protecţie al patrimoniului. 
 

 Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de 
aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a 
siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial, 
perioade în care legislaţia existentă a fost modificată şi completată, au pus în evidenţă unele 
necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente pe care Ministerul 
Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea Codului Patrimoniului Cultural 
naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării patrimoniului imobil (monumentelor 
istorice). 
 

 Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit 
pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) şi 
europene. 
 

Liniile directoare la nivel naţional în domeniul ariilor protejate au fost trasate prin 
Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020 
(SNPACB).  
 

Strategia naţională ia în considerare cele mai noi documente directive la nivel 
european cum ar fi "Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de 
biodiversitate la nivelul U.E." prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 4 
final/19.01.2010. Analiza implementării Strategiei U.E. privind conservarea biodiversităţii a 
reliefat o serie de rezultate pozitive, dar şi o serie de deficienţe. 

 
Biodiversitatea trebuie să fie integrată în toate politicile sectoriale - planificarea 

exploatării resurselor naturale, exploatarea pădurilor, planificarea dezvoltării agricole şi 
rurale. Trebuie acordată o atenţie deosebită şi modului de integrare a conservării în acţiunile 
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de dezvoltare şi integrarea problematicii biodiversităţii, trebuie să pornească de la nivel 
national, dar să se reflecte şi la nivel judeţean şi local. 
 

Prin SNPACB, România îşi propune pe termen mediu 2010 - 2020, următoarele 
direcţii de acţiune generale: 

Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de 
resursele genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020. 

Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în 
toate politicile sectoriale până în 2020. 

Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoștinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare 
tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca 
suport al dezvoltării durabile până în 2020. 

Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul 
biodiversităţii până în 2020. 
 

Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea 
durabilă a componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel naţional şi 
a ameninţărilor la adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării „in-situ” şi „ex-situ” 
şi pentru împărţirea echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite 
următoarele 10 obiective strategice: 

A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general; 
B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de arii 

natural protejate; 
C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate; 
D.Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice  
E.Conservarea ex-situ; 
F. Controlul speciilor invasive; 
G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor ce decurg din 

utilizarea acestor resurse; 
H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale; 
I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie; 
J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului 

 
Deziderate de la nivel european privind administraţia publică au fost traduse la nivel 

naţional prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul administrativ din 
România a unor obiective vizând procesul de descentralizare şi îmbunătăţire a calităţii 
serviciilor publice. 
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Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în 
managementul deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic neglijându-
se importanţa planificării şi managementului strategic ca instrumente manageriale. 

 
Provocările perioadei următoare cu privire la reforma continuă şi eficientă a 

administraţiei publice se leagă de crearea unui serviciu public mai transparent, eficient şi 
eficace, de existenţa unor iniţiative de promovare a unei guvernări deschise şi de implicarea 
societăţii civile în dezvoltarea unei strategii pentru investiţiile locale în vederea creşterii 
economice şi a creării de noi locuri de muncă. Totodată, se poate sublinia necesitatea 
reformării continue şi eficiente a administraţiei publice din România ţinând cont de crearea 
unui cadru normativ cuprinzând principiile pentru o reglementare eficientă. 
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3.1 Introducere 
În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare (opt mărimi statistice) prin asocierea 

consiliilor judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la 
Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ deşi 
ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională. 
 

 
 

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 151 / 
1998, privind dezvoltarea regională în România. 

 
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75 / 2001 privind funcţionarea Institutului Naţional de 

Statistică au fost create opt direcţii generale pentru statistică regională, care alături de cele 34 de 
direcţii judeţene de statistică, au ca scop dezvoltarea statisticii regionale. 
 

Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte regionale de infrastructură şi au devenit membre 
ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de 
dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană. 
 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nomenclatura_Unit%C4%83%C8%9Bilor_Teritoriale_pentru_Statistic%C4%83&action=edit&redlink=1
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România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în ţară, 
respective Nord – Vest, Nord – Est, Sud – Vest, Sud – Est, Sud, Vest, Centru, București și Ilfov. 
 

Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile 
asimilabile NUTS, după cum urmează: 

 
● Nivel NUTS I: macro - regiuni; 
● Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane locuitori; 
● Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a Românie; 
● Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi teritoriale; 
● Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă structura 

administrativ teritorială a României. 
 
3.2 Regiunea de Dezvoltare Vest 
  Regiunea de Dezvoltare Vest este formată din județele Arad, Caraș - Severin, 
Hunedoara și Timiș 
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 Regiunea de Dezvoltare Vest se întinde pe o suprafață de 32.028 km2 și are o 
populație de 1.828.313 locuitori, conform datelor recensământului populației din 2011. 
 

 
 

Regiunea de Dezvoltare Vest se învecinează astfel: 
-în partea de nord cu Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest; 
-în partea de est cu Regiunea de Dezvoltare Centru; 
-în partea de sud cu Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest; 
-în partea de vest cuSerbia și Ungaria. 

 
3.2.1 Cadrul natural 
3.2.1.1 Relieful 
 Regiunea de Dezvoltare Vest dispune de un cadru natural variat fiind distribuite 
armonios de la est spre vest zonele de munte, deal și câmpie. Sectorul montan este reprezentat 
de Carpații Meridionali și Occidentali predominând în județele Caraș - Severin și Hunedoara 
unde zona muntoasă reprezintă 65 % din suprafața regiunii. 
 

În Regiunea de Dezvoltare Vest, Carpații Meridionali sunt compuși din unitățile 
muntoase Parâng (Munții Parâng, Șureanu, Orăștiei) și Retezat – Godeanu (Munții Retezat, 
Godeanu, Țarcu, Vâlcan, Cernei, Mehedinți) cu cele mai importante vârfuri: Vf. Parângu 
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Mare 2561 m, Vf. Peleaga 2509 m, Vf. Retezat 2482 m, Vf. Gugu 2291 m, Vf. Pietrii 2192 m. 
Culmile muntoase sunt despărțite de depresiuni inter și intramontane, precum: Depresiunea 
Petroșani, Depresiunea Hateg, Culoareul Streiului, Culoarul Bistrei, Culoarul Timiș - Cerna și 
Depresiunea Domașnea – Mehadia. 
 

 
 

Vârful Peleaga 
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Creasta Retezatului 
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Munții Retezat 
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Munții Țarcu - Godeanu 

 
 Carpații Occidentali sunt reprezentați de Munții Banatului prin Munții Semenic, 
Aninei, Locvei, Dognecei, Almăjului și Munții Poiana Ruscă și Apuseni prin Munții 
Zarandului, Codru Moma, Metaliferi, Bihorului. Cele mai însemnate vârfuri muntoase sunt 
Vf. Găina 1486 m, Vf. Piatra Goznei 1447 m și Vf. Padeșu 1374 m. Între aceste culmi 
muntoase sut depresiuni și culoare de văi despărțitoare precum: Depresiunea Brad – 
Hălmagiu, Gurahonț, Zarandului, Almăjului, Caraș - Ezeriș, Liubcova, Domașnea – Mehadia, 
Culoarul Mureșului, Culoarul Bistrei, Culoarul Timiș - Cerna și Defileul Dunării. În Munții 
Banatului se află cel mai întins masiv carstic din România, masa de calcar jurasic și cretacic 
având o largă dezvoltare de-a lungul unei fâșii care se întinde de la Reșița până la Dunăre. Au 
fost descoperite un număr de 1500 fenomene carstice dintre care cele mai cunoscute sunt 
peșteri, avene, chei, platouri carstice, doline, uvale, văi oarbe, cursuri și lacuri subterane, 
izbucuri. 
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Munții Poiana Ruscă 

 
Peștera Românești 
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Defileul Dunării 

 
În sectorul deluros sunt incluse Dealurile Crișanei și Banatului, subunități ale 

Dealurilor de Vest. Dealurile Crișanei fac tranziția între Munții Apuseni și Câmpia Crișurilor 
formând o fâșie continuă la extremitatea nord – vestică a Munților Codru Moma și pe 
versantul Nordic al Munzilor Zarandului. Dintre unitățile deluroase incluse Dealurilor Crișene 
de pe teritoriul regiunii amintim Dealurile sau Piemontul Codrului, Dealurile Cuedului și 
Cigherului, Dealurile Lipovei. Dealurile Bănățene continuă spre sud și au ca trăsătură 
distinctă caracterul discontinuu, ele fiind o trepată de tranziție între zona montană reprezentată 
de Munții Banatului și Munții Poiana Ruscă și sectoarele mai joase de câmpie dinspre vest. 
Dintre cele mai importante unități deluroase amintim Dealurile Surducului și Dealurile 
Lăpugiului la vest și nord – vest de Munții Poiana Ruscă, Dealurile Pogănișului, Dealurile 
Tirolului (Doclinului) și Dealurile Oraviței la nord și nord – vest de Munții Banatului. 

 
Zonele de câmpie aparțin Câmpiei de Vest și fac parte din Marea Câmpie a Tisei 

(predomină județele Timiș și Arad). Câmpia de Vest are aspectul unei fâșii înguste de 15 – 75 
km cu intrânduri în zona colinară de la est sau prezentând contact direct cu munții (Munții 
Zarandului și Cîmpia Aradului). Câmpia de Vest se prezintă de la nord la sud ca o succesiune 
de zone joase și zone înalte, fiecare cu aspect proprii. Sectoarele joase au caracter de 
subsidență și o remarcabilă netezime (Câmpia Joasă a Timișului, Câmpia Crișului Alb, 
Câmpia Jimboliei, Câmpia Arancăi, Câmpia Bârzavei) sectoarele mai înalte au de regulă tot 
un caracter de subsidență și apar chiar la contactul cu dealurile, respective munții (Câmpia 
Aradului, Câmpia Gătaiei, Câmpia Cermeiului, Câmpia Vingăi). 
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Câmpia de Vest este a doua mare regiune agricolă a țării și posedă numeroase resurse 
naturale: petrol, gaze, roci de construcție, izvoare termale și minerale. Acest lucru a favorizat 
dezvoltarea activităților economice și, implicit, a unei puternice rețele urbane. 
 
3.2.1.2 Hidrografia 
 Principalele bazine hidrografice prezente în regiune aparțin Mureșului, Crișurilor, 
Begăi, Timișului, Carașului, nerei, cernei și Jiului. Afluenți importanți ai acestor râuri sunt 
Geoagiu, Orăștie, Strei (cu Râul Mare), Cerna, Ier, Aranca (afluenții Mureșului), Bistra, 
Pogăniș, Bârzava (afluenții Timișului), Teuzeul afluent al Crișului Negru, Cigher afluent al 
Crișului Alb, Carașul, Nera, Berzasca și Cerna afluenți direcți ai Dunării. Este de remarcat că 
toate cursurile de apă ale regiunii sunt afluente Dunării, care reprezintă cel mai mare curs de 
apă al regiunii, precum și faptul că râurile Crișul Alb, Crișul Negru, Mureș, Bega, Timiș, 
Bârzava, Caraș și Nera au și caracter transfrontalier, trecând prin Ungaria și/sau Serbia. 
 
 Cel mai important curs de apă este Dunărea care intră în țară pe la Baziaș și parcurge 
1.075 km pe teritoriul României, din ca 60 km îi parcurge în regiunea vestică. Tot de la 
Baziaș începe sectorul de defileu carpatic al Dunării cu o lungime de 315 km între Munții 
Locvei și Munții Almajului, pe de o parte și Podișul Stara Planina din Serbia, pe de altă parte. 
 
 Defileul Dunării este o zonă absolut superbă datorită morfologiei și structurii 
geologice a văii care a permis formarea multor sectoare de îngustare și lărgire sub formă de 
bazinete și depresiuni: îngustarea de la confluența văii Nera cu Dunărea urmată de 
Depresiunea Pojejena și apoi o altă îngustare înainte de Moldova Veche, unde Dunărea se 
împarte în două brațe care închid între ele Ostrovul Moldova Veche. Urmează îngustarea de la 
Coronini, o altă lărgire care corespunde Depresiunii Sichevița – Liubcova, îngustarea dintre 
Drencova și Greben, sector în care sunt incluse și Cazanele Mari (3,8 km) și Cazanele Mici 
(3,6 km), având între ele Bazinetul Dubova. 
 
 Construirea barajului Porțile de Fier I a modificat substanțial aspectul defileului 
datorită ridicării apei fluviului cu aproximativ 28 m. Lacul de acumulare se întinde pe o 
suprafață de aproximativ 700 m2 și are un volum de apă de 12 km3. 
 
 Defileul Dunării este important atât din punct de vedere al funcțiilor de transport, 
industrial și turistică, cât și lucrărilor de amenajare a Sistemului Hidroenergetic și de 
Navigație Porțile de Fier I. 
 
 În regiune sunt numeroase lucrări hidrotehnice și de hidroameliorație (canale, diguri, 
baraje, sisteme de desecare). 
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 În Regiunea de Dezvoltare Vest există un număr foarte mare de lacuri natural, situate 
în special în zonele montane.  
 
 Lacuri carstice:  
Munții Aninei: Dracului (Cheile Nerei), Ochiul Beiului (Beușnița), Lacul Coronini  
 
 Lacuri glaciare: 
Munții Țarcu: Iezerul Țarcu, Pietrele Albe 
Munții Retezat: Tăul Mare, Tăul Mic, Tăul Negru, Tăul Porții, Bucura, Zănoaga Mare, Judele, 

Slăveiul, Stănișoara, Țapului, Galeșul 
Munții Parâng: Gâlcescu, Roșiile, Zăvoaiele, Mândra, Deneș 
Munții Șureanu: Iezerul Mare, Iezerul Mic 
 
 Lacuri de acumulare apărute în urma lucrărilor hidrotehnice: 
Porțile de Fier – Dunăre 
Gozna, Văliug, Secu, Bârzava – Bârzava 
Trei Ape, Hitiaș - Timiș 
Poiana Mărului – Bistra Mărului 
Surduc  Gradna 
Herculane, Valea lui Iovan – Cerna 
Taria – Taria 
Teliuc sau Cinciș - Cerna hunedoreană 
Valea de Pești – Jiu 
Gura Apelor, Hațeg – Râu Mare 
Pogăniș - Pogăniș 
Tauț, Pădureni 
 
3.2.1.3 Clima 

Clima este influențată de varietatea unităților de relief prezente în regiune. Cea mai 
mare parte a teritoriului regiunii se află sub incidența climatului temperat continental de 
tranziție cu influențe oceanice și submediteraneene. Limita influențelor submediteraneene 
urmărește linia care începe la nord de nădlac și continuă pe la Semlac, Periam, Giarmata, 
Recaș, la sud de Lugoj, Caransebeș, traversează Muntele Mic, Țarcu, Godeanu și ajunge până 
la izvoarele Cernei. Toate unitățile fizico – geografice aflate la nord de limita descrisă aparțin 
climatului continental de tranziție, cu influențe oceanice. 

 
Principalele influențe ale climatului submediteraneene sunt: iarnile cu advecții de aer 

cald din sud – vest, generate de ciclonii mediteraneeni care determină un climat mai cald, cu 
precipitații mai frecvent sub formă de ploiae și lapoviță, fenomene climatic de iarnă slabe ca 
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intensitate, durată mică a strateului de zăpadă 15 – 20 zile, durată a intervalului de îngheț 
dintre cele mai lungi din țară. În regimul annual al precipitațiilor se înregistrează un maxim 
principal în lunile mai – iunie și altul secundar în luna decembrie. 

 
Temperatura medie multianuală oscilează între 10 – 120C cu valori mai ridicate în 

Câmpia de Vest și de-a lungul Dunării. O dată cu altitudinea valorile scad progresiv atingând 
3,70C la stația Semenic – 1400 m - și 0,50C la Țarcu – 2180 m – sau pote atinge valori de cca. 
-20C în Munții Parâng și Retezat. 

 
Temperatura medie anuală de vară aceasta este diferențiată astfel:  
Câmpia de Vest – izoterma de vară are valor medii de 21 – 230C 
Zona dealurilor de Vest, Munții Dognecei, Munții Aninei, Munții Locvei – izoterma 

de vară are valori de 18 – 210C 
 

 Carpații Meridionali, Munții Semenic, Munții Poiana Ruscă, Masivul Găina au valori 
termice de vară sub 180C. 
 
 Temperatura medie anuală de iarnă cunoaște și ea variații spațiale. Iernile cele mai 
blânde se înregistrează în sudul și central Câmpiei Timișului, de-a lungul văii Timișului și 
parțial a Begăi (izoterma de -1 - +10C), iernile călduțe sunt specifice celorlalte unități de 
câmpie, a celor de deal și de munți joși, iar iernile relative reci caracterizează zonele montane 
mijlocii, sub 1500 m altitudine. Izoterma de iarnă cea mai scăzută – sub -50C – este 
caracteristică crestelor muntoase înalte din Carpații Meridionali – Retezat, Godeanu, Parâng, 
Țarcu. 
 
 Cantitățile relative mari de precipitații se datorează influențelor oceanice, vestice dar 
și celor submediteraneene. În zona de câmpie, media multianuală a precipitațiilor depășește 
600 mm în partea sudică și estică și 700 mm la contactul cu unitatea deluroasă. Optimul 
pluviometric se înregistrează la altitudini medii de 1200 – 1600 m, mai ales dacă versanții au 
expoziție vestică și au tendința de scădere la înălțimi mai mari. Regimul pluviometric se 
remarcă prin existența a două maxime pluviometrice anuale, datorită influențelor 
submediteraneene un maxim primcipal în lunile mai – iunie și unul secundar în lunile de 
toamnă, octombrie – noiembrie. 
 
 Caracteristicile pluviometrice ale regiunii sunt determinate și de circulația generală a 
maselor de aer, pe teritoriul regiunii remarcându-se circulația maselor preponderent dinspre 
vest, însă și circulația dinspre nord – vest și sud – vest în diferite arii ale regiunii este un 
fenomen frecvent. 
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3.2.1.4 Flora și fauna 
 Din punct de vedere fitogeografic, regiunea se încadrează în două mari regiuni 
fitogeografice europene: 

- regiunea central – europeană caracterizată de masivele Codru – Moma, Metaliferi, 
Bihor, depresiunileintramontane de pe Crișul Alb, munților din grupa Retezat – Godeanu și 
din grupa parâng, inclusive depresiunile intramontane Petroșani și Hațeg; 

- regiunea submediteraneană include Munții Poiana Ruscă, Munții Banatului, Munții 
Cernei, Munții mehedinți, Munții Zarandului, Culoarul Murelului, Dealurile Banato – Crișene 
și Câmpia de Vest. 

 
 Vegetația se desfășoară diferențiat pe etaje altitudinale: 

- etajul pădurilor de foioase – între 300 - 400 și 1200 - 1400 m altitudine cuprinde un 
subetaj al pădurilor de gorun și de amestec cu gorun și un subetaj al pădurilor de fag și de 
amestec de fag cu rășinoase. Cele mai răspândite specii sunt fagul, teiul, paltinul de munte, 
frasinul, scorușul de munte, nucul, castanul, alunul turcesc, liliacul; 

- etajul pădurilor de molid – între 1200 - 1400 m și 1600 - 1800 m altitudine este bine 
reprezentat în Carpații Occidentali și mai slab în Carpații Meridionali. Specii caracteristice: 
molidul, zâmbrul și zada la limita superioară, mesteacănul, paltinul de munte, plopul 
tremurător, scorușul de munte și salcia căprească în rariștile pădurilor de molid și de-a lungul 
văilor; 

- etajul subalpine – între 1600-1800 m și 2000-2200 m este alcătuit dintr-un subetaj al 
rariștilor și unul al arbuștilor pitici. Specii: jneapănul, ienupărul pitic, bujorul de munte, afin, 
merișorul de munte, coacăz; 

- etajul alpin – altitudini de peste 2000 – 2200 m este alcătuit din pajiști scunde și 
tufărișuri pitici, formate din asociații de salcie pitică, mesteacăn pitic și merișor de munte. 
Dintre plantele alpine se remarcă argințica, floarea de colț, cupe, degetăruții, ghițura, barba 
ungurului. 
 
 La nivelul regiunii se întâlnesc 20 specii rare: pinul negru de Banat, zâmbrul, tisa, 
floarea de colț, narcisa, ghițura galbenă, cornaciul, ghiocelul, crucea voinicului, arnica 
 
 Fauna, prin varietatea, bogăția și originalitatea ei, prezintă o mare importanță, 
reprezentând pentru multe specii limita nordică a arealului de răspândire, Diversitatea se 
datorează varietății biotopurilor. 
 
 Mamifere: pisica sălbatică, râsul, ursul, lupul, vidra, capra neagră, liliacul mare cu bot 
ascuțit, liliacul lui Blasius, liliacul lui Mehelyi, liliacul mare cu nas de potcoavă, liliacul cu 
nas de potcoavă, liliacul mediu cu nas de potcoavă. 
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 Specii de păsări protejate: stârcul cenușiu sau bâtlanul, stârcul roșu, stârcul de noapte, 
buhaiul de baltă, egreta mare, egreta mică, codalbul. 
 
 Reptile: șopârla de ziduri, broasca țestoasă de apă, broasca țestoasă de uscat. 
 
 Specii de pești: lipanul, mreana, crapul, cleanul 
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3.2.1.5 Resurse 
 Ca urmare a reliefului variat regiunea posedă bogate și diverse resurse naturale. 
Resursele solului sunt caracterizate de prezența hidrocarburilor lichide și gazoase, minereurile 
de metale feroase și neferoase, zăcăminte de cărbuni, material de construcții, izvoare termale, 
minerale și de apă plată. 
 
 Hidrocarburile lichide și gazoase se găsesc în zonele de câmpie în județele Arad și 
Timiș, minereurile de metale feroase și neferoase predomină în zonele de deal și munte (aur și 
argint județele Arad și Hunedoara, cupru județul Caraș - Severin, fier județele arad, Caraș - 
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Severin și Hunedoara, mangan județele Caraș - Severin și Hunedoara, molibden județul Arad, 
minereuri complexe județele Caraș - Severin și Hunedoara, minereuri radioactive județele 
Arad și Caraș - Severin, sulfuri polimetalice județele caraș - Severin și Hunedoara), 
zăcămintele de cărbuni sunt concentrate în special în județele Hunedoara și Caraș - Seerin 
(antracit, cărbune brun, huilă, lignit, șisturi bituminoase), materialele de construcții se găsesc 
în județul Arad (andezit, asbest), județul Timiș (argilă refractară), județele Arad, Caraș - 
Severin, Hunedoara și Timiș (calcar), județele Caraș - Severin și Hunedoara (marmură), 
județele Arad și Caraș - Severin (nisip, granit, granodiorit, și diorit), județele Arad și Timiș 
(nisip cuarțos), județul Caraș - Severin (nisip metalurgic). 
 
 Izvoarele termale, minerale și de apă plată sunt bogății natural ale regiunii cunoscute 
și captate din cele mai vechi timpuri. Potențialul balnear este valorificat în următoarele 
stațiuni Băile Herculane, Geoagiu Băi, Moneasa, dar și în stațiuni mai mici cum sunt: Vața de 
Jos, Călan Băi, Băile Călacea, Băile Bogda, Băile Lipova. Apele minerale sunt valorificate 
intens la Lipova, Buziaș și Băile Herculane. 
 
3.2.1.6 Patrimoniul natural protejat 
 Regiunea de Dezvoltare Vest dispune de cinci parcuri natural: 

► Parcul Național Retezat - primul parc din țară creat în 1932 cu o suprafață de circa 
20.000 ha, dintre care 2.000 ha sunt rezervate pentru cercetare științifică; 

► Parcul Național Domogled – al doilea parc ca mărime din țară și unicul care 
înglobează un întreg bazin hidrografic și mai multe masive muntoase. 

 
► Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița situat în sudul Munților Aninei a fost 

constituit pentru extraordinara bogăția floristică completată de diversitatea și unicitatea 
peisajului, precum și de starea de sălbăticie păstrată datorită accesului dificil în această zonă. 

 
► Parcul Național Semenic – Cheile Carașului este situat în partea centrală a județului 

Caraș - Severin și ocupă o suprafață de 36.364,8 ha care include 10 rezervații declarate - 
14.420,8 ha și 8 rezervații propuse. Frumusețea Cheilor Carașului este dată de sculptarea 
formațiunilor calcaroase. 

 
► Parcul Național Defileul Jiului construit în 2005 adăpostește numeroase specii de 

animale, reprezentând unul dintre principalele culoare de migrare a păsărilor. Sub aspectul 
florei, teritoriul parcului este împădurit într-o proporție de 85 %, o parte din frumusețea 
acestuia fiind dată de versanții abrupți și împăduriți. 

 
Pe lângă acestea au fost identificate o serie de rezervații și parcuri naturale, cele  din 

urmă fiind în cea mai mare parte integrate în perimetrul parcurilor naționale: 
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- Parcul Natural Lunca Mureșului; 
- Parcul Natural porțile de Fier (se întinde de ambele părți ale Defileului Dunării); 
- Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina din Munții Orăștiei (Cetățile 

Dacice); 
- Geoparcul Dinozaurilor din Țara Hațegului. 

 
 Pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Vest sunt înregistrate 25 situri Natura 2000 din 
categoria SPA – Special Protection Areas, cuprinse total sau parțial pe teritoriul regiunii. 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire sit Natura 2000 Județul 

1 Câmpia Cermeiului Arad 100 % 
2 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru Arad 97,9 % 

Bihor 2,1 % 
3 Cheile Nerei – Beușnița Caraș - Severin 100 % 
4 Cursul Dunării – Baziaș - Porțile de Fier Caraș - Severin 56,9 % 

Mehedinți 43,1 % 
5 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei Arad 54 % 

Timiș 34,8 % 
Hunedoara 11,2 % 

6 Domogled – Valea Cernei Gorj 47,8 % 
Caraș - Severin 37,9 % 

Mehedinți 13,3% 
Hunedoara 1 % 

7 Frumoasa Sibiu 61,1 % 
Vâlcea 20,1 % 
Alba 17,8 % 

Hunedoara 1 % 
8 Grădiștea Muncelului - Cioclovina Hunedoara 99 % 

Alba 1 % 
9 Hunedoara Timișană Arad 77,1 % 

Timiș 22,1 % 
10 Lunca Mureșului Inferior Arad 82,7 % 

Timiș 17,3 % 
11 Mlaștina Satchinez Timiș 100 % 
12 Mlaștinile Murani Timiș 100 % 
13 Munții Almăjului - Locvei Caraș - Severin 59,3 % 
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Mehedinți 40,7 % 
14 Munții Retezat Hunedoara 88 % 

Caraș - Severin 11 % 
Gorj 1 % 

15 Munții Semenic – Cheile Carașului Caraș - Severin 100 % 
16 Pădurea Macedonia Timiș 100 % 
17 Drocea - Zărand Arad 100 % 
18 Livezile - Dolat Timiș 100 % 
19 Lunca Bârzavei Timiș 100 % 
20 Lunca Timișului Timiș 100 % 
21 Munții Metaliferi Hunedoara  

Alba 
22 Piemontul Munților Metaliferi și Vințului Hunedoara 

Alba 
23 Teremia Mare - Tomnatic Timiș 100 % 
24 Uivar – Diniaș Timiș 100 % 
25 Depresiunea Bozovici Caraș - Severin 100 % 

 
 Alte zone protejate sunt rezervațiile mixte (forestieră și geologică) aflate în 
administrarea Romsilva SA: 
 Rezervația mixtă dealul Mocrea 
 Rezervația naturală mixtă Moneasa 
 Parcul Dendrologic Mocrea - Ineu 
 Parcul Dendrologic al orașului Ineu 
 Parcul Dendrologic Simeria 
 Sfinxul Bănățean 
 
3.2.2 Turismul 
 Valorile turistice ale regiunii vestice sunt date de cadrul natural deosebit de bogat și 
variat. Turismul este o activitate economic important, cu o evoluție rapidă având implicații 
socio – cultural și de mediu, cu o contribuție important la creșterea economic și ocuparea 
forței de muncă. 
 
 Printre principalele obiective turistice ale Regiunii de Dezvoltare Vest enumerăm: 
Județul Arad Castelul Cernovici 

Castelul Konopi 
Castelul Misici 
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Cetatea Șoimos 
Mănăstirea Hodos 
Palatul Administrativ Arad 
Stațiunea Balneo – Climaterică Lipova 
Mănăstirea Feredu 
Mănăstirea Arad Gai 

Județul Timiș Castelul Mercy 
Peștera Albastră 
Mlaștina Satchinez 
Castelul Huniade 
Muzeul Banatului 
Stațiunea Băile Calacea 
Castelul Nako 
Palatul Dicasterial 
Muzeul Satul Bănățean 
Domul Romano – Catolic 
Catedrala Mitropolitană Timișoara 
Lacul Surduc 
Festivalul Inimilor Timișoara 
Stațiunea Buziaș 
Peștera Românești 
Salina Suseși 
Castelul Banloc 

Județul Caraș - 
Severin 

Cascada Beușnița 
Cheile Beiușniței 
Cheile Nerei 
Mănăstirea Călugăra 
Stațiunea Băile Herculane 
Mănăstirea Băile Herculane 
Ținutul Morilor de Apa 
Mănăstirea Piatra Scrisă 
Mănăstirea Nera 
Schitul Muntele Mic 
Mănăstirea Călugăra 
Clisura Dunării 
Cheile Rudăriei 
Stațiunea Văliug 
StațiuneaMuntele Mic 



 

Strategia de dezvoltare locală 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

pentru perioada 2014 – 2020 
  

 

 
 

64 

Sasca Montană 
Poiana Mărului 

Județul Hunedoara Cetatea Devei 
Cetatea Orăștiei 
Cetatea Ilia 
Cetatea Dacică Costești 
Castelul Corvinilor 
Muzeul Aurului Brad 
Biserica Densuș 
Biserica Gurasada 
Boserica de Zid Criscior 
Transalpina 
Peștera Bolii 
Cheile Baniței 
Biserica Rotonda Geoagiu 
Bretea Romană 
Biserica de Piatră Sânpetru 
Monăstirea Colț 
Muzeul Civilizației Daco – Romane 
Sarmisegetuza Regia 
Sarmisegetuza Ulpia Traiana 
Castrul Roman de la Cigmău – Geoagiu 
Drumul Roman Geoagiu 
Muzeul Satului Hațegan Peșteana 
Hațeg Geoparc – Ouăle de dinosaur – Valea Dinozaurilor 
Geoparcul Dinozaurilor 
Biserica Reformată Peșteana 
Tăul fără fund 
Biserica de Piatră Strei 
Biserica de Piatră Sântămăria Orlea 
Rezervația de Zimbrii Pădurea Slivuț 
Mănăstirea Prislop 
Castelul Kendeffy 
Muzeul de Arheologie Sarmisegetuza 
Germisara – Dâmbul Romanilor, Băile Romane Geoagiu Băi 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

J U D E Ț U L  H U N E D O A R A  
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4.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă 
Județul Hunedoara se află localizat în partea central – vestică a României, în 

Transilvania, având reședința de județ în municipiul Deva. Județul este intersectat de paralela 
de 460 latitudine nordică și de meridianul de 230 longitudine estică. 

 
 Punctele extreme ale județului Hunedoara:  
- zona de nord – vest a satului Rusești (comuna Bulzeștii de Sus) în partea de nord; 
- hotarul vestic al satului Pojoga (comuna Zam) în partea de vest; 
- izvoarele râului Lăpușnic în partea de sud; 
- ramificațiile unor afluenți de dreapta ai pârâului Jieț în partea de est. 
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Județul Hunedoara se întinde pe o suprafață de 7.063 km2, reprezentând 2,9 % din 
suprafața totală a României și o populație de 418.565 locuitori, conform datelor de la 
recensământul din 2011. 
 

Județul se învecinează astfel: 
● în partea de nord și nord – vest se învecinează cu județul Bihor; 
● în partea de vest se învecinează cu județul Timiș; 
● în partea de ud – vest cu județul Caraș - Severin; 
● în partea de sud și sud – est cu județul Gorj, respectiv Vâlcea; 
● în partea de est și sud – est cu județul Alba. 
 
 Căile de acces: 
E 68 / DN 7: Ungaria – Arad – Deva – Sibiu – Pitești – București 
E 673 / DN 68 A: Deva – Lugoj – Timișoara 
E 79 / DN 76: Oradea – Brad – Deva 
E 79 / DN 66: Simeria – Hațeg – Petroșani – Târgu Jiu – Filiași – Craiova 
 
DN 74: Brad – Abrud 
DN 68: Hațeg – Caransabeș 
DN 7 A: Petroșani – Obârșia Lotrului – Voineasa – Brezoi (DN 7) 
 

Județul Hunedoara este tranzitat de către Magistrala CFR 200 Brașov – Sibiu – 
Simeria – Deva – Arad – Curtici, care parțial face parte din coridorul european IV (Dresda) – 
Budapesta – Curtici – Sighișoara – București – Constanța. O altă linie importantă este 
Magistrala CFR 202 Simeria – Petroșani – Filiași care asigură legătura între Transilvania și 
Oltenia, precum și liniile Ilia – Lugoj și Brad – Arad,  neelectrificate. 

 
 Administrativ, județul Hunedoara este format din: 

- 7 municipii: Deva, Brad, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petroșani și Vulcan; 
- 7 orașe: Aninoasa, Călan, Geoagiu, Hațeg, Petrila, Simeria, Uricani; 
- 55 comune: Baia de Criș, Balșa, Bănița, Baru, Băcia, Băița, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, 

Boșorod, Brănișca, Bretea Română, Buceș, Bucureșci, Bulzeștii de Sus, Bunila, Burjuc, 
Cerbăl, Certeju de Sus, Cârjiți, Crișcior, Densuș, Dobra, General Berthelot, Ghelari, 
Gurasada, Hărău, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, 
Mărtinești, Orăștioara de Sus, Pestișu Mic, Pui, Rapoltu Mare, Răchitova, Ribița, Râu de 
Mori, Romos, Sarmizegetusa, Sălașu de Sus, Sântămăria – Orlea, Șoimuș, Teliucu Inferior, 
Tomești, Toplița, Totești, Turdaș, Vața de Jos, Vălișoara, Vețel, Vorța, Zam. 
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Organizarea administrativă a teritoriului județului Hunedoara, la 31 decembrie: 
Anii Numărul orașelor 

și municipiilor 
din care 

municipii 
Numărul 

comunelor 
Numărul satelor 

1990 13 3 56 458 
1995 13 5 56 458 
2000 14 5 55 457 
2001 14 5 55 457 
2002 14 5 55 457 
2003 14 7 55 457 
2004 14 7 55 457 
2005 14 7 55 457 
2006 14 7 55 457 
2007 14 7 55 457 
2008 14 7 55 457 
2009 14 7 55 457 
2010 14 7 55 457 
2011 14 7 55 457 
2012 14 7 55 457 

 
4.2 Cadru natural 
4.2.1 Relieful 
 Județul Hunedoara cuprinde unități de relief distincte, munții deținând ponderea iar 
depresiunile intramontane și colinare, zonele depresionare și defileurile, completând structura 
reliefului. 
 
 Regiunile muntoase constituie relieful cel mai vechi și fragmentat. Carpaților 
Merdionali le aparțin masivele înalte și mijlocii din sudul și sud – estul județului, în timp ce 
Carpații Occidentali, cuprind masivele mici și mijlocii din vest și nord. 
 

Din punct de vedere al treptelor de altitudine, etajul montan este compus din 
subetajele alpin (zone întinse din Munții Retezat, Godeanu, Parâng și parțial Țarcu) și cel de 
pădure (zonele medii și joase din Munții Retezat, Godeanu, Țarcu, Parâng, așa-numitul Podiș 
Dacic din Munții Șureanu, Poiana Ruscă, Metaliferi și Masivul Găina). Județul Hunedoara 
dispune și de un relief carstic diversificat (endocarst și exocarst), marea majoritate a acestor 
forme dezvoltându-se în roci calcaroase, excepție făcând așa-numitul speudocarst (forme 
carstice dezvoltate în alte roci decât cele calcaroase: gresii, gipsuri, tufuri, sare etc.). 
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 Masivul Godeanu este cuprins cu o suprafață restrânsă pe teritoriul județului. Acest 
sector al Masivului Godeanu este dominat de structuri magmatice și cristaline de vârstă 
jurasică. Una dintre caracteristicile masivului este reprezentată de întinse suprafețe de 
eroziune (nivelare), între care cea superioară (Borăscu), netedă ca un podiș, este 
individualizată în jurul altitudinii de 200 m. Acest aspect, completat de faptul că acest masiv 
este alcătuit din roci mai puțin gelive, a motivat apariția unui ansamblu bogat de forme 
glaciare (văi, circuri etc.). 
 
 Munții Țarcu, sunt alcătuiți din structuri sedimentare și magmatice și ocupă o 
suprafață extrem de restânsă pe teritoriul județului, prin versantul care coboară spre Poarta de 
Fier a Transilvaniei. 
 
 Munții Vâlcan, situați în Munții Godeanu până la defileul Jiului, sunt alcătuiți în 
principal din roci cristaline și magmatice. Acest masiv muntos este unul cu înălțimi medii și 
prezintă o culme largă, excepție făcând depresiunea Petroșani, unde există o serie de culmi 
scurte și versante abrupte. 
 
 Munții Retezat, se află în întregime pe teritoriul județului, și sunt delimitați de văile 
Râului Mare și Jiului, Munții Șureanu și depresiunea Hațegului. Structural, acest masiv 
muntos este alcătuit din șisturi cristaline, granituri, granodiorite, gnaise și subordonat calcare. 
Acest masiv concentrează în zona centrală, între 2200 și 1400 – 1300 m, cele mai complexe 
forme glaciare (custuri, văi glaciare, praguri, lacuri, morene etc.), din Carpații Meridionali. 
 
 Munții Parâng, situați în partea sud – estică, a județului Hunedoara, sunt constituiți din 
roci metamorfice specifice pânzei getice și unității danubiene (paragnaise, micașisturi, gnaise, 
calcare cristalne, șisturi sericitoase) sau mai slab metamorfozate (calcare), la care se mai 
adaugă depozitele terțiare. Partea superioaă a masivului are aspectul unei suprafețe înalte 
(1800 – 2000 m), dominată de vârfuri de peste 2200 m. Rețeaua hidrografică a condus la 
apariția unor culmi dispuse în trepte, la conturarea acestui aspect fiind de notat și acțiunea 
ghețarilor. Relieful glaciar cuprinde două tipuri (carpatic și alpin), specifice unor zone distinct 
departajate geografic. Calcarele apar în zona nordică, insular și etajat, endocarstul și 
exocarstul acestei zone nefiind obiectul unor studii speo – morfologice sistematice. 
 
 Munții Șureanu (sectorul ocupat de județul Hunedoara), sunt delimitați de Munții 
Retezat, Parâng, depresiunea Hațegului și culoarul Mureșului. Masivul este alcătuit la sud și 
vest din calcare cristaline și este caracterizat de existența unor suprafețe de eroziune, între 
care menționăm Râu - Șes, ce ocupă o suprafață extinsă, fiind tăiată de văi adânci. În 
comparație cu Munții Retezat, glaciațiunea a avut o extensie mai reudusă. 
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 Munții Poiana Ruscă (sectorul hunedorean) sunt delimitați la nord de culoarul 
Mureșului iar la vest de depresiunea Hațegului. Din punct de vedere al constituției geologice, 
acești munți sunt alcătuiți din formațiuni metamorfice, magmatice și sedimentare. Structural, 
masivul are în centru aspectul unui platou înalt, ferestruit adânc de ape, deosebindu-se mai 
multe trepte de nivelare ale reliefului. 
 
 Munții Apuseni, cuprind pe teriroriul Hunedoara partea estică a Munților Zarandului, 
Munții Metaliferi și versanții sudici ai masivului Găina din cadrul Munților Bihorului. 
 
 Munții Metaliferi, dispuși între culoarul Deva – Ormindea și Ampoi, între valea 
Mureșului și depresiunea Brad, sunt formați din nuclee cristaline prealpine, sedimentar 
mezozoic, fliș cretaci, magmatite și subvulcanice neogene. De remarcat este faptul că o dată 
cu primul ciclu de sedimentare se depun calcarele și se formează creasta mediană, gradul de 
dispersie al arealurilor carstice fiind ridicat. Izvoarele minerale existente (Păuliș, Boholt, 
Hărțăgani, Banpotoc, Rapolt, Bobâlna, Geoagiu, Bozeș, Băcâia) sunt rezultatul unor 
complexe fenomene postvulcanice. 
 
 Munții Zarand, reprezentați de munceii Malu – Măgureaua, se află la vest de culoarul 
Deva – Ormindea. Ei se prezintă ca un conglomerat de structuri geologice aparținând 
sedimentarului (calcare) și cristalinului (roci vulcanice). Arealul carstic de pe teritoriul 
județului relevă trăsături interesante (peșteri, avene), la care se adaugă culoare transversale 
joase, bazine și mici depresiuni de eroziune. 
 
 Masivul Găina este constituit din formațiuni cristaline și sedimentare, la care se 
adaugă un relief carstic, în cuprinsul căruia apar fenomene diverse (chei, peșteri, doline etc.). 
 
 Depresiunile 
 Depresiunile intramontane din județul Hunedoara (Petroșani, Hațeg, Strei) reprezintă 
treapta de relief cea mai joasă, acestea având aspectul unor golfuri. 
 
 Depresiunea Petroșani, situată între Munții Retezat și Sebeș la nord, Munții Vulcani și 
Parând la sud, localitatea Câmpa la est și Câmpul lui Neag la vest, are o formă triunghiulară și 
este străbătută de Jiul de vest și traversată de Jiul de est. Depresiunea, de origine tectonică, s-a 
format în paleogen iar umplutura este alcătuită din depozit de diverse vârste (paleogen, 
neogen, cuaternar). Sub aspect morfologic, marginea depresiunii este foarte fragmentată de 
văi adânci și înguste. Această deperesiune reprezintă cea mai închisă depresiune din țară, ce 
comunică cu zonele învecinate doar prin intermediul defileului Jiului și prin pasul Bănița – 
Merișor. 
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 Zona depresionară Hațeg- Murteș cuprinde depresiunile Hațegului, Strei – Cerna 
(Hunedoara) și culoarul Orăștiri. 
 
 Depresiunea Hațegului are ca limite Munții Șureanu, pasul Merișor, Munții Retezat și 
Țarcu și Munții Poiana Ruscă. Această unitate geo – morfologică, alcătuită dintr-un relief 
deluros (zona nordică) și muncei și dealuri (zona sudică), se prezintă ca și un golf depresionar. 
 
 Depresiunea Strei – Cerna (a Hunedoarei), este delimitată de Munții Poiana Ruscă și 
Șurianu, Valea Mureșului și sectorul ocupat de localitatea Subcetate. Această unitate 
reprezintă o depresiune colinară cu o serie de piemonturi de eroziune spre bordura montană și 
de acumulare spre interiorul depersiunii. Pe această structură s-au individualizat terase – 
propice habitatului uman și în același timp importante căi de comunicație – în marginile 
depresiunii și în zonele de contact cu structurile montane, apărând bazinete de eroziune, chei 
și defileuri. Luncile Mureșului, Streiului și Cernei inferioare oferă condiții excelente pentru 
practicarea agriculturii. 
 
 Culoarul Orăștiei este mărginit de Munții Metaliferi și Șureanu și are un caracter 
deluros spre sud, iar spre nord este alcătuit din terasă și lunci. Defileul Mureșului este cuprins, 
pe teritoriul județului, între localitățile Deva  și Zam, și reprezintă un culoar depresionar 
format dintr-o succesiune de defileuri și bazine. 
 
 Depresiunea Brad, ce se dezvoltă în bazinul Crișului Alb, este dominată de un relief 
colinar, spre sud această depresiune fiind legată de depresiunea Ormindea – Băița, dezvoltată 
pe formațiuni sedimentar – tortoniene și înconjurată de măguri calcaroase sau vulcanice și 
culmi. 
 
4.2.2 Hidrografia 

Apele de suprafață. Rețeaua hidrogarfică a județului Hunedoara aparține, în cea mai 
mare parte, bazinului râului Mureș, și în cea mai mică măsură, bazinelor hidrografice ale 
Jiului și Crișului Alb. Rezultat al structurii și varietății reliefului, densitatea rețelei 
hidrografice este cuprinsă între 0,5 km / km 2 și 1,1 km / km2, valorile cele mai ridicate 
aparținând bazinelor superioare ale Streiului și Jiului de vest. Rețeaua hidrogarfică a județului 
Hunedoara aparține, din punct de vedere al tipului de alimentare, tipului moderat din zăpadă 
scursă superficial și alimentarea subterană, cu valori oscilante specifice regiunii munților 
înalți din sud, culoarului Orăștiei și depresiunii Hațegului, precum și zonele care reprezintă 
cea mai mare parte a județului. 
 
 Mureșul, principala arteră hidrogarfică a județului, străbate pe o lungime de 105 km, 
un culoar larg între Munții Șureanu și Poiana Ruscă la sud și Munții Apuseni la nord. Bazinul 
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râului (6.591 km 2) este asimetric, afluenții de dreapta fiind scurți (sub 35 km), iar cei dinspre 
sud sunt lungi (până la 92 km). Afluenții de stânga importanți sunt: Orăștie sau Apa Orașului 
(L = 47 km), Strei (L = 89 km), ce cuprinde câțiva afluenți importanți (Râul Bărbat, Râul 
Mare, Luncani, Rușor, Șerel, Galbena, Silvașu), Cerna (L = 67 km) și Dobra (L = 42 km). 
Printre afluenții dinspre nord, mai importanți sunt Geoagiul (L = 34 km) și Călanul (L = 20 
km). 
 
 Debitul mediu multianual al Mureșului, pentru perioada ultimilor 30 de ani, variază 
între 120 m3 / s și 165 m3 / s, valorile marcând zona de intrare, respectiv de ieșire a râului de 
pe teritoriul județului. Volumul maxim scurs pe anotimpuri se produce la sfârșitul primăverii 
și începutul verii (aprilie - iunie), și cel minim toamna (septembrie - noiembrie). Fenomenele 
de îngheț (pod de gheață, curgeri de sloiuri, gheață la mal) au o durată medie de 45 – 50 de 
zile și se înregistrează în medie pentru 80 % - 90 % din ierni. 
 
 Jiul, rezultat al confluenței Jiului de vest cu Jiul de est, ocupă o suprafață a bazinului 
hidrografic de 1.050 km 2. Volumul maxim scurs pe anotimpuri, pentru bazinul Jiului 
hunedorean, este primăvara, debitul mediu multianual la ieșirea din județ fiind de 20 m3 / s. 
Afluenții cei mai importanți sunt: Taia (L = 20 km), Jieț (L = 22 km) și Bănița (L = 16 km), în 
timp ce debitul mediu multianual la ieșirea râului din județ fiind de circa 20 m3 / s. 
 
 Crișul Alb străbate teritoriul județului Hunedoara pe o lungime de 66 km, panta de 
scurgere fiind diferită în funcție de unitatea morfologică pe care o parcurge (9 – 25 % zona 
montană și 1 – 2 % zona depresionară joasă). Cei mai importanți afluenți sunt: Valea Satului 
(L = 15 km) și Ribița (L = 18 km). Debitul mediu multianual al râului în sectorul marcat de 
limita județului este de circa 10 m3 /s, fenomenele de îngheț având o durată medie de 40 de 
zile și apar în circa 80 % din ierni. 
 
 Lacurile naturale ale județului Hunedoara, sunt în marea lor majoritate de origine 
glaciară și se concentrează în Munții Retezat, Godeanu, Țarcu, Parâng, cea mai mare densitate 
regăsindu-se în Munții Retezat (peste 80 de lacuri), demne de menționat fiind lacurile Bucura, 
Zănoaga, Custuri etc. Recordul de altitudine îl deține Tăul Mare sau al Custurii (2.270 m 
altitudine) din Munții Retezat, iar lacul Bucura ocupă întinderea cea mai mare dintre lacuri 
alpine (peste 10,5 ha). 
 
4.2.3 Clima 
 Din punct de vedere al unităților climatice, județul Hunedoara este caracterizat de un 
climat de munte (8 luni reci și umede și 4 luni temperate în zonele înalte și cu 5 luni reci și 
umede și 7 luni temperate la altitudini mijlocii) și de un climat continental moderat de deal, în 
restul teritoriului (cu 4 luni reci și umede și 8 luni temperate), cu excepția văii Mureșului și 
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depresiunea Hațegului. Aceste complexe condiții climatice sunt determinate de varietatea 
reliefului (etajare, compartimentarea și fragmentarea lui, orintarea față de punctele cardinale). 
Iernile sunt relativ umede, în timp ce verile sunt însorite, cu un regim pluvuiometric 
echilibrat. 
 
 În ceea ce privește circulația generală a atmosferei, vremea relativ călduroasă și umedă 
și ușor instabilă iarna, este generată de circulația dinspre vest, care are și ușoare influențe 
maritime. Circulația dinspre nord – vest și nord evidențiază ierni reci, răcoroase și veri 
instabile. În regiunile centrale și nordice ale județului, circulația maselor de aer se face 
predominant din sector vestic, în timp ce aspectele de fohn sunt tipice versanților estici ai 
Munților Metaliferi. 
 
 Temperaturile medii anuale (+ 100 C lunca Mureșului, - 20 C Munții Retezat și 
Parâng), conduc la un contrast termic teritorial de 12 0 C, extremele fiind regăsite în zonele 
montane propriu-zise (- 20 C și - 60 C) și în sectorul Mureșului, aval de Deva (circa 100 C). 
Temperatura medie în depresiuni este influențată de mai mulți factori, între care amintim 
poziția intramontană, gradul de deschidere, circulația maselor de aer. 
 
 Mediile lunii iunie sunt influențate de aceleași diferențe specifice fiecărei forme de 
relief, în general aceste temperaturi cuprind valori între 60 C și - 200 C. În centrul județului se 
înregistrează cele mai mari temperaturi medii, aceste valori scăzând treptat, în depresiunile 
mari (Hațeg, Brad, Petroșani), atingându-se medii de 16 – 180 C. De remacat este faptul că 
munții situați la nord de Mureș (Zarand, Găina, Metaliferi), precum și Munții Poiana Ruscă 
ating medii de 140 C. Mediile lunii ianuarie au valori cuprinse între - 1 0 C și 10 0 C, 
înregistrate în lungul Mureșului și al Crișului Alb, respectiv în Retezat și Parâng. 
Amplitudinea termică medie este de circa 20 – 210 C în zona centrală depresionară și de - 7 0 
C pentru regiunile montane înalte. Primele înghețuri se petrec în jurul datei de 20 septembrie, 
iar cele mai târzii la sfârșitul lunii mai. În munții înalți (Godeanu, Țacu, Parâng, Șureanu), 
zăpada cade în medie de 80 de zile pe an și se  menține circa 160 de zile, în timp ce pe 
culoarul Mureșului, se înregistrează circa 20 – 25 zile cu ninsoare. 
 
 Vântul predominant în județul Hunedoara suflă în timpul iernii pe direcția vest – nord 
– vest, iar în timpul verii pe direacția est – sud –est și prezintă o serie de dieferențieri, datorate 
particularităților reliefului. Procentual, frecvența vânturilor vestice este de circa 14 – 15 %, iar 
a celor din nord – vest este de 12 – 14 %. 
 
4.2.4 Solul 
 Formarea și repartiția solurilor au fost influențate de configurația orografică a 
județului Hunedoara, remarcându-se și o etajare pe verticală a acestora. 



 

Strategia de dezvoltare locală 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

pentru perioada 2014 – 2020 
  

 

 
 

75 

 Zonele montane (cu altitudini de peste 1.700 m) dețin soluri scheletice, în timp ce 
solurile brune tipice, podzolite, solurile montane acide și podzolurile, sunt tipice zonelor 
ocupate de munții cuprinși între 1000 – 1700 m altitudine, în special cei din sudul județului. O 
caracteristică a munților din nordul și vestul județului o reprezintă asocierea dintre solurile 
anterior menționate cu rendzinele și terra rossa formate pe calcare. 
 
 Dealurile înalte la corespund solurilor brune și brun – roșcate de pădure, slab sau 
puternic podzolite sau podzolite secundar, pe terasele și dealurile piemontane din depresiuni, 
fiind frecvente asocierile de cernoziomuri, soluri brune de terasă, solurile brune, brun – 
roșcate de pădure. De-a lungul văilor râurilor, cu lunci extinse (Mureș, Strei, Crișul Alb, 
Cerna inferioară) există soluri aluviale, gleice, cernoziomuri levigate. 
 
4.2.5 Vegetația 

Județul Hunedoara este caracterizat printr-o mare varietate a vegetației a cărei repatiție 
altitudinală este condiționată de relief și condiții topoclimatice specifice. Vegetația alpină cu 
perioade de vegetație scurte, este mai extinsă în zonele înalte ale Munților Retezat, Godeanu, 
Parâng, se dezvoltă pe soluri primare, în condițiile unui climat aspru. Elemnetul caracteristic 
al acestui etaj altitudinal îl constituie prezența pajiștilor cu rogoz de munte (Carex curvula), 
rugină (Juncus trifidus), părușcă (Festuca supina), ce alternează cu tufărișuri pitice de merișor 
(Vaccinium vitis idaea), afin (Vaccinum mytillus), argințică (Dryas octopetala). Vegetația 
subalpină, cu suprafețe extinse în Munții Retezat, Godeanu, Țarcu, Parâng și Șureanu, 
conversă în parte trăsăturile vegetației alpine, o serie de plante ierboase, iarba stâncilor, 
păiușul pestriț, țăpoșica, la care se adaugă prezența ienupărului, jneapănului, sălciilor pitice și 
a smârdarului. În zona alpină și subalpină a Munților Retezat sunt localizate câteva specii 
endemice, în cuprinsul acestui etaj altitudinal existând specii declarate monumente ale naturii: 
floarea de colț, ghințura galbenă, papucul doamnei, orhideea, argințica și angelica. 
 
 Pădurile de conifer, fag, cele amestecate cu fag și gorun, reperezintă cele trei etaje ale 
vegetației forestiere. Primul dintre acestea, localizat între altitudinile de 1.300 – 1.800 m în 
Munții Retezat, Godeanu, Țarcu, Parâng, Șurianu, se dezvoltă pe soluri montane acide, 
predominante fiind molidișurile (Picea excelsa), cu brad, pin, pin silvestru, zâmbru, zadă, 
alături de câteva foioase. În partea inferioară a acestui etaj, pădurile amestecate de fag, cu 
conifere, la care se adaugă și ulmul de munte sau platinul, coboară până în jurul altitudinii de 
700 m. Pădurile de fag sunt specifice zonelor marginale ale pădurilor de munte, cât și zonelor 
depresionare înalte. Speciile care completează fagul sunt reprezentate de câteva specii de 
stejar, la care se adaugă jugastrul. Pajiștile și fânețele cuprind graminee furajere și diverse 
specii de trifoi, la care se adaugă subarboretul reperezentat de liliac sălbatic, mojdrean, alun, 
corn, dârmoz, lemn râios, păducel și curpen. Pădurile amestecate de fag și gorun sunt tipice 
regiunilor depresionare ale județului. 
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 Zonele joase ale depresiunilor și pe culoarele principalelor râuri sunt populate cu 
păduri de gorun, în asociere cu cornul, lemn câinesc, sângerul, socul și alte specii cu arealuri 
de dezvoltare reduse precum și de păduri de cer și gârniță. Cea mai joasă teraptă de relief, este 
reprezentată de pâlcuri formate din sălcii, răchite, arine, plopi etc. 
 
 Din zonele care păstrează specii rare de floră amintim: frăsinet, cu mojdrean pe 
versantul stâng al Râuliui Mare și nuc sălbatic în pădurea dintre Râu de Mori și Gura Zlata. 
 
4.2.6 Fauna 
 Repartiția, densitatea și bogăția faunei județului Hunedoara sunt în legătură directă cu 
altitudinile reliefului, specificul florei și impactul factorului antropic asupra arealurilor de 
dezvoltare ale acesteia. Principalele speci faunistice ale României se regăsesc și pe teritoriul 
județului Hunedoara. În zona montană trăiesc capra neagră, vulturul pleșuv sur, vulturul 
pleșuv brun, vidra, precum și o serie de endenisme. În zonele cu dealuri regăsim cerbul 
lopătar, ursul, căpriorul, mistrețul, iepurele, dihorul, veverița, râsul, pisica sălbatică, bizamul, 
iernucă și o serie de păsări (ciocănitoarea pestriță, pițigoiul, scorțarul, gaița, cinteza, cioara de 
semănătură, stăncuța, coțofana, grangurul, privighetoarea, sitarul, potârnichea, corbul etc.), 
alături de care apar specii de curând statornice (rața sălbatică, pescărușul, fazanul). 

 
 Fauna ichtiologică este reprezentată de salmonide (unele aclimatizate, ex: păstrăvul 
curcubeu), lipani, scobari, cleni, crapi, mrene, știuci, somni. 

 
 Dintre depozitele ce conțin faună fosilă, merită a fi menționate cele de la Buituri (oraș 
Hunedoara), de vârstă badeniană (15 – 20 milioane ani), cele situate în amonte de satul 
Nandru sau cele din perimetrul administrativ al satelor Muncelu Mic și Chergheș. Importanța 
acestor depozite este cu atât mai mare cu cât în niveluri arheologice au fost depistate cochilii 
ale unor moluște, cochilii utilizate ca și obiecte de podoabă. 
 
4.2.7 Resurse naturale 

Varietatea tectogenetică, motivează apariția unei game diverse de resurse, unele dintre 
acestea fiind exploatate încă din preistorie. Sudul județului se distinge prin bazinul Petroșani 
unde se exploatează în principal huilă, iar în bazinul Țebea se cantonează importante depozite 
de cărbune brun. Minereurile feroase constituite preponderent din carbonați de fier și 
subordonat de oxizi de fier, uneori puternic limonitizate la partea superioară a zăcămintelor, 
se concentrează în zona nordică, cea centrală și sudică ale Munților Poiana Ruscă. O lată zonă 
în care apar asemenea zăcăminte se găsește în zona Ciungani – Căzănești a Munților Zarand. 
 
 Zăcămintele auro – argintifere sunt situate în zonele Musariu – Brad și Săcărâmb – 
Brad, iar cele cuprifere au fost indentificate în nordul Munților Poiana Ruscă, la Deva , și la 
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nord de Mureș (Căzănești – Ciungani, Almășel). Depozite ce conțin pirită au apărut în zona 
Boița – Hațeg (Poiana Ruscă) și Zam. Minereurile complexe, aflate de obicei în asociere cu 
cele menționate anterior, se concentrează în zona Brad – Săcărâmb și în Munții Poiana Ruscă 
(Muncelu Mic). La acestea se adaugă zăcămintele de bauxită silicioasă de la Ohaba Ponor, 
precum și minereuri de zinc (Muncelu Mic), cinabru (Voia) sau mangan (Munții Zarand, 
Bătrâna, Baru). 
 
 Zăcămintele nemetalifere de substanțe utile cuprind bentonita, talc și steatit, gips, la 
care se adaugă depozitul de albastru de la Romos. Matreialele de construcții și rocile utile sunt 
variate și sunt reprezentate prin: andezite și andezite – dacite, bazalturi, marmură, calcare 
comune sau dolomitice în Munții Metaliferi, Poiana Ruscă, Șureanu, argile refractare, argile 
caolinice, argile comune, traverin și calcar metamorfozat marmoraceu. Nisipurile și 
pietrișurile de balast sunt comune văilor marilor râuri, iar cele cuarțoase apar în zona 
Crivadia. A fost indentificat la Ocolișu Mare, un important zăcământ de dioxid de carbon. 
 
 O altă bogăție a județului o reprezintă apele minerale și termale, atât din zonele 
calcaroase, cât și din zonele apropiate în care se manifestă fenomene postvulcanice, în urma 
cărora ape de adâncime se mineralizează. Sudului Munților Metaliferi le corespunde zona 
cuprinsă între Trestia și Băcâia – Bozeș, iar împrejurimile Devei dețin izvoare minerale la 
Vețel și Bretelin. Izvoarele cu apă termală cele mai importante sunt cele de la Bobâlna, 
Geoagiu, Călan, Vața de Jos. 
 
4.3 Populația 
 Județul Hunedoara are o populație de 418.565 locuitori din care 203.981 populație 
masculină și 214.584 populație feminină, date conform Recensământului Populație din 2011. 
 

Populația județului Hunedoara pe grupe de vârstă 
Județul Hunedoara 

Recensământ populație 2011 Ambele sexe Masculin Feminin 
Sub 5 ani 18327 9407 8920 
5-9 ani 19617 10125 9492 

10-14 ani 21677 11033 10644 
15-19 ani 22526 11552 10974 
20-24 ani 23350 12475 10875 
25-29 ani 23220 12285 10935 
30-34 ani 28098 14152 13946 
35-39 ani 32338 16217 16121 
40-44 ani 41618 21090 20528 
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45-49 ani 25707 13255 12452 
50-54 ani 30268 15121 15147 
55-59 ani 

   60-64 ani 32527 15380 17147 
65-69 ani 28535 12956 15579 
70-74 ani 20980 8856 12124 
75-79 ani 15156 6173 8983 
80-84 ani 8923 3251 5672 

85 ani și peste 4557 1496 3061 
 

Mișcarea naturală a populației, pe medii, în anul 2012 
Județul Hunedoara Total Urban Rural 

Date absolute (număr) 
Născuți-vii 3079 2361 718 

Decese 5562 3829 1733 
Sporul natural -2483 -1468 -1015 

Căsătorii 2213 1799 414 
Divorturi 999 846 153 

Născuți-morți 16 13 3 
Decese la o vârstă sub 1 an 25 21 4 

 Rate (la 1000 locuitori) 
   Născuți-vii 7.6 7.8 6,8 

Decese 12.3 11,1 16,1 
Sporul natural -4.7 -3.3 -9.3 

Căsătorii 4.9 5.2 3,9 
Divorțuri 2.2 2.4 1.4 

 Născuți-morți la 1000 născuți (vii+morți) 4,6 4,8 4,1 
Decese la o vârstă sub 1 an la 1000 născuți-vii 7,3 7,8 5,5 

Nota: Născuții și decedații cuprind fenomenele înregistrate în țară. 
http://www.hunedoara.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=475 

 
 

http://www.hunedoara.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=475
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Durata medie a vieții pe sexe 
Anii Ambele sexe Masculin Feminin 
2002 70.28 66.59 74.21 
2003 69.97 66.54 73.60 
2004 70.29 66.80 73.95 
2005 70.81 67.30 74.46 
2006 71.10 67.96 74.30 
2007 71.41 68.21 74.67 
2008 72.19 68.68 75.81 
2009 72.75 69.15 76.48 
2010 72.90 69.40 76.48 
2011 73.33 69.88 76.83 
2012 73.68 70.09 77.30 

http://www.hunedoara.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=472 
 

Mișcarea internă determinată de schimbarea domiciliului, 
pe medii, în anul 2012 - număr 

Județul Hunedoara Plecati Sositi Sold 
Total 7838 6282 -1556 

Mediul urban 6165 4077 -2088 
Mediul rural 1673 2205 532 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hunedoara.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=472
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CAPITOLUL V 
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 Din punct de vedere administrativ orașul Hațeg are în componență următoarele 
localități: 
 Hațeg – reședință administrativă; 
 Nălațvad; 
 Silvașu de Sus; 
 Silvașu de Jos. 
 

 
Hațeg 
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Nălațvad 
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Silvașu de Jos 

 

 
Silvașu de Sus 
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 Orașul Hațeg se învecinează astfel: 
- în partea de nord și nord – est cu comuna Bretea Română; 
- în partea nord – vestică cu comuna Teliucul Inferior; 
- în partea de vest cu comuna Toplița; 
- în partea de sud – vest cu comuna Răchitoava; 
- în partea de sud cu comunele General Berthelot și Totești; 
- în partea de est și sud – est cu comuna Sântămărie Orlea. 
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 Căile de acces către orașul Hațeg sunt: 
DN 66 / E 79 (Oradea, Deva, Petroșani, Tg, Jiu, Craiova, Calafat) 
DN 68 Hațeg – Caransebeș 
DJ 660 face legătura între DN 66 și Rezervația de zimbrii (2 km) 
DJ 686 A face legătura între DJ 686 – Baraj Hațeg – DN 66 
DJ 687 A face legătura între localitățile Hâșdat (DJ 687) – Silvașu de Jos (DJ 687 C), 

8 km 
DJ 687 K face legătura între localitățile Silvașu de Jos – Silvașu de Sus – Mănăstirea 

Prislop (7,2 km) 
DC 83 face legătura între localitățile Hațeg – Reea – Păclișa (3,5 km) 
Calea ferată Simeria – Petroșani, Gara CFR Marfă Hațeg 

 
 Aeroporturi apropiate: 
    Sibiu    135 km 
    Timișoara   174 km 
    Cluj    191 km 
    Arad    196 km 
 
 Orașul Hațeg se întinde pe o suprafață de 6.156 ha, din care intravilan 624,58 ha și 
extravilan 5.531,42 ha. 
 
 Distanța față de municipiile și orașele din județul Hunedoara: 
 Deva    42 km 

Brad    78 km 
Hunedoara   30 km 
Lupeni   64 km 
Orăștie   43 km 
Petroșani   47 km 
Vulcan   60 km 
Aninoasa   57 km 
Călan    19 km 
Geoagiu   59 km 
Petrila    51 km 
Simeria   34 km 
Uricani   71 km 

 
 Distanța față de orașe importante din țară: 
 București   414 km 
 Suceava   493 km 
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 Iași    504 km 
 Galați    549 km 
 Constanța   637 km 
 Pitești    301 km 
 Craiova   219 km 
 Timișoara   168 km 
 Oradea   232 km 

Baia Mare   330 km 
Tg. Mureș   209 km 
Brașov   283 km 
Sibiu    134 km 
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5.2 Cadrul natural 
 Depresiunea Hațegului este situată în zona de contact a Carpaților Meridionali cu 
Carpații Occidentali, fiind înconjurată de Munții Șureanu în partea esticică, Munții Retezat în 
partea sudică, Munții Țarcu în partea sud – vestică și Munții Poiana Ruscă în partea nordică și 
nord – vestică. Dealurile Dumbrava, Ploștina și Poieni âmparte depresiunea în două 
compartimente: 

→ compartimentul Hațeg de vest format dintr-o câmpie piemontană cu altitudini de 
300 – 350 m, fragmentată de numeroase râuri însoțite de lunci și terase; 

→ compartimentul Pui în est drenat median de râul Strei, format dintr-o zonă 
piemontană înaltă la contactul cu muntele și un relief de terase. 
 

 
  

Depresiunea Hațegului este o depresiune intracarpatică mai mult cu aspect de șes 
decât deluros, considerată o adevărată câmpie intercalată și etajată. Nu este o unitate izolată 
fiind legată cu regiunile depresionare vecine prin trei porți: Pasul Bănița – Merișor (759 m), 
Poarta de Fier a Transilvaniei (700 m) și poarta de la Subcetate.  
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Depresiunea Hațeg se remarcă prin marea extindere a suprafețelor joase, netede, 
înclinate de la sudd spre nord. Acest șes situat pe malul stâng al Streiului are altitudinea 
cuprinsă între 300 m la Subcetate și 500 m la contactul cu zonele deluroase. Dealurile sunt 
joase, cu culmi netezite, de orientare sud – vest, nord – vest. 
 
5.2.1 Relieful 
 Dealurile piemontane, legate genetic de Munții Poiana Ruscă, ocupă aproximativ 70 % 
din teritoriul orașului Hațeg. Dispuse în semicerc, formează un relief de culmi înguste, cu 
profil transversal ușor convex care coboară în trepte. Culmile, curmate de înșeuări sunt 
dominate de martori de eroziune, destul de slab conturați, fiind despărțite de văi, fie cu fundul 
larg și plat – depresiunea Silvașelor, fie de văi cu fundul îngust și cu versanți în pante 
moderate 
 

 
 
5.2.2 Geologie 

Zona Haţegului are o structură geologică complexă, reprezentată de formaţiuni 
cristalino- mezozoice (şisturi cristaline cu intruziuni de granite, granodiorite şi gnaise) în 
sectorul montan, respectiv de un sedimentar jurasic cretacic format din calcare, 
microconglomerate şi gresii, peste care repauzează depozite paleogene şi neogene, în 
sectorul depresionar. 
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5.2.3 Hidrografie 
 Resursele de apă din Depresiunea Hațegului sunt formate din rețeaua de râuri, 
(permanente sau temporare), izvoare, ape freatice, de adâncime, unități lacustre. 
 
 Pe teritoriul orașului Hațeg sunt prezente toate cele trei forme de organizare a 
resurselor de apă. 
 
5.2.3.1 Apele de suprafață 
 Din punct de vedere hidrografic, Depresiunea Hațegului este o componentă a 
bazinului hidrografic al Mureșului. Pe teritoriul orașului Hațeg sunt prezente cursurile 
hidrografice ale râurilor: 
 ● Râul Mare – afluent de stânga al râului Strei; 

● Galbena – afluent de stânga al Râului Mare; 
● Silvaș - afluent de stânga al Streiului; 
● Lingina – afluent de dreapta al râului Cerna. 
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Rețeaua hidrografică este dezvoltată asimetric datorită poziției asimetrice spațiale a 
Râului Mare în cadrul depresiunii.  

 
Principalul curs hidrografic al depresiunii este Râul Mare care se dezvoltă pe 

aliniamentul celor mai mici altitudini ale depresiunii, pe direcția generală vest – est 
determinată de orientarea și înclinarea pe această direcție a depresiunii. Debitele mult mai 
bogate ale afluenților care vin dinspre sudul depresiunii au determinat o împingere a 
colectorului principal spre nord, astfel că poziția acestuia în cadrul depresiunii este asimetric. 

 
Râul Mare are o lungime în cadrul depresiunii de 65,8 km, o pantă medie de 30 m / 

km și un coeficient mediu de sinuozitate de 1,30. Panta și coeficientul de sinuozitate confirmă 
faptul că Râul Mare în cadrul Depresiunii Hațegului se încadrează în sectorul mijlociu și 
inferior al bazinului care are ca specificitate un coeficient mediu de meandrare și o pantă 
medie – mică de curgere.  

Cu toate acestea valorile celor doi indicatori sunt mari pentru un sector median și 
inferior al unui curs hidrografic. Acest lucru este explicabil prin lungimea mică a Râului Mare 
și diferența mare de altitudine dintre izvor și confluență care nu a permis o dezvoltare normală 
a sistemului hidrografic ci una mai degrabă specifică unui curs montan. 
 

Râul Galbena drenează versantul sudic al Munților Poiana Ruscă, implicit Dealurile 
Hunedoarei și este afluent de stânga de ordinul IV al Râului Mare.  

 
Râul Galbena 
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Acesta se dezvoltă în cadrul depresiunii pe direcția vest – est, paralel cu Râul Mare pe 
o lungime de 25,8 km. Are un coeficient de sinuozitate de 1,70 și o pantă medie a cursului de 
50,00  m / km.  

 
Pe teritoriul orașului Hațeg cursul văii Galbena este de 5,5 km din care 2,5 km în 

intravilan. 
 

 Pârâul Slivuț drenează partea nordică a teritoriului admitrativ al orașului Hațeg, 
respectiv microregiunea Silvașului din cadrul Dealurilor Hunedoarei cu cele două localități 
Silvașu de Sus și Silvașu de Jos.  
 
 Pârâul Slivuț este afluent de stânga de ordinul al râului Strei și are o lungime de 20 
km. Coeficientul de sinuozitate este de 2,22 și are o pantă medie de scurgere de 20 m/ km. 
Bazinul hidrografic are o suprafață de 38 km2 și un grad de acoperire cu păduri de 36 %. 
Aceste se dezvoltă aproape integral pe teritoriul administrativ al orașului Hațeg, cu excepția 
sectorului inferior. 
 
 În categoria apelor stătătoare intră barajul artificial Hațeg – Nălaț care face parte din 
complexul hidroenergetic Râul Mare – Retezat cu o lungime de 2.650 m, o lățime de 400 m 
(124 ha) și un volum de 12,38 mil. m3. 
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Baraj Hațeg 

 
5.2.3.2 Apele freatice 
 Diversitatea condițiilor petrografice și ale reliefului au permis formarea unor rezerve 
de ape subterane, cu strate acvifere bogate și de bună calitate, majoritatea utilizate prin 
captări. 
 
 Lunca Rîului Mare are stratul freatic aproape de suprafață, aflat în legătură directă cu 
nivelul lacului de acumulare. Rolul de regulator freatic se realizează prin intermediul 
canalelor colectoare situate la periferia barajului care preia excesul de umiditate și îl drenează 
în cursul natural aval al barajului. 
 
 Apa din lacul de acumulare Rîul Mare și Valea Galbenă infiltrată în depozitele 
gazoase ale teraselor, împreună cu scurgerile de pe versanți și cu apa de ploaie din zona de 
piemont, asigură debite bogate apelor freatice din arealul orașului Hațeg, în parte utilizate ca 
apă potabilă în fântâni. 
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 Din forajele efectuate în cadrul depresiunii (7 la număr, toate localizate în 
compoartimentul vestic al depresiunii, dintre care unul la Clopotiva și 6 în zona orașului 
Hațeg) a rezultat că nivelul pânzei de apă freatică variază de la 1 la 5 m, fiind determinat de 
fluctuațiile de nivel ale râului și ale scurgerii de suprafață. În perioadele cu precipitații 
abundente, apa freatică se ridică la suprafață în unele arii mai coborâte ale orașului generând 
băltirea sau formarea de terenuri umede. 
 
 Regimul orizontului freatic indică un maxim la sfârșitul iernii și începutul primăverii, 
legat de topirea zăpezilor, minimul apărând la sfârșitul verii și începutul toamnei (septembrie 
- octombrie), când evaporația este ridicată, iar cantitatea de precipitații redusă. Acolo unde 
apa freatică ajunge la suprafață apar înmlăștiniri, soluri specifice (hidromorfe), vegetație 
hidrofilă, impunând lucrări speciale de drenare și îndiguire 
 
 Apa freatică din Depresiunea Hațegului are evidente proprietăți de potabilitate. Este 
agresivă față de metale, compoziția sa chimică fiind dominată de ionul bicarbonatic (HCO3) 
în proporții cuprinse între 115 și 350 mg / l.  
 
 Apele subterane sunt cantonate în special în depozite cuaternare, iar marile conuri de 
dejecție ale râurilor din zona piemontană conțin cantități importante, mai ales de apă freatică 
exploatabilă. 
 
 La scara depresiunii, stratele acvifere freatice cu cele mai abundente acumulări 
caracterizează piemonturile, conurile și șesurile aluviale, terasele și pânzele grohotișuri care 
acoperă în strate suprapuse, fundamentul cristalin. Corespunzător unei câmpii piemontane 
joase, acesta este alcătuit din bolovănișuri, pietrișuri și nisipuri holocene în care se găsește un 
strat freatic aflat la adâncimi în general mici, de circa 1 – 5 m. 
 
 Hidroizohipsele (curbă obținută prin unirea punctelor cu același nivel hidrostatic 
subteran la straturile acvifere cu nivel liber) ilustrează faptul că scurgerea apelor freatice are 
loc pe direcția sud-vest – nord-est, în conformitate cu direcția scurgerii apelor de suprafață, de 
la cote de peste 500 m (Sarmisegetuza) până la mai puțin de 300 m, confluența Râul Mare cu 
Galbena. 
 
 Configurația hidroizohipselor este impusă de particularitățile topografice ale formelor 
de relief, morfologia apelor de suprafață și intervențiile antropice cu efecte asupra nivelului 
piezometric, efectele acestora accentuându-se după realizarea lacurilor de acumulare Ostrovu 
Mic, Păclișa și Sântămăria Orlea. 
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 Morfostructura tipic piemontană a reliefului depresiunii, cu predominarea suprafețelor 
moderat și slab înclinate și cu importante areale în care rețeaua hidrografică este puțin 
adâncită, a favorizat formarea unor ample zone cu caracterizare prin exces de umiditate. 
Acestea sunt prezente atât în câmpia piemontană joasă, cât și în cea înaltă, în fiecare dintre ele 
manifestându-se ca factor de bază în ordonarea inițială a rețelei de așezări și în condiționarea 
utilizării terenurilor. 
 
 În ceea ce privește potabilitatea apelor subterane din Depresiunea Hațegului acestea 
sunt corespunzătoare calitativ. 
 
5.2.4 Solurile 
 Teritoriul administrativ al orașului Hațeg beneficiază de o mare diversitate a solurilor, 
fiind prezente toate grupele principale de soluri în diferite proporții. Ca urmare a schimbărilor 
bioclimatice care au loc în strînsă legătură cu altitudinea s-a conturat o zonalitate verticală a 
solurilor.  
 

Situația repartizării solurilor în teritoriul Hațegului: 
Cambisoluri 54 % 
 

- soluri brun eumezobazic 46 % 
(toată zona de pădure și de o parte și de cealaltă a 
treimii inferioare a streiului) 
- soluri brun acide 8% 
 

Argiluvisoluri 35 % - soluri argiloiluviale 1% 
- soluri brun luvice 31% (cu o mare răspândire – din 
zona muntoasă până în zona depresionară) 
- luvisoluri albice 3 % (întâlnite mai ales în zona 
depresionară) 
 

Soluri neevoluate, trunchiate 7 % 
 

 

Molisoluri – rendzină 4 % 
 

 

 
 În lunca mare și largă a râului Galbena se găsesc soluri aluvionare, gleice și 
pseudogleice, cernoziomuri, levigate. În restul depresiunii, pe terase și dealuri piemontane, se 
găsesc soluri brune de terasă, cernoziomuri trecându-se spre soluri brune și brun – roșcate de 
pădure. Se mai găsesc local soluri negre de fânețe, soluri cu puternică eroziune și chiar rocă. 
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 Pe teritoriul orașului Hațeg nu se găsesc substanțe minerale utile în cantități 
semnificative care să constituie obiectul unor exploatări. 
 
5.2.5 Clima 
 Din punct de vedere al unităţilor climatice, judeţul Hunedoara este caracterizat de un 
climat de munte, cu 8 luni reci şi umede şi 4 luni temperate în zonele înalte şi cu 5 luni reci şi 
umede şi 7 luni temperate la altitudini mijlocii şi de un climat continental moderat de deal, în 
restul teritoriului cu 4 luni reci şi umede şi 8 luni temperate, cu excepţia văii Mureşului şi 
depresiunea Haţegului. Aceste complexe condiţii climatice sunt determinate de varietatea 
reliefului (etajare, compartimentarea şi fragmentarea lui, orientarea faţă de punctele 
cardinale). Iernile sunt relativ umede, în timp ce verile sunt însorite, cu un regim pluviometric 
echilibrat. 
 

Temperaturile medii anuale (+ 100 C lunca Mureşului, - 20 C Munţii Retezat şi 
Parâng), conduc la un contrast termic teritorial de 120 C, extremele fiind regăsite în zonele 
montane propriu-zise (- 20 C şi - 60 C) şi în sectorul Mureşului, aval de Deva (circa 100 C).  

 
Temperatura medie în depresiuni este influenţată de mai mulţi factori, între care 

amintim poziţia intramontană, gradul de deschidere, circulaţia maselor de aer.  
 
Mediile lunii iunie sunt influenţate de aceleaşi diferenţe specifice fiecărei forme de 

relief, în general aceste temperaturi cuprinzând valori între 6 0C şi -200 C. În centrul judeţului 
se înregistrează cele mai mari temperaturi medii, aceste valori scăzând treptat, în depresiunile 
mari - Haţeg, Brad, Petroşani, atingându-se medii de 16 - 180 C. De remarcat este faptul că 
munţii situaţi la nord de Mureş (Zarand, Găina, Metaliferi), precum şi Munţii Poiana Ruscă 
ating medii de 140 C.  

 
Mediile lunii ianuarie au valori cuprinse între - 10 C - 100 C, înregistrate în lungul 

Mureşului şi al Crişului Alb, respectiv în Retezat şi Parâng, contrastul termic de 90 C anual, 
fiind apropiat de cel anual. Amplitudinea termică medie este de circa 20 - 210 C în zona 
centrală depresionară şi de - 70 C pentru regiunile montane înalte. Primele îngheţuri se petrec 
în jurul datei de 20 septembrie, iar cele mai târzii la sfârşitul lunii mai. În munţii înalţi 
(Godeanu, Ţarcu, Parâng, Şureanu), zăpada cade în medie 80 zile pe an şi se menţine circa 
160 zile, în timp ce pe culoarul Mureşului, se înregistrează circa 20 - 25 zile cu ninsoare. 
 
 Temperaturile maxime și minime absolute: 
 În orașul Hațeg, la stația Păclișa, valorile temperaturilor extreme absolute minime și 
maxime înregistrate de-a lungul observațiilor meteorologice sunt de – 210C în 10februarie 
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1956 și 36,80C în 30 iulie 1956. Valoriel extreme ale temperaturilor în cadrul orașului Hațeg 
se încadrează în clasa celor medii ca și extremitate. 
 
 În orașul Hațeg, datele medii calendaristice de producere a primului îngheț se situează 
în intervalul 1 octombrie – 11 octombrie, iar ultimul înghț se poate produce între 21 aprilie – 
1 mai. 
 
 Nebulozitatea atmosferică, ceața, vizibilitatea – Depresiunea Hațegului se 
caracterizează printr-o variație specifică a valorilor nebulozității, determinată de tipurile 
genetice de nori prezenți. Alături de formațiunile noroase advective rezultate din circulația 
maselor de aer – nori stratiformi, frontali – sunt prezenți și nori locali, de origine convectivă. 
 
 Regimul anual al nebulozității se caracterizează prin două maxime ( un maxim 
principal în decembrie și altul secundar în mai) și două minime (un minim principal în august 
– septembrie și unul secundar în martie – aprilie). 
 

Ceața – numărul total al cazurilor de zile cu ceață la nivelul Depresiunii Hațegului 
pune în evidență existența unui maxim principal în luna ianuarie 8 – 10 zile/lună și unul 
secundar în luna octombrie 7 – 8 zile/lună. Minimul principal se produce în luna aprilie 2 
zile/lună maximul atingând 7 zile.  

 
Valoarea vizibilitatea se apreciază prin distanța maximă dincolo de care un obiect 

proiectat pe fondul cerului devine invizibil. Din acest punct de vedere vizibilitatea se 
grupează pe trei categorii: 

vizibilitatea redusă sub 1 km; 
vizibilitatea medie 1 – 10 km; 
vizibilitatea mare peste 10 km. 

 
 În ariile joase ale depresiunii, vizibilitatea este în general redusă și medie datorită 
condițiilor de ceață frecventă peste care se suprapun și particulele în suspensie generate de 
activitatea umanăși industrială, iar odatăcu creșterea altitudinii, aceasta devine mare. Aceasta 
este mai scăzută în perioadele de tranziție dintre anotimpuri când sunt predominante cețurile. 
Cele mai bune condiții de vizibilitate se produc în lunile august și septembrie când se 
instalează regimul anticiclonic cu vreme însorită și fără precipitații. 
 
 Precipitațiile atmosferice – suma cantităților medii multianuale este de 600 – 700 mm / 
an peste aceste valori variațiile fiind nesemnificative la nivelul depresiunii. Se observă o 
creștere a cantităților multianuale de precipitații spre partea nordică și estică a orașului, în aria 
deluroasă adiacentă. 
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 Cantitățile de precipitații maxime și minime absolute lunare – cele mai ridicate 
cantități maxime lunare revin intervalului mai – august când precipitațiilor frontale li se 
adaugă cele de origine convectiv – termică. În sezonul rece al anului – noiembrie – martie – 
valorea cantităților maxime se reduce datorită genezei frontale a precipitațiilor. Norii stratifori 
care se formează dau în general precipitații slabe cantitativ, sub formă de ninsoare sau burniță. 
Distribuția spațială a cantităților maxime și minime absolute lunare prezintă o importanță 
practică deosebită în alimentarea cu apă a localităților, protecția împotriva inundațiilor etc., 
mai ales în zona agricolă. 
 
 Din această perspectică în Depresiunea Hațegului în perioada caldă a anului cantitățile 
maxime lunare scad sub 15 mm ceea ce asigură culturilor agricole o cantitate de umiditate 
chiar și în perioade cu vreme secetoasă. 
 
 Cantitățile minime lunare de precipitații din lunile de iarnă ridică însă problema 
asigurării rezervei optime de apă în sol necesară culturilor, odată cu inceperea ciclului de 
vegetație, precum și asigurarea unui strat de zăpadă suficient pentru a apăra semămăturile de 
toamnă de înghețul din perioadele geroase. Cantitățile minime de precipitații din perioada de 
iarnă – primăvară este însă suficientă pentru a asigura necesarul minim de umiditate pentru 
existența culturilor. 
 
 Precipitațiile solide și alte categorii de hidrometeori – în Depresiunea Hațegulu 
hidrometeorii reprezintă o componentă climatică și peisagistică specifică perioadei rece a 
anului, cu oscilații cantitative diferite ale duratei de manifestare de la un sezon la altul 
(fenomenul de oscilație tinde să se amplifice în ultima perioadă de timp, datorită 
transformărilor climatice care se produc la nivel global). Această diferențiere se exprimă prin 
alternanța anilor cu cantități scăzute și ridicate de hidrometeori. Zăpada reprezintă cel mai de 
tip de hidrometeori produs în orașul Hațeg, iar stocarea ei la nivelul solului pe fondul 
existenței unor temperaturi ale aerului sub 00C, generează stratul de zăpadă. 
 
 Grosimea stratului de zăpadă are o medie multianuală de 8,2 cm pentru întreagă 
perioadă cu strat de zăpadă, cele mai mari grosimi înregistrându-se în lunile aprilie și 
februarie. 
 
 Presiunea atmosferică – valoarea medie anuală în orașul Hațeg este de cca. 994,6 mb. 
În timpul anuluipresiunea atmosferică înregistrează cele mai ridicate valori în intervalul 
septembrie – martie și cele mai scăzute în intervalul aprilie – august. 
 
 În Depresiunea Hațegului predomină vânturile de vest, nord – est și sud – est datorită 
efectului de canalizare impus de unitățile montane adiacente și Culoarul Bistra – Strei. 
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Situațiile de calm atmosferic au o pondere covârșitoare în toate lunile anului – peste 50 % din 
cazuri – valorile minime înregistrându-se primăvara și cu o maximă toamna. 
 
 Alte fenomene climatice sunt chiciura, poleiul și grindina, chiciura producându-se din 
noiembrie până în martie, poleiul, un fenomen mai rar întâlnit în orașul Hațeg, producându-se 
în lunile de iarnă, iar grindina având o medie anuală de 6 – 8 cazuri în genral în luna iunie. 
Fenomenele electrice ale atmosferei (orajoase) se produc începând cu luna aprilie până în luna 
noiembrie, frecvența cea mai mare de producere fiind în intervalul aprilie – octombrie. 
 
5.2.6 Vegetația 
 Vegetația se încadrează în Regiunea Holarctică, Subregiunea Euro – Siberiană, 
provincia Est – Submediteraneană, Zona nemorală, Subzona termonemorală, Etajul nemoral 
de depresiuni și dealuri submontane, Subetajele gorunului și fagului (după Al. Bădărău, 
2001). 
 
 Din punct de vedere ecologic, în cadrul culoarului se întâlnesc formațiuni herbacee 
naturale de un spectru variat, de la cele mezoxerofile spre mezofile, mezohigrofile, higrofile, 
asociații forestiere naturale aparținând sunzonei gârniței și cerului, subetajul nemoral al 
gorunului, fâției de tranziție spre făgete și subetajul făgetelor, precum și formațiuni 
intrazonale de zăvoi, vegetație arbusticolă ecotonală, vegetație sinantropă, alcătuită din 
comunități ruderale și segetale, culturi agricole, vegetație decorativ – exotică ale grădiilor, 
parcurilor (Nălațvad), cimirirelor, plantațiile forestiere. 
 
 Vegetația naturală herbacee este alcătuită aproape în totalitate din formațiuni 
secundare, instalate în locul pădurilor defrișate în perioada istorică, din subborel până în 
prezent. 
 Asociațiile herbacee pot fi întâlnite pe versanții însoriți ai Microdepresiunii eroyional 
structurale ale Silvașelor, aflați sub pășuni și fânețe, pe regosoluri. 
 
 Asociațiile mezoxerofile apar ca un set de cenoze cu caracter parțial primar, parțial 
secundar, ocupând versanții însoriți și semiînsoriți de pe rama depresionară, interfluviile 
uscate, în mozaic cu fitocenozele de festuca rupicola. Asociațiile întâlnite prezintă o mare 
importanță pentru comunitățile locale, atât prin suprafața pe care o ocupă, cât și prin calitatea 
pajiștilor, acestea înfiripându-se ca pâlcuri cu extensiune variabilă compacte și sărace în specii 
în mijlocul celorlalte asociații. 
 
 Asociațiile mezofile sunt predominant de origine secundară, rezultând în urma 
defrisărilor pădurilor din zonă, formațiunile dominante fiind cele edificate de păiuș cu iarba 
vântului. 



 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

 
  

 

 
 

102 

 Pe glacisurile de la baza versanților, pe soluri cu început de gleizare și pseudogleizare, 
sunt frecvemte asociațiile de firuță de câmp și păiuș de câmp, acestora adăugânduli-se 
frecvent iarba câmpului. În afară de acestea se mai pot semnala câteva asociații mezofile spre 
mezoxerofile mai puțin comune. 
 
 Asociațiile herbacee mezohigrofile și higrofile se întâlnesc la baza glacisurilor, în 
lunca văilor Galbena, Silvaș, Rîu Mare, în general în arealele cu stratul freatiz apropae de 
suprafață, în zonele fontinale, dar mai laes în arealele microdepresionare  de la estd e hațeg, 
pe soluri gleizate, gleice, pseudogleizate și pseudogleice. 
 
 Vegetația higrofilă emersă și subemersă de ape stagnante libere formează fitocenozele. 
 
 Vegetația forestieră naturală – pădurile aflate în stare naturală ocupă doar un mic areal 
– 40 ha, conservate în cadrul Rezervației Pădurea Slivuț. Pădurile de garniță și cer ocupă 
intefluviile din nord – estul teritoriului. Subetajul nemoral al cvercineelor ocupau în trecut 
suprafețe însemnateîn cadrul depresionar, păstrându-se acum total insular, alipite de zăvoaie 
(Nălațvad). Predomină goruneto – cărpinetele „transilvane” de origine secundară, fiind 
asociația cea mai răspândită. Subetajul nemoral al făgetelor ocupă piemonturile superioare din 
vestul zonei la contact cu muntele, la altitudini de peste500 m, unde găsim asociații edificate 
de carpen și fag.  
 
 În fâșia goruneteto – făgetelor vegetația etse distribuită în strânsă legătură cu relieful. 
În stațiunile umede și cu amplitudini termice mai reduse – coastele umbrite, părțile inferioare 
ale versanților – se găsesc făgetele. Stațiunile mai uscate cu amplitudini de temperatură mai 
mari – culmile, partea mijlocie și superioară a coastelor însorite – sunt acoperite cu gorunete. 
În unele situații de tranziție se formează și păduri amestecate de gorun și fag sau gorun, fag și 
alte specii dde foioase precum frasin, paltin, jugastru etc cuprinse sub denumirea genetică de 
șleauri de deal cu gorun și fag. 
 
 În luncile neamenajate – Valea Galbena, Râul Mare, Valea Slivuț - se dezvoltă zăvoaie 
edificate de salcii și răchite, dezvoltate mai ales pe văile secundare, asociații de amestec 
întâlnite în lungul cursurilor mari de apă, fragmentate, ruderalizate și modificate prin plantații. 
Pe cursurile secundare, la contactul cu rama muntoasă apar formațiuni de anin negru. 
 
 Vegetația arbusticolă se întâlnește cel mai des sub formă de grupări ecotonale de 
arbuști xerotermi situați la merginea pădurilor sau formând desișuri separate de pășuni, pe 
colinele umbrite, pe versanții semiumbriți cu soluri brune luvice, bogate în substaanțe 
nutritive, pe terenurile recent defrișate anticipând reinstalarea pădurii. 
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 Vegetația sinantrop și cultivată – comunitățile ruderale, tot mai extine, se subîmpart în 
în mai multe ecotipuri în funcție de natura lor: 
 -vegetația căilor de comunicații și a vetrelor de așezări; 
 -vegetația buruienișurilor înalte nitrofile; 
 -vegetația buruienișurilor higrofile; 
 -comunitățile segetale reprezentate de diverse tipuri de buruienișuri de culturi, 
asociație invadantă în cazul agriculturii de subzistență; 
 -vegetația cu caracter decorativ, caracteristică grădinilor, cimitirelor, parcurilor din 
aria urbană. 
 
5.2.7 Fauna 
 Nevertebratele sunt reprezentate de un număr de 1.750 specii, dintre care 35 sunt 
endemice, iar alte 91 sunt noi pentrufauna României. Dintre lepidoptere (insecte cu 4 aripi - 
fluturi) au fost identificare aproximativ 1.000 specii. 
 
 Vertebratele sunt reprezentate de un număr de cel puțin 150 specii, grupate astfel: 
ciclostomi – 1, pești – 10, batracieni – 6, reptile – 9, păsări – peste 150, mamifere – 26. 
 
 Dintre reptile două specii sunt considerate rare și periclitate: 
-șarpele lui Esculap 
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-vipera cu corn 

 
 
 În Retezat trăiesc specii rare de păsări cum ar fi:  
- ciocârlia urecheată 
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- acvila de munte 

 
 
- acvila țipătoare mică 
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- șoimul călător 

 
- lăstunul de stâncă 
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 Speciile de păsări – cheie pentru pădure includȘ ciocănitoarea cu spate alb, muscarul 
mic, muscarul gulerat. Prezenta acestor specii indică paftul că pădurile din Retezat sunt 
naturale și au o mare biodiversitate. Este bine reprezentată avifauna caracateristică pădurilor 
boreale de conifere 
 
 Pădurile adăpostesc și o populație numeroasă de mamifere mici. Densitatea mare a 
rozătoarelor asigură o resursă importantă de hrană pentru unele mamifere carnivore și păsări 
răpitoare. 
 
 Râurile din Retezat sunt populate de păstrăvi, iar pe malurile lor trăiesc vidre. 
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 Parcul adăpostește mamifere mari precum: capra neagră, carbul carpatin, căprioara, 
lup, urs, râs, pisica sălbatică. Marmota a fost colonizată în masivul Retezat. 
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5.2.8 Zone protejate 
 Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului care se întinde pe o suprafață de 23.941 ha 
include: 
 ● Pădurea Slivuț - arie naturală protejată de interes național, categoria a IV IUCN 
(rezervație naturală de tip botanic), 40 ha care cuprinde și Rezervația de Zimbri. 
 

Pădurea Slivuț reprezintă un ecosistem natural cu quercinee xeroterme, rest al unor 
întinse suprafețe de pădure inițială de stejari, dar care au fost defrișate datorită extinderii 
activităților agricole specifice pentru zonele colinare de pe rama Depresiunii Hațegului. Din 
anul 1958, în zona s-a creat în această pădure o rezervație de zimbri a cărei custodie o are 
ocolul Silvic Hațeg. 
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Pădurea Slivuț 

 

 
Rezervația de zimbri 
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 ● Sit Natura 2000 ROSCI0236 Strei – Hațeg – 33 % din UAT Orașul Hațeg 
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 Tipuri de habitate: pajiști stepice subpanonice, peșteri în care accesul publicului este 
interzis, păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum, păduri de stejar cu carpen de tip Galio – 
carpinetum, păduri dacice de stejar și carpen. 
 
 Specii de mamifere: lip, vidră, liliac comun mic, liliac cu picioare lungi, liliac comun, 
liliac mare cu potcoavă, urs brun. 
 
 Specii de amfibieni și reptile: buhai de baltă cu burta galbenă, triton cu creastă, triton 
comun transilvănean. 
 
 Specii de pești: moioagă, zglăvoc, cicar, dunariță. 
 
 Specii de nevertebrate: racul de ponoare, cosaș, gândacul sihastru, cosașul 
transilvănean etc. 
 
5.3 Elemente de patrimoniu 
 Orașul Hațeg este înregistrat în Lista Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național cu următoarele: 
 
Poziția în 

Lista 
monumen-

telor 
istorice - 

2010 

 
Cod LMI* 

 
Denumire 

 
Localitate 

 
Adresa 

 
Datare 

274 HD-II-s-B-03325 Centrul istoric al 
orașului 

Oraș Hațeg  Sec. XIX 
- XX 

275 HD-II-a-B-03325,07 Ansamblul urban 
Str. 1 Mai 

 Str. 1 Mai Sec. XIX 
– XX 

276 HD-II-m-B-03327 Biserica Sf. Nicolae  Str. Bisericilor 
1 

Sec. XIX 

277 HD-II-a-B-03325,08 Ansamblul urban 
Str. Bisericilor 

 Str. Bisericilor 
nr. 2 – 6, 5 

Sec. XIX 
- XX 

278 HD-II-m-B-03328 Bancă, azi Hotel 
Ferdinand 

 Str. Bisericilor 
2 colț cu Str. 
Tudor 
Vladimirescu 

Sec. XIX 

279 HD-II-m-B-03329 Biserica reformată  Str. Bisericilor 
nr. 44 
 

Sec. XIX 
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280 HD-II-a-B-0335.04 Ansamblul urban 
Piața Bucura 

 Piața Bucura Sec. XIX 
– XX 

281 HD-II-m-B-03330 Biserica romano – 
catolică 
 

 Str. Decebal 
nr. 1 

Sec. XIX 

282 HD-II-a-B-03325.05 Ansamblu urban 
Str. Horea 

 Str. Horea nr. 
1 – 13, 2 - 16 

Sec. XIX 
– XX 

283 HD-II-m-B-03331 Casă  Str. Horea nr. 
6 

Sf. Sec. 
XIX 

284 HD-II-m-B-03332 Casă  Str. Horea nr. 
18 

Sf. Sec. 
XIX 

285 HD-II-a-B-03325.02 Ansamblul urban 
Str. Libertății 

 Str. Libertății 
nr. 5 – 19, 6 - 
20 

Sec. XIX 
– XX 

286 HD-II-a-B-03325.06 Ansamblul urban 
Str. Mihai Viteazul 

 Str. Mihai 
Viteazul nr. 1 
– 27, 2 - 28 

Sec. XIX 
– XX 

287 HD-II-m-B-03333 Colegiul Național I. 
C. Brătianu 

 Str. Munții 
Retezat nr. 3 

1912 

288 HD-II-m-B-03326 Sinangogă  Str. 
Sarmisegetusa 
nr. 3 

1864 

289 HD-II-a-B-03325.03 Ansamblu urban 
Piața Unirii 

 Piața Unirii Sec. XIX 
– XX 

290 HD-II-m-B-03334 Școala Generală 
Ovid Densușianu 

 Piața Unirii nr. 
1 

Sec. XIX 

291 HD-II-m-B-03325.01 Ansamblul urban 
Str, Tudor 
Vladimirescu 

 Str. Tudor 
Vladimirescu 
nr. 1 - 3 

Sec. XIX 
- XX 

450 HD-II-m-A-03447 Biserica Sf. Treime 
a Mănăstirii Prislop 

Sat. Silvașu 
de Sus, oraș 
Hațeg 

129 la 3 km V 
de sat 

1564, 
fragment
e de 
pictură 
murală 
din 1759 

*Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor: 
I. Monumente de arheologie 
II. Monumente arhitectură 
III. Monumente de for public 
IV. Monumente memoriale si funerare 
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Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii: 
- Categoria A - monumente de interes naţional 
- Categoria B - monumente de interes local 
 

Codul LMI – cod propriu cu următoarea structură: 
-Sigla alfabetică a judeţului în care se află 
-Grupa valorică în care a fost încadrat: A, respectiv B 
-Categoria căruia îi aparţine, I,II,III sau IV 
-Numărul curent în cadrul fiecărei categorii 

 
Sursa: www.patrimoniu.gov.ro 

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 
Institutul Național al Patrimoniului 

 
5.4 Personalități hațegane 
 De-a lungul vremii, comunitatea a dat personalități care fie s-au născut, fie au trăit și 
și-au desfășurat activitatea pe meleaguri hațegane, personalități care au marcat timpurile 
respective. 
 

Petru Ostrov Primul protopop atestat în istoria românilor la 1360 
 

Iancu de Hunedoara Voievod al Transilvaniei, regent al Ungariei 
 

Filip More de Ciula Mare 
(1478 - 1526) 

 

primul umanist de origine română, episcop catolic de 
Pecs 

Aron Densușianu 
(19 noiembrie 1837 – 2 septembrie 

1900) 
 

academician, istoric literar și filolog, născut ca Aron 
Pop, din familia nobiliară transilvană Pop de Hațeg 
(fratele lui Nicolae Densușianu și tatăl lui Ovid 
Densușianu) 

Nicolae Densușianu 
(18 aprilie 1846 – 24 martie 1911) 

academician, istoric, jurist, membru corespondent al 
Academiei Române, care a rămas cunoscut mai ales 
prin lucrarea sa monumental „Dacia preistorică” 
 

Ovid Densușianu 
(29 decembrie 1873 – 9 iunie 1938) 

 

academician, filolog, lingvist, folclorist, istoric literar 
și poet,  membru titular al Academiei Române și 
profesor la Universitatea București 

Franz Nopcsa Paleontolog, unul dintre fondatorii paleobiologiei 
 

 

http://www.patrimoniu.gov.ro/


 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

 
  

 

 
 

117 

Nicolae Chindler chimist și publicist preocupat de istoria mineritului, 
metalurgiei fierului din ținuturile Hunedoarei, 
publicând studii și articole importante în acest 
domeniu 
 

Eugen Chirilă  
(1921 - 1991) 

istoric și cercetător la Institutul de istorie și 
Arheologie din Cluj, membru al American 
Numismatic Society 
 

Ieromonah Efrem,  
Mănăstirea Prislop 

 

cronicar care în anul 1763 a scris o cronică de versuri 

Grigore Gogu profesor universitar doctor inginer, professor la 
Universitatea de Studii Economice București, a 
publicat 3 cărți și numeroase articole în reviste din 
străinătate și din țară. Deține 22 brevete de invenții și 
7 certificate de inovații 
 

Pompei Mișca jurist, doctor în drept, magistrat la Dej, apoi la Curtea 
de Apel din Cluj, născut în 1863 
 

Valeriu Popovici – Hațeg geolog, doctor în științe naturale la universitatea din 
Paris 
 

George Zaharie scriitor „un bun specialist în arta romanului de 
aventuri, cu precădere cel polițist” (Radu Igna, Hațeg 
vremuri și oameni, fapte și mărturii, p. 63, 2014), 
născut la 9 februarie 1921 în Hațeg unde a absolvit 
Liceul Comercial, licențiat al Academiei de Înalte 
Studii Economice „Regele Mihai I” din Cluj și 
Brașov, colonel în rezervă, membru al Asociației 
Veteranilor de Război 
 

Petre Armean  
(1920 - 2011) 

muzician născut la 9 ianuarie 1920 în satul Ohaba de 
sub Piatră. „Era vorba despre un țăran din Țara 
Hațegului, Petru Armean, care și-a construit un pian. 
Am uitat povestea, dar peste câțiva ani l-am întâlnit pe 
făuritorul acelui instrument muzical. Era 
administratorul Liceului din Hațeg, un domn modest, 
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respectuos, vorbea mai mult cu privirea și o anume 
mimică. Da, este adevărat ce sciu ziarele, mi-a spus, 
însă nu este vorba de un pian, ci de o pianină. Acest 
om, spre uimirea mea, considerat un autodidact, avea 
o cultură muzicală temeinică, interpreta la pian și la 
vioară, cu partitura în față, capodoperele muzicii 
clasice, fiind și un competent reparator de instrumente 
muzicale, dirijor de cor, compozitor.” (Radu Igna, 
Hațeg vremuri și oameni, fapte și mărturii, p. 79, 
2014) 
 

Popescu I. Aurelian  
(1931 - 1933) 

profesor, director adjunct la liceul din Hațeg. «Din 
Dicționarul General al Literaturii Române, (București, 
2006, p. 341): „Principala contribuție alui Aurelian I. 
Popescu în domeniul folcloristicii este culegerea 
„Cântece bătrânești din oltenia” (1970) care conține 
aproape o sută de balade (fantastice, vitejești, istorice, 
păstorești, haiducești, familiale etc.) din partea 
mijlocie a județului Dolj, zonă mai puțin cercetată. 
Studiul „Ideea de dreptate și libertate în cântecele 
populare ” (1988), consacrat haiducului și haiduciei, 
este în bună măsură didactic și sociologist.» (Radu 
Igna, Hațeg vremuri și oameni, fapte și mărturii, p. 
105, 2014) 
 

Ilie Duică 
 (1916 - 2007) 

profesor la liceul din Hațeg între anii 1953 – 1986 s-a 
remarcat prin profesionalist, dar mai ales prin 
intransigență (Radu Igna, „Hațeg vremuri și oameni, 
fapte și mărturii”, p. 115, 2014) 
 

Istrate Petru profesor de chimie la liceul din Hațeg între anii 1967 – 
1971 respectat de hațegani pentru profesionalismul, 
cultura și felul lui de a fi (Radu Igna, „Hațeg vremuri 
și oameni, fapte și mărturii”, p. 124, 2014) 
 

Victorian Bătrâncea  
(1933 - 1996) 

dirijor, culegător de folclor, a ocupat catedra de 
muzică la liceul din Hațeg, apoi la Școala Generală 
.„Aron Densușianu” mai bine de 40 ani, caracterizat 
de o neobișnuită sensibilitate, verticalitate, ținută de 
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om respectuos, dușman al compromisurilor (Radu 
Igna, „Hațeg vremuri și oameni, fapte și mărturii”, p. 
29, 2014) 
 

Nicu Oprinesc  
(1956 - 2000) 

 
 

profesor, șeful catedrei de fizică la liceul din Hațeg 

Aristică Coiculescu  
(1923 - 2002) 

profesor de limba și literatura română la liceul din 
Hațeg între anii 1980 – 2000 
 

 
5.5 Repere istorice 
 Țara Hațegului este un ținut istoric și etnografic din colțul de sud - vest al 
Transilvaniei, județul Hunedoara. Țara Hațegului cuprinde depresiunea cu același nume, dar 
în „zona de influență” a ei se află și așezările situate pe cursul superior al Streiului, până la 
vărsarea acestuia în Mureș.  

 
Țara Hațegului este una dintre microregiunile cele mai bogate din România din punct 

de vedere istoric aici găsindu-se câteva dintre cele mai importante monumente de arhitectură 
și arheologie din țară. Zona este cunoscută și pentru fosilele de dinozauri găsite aici. Tot în 
Țara Hațegului a fost realizată una dintre cele mai ambițioase amenajări hidroenergetice din 
țară.  
 

Perioada preistorică 
În peștera Bordu Mare (săpată într-o bordură calcaroară a munţilor Şureanu), pe 

teritoriul satului hațegan Ohaba Ponor (comuna Pui) este atestată una dintre cele mai vechi 
prezențe ale omului pe meleagurile noastre. Este vorba despre câteva falange datate în 
paleoliticul mijlociu (cca. 100.000 - 33.000 î. Chr). Tot aici au fost descoperite unelte de 
cuarțit și piese de os prelucrate. O descoperire remarcabilă o constituite o vatră de foc din 
aceeași perioadă. Inventarul găsit în interiorul și în jurul acesteia demonstrează că o parte de 
hrană era friptă. 
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Intrarea în Peștera Burdu Mare 

 
 Prin poziţia sa, aceasta dominând o mare parte din Depresiunea Haţegului, a constituit 
probabil o motivaţie destul de importantă pentru alegerea acestei aşezări de către comunităţile 
paleolitice. 
 

Perioada dacică 
La limita vestică a Țării Hațegului se află Porțile de Fier ale Transilvaniei (anticul 

Tapae), locul unde s-a desfășurat bătălia decisivă dintre daci și romani în timpul primului 
război daco - roman. A fost una dintre cele mai sângeroase bătălii din tot șirul de lupte dintre 
cele două armate. Pe Columna lui Traian romanii apar ca fiind ajutați de Jupiter. Totodată, 
este singura scenă unde apar soldați romani răniți, iar Traian însuși își rupe hainele pentru a fi 
folosite ca feșe. După victorie, romanii pătrund în Țara Hațegului și prima campanie a 
războiului din 101 - 102 se încheie. De remarcat că doar la Tapae și la Cioclovina - Ponorici 
au fost descoperite fortificații dacice liniare, de baraj. Prima era lungă de circa 2 km și bara 
accesul în Țara Hațegului de pe Culoarul Bistriței. A doua măsura peste 2,5 km și închidea 
principala cale de acces din Țara Hațegului spre zona Sarmizegetusei Regia. 
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Perioada romană 
După cucerirea Daciei, romanii au fondat la limita de vest a Țării Hațegului, pe 

teritoriul actualei commune Sarmizegetusa, capital provinciei Dacia, Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa. Teritoriul arondat orașului roman acoperea practic aproape toată Depresiunea 
Hațegului. Metropola romană a avut ca nucleu castul Legiunii a IV – a Flavia Felix, staționată 
aici probabil încă de la sfârșitul primului război daco-roman (102). 
 

Sarmizegetusa Ulpia Traiana 
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Perioada medievală 
După retragerea romană în 271, timp de aproape o mie de ani, nu există izvoare scrise 

privind istoria Țării Hațegului. Istoricul Radu Popa apreciază că „alături de celelalte teritorii 
românești și poate chiar mai mult decât ele, datorită antecedentelor și situării sale geografice 
centrale, Țara Hațegului a parcurs principalele etape de dezvoltare istorică a societății daco-
romane și apoi românești”. 

 
Și alți istorici sunt de părere că Țara Hațegului a fost una din „pepinierele” din care s-a 

dezvoltat societatea medievală românească. De altfel, la Streisângeorgiu, acum cartier al 
orașului Călan, în zona de influență a Țării Hațegului, se găsește cea mai veche biserică 
românească, datată în prima jumătate a secolului al XII-lea. 

 
Limitele ipotetice ale ducatului lui Glad indică faptul că acesta ar fi cuprins și Țara 

Hațegului. Prima atestare documentară a Țării Hațegului (în original terra Harszoc), datează 
însă doar din 1247, fiind vorba despre celebra Diplomă a Cavalerilor Ioaniți, care precizează: 
„Și mai îngăduim ca jumătate din toate veniturile și foloasele ce se vor strânge pe seama 
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regelui de la olatii ce locuiesc în țara Lytua, în afară de țara Hațegului cu cele ce țin de ea, 
să le culeagă sus zisa casă.”  

 
La acea vreme, Țara Hațegului făcea parte din voievodatul lui Litovoi (Țara Lytua) cu 

nucleul în nordul Olteniei. Este de presupus, dată fiind sintagma „cu cele ce țin de ea” că 
acest ținut beneficia de un statut privilegiat în cadrul voievodatului lui Litovoi. 

 
Unii autori consideră că legenda „descălecatului” din Transilvania a Țării Românești 

ar avea la bază o mutare peste Carpați a unor familii conducătoare din Țara Hațegului. Un 
argument în acest sens este faptul că numele Basarab, posibil de origine cumană, al 
fondatorului primei dinastii muntene, se întâlnește frecvent în Țara Hațegului în secolul al 
XIII-lea. 
 

Anul 1247 marchează începutul desprinderii Țării Hațegului de voievodatul lui 
Litovoi și al integrării sale în Regatul Ungar. Procesul nu decurge pașnic în totalitate. Astfel, 
în deceniul al VIII-lea al secolului al XIII-lea, un voievod pe nume Litovoi (identic cu cel de 
la 1247 sau un urmaș al său), opune rezistență armată regelui ungar în Țara Hațegului. 
Voievodul moare, iar fratele său, Bărbat, cade prizonier, răscumpărându-se ulterior, cu prețul 
plății unui tribut către coroana ungară. Aceste evenimente au rămas în memoria locurilor până 
în ziua de astăzi, dovadă fiind numele localității Râu Bărbat, din Țara Hațegului. 

 
În secolele XIII - XV, procesul integrării Țării Hațegului în Regatul Ungariei se 

finalizează, iar puterea este exercitată în numele regelui de către castelanul de Hațeg, care 
câteodată a fost una și aceeași persoană cu vicevoievodul Transilvaniei. 
 

Cnezii hațegani 
Cnezatele, formațiuni feudale timpurii, au funcționat în Țara Hațegului până în 

secolele XIII - XIV, când regiunea este integrată administrativ în Regatul Ungariei. Istoricul 
Radu Popa a identificat 11 „mari cnezate” hațegane, structuri teritoriale asemănate de autor cu 
„cnezatele de vale” maramureșene. 

 
Ținutul hațegan și-a păstrat o anumită autonomie pe aproape tot parcursul Evului 

Mediu. Adunările cneziale au continuat să funcționeze, cu drept de judecată (așa numita 
democrație hațegană), până în secolele XIV - XV, iar cnezii hațegani formau un corp distinct 
în cadrul armatei transilvănene. 
 

Din rândul cnezilor hațegani s-au ridicat, prin catolicizare și maghiarizare, familii 
aristocratice de prestigiu ale Ungariei și Transilvaniei medievale, cum sunt Kendeffy (Cânde) 
sau Kenderessy (Cândreș). Majoritatea istoricilor consideră că și ilustra familie a Corvinilor 
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își are originile tot în Țara Hațegului. Eruditul Anton Verantius, în jur de 1550, scria că 
Transilvania „este locuită de o triplă națiune, secuii, ungurii, sașii; aș adăuga totuși și pe 
români, care, deși îi ajung ușor la număr pe ceilalți, totuși nu au nici o libertate, nici o 
nobilime, nici un drept al lor, afară de un număr mic, locuind în districtul Hațeg (...) și care, 
pe vremea lui loan de Hunedoara, (...) au dobândit noblețea, pentru că întotdeauna au luat 
parte neobosit la lupta împotriva turcilor” (Cf. Maria Holban, „Călători despre Țările 
Române”, vol. I, București, 1968). 
 

 
Ruinele curții Cândeștilor 

Perioadă imperială 
Încă de la începutul secolului al XVIII - lea districtul Hațegului, cu centrul său, orașul 

Hațeg, se afirmă ca un nucleu al mișcării de emancipare a românilor din Transilvania. Astfel, 
a doua diplomă a unirii dintre Biserica Ortodoxă din Ardeal și Biserica Catolică, emisă în 
1701 prevedea ridicarea de școli pentru români la Alba Iulia, Făgărș și Hațeg. Ulterior, în 
memoriul Supplex Libbellus, înaintat în 1740 de Inochentie Micu împărătesei Maria Tereza, 
se arată că, deși românii locuiesc districte întregi, precum  Făgăraș, Chioar, Hațeg, ei nu au 
funcționari din sânul lor, iar într-un memoriu înaintat în 1747 de mai mulți clerici Greco - 
catolici curții vieneze, se cer dregători români în cele trei districte. 

 
În 1764, o parte a Țării Hațegului a fost militarizată, în cadrul Regimentului I de 

Garniță, cu sediul la orlat. Două companii ale acestei structuri militare și-au avut sediul în 
Țara Hațegului, la Hațeg (compania II), respectiv la Râu Alb (compania III). Perioada în care 
Țara Hațegului face parte din granița militară coincide cu o dezvoltare fără precedent a 
orașului Hațeg. Astfel, dacă în 1785 - 1786 acesta număra doar 400 locuitori, în mai puțin de 
50 ani populația crește de zece ori, ajungând în 1829 - 1831 la 4.000 locuitori, cifră care făcea 
din Hațeg cel mai mare oraș al comitatului Hunedoara, mai mare decât capitala comitatului, 
Deva, dar și decât unele din orașele libere regești, cum ar fi Alba Iulia sau Sebeș. 
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Tot din perioada imperială datează o serie de conace dintre care unele au ajuns de 
dimensiunile unor castele, cum sunt cel de la Nălațvad (orașul Hațeg) sau Săcel, ultimul 
aparținând celebrei familii nobiliare Nopcsa. Ambele sunt în acest moment într-o stare gravă 
de degradare. Conace din această perioadă mai există în comuna General Berthelot, Peșteana. 
Și castelul Kendeffy din Sântămăria Orlea a primit actuala înfățișare în 1782. 
 

Castelul KENDEFFY 
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Cnezii hațegani au ctitorit mai multe cetăți de-a lungul și de-a latul ținutului. Până în 

ziua de astăzi s-au păstrat turnul de apărare de la Răchitova, probabil construit de cnezii de 
Densuș și cetățile de mici dimensiuni de la Suseni (Cetatea Colț) și Mălăiești; prima servind 
ca refugiul cnezilor din Râu de Mori, iar a doua celor din Sălașu de Sus. 

 
Turnu de la Răchitova este cel mai simplu tip de fortificație din cele trei. Fortificația 

constă dintr-un turn pătrat cu latura de 8,5 m și ziduri groase de 1,8 m. Intrarea se făcea cu 
ajutorul unei scări exterioare care ducea la primul etaj. O latură a turnului s-a prăbușit în urma 
unui cutremur.  
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Cetatea de la Mălăiești cuprinde un turn asemănător celui de la Răchitova, înconjurat 
ulterior de un zid de incintă căruia i-au fost adăugate bastioane de dimensiuni reduse. 

 
Ruinele cetății cneziale de la Mălăiești 

 
 Cetatea Colț aflată pe teritoriul satului Suseni, comuna Râu de Mori, s-a format de 
asemenea în jurul unui turn pătrat, căruia i-au fost adăugate un zid de incintă, fortificat cu alte 
turnuri. Mai mulți autori consideră că Cetatea Colț a fost sursa de inspirație pentru „Castelul 
din Carpați” din romanul omonim al lui Jules Verne. 
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Cele trei fortificații erau prea mici pentru a face față unor armate de mari dimensiuni, 
așa că probabil serveau ca locuri de refugiu în cazul unor conflicte între cnezi. 
 
 Cetatea Regală a Hațegului  - ruinele Cetăţii Regale a Haţegului se găsesc pe dealul 
Orlea (490m), pe teritoriul satului Subcetate, localizat la 6 km de orașul Haţeg. Cetatea a fost 
ridicată la sfârşitul secolului al XVIII - lea. Deşi în prezent are dimensiuni modeste, se 
presupune ca a avut trei sau patru nivele, ale căror deschideri s-au pierdut cu totul cu excepţia 
unui fragment de ancadrament cu muchie teşită. Aceasta e realizată dintr-un turn hexagonal 
înconjurat de un şanţ de apărare. 
 

Cetatea Haţegului era locul unde castelanul administra teritoriul districtului haţegan, în 
numele regalităţii ungare. În perioada medievală, avea rol militar și politic. Este atestată 
documentar doar la 1317, dar studii recente înclină spre o datare a acesteia apropiată de prima 
atestare documentară a Ţării Haţegului (1247). 
 

Drumul de acces către cetate nu e uşor accesibil, însă există o modalitate chiar placută 
de a ajunge la aceasta. Urcând pe dealurile care fac legătura între cetate și satul Subcetate, se 
poate admira priveliştea către depresiune. Este locul în care se împleteşte bogăţia naturii cu 
aerul medieval al zonei, în care încă s-a păstrat linia vechii şosele romane care făcea legătura 
între Sarmizegetusa - Ostrov - Bărăşti. 
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În Țara Hațegului și în zona ei de influență istorică se găsesc cele mai vechi biserici de 
piatră românești. Istoricul Radu Popa remarca: „Bisericile de zid din Țara Hațegului 
reprezintă cel mai vechi și mai important grup de monumente medievale românești păstrate.” 
De altfel, istoricul de artă Virgil Vătășianu și-a luat doctoratul la Viena susținând o lucrare cu 
tema Vechile biserici de piatră românești din județul Hunedoara, abordând cu predilecție 
bisericile hațegane. 
 
 Biserica „Sf. Nicolae” Densuș este dintre cele mai vechi biserici de rit bizantin din 
România, construită în secolul XIII, Nicolae Iorga a numind-o biserica „fără pereche în toată 
românimea”. Biserica a fost ridicată pe ruinele unei construcții din antichitate (sec. al IV-lea). 
De plan pătrat (cca. 6 x 6 m), naosul este străpuns de un turn în jurul căruia se află un spațiu 
îngust acoperit cu o boltă de sprijin. Spre est se afla o adâncă absidă semicirculară, atât la 
interior, cât și la exterior, având pe latura sudică un diaconicon de mari dimensiuni. 
Acoperișul întregii construcții este din plăci de piatră. Încăperi anexe au fost adăugate pe 
latura sudica în secolele XIV - XV.  
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Construită din pietre romane fasonate aduse din ruinele Ulpiei Traiana Sarmizegetusa, 
biserica are o înfățișare ciudată, care nu ascunde însă amprentele stilistice ale romanicului 
târziu. Valoroasele fragmente de pictură murală, datând din 1443, opera unei echipe de 
maeștri în frunte cu Ștefan, unul din primii zugravi români cunoscuți, vădesc strânse legături 
stilistice cu picturile de epocă din Țara Românească.. 
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Biserica Reformată din Sântămăria Orlea – Biserica Cnezilor Cândea, odinioară 
catolică, se numără printre cele mai vechi biserici din spațiul românesc, fiind ridicată către 
sfârșitul secolului al XIII - lea. Alcătuită dintr-o navă tăvănită, din turn pe fațada de vest și un 
altar dreptunghiular boltit în cruce pe ogive, prezintă forme arhitectonice specifice tranziției 
de la romanic la goticul timpuriu. La interior se află un valoros ansamblu de pictură murală.  

 
Construită din piatră brută și piatră fățuită la muchii, biserica atrage atenția nu doar 

prin aspectul îngrijit al zidurilor sale înalte cât, mai ales, prin frumusețea portalurilor și a 
ferestrelor, cu coloane și chenare atent executate. Tăvănită, luminată de ferestre înguste cu 
deschizături semicirculare, nava dreptunghiulară este prevăzută, pe latura sudică, cu un portal 
romanic. În partea ei apuseană se află o tribună, adosată după 1447, așezată pe stâlpi de zid 
octogonali și separată de corpul clopotniței. Spre răsărit, compoziția arhitectonică a 
monumentului cuprinde și un altar rectangular, boltit în cruce pe ogive, cu nervuri masive 
care se reazemă pe console cu un decor înflorat.  

 
Turnul pătrat, cu cinci niveluri, este 

prevăzut la parter cu un portal de tip romanic, cu 
o bogată decorație sculptată. La primul etaj, 
prezența unei ferestre gotice se datorează unei 
intervenții posterioare edificării monumentului; 
în schimb, ferestrele de la ultimele etaje sunt 
romanice, aparținaînd fazei inițiale de 
construcție. Acoperișul, refăcut în cursul unuia 
dintre multiplele șantiere de renovare la care a 
fost supus în timp edificiul, mai cunoscut fiind 
cel din anul 1908, este alcătuit din patru 
frontoane triunghiulare din piatră și dintr-o 
piramidă prelungită. 
 

Privită în ansamblu, biserica prezintă 
caracteristicile fazei de trecere de la romanic la 
gotic, fază care, în arhitectura transilvăneană, s-a 
consumat în cea de-a doua jumătate a secolului al 

XIII - lea. Prin altarul dreptunghiular boltit în cruce pe ogive și prin fereastra circulară 
polilobă de pe latura sudică a altarului, ctitoria se înscrie în numeroasa familie a 
monumentelor derivate stilistic din formele goticului timpuriu (așa-numitul „gotic burgund”), 
răspândit în întreaga Europă de călugării ordinului cistercian. Pornind de la aceste criterii 
stilistice, datarea monumentului în jurul anului 1280 este în deplină concordanță cu 
informațiile surselor scrise. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1447
http://ro.wikipedia.org/wiki/1908
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Mănăstirea Prislop este cunoscuta și sub numele de "Silvaș", dupa satul Silvașu de 
Sus, găsit pentru prima data în documente în anul 1360. La 200 m de actuala biserica se afla 
locul numit "La Mănăstirea Bătrăna", dovada existentei acolo a unei mănăstiri mai vechi, din 
lemn. 

 
Începuturile mănăstirii nu se cunosc. Deoarece era amplasată pe pământuri care au 

ținut de nobilii români din Ciula, se poate presupune că ei au fost ctitorii laici ai lăcașului. 
Există o singură mărturie care este consemnată despre prezența lui Nicodim de la Tismana, în 
Ungaria medievală. Ea este însemnarea de pe Evangheliarul său: „Această Sfântă Evanghelie 
a scris-o popa Nicodim în Țara Ungurească în 6913 (1404 - 1405)”. Lui Nicodim tradiția i-a 
pus în seamă un lung șir de alte mănăstiri care au fost întemeiate ulterior. În adevăr, nici cea 
mai mică relație nu se poate face între Prislop și Nicodim de la Tismana. 

 
Pe la jumătatea secolului al XVI-lea, Mănăstirea Prislop ajungând aproape în ruină, în 

anul 1564 a fost zidită „din temelie” de Zamfira, fiica lui Moise Voievod din Țara 
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Românească. Este posibil ca vechiul lăcaș, despre al cărui urme se scria la mijlocul secolului 
al XIX-lea, să fi existat undeva în pădure, în vecinătatea clădirilor actuale.  

 
Zamfira a acționat sigur la o mănăstire preexistentă, pentru că ea, ca femeie, nu avea 

drept la ctitorire de mănăstire de bărbați. Îngrijorată de salvarea sufletului ei, după a patra 
căsătorie cu nobili transilvani care nu erau de religie ortodoxă, ea a înzestrat lăcașul cu odoare 
scumpe și moaște. Dintre ele, pe cât se pare, doar o icoană a ajuns până astăzi.  

 
Piatra funerară a Zamfirei, sfărâmată în mai multe bucăți, se găsește la Prislop. Ea 

conținea inscripții latine și chirilice. Doi egumeni, Ioan și Teofil, sunt pomeniți în documente. 
Nu se cunoaște absolut nimic despre rolul lor în administrarea mănăstirii. Probabil că în 
secolul al XVII-lea a fost întemeiată la Prislop școala de învățătură bisericească pentru tinerii 
care urmau să devină preoți la sate. În anul 1585 egumenul Ioan ajunge mitropolit la Bălgrad 
(Alba Iulia), iar Teofil devine în 1615 episcop la Vad.  

 
Aici în secolul al XVII-lea viețuiește Sfântul Ioan de la Prislop. În secolul al XVIII-lea 

a fost mănăstire Greco - catolică. A primit un ultim veșmânt de frescă sub semnătura lui 
Simion din Pitești. Din acesta se conservă doar câteva fragmente. A fost adânc implicată în 
frământările religiase ale secolului al XVIII-lea, dintre Greco - catolici și ortodocși.  

 
În secolul al XIX-lea era aproape pustie și administrată de preoți de mir. Curând după 

ce a fost trecută la ortodocși (1948), a fost desființată și alocată pentru destinații laice. S-a 
refăcut ca lăcaș mănăstiresc după anul 1975, cu o comunitate de călugărițe. 

 
Despre Ioan Sihastrul vorbește atât tradiția locală cât și călugărul Efrem, autor al 

„Plângerii Mănăstirii Silvașulu”", scrisă după anul 1762, prin următoarele versuri: 
 

Și atunci, un tânăr oarecare din sat 
Numele lui Ioan, Sfântului Nicodim a urmat; 

Din lume și rudenii cu totul au ieșit 
De aici la mine au venit. 

Într-o stâncă chilie și-au făcut 
În care slujind, lui Dumnezeu a plăcut 

Și pe el după sfârșit Dumnezeu l-a proslăvit; 
Peștera și acum se găsește 

Și "Chilia Sfântului" se numește. 
Iară după oarecare întâmplare, 

Cu a lui Dumnezeu înainte apărare, 
Rudele sfântului cele din sat 
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Moaștele cu totul le-au ridicat 
Și în Țara Românească le-au adus 
La oarecare mânăstire le-au pus. 

Însă la neamul lui pururea se pomenește 
Fiindcă și o particică din moaștele lui se găsește. 

 
În 1948 starețul mănăstirii devine Părintele Arsenie BOCA, iar după ce sălașul s-a 

transformat în mănăstire de maici, a rămas ca duhovnic, până în 1959, când comuniștii au 
risipit obștea și părintelui Arsenie Boca i-au stabilit domiciliu forțat la București. Din 1976, 
Prislopul este mănăstire de maici. 

 
În 1991 a fost înființat în incinta mănăstirii Seminarul Teologic Monahal Sfânta 

Ecaterina, cu o durată de școlarizare de cinci ani. 
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Familia Nopcea a jucat de-a lungul timpului un rol important în istoria Transilvaniei, 
aparând în documente la jumătatea anilor 1300, printr-un strămoș localizat în satul Silvaș, 
lângă Hațeg. 

 
Ivan de Silvaș (Iwan de Ziluas) a fost un român ortodox, mic nobil local din Țara 

Hațegului, care în anul 1367 a primit de la voievodul Transilvaniei, Nicolae Lackfi, domenii 
în zona localităților Silvașu de Jos, Silvașu de Mijloc și Silvașu de Sus. Familia sa a mai 
primit în anul 1404 o donație, constând în proprietăți în aceiași zonă, din partea Împăratului 
Sigismund. 

 
Fiii lui Ivan de Silvaș - Mihai, Dionisie şi Ladislau, au luat probabil parte la bătălia de 

la Nicopole, în anul 1396, alături de Mircea cel Bătrân și de cavalerii cruciați ai Europei, 
fiindcă la trei săptămâni după evenimente, având în vedere meritele lor şi la rugămintea 
voievodului maramureşan Drag şi a altor nobili, voievodul Ştibor al Transilvaniei donează 
celor trei fraţi satele Silvaşu de Sus, Silvaşu de Mijloc, Sivaşu de Jos şi jumătate din 
posesiunea numită Ohaba din districtul Haţeg. 

 
Fratele lui Mihai, Dionisie sau Deneș, a avut în anul 1460 un fiu pe care l-a botezat 

Nopcea. Nu se știe exact motivul, dar aceasta poate să reprezinte faptul că nașterea a avut loc 
noaptea, iar numele primit de către copil să fie tocmai regionalismul care indică momentul 
nașterii „noapcea”. Acest Nopcea a avut la rândul său un fiu, botezat Nicolau, care a preluat 
numele tatălui său ca nume de familie. Unul dintre urmași, Ianoș Nopcea, a participat la 
Bătălia de la Mohacs, iar după acest moment mai mulţi membri ai familiei au deținut funcții 
importante în armată și administrație.  

 
Blazonul nobiliar, pe care apare un cap de turc tăiat 

de sabie, este un indiciu clar al faptului că membrii familiei 
au participat activ la lupta antiotomană, iar corbul cu inel 
în cioc dovedește rudenia cu familia lui Ioan Corvin de 
Hunedoara. Această legătură de rudenie s-a realizat pe linie 
feminină, prin intermediul familiei Morsinay din care 
proveneau atât mama lui Ioan de Hunedoara, cât și soția 
unuia dintre nobilii Nopcea. 

 
Franz Nopcea a fost unul dintre cei mai activi și 

mai prolifici savanți ai începutului de secol XX. A 
revoluționat paleontologia cu teorii aflate cu mult înaintea 
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vremii: Teoria nanismului insular - cauză a apariției dinozaurilor pitici din Țara Hațegului, 
Teoria dimorfismului sexual al dinozaurilor, Teoria originii păsărilor din dinozauri, Teoria 
comportamentelor sociale complexe la dinozauri, Teoria sângelui cald la reptilele din 
Mezozoic. A mers atât de departe cu studiile sale încât a început să își imagineze cum arătau 
dinozaurii, cum se mișcau, cum trăiau și a pus bazele paleobiologiei, știință pe care a numit-o 
pe atunci paleofiziologie. A descoperit și clasificat 9 specii de dinozauri și vertebrate 
reptiliene din Cretacic. A publicat peste 100 de lucrări de paleontologie și paleobiologie. 

 
Nu i-a fost străin nici domeniul zoologiei și anatomiei, publicând 6 lucrări ample 

despre acest subiect. 
 
În domeniul geologiei și geografiei a realizat primele studii sistematice ale Țării 

Hațegului și ale Albaniei de Nord, publicând prima hartă geologică a Albaniei, hartă care se 
folosește și astăzi. A publicat aproape 50 de lucrări științifice în acest domeniu. A învățat 
singur arheologie și etnografie și a publicat peste 30 de lucrări științifice având drept subiect 
Albania și țările balcanice. Vorbea cursiv albaneza și încă 8 limbi străine. Tot singur a învățat 
să facă poze și, astfel, a ajuns un excelent fotograf, realizând, pe lângă sutele, poate chiar 
miile de fotografii necesare studiului geologic și paleontologic, superbe fotografii de peisaj și 
chiar de studio. Unele dintre fotografiile sale au devenit vederi și au circulat, la acea vreme, ca 
amintiri din diferite zone. 

 
◊ La 15 ani vorbea fluent germana, maghiara, româna, engleza și 
franceza. 
◊ La 18 ani găsește primele oase de dinozaur. 
◊ La 19 ani dezvoltă prima lucrare științifică realizată vreodată 
despre geologia Țării Hațegului. 
◊ La 20 de ani devine autodidact și învață osteologia pentru a putea 
cerceta și descrie fosilele de dinozauri. 
◊ La 22 de ani publică prima sa lucrare de paleontologie și numește o 
nouă specie de dinozauri – Limnosaurus Transilvanicus.Tot la 22 de 
ani își începe călătoriile prin Balcani. 

◊ La 26 de ani devine Doctor în Științe. 
◊ Timp de 10 ani întreprinde mai multe călătorii în zonele locuite de 
albanezi – Macedonia, Kosovo, Albania și Muntenegru, studiază 
cultura, limba, etnografia, arheologia, legile și istoria poporului, 
scrie numeroase materiale științifice și se alătură savanților care au 



 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

 
  

 

 
 

137 

pus bazele științei numite albanologie. În același timp dezvoltă lucrări 
ample de geologie, geografie și paleontologie şi creează o nouă 
ramură de studiu – paleobiologia. 
◊ La 36 de ani este foarte aproape de a deveni Rege al Albaniei. 
◊ La 39 de ani, în calitate de locotenent de husari al armatei 
imperiale conduce trupe de voluntari albanezi în luptele din Primul 
Război Mondial. 
◊ La 39 și la 40 de ani, ca spion militar, activează deghizat în cioban 
în zona Munților Retezat. 
◊ La 40 de ani este decorat, pentru serviciile sale militare și de 
spionaj și primește din partea Imperiului Austro-Ungar Ordinul 
Crucea de Comandant a lui Franz Josef. 
◊ La 41 de ani este declarat inamic al statului Român și trebuie să 
părăsească domeniul de la Săcel. 
◊ La 42 de ani devine primul om care deturnează un avion, pe timpul 
Revoluției Bolșevice din Ungaria. 
◊ La 43 de ani primește grațierea din partea Regelui Ferdinand și este 
invitat să lucreze pentru Institutul Geologic Român. Se întoarce la 
Săcel, dar este atacat și bătut de localnici. 
◊ La 48 de ani devine director al Institutului Geologic Regal din 
Budapesta. 
◊ La 56 de ani se sinucide la Viena, refuzând un declin financiar 
nedemn.  
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Hartă Iosefină a Transilvaniei 1769 – 1773 

 
 

 
Nălațvad 
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Silvașu de Jos 

 

 
Silvașu de Sus 
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5.6 Hațeg de-a lungul vremii 
 

 
Hotel Mielul de Aur 

 
Târg în Hațegul vechi 



 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

 
  

 

 
 

141 

 
Centrul vechi al Hațegului 

 

 
Târg 
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Zi de târg 
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Podul vechi din Hațeg 
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Portul tradițional 
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6.1 Suprafața administrativă 
 Orașul Hațeg are o suprafață administrativă de 6.290,56 ha, din care intravilan 624,58 
ha și extravilan 5.665,99 ha. 
 

 
 
 Intravilanul pe localități componente: 

Hațeg Nălațvad Silvașu de Jos Silvașu de Sus 
503,16 ha 50,25 ha 40,40 ha 30,77 ha 

 

 

10%

90%

Suprafața administrativă a orașului Hațeg

intravilan extravilan

81%

8%
6% 5%

Intravilanul pe localități componente

Hațeg Nălațvad Silvașu de Jos Silvașu de Sus
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6.2 Populația 
 Conform datelor recensământului efectuat în anul 2011, orașul Hațeg are o popuație de 
9.685 locuitori. 

Orașul Hațeg, Recensământ populație 2011 / Populația stabilă 
Ambele sexe 9685 

Masculin 4646 
Feminin 5039 

 

 
 

Populația pe grupe de vârstă: 
Categorii de vârstă Ambele sexe Masculin Feminin 

Sub 5 ani 438 229 209 
5-9 ani 429 241 188 

10-14 ani 490 233 257 
15-19 ani 487 258 229 
20-24 ani 426 217 209 
25-29 ani 570 299 271 
30-34 ani 655 315 340 
35-39 ani 693 342 351 
40-44 ani 923 444 479 
45-49 ani 616 279 337 

48%
52%

Populația pe sexe

Masculin

Feminin
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50-54 ani 822 380 442 
55-59 ani 882 448 434 
60-64 ani 682 307 375 
65-69 ani 497 222 275 
70-74 ani 453 208 245 
75-79 ani 309 111 198 
80-84 ani 187 73 114 

85 ani și peste 126 40 86 
www.recensamantromania.ro 
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6.3 Infrastructura de utilități 
6.3.1 Alimentarea cu apă și canalizarea 
 Alimentarea cu apă 

Rețeaua de distribuție a apei potabile din Centrul Operațional Hațeg este executată din 
oțel, azbociment și propilenă, are o lungime totală de 73,25 km, din care în orașul Hațeg 27,63 
km, restul rețelei deservind Sântămăria Orlea, Bretea Română, Subcetate, Plopi, Ruși, Bretea 
Strei și Ocolișu Mare. 
 
 Stația de tratare a apei aflată la Sântămăria Orlea captează apa din lacul hidrocentralei 
Hațeg și o supune procesului de tratare urmărind cu stricctețe fluxul tehnologic. Stația este 
situată pe malul stâng al Râului Mare, imediat în aval de baraj și are o capacitate de tratare de 
1.000 l/s și este ompusă din: 
 -microsite cu rol de a reține suspensiile din apa brută, în special microfloră și faună 
acvatică (plancton) specifică apelor de lac (de acumulare); 
 -stația de reactivi; 
 -decantoare suspensionale cu recircularea stratului de nămol, cu diametru de 30 m; 
 -filtre rapide deschise cu strat iltrant monogranular de nisip cuarțos și crepine; 
 -rezervor de apă filtrată; 
 -stație de clorinare care funcționează cu clor gazos. 
 
 Stația furnizează o cantitate medie lunară de 1,1 – 1,2 mil. m3 de apă potabilă 
populației și agenților economici începând de la Sântămăria Orlea până la Deva. 
 
 Din rezervorul de apă filtrată, după amestecul cu clor gazos, pleacă aducțiunea 
gravitațională DN = 1000 mm cu lungimea de 39,9 km până la rezervoarele de 10.000 m3 din 
Dealul Paiului – Deva, iar prin pompare spre orașul Hațeg prin conducta de aducțiune Ø = 
400 mm cu L = 3.990 m și Ø = 200 mm și L = 812 m la fabrica de bere. 
 
 Nălațvad – sistemul de alimentare cu apă cuprinde un cămin de racord pe Str. 
Stadionului Hațeg, vană de separație și conductă de aducțiune Dn 110, Pn 6 cu lungime de 
1500 m, un grup de pompare DAB tip KVC cu Q – 27 m3 / h, H = 25 m și rețele de distribuție 
a apei cu conducte Dn 110, Pn 6 cu lungime de 1800 m, Dn 63 – 750 m, 3 cămine de vane, 
100 branșamente individuale , 2 hidranți. 
 
 Silvașu de Jos – sistem de alimentare cu apă stradal cu cișmele cu un debit necesar de 
340 m3 / zi. Sursa de apă: branșament Dn 100 din conducta magistrală Râul Bărbat – km 27 + 
530 m, care transportă apă brută spre Hunedoara. Apa parcurge prin curgere gravitațională 
stația de tratare și intră în rezervorul de compensare de 100 m3 și de incendiu 54 m3. 
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 Stația de tratare constă dintr-un prefiltru – degrosisor cu curgere orizontală, compus 
din trei compartimente în serie, încărcare cu material granular de diferite granulometrii 
descrescătoare și funcționând cu viteze de circa 3 m / h. Rezervorul este legat de rețeaua de 
distribuție printr-o conductă Dn 100 mm polietilenă, având o lungime de circa 550 m. Rețeaua 
de distribuție este de tip mixt – inelar și ramificat și are o lungime totală de 3.551 m, cu 
diametre de Ø 63 – 110. Pentru amplasarea stației de tratare și a rezervoarelor este asigurată o 
incintă împrejmuită de cca 1.800 m2, în apropierea drumului județean și a conductei 
magistrale. 
 
 Silvașu de Sus – localitatea nu dispune de apă centralizată, populația alimentându-se 
prin fântâni săpate, cu debit insuficient, nepotabile, apa fiind din straturile freatice de 
suprafață care sunt infectate datorită deversărilor apelor reziduale din gospodării de creștere a 
animalelor din zonă. 
 
 Canalizarea și epurarea apelor uzate 
 Întreaga rețea de canalizare existentă cuprinde 35,995 km (30,867 km canalizare 
menajeră și 5,128 km canalizare pluvială). 
 

Hațeg - Canalizarea apelor se realizează prin conducte în lungime de 22,82 km prin 
sistemul de canalizare format din colectorul principal cu diametrul de Dn = 800 mm, Dn = 
400 mm, Dn = 300 – 250 mm în lungime totală de 14,9 km. Transportul apelor uzate se 
realizează gravitațional până la stația de epurare, nefiind necesară o repompare. Stația de 
epurare a apelor uzate este în curs de reabilitare. Colectarea apelor uzate se realizează prin 
sistemul mixt de canalizare. Evacuarea apelor uzate se face în Râul Galbena. 
 

Localitatea Rețea canalizare (m) 
țevi PVC 100 

Stație epurare * Cămine 
(bucăți) 

Nălațvad Dn 250 = 1405 m 
Dn 200 = 696 m 

300 ELS – 61 m3 / zi 3 CV 
30 CC 

Silvașu de Sus Dn 315 = 1070 m 
Dn 250 = 2341 m 
Dn 200 = 244 m 

500 ELS – 100 m3 / zi 72 CC 

Silvașu de Jos Localitatea nu beneficiază de rețea de canalizare, evacuarea apelor 
menajere realizăndu-se prin fose  care deservesc un număr redus de 
gosspodării și latrine uscate, ceea ce duce la poluarea surselor de apă 
freatică și de adâncime. 
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6.3.2 Alimentarea cu gaze naturale 
 Orașul Hațeg beneficiază de rețea de distribuție a gazelor naturale care la nivelul 
anului 2009 cuprindea 31,7 km, cu un consum de 6.588 mii m3 din care 2.607 mii m3 pentru 
uz casnic. 
 
6.3.3 Alimentarea cu energie termică 
 În prezent orașul Hațeg nu are alimentare cu energie termică, încălzirea locuințelor 
individuale realizăndu-se cu sobe cu combustibil solid sau gaze naturale, iar locuințele 
colective cu centrale termice pe gaze naturale.  
 

În localitățile componente alimentarea cu căldură a locuințelor se realizează prin 
centrale termice pe gaze și/sau combustibil solid, sobe, radioatoare lectrice. Combustibilul 
utilizate este constituit din lemne de foc, cărbuni, gaze naturale, GPL, curent electric. 
 
6.3.4 Alimentarea cu energie electrică 
 Orașul Hațeg este alimentat cu energie electrică din Sistemul Energetic Național prin 
intermediul unei stații de transformare de 110/220 kV. Rețeaua de distribuție medie tensiune 
din orașul Hațeg însumează 21,5 km din care 3,5 km în cablu de 20 kV și 18 km linie electrică 
aeriană. 
 
6.3.5 Rețeaua de iluminat public 
 Rețeaua de iluminat public cuprinde 35,10 km rețea modernizată și 6,5 km rețea 
nemodernizată (total 41,60 km). 
 
6.3.6 Transportul în comun 
 Orașul Hațeg nu are un serviciu propriu de transport în comun. Transportul către 
zonele rurale / învecinate se efectuează cu firme de transport persoane, cu licență, acestea 
având ca punct de plecare / sosire Autogara Alfadar – Dănescu (Str. Progresului nr. 84). 
 
6.3.7 Salubritatea 
 Serviciul de salubritate este asigurat de operator privat – S.C. BUCURA PREST S.A. 
unde Consiliul Local al Orașului Hațeg este acționar majoritar, operator care colectează 
deșeurile menajere de la instituțiile publice, gospodării și locuințe colective. 
 
6.3.8 Rețeaua stradală 
 Total 39,30 km din care Hațeg 27,30 km, Nălațvad 3 km, Silvașu de Sus 5 km, Silvașu 
de Jos 5 km. Rețeaua de drumuri este asfaltată, într-o stare bună. Drumurile pietruite și/sau de 
pământ sunt drumurile agricole și drumurile forestiere. 
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6.4 Mediu 
 Pe teritoriul orașului Hațeg nu există surse de poluare industrială, poluarea datorându-
se traficului rutier, lipsei parțiale a canalizării și praful adus din zonele agricole. 
 
6.4.1 Calitatea factorilor de mediu 
 Calitatea apelor poate fi deteriorată prin deversări de reziduuri necontrolate direct în 
apelel curgătoare de la unitățile de producție și gospodăriile individuale. Calitatea apelor 
subterane poate fi alterată din pricina lipsei parțială de canalizare și folosirea în gospodării a 
foselor impropriu realizate. 
 
 Calitatea aerului poate fi alterată din cauza traficului rutier, prin emisia de noxe, praful 
datorat străzilor neasfaltate. O emisie mare de pulberi în aer se realizează și prin antrenarea 
prafului din zonele agricole și din cauza drumurilor de exploatare agricolă neamenajate. 
 
 Nu există factori industriali care, prin deversare, să producă poluarea solului și, 
implicit, a apelor freatice. Poluarea poate să apară în cazul nefolosirii corespunzătoare a 
pesticidelor în agricultură. 
 
6.4.2 Spații verzi 
 Spații verzi existente: Parcul Copiilor – 5.500 m2, Parcul Central – 2.800 m2, Parc 
Billa – 4.500 m2, Stadion – 28.360 m2. 
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Spațiile verzi din intravilanul orașului Hațeg se compun din următoarele: 
- spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate; 
- spații verzi publice cu folosință specializată: spații verzi aferente dotărilor publice 

(grădinițe, școli, unități sanitare, protecție socială, instituții, edificii, unități de cult, cimitire) și 
baze sportive; 

- spații verzi pentru protecția cursurilor de apă (câte 15 m de la albia minoră pe ambele 
maluri ale cursuilor de apă cadastrale – 5 km și câte 5 m de la albia minoră pe ambele maluri 
ale cursurilor de apă necadastrale – 5 km); 

- culoare de protecție față de infrastructura tehnică (LEA, stații de transformare, 
magistrale de gaz, SRM gaz, captări de apă, conducte de aducțiune, rezervoare de apă, căi de 
circulație rutieră și feroviară). 
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6.5 Sănătatea 
 Infrastructura de sănătate cuprinde: 

1 spital orășenesc; 
1 farmacie cu circuit închis; 
4 farmacii private; 
1 dispensar TBC; 
8 cabinete de medicină de familie; 
7 cabinete stomatologice; 
4 cabinete medicale în rețeaua de învățământ care sunt deservite de 4 asistente 

medicale subordonate primăriei 
  47 medici (inclusiv medicii stomatologi) 
  89 asistenți medicali 
  8 farmaciști 
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Serviciile medicale sunt oferite în cadrul Spitalului Orășenesc Hațeg, prin secțiile 
existente:  

-secția medicină internă (compartimentele cardiologie, recuperare, medicină fizică și 
balneologie, cronici); 

-secția chirurgie generală (compartimentele ortopedie și traumatologie); 
-compartiment ATI; 
-secția pediatrie; 
-secția obstretică – ginecologie (compartiment neonatologie); 
-compartiment primire urgențe CPU. 
 
Din structura organizatorică a spitalului mai fac parte: 
-farmacie; 
-bloc operator – specialități chirurgicale; 
-sală de operație obstretică – ginecologie; 
-laborator analize medicale (deservește atât spitalul, cât și ambulatoriul integrat); 
-laborator radiologie și imagistică medicală (deservește atât spitalul, cât și 

ambulatoriul integrat); 
-dispensar TBC. 
 
 Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitățile: 
-medicină internă; 
-chirurgie generală; 
-obstretică – ginecologie; 
-neurologie; 
-ORL; 
-oftalmologie; 
-dermatovenerice; 
-ortopedie și traumatologie; 
-cardiologie; 
-pediatrie; 
-recuperare, medicină fizică și balneologie; 
-cabinet medicină dentară (se asigură și urgențele). 
 
Spitalul deservește aproximativ 35.000 locuitori (Țara Hațegului). 

 
 Prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 ambulatoriul spitalului a fost 
reabilitat, iar cabinetele medicale au fost parțial dotate cu aparatură nouă. Restul clădirii 
spitalului orășenesc necesită reabilitare și modernizare (reparații acoperiș, anveloparea 
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clădirii, refacerea pardoselilor, schimbarea tâmplăriei, asigurarea unei rezerve tampon de 
apă). 
 
 O altă prioritate în dezvoltarea serviciilor medicale se referă la modernizarea unității 
de transfuzii, achiziționarea de aparatură medicală performantă, modernizarea secțiilor, 
înființarea unor secții noi și dotarea acestora cu mobilier și aparatură, extinderea și finalizarea 
rețelei informatice, păstrarea și atragerea de noi cadre medicale. 
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6.6 Asistența socială 
 În cadrul primăriei Orașului Hațeg funcționează Serviciul Public de Asistență Socială 
(SPAS) prin următoarele compartimente: 
 

Compartimentul Protecția Copilului  
Activitate 2013: 

- au fost soluționate cazurile minorilor întocmindu-se 110 răspunsuri privind 
protecția copilului și 78 răspunsuri privind asistența socială în general; 
- au fost monitorizați o medie de 110 minori a căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinatate; 
- au fost consiliate 20 familii pentru care s-au întocmit anchete sociale în 
vederea încredințării copiilor spre creștere și educare în cazul divorțului 
părinților; 
- au fost monitorizați 18 minori care se află cu măsură de protecție, 
plasament familial, întocmindu-se trimestrial rapoarte de vizită 

 
Compartimentul Alocatii familiale  

- au fost prelucrate trimestrial 130 dosare de alocații pentru susținerea 
familiei; 
- au fost depuse și înaintate 43 dosare alocații de stat și 62 dosare pentru 
acordarea indemnizației pentru creșterea copilului; 
- au fost făcute demersurile privind „Strategia locală a romilor” și s-a 
acționat în acest sens prin implementarea Planului Local de Acțiune 2013 – 
Măsuri și acțiuni pentru incluziunea romilor, plan care a avut următoarele 
direcții de acțiune:  

▪ Educația (creșterea procentului de înscriere și frecventare a 
copiilor romi la educația preșcolară și școlară, combaterea abandonului școlar, combaterea 
discriminării copiilor romi, educație-mentalitate-tradiționalism, participarea părinților la 
procesele decizionale, acordarea de facilități și spijinirea copiilor cu rechizite, caiete, 
îmbrăcăminte); 

▪ Ocuparea (AJOFM); 
▪ Sănătate (informarea membrilor comunității rome asupra ) 
 

Compartimentul Venitul Minim Garantat  
- au fost prelucrate lunar aproximativ 100 dosare de ajutor social; 
- au fost eliberate 205 adeverințe de ajutor social; 
- au fost acordate 16 ajutoare de urgență; 
- trimestrial se reevaluează situația persoanelor marginalizate, expuse 

situației de risc și excluziune sociala. 
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Compartimentul Persoane cu Handicap și Persoane Vârstnice  
- au fost întocmite 170 anchete sociale în vederea încadrării sau reîncadrării 
în gradul de handicap; 
- au fost monitorizate semestrial 34 persoane cu handicap grav și asistenții 
personali ai acestora; 
- au fost acordate 40 indemnizații pentru persoanele cu handicap grav; 
- 10 familii au primit asistență de specialitate în cazul încheierii contractelor 
de întreținere, donație și vânzare –cumpărare.  
 

Cabinetele Medicale Școlare  
- asigură servicii medicale la 3 școli și 2 grădinițe pentru aproximativ 2000 

preșcoalari și școlari. 
 

Cabinet Medical Comunitar  
- asigură servicii medicale comunitare - 504 consultații  

 
Creșa Orașului Hațeg  

- asigura servicii de îngrijire și educație pentru un număr de 18 copii.  
 

Cantina Orasului Hațeg  
-asigură masa de prânz pentru o medie de 80 copii. 

 
În cadrul SPAS, pe lângă activitățile menționate mai sus s-au mai desfășurat și alte 

activități specifice asistenței sociale. 
 

Compartimentul Beneficii Sociale – post vacant , atributii delegate 
- au fost prelucrate lunar în sezonul rece 300 dosare pentru ajutorul de 
încălzire cu gaz și 70 dosare pentru ajutorul de încălzire cu lemne de la 
bugetul de stat, 90 dosare pentru ajutor de încălzire cu lemne de la bugetul 
local și 8 dosare pentru ajutorul de încălzire cu energie electrică; 
- au fost organizate acțiuni sociale de intrajutorare de Craciun și Paști cu 
ocazia cărora s-au ajutat cu alimente aproximativ 600 familii sau persoane 
singure;  
- în cadrul Programului PEAD – 2013 s-au distribuit alimente la 1200 
persoane conform criteriilor prevazute în legislația în vigoare; 
- au fost sprijinite 32 familii cu bani proveniți din indemnizația consilierilor 
locali.  
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6.7 Educația 
 Infrastructura de educație cuprinde: 
Denumirea instituției Nr. copii/ grupe Cadre  

didactice 
Cadre nedidactice 
și personal auxiliar 

2013 
Grădinița cu Program 

Normal 
106/4 4 1 

Grădinița cu Program 
Prelungit 

85/4 8 4 

Grădinița cu Program 
normal Nălațivad 

13/1 1 - 

TOTAL 204/9 13 5 
 
Denumirea instituției Nr. copii/ grupe Cadre 

didactice 
Cadre nedidactice și 

personal auxiliar 
2013 

Școala Gimnazială 
Ovid Densușianu 

491/20 27 9,5 

Școala Gimnazială  
Aron Densușianu 

505/22 31 8,5 

Școala Primară 
Nălațivad 

14/1 1  

Biblioteca școlară 
Ș. G. „O. Densușianu” 
Ș. G. „A. Densusianu” 

 
Volum carte: 8439 
Volum carte: 8664 

TOTAL 1010/43 59 18 
 

Denumirea instituției Nr. copii/ grupe Cadre  
didactice 

Cadre nedidactice și 
personal auxiliar 

Colegiul Național 
I. C. Brătianu 

861/30 43 20 

Bibliotecă școlară Volum de carte: 23.222 
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 Școala Gimnazială Ovid Densușianu 
 

 
Colegiul Național I.C. Brătianu 
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Colegiul Național I.C. BRATIANU – calendar activități bibliotecă 
 

Titlul activității 
 

 
Luna 

Centrul de Documentare și Informare – Centru de resurse 
interdisciplinare (vizite ghidate, prezentarea fondului documentar, 
prezentarea Regulamentului de Organizare și Functionare a CDI-ului) 

Septembrie 

Școala te cheamă la educatie - Reducerea absenteismului Octombrie 
Familia și școala, factori determinanți în formarea elevului pentru 
viata 

Noiembrie 

Tradiții și obiceiuri de sărbători  Decembrie 
Lectura, calculatorul,TV și munca în gospodarie. Timp acordat Ianuarie 
Moștenirea culturală a activității.Turul galeriilor Februarie 
Copiii și alimentația sănătoasă Martie 
Memoria Holocaustului Aprilie 
Cerc literar. Cărțile copilariei Mai 
Ziua copilului Iunie 

 
Școala Gimnazială O. Densușianu și Școala gimnazială A. Densușianu - Calendar activități 

 
Titlul activitățtii 

 

 
Luna 

Să cunoaștem biblioteca școlii Septembrie 
Toamna cea frumoasă Octommbrie 
În lumea poveștilor Noiembrie 
Noi vrem sa ne unim cu țara Decembrie 
Omagiu adus poetului Mihai Eminescu Ianuarie 
Ziua de Dragobete Februarie 
8 Martie Martie 
Să ne pregătim de Paște Aprilie 
9 Mai - Ziua Europei Mai 
E ziua ta copile drag Iunie 
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6.8 Cultura 
 Casa de Cultură Hațeg – plan de activitate 2014 - 2015 
 

Descrierea activităţilor Perioada de 
desfăşurare 

Rezultate aşteptate 

ANUL 1 2014 
 

Activităţi culturale 
 

Festivalul Cultural - Artistic 
“Haţegana” – ediţia a XV-a 

Luna august -Promovarea culturii şi a 
meşteşugurilor tradiţionale locale; 
-Atragerea turiştilor în zona Ţării 
Haţegului, areal cu un potenţial 
turistic important. 

Haţeg Fest – ediţia a II-a Luna iunie -Promovarea culturii şi a 
meşteşugurilor tradiţionale locale; 
-Atragerea turiştilor în zona Ţării 
Haţegului, areal cu un potenţial 
turistic important. 

Unirea Principatelor Române – 
spectacol  

24 ianuarie Evocarea însemnătăţii 
evenimentului istoric 

“Despre dragoste şi viaţă în 
sărbătoare” – spectacol-concurs de 
Dragobete 

24 februarie Cunoaşterea tradiţiei vechi a 
sărbătorii româneşti 

“De ziua ta, mamă!” - spectacol 8 martie Evocarea Zilei Internaţionale a 
Femeii 

Ziua Mondială a Teatrului 27 martie Evocarea actului artistic teatral 
Ziua Mondială a Dansului 29 aprilie Atragerea tinerilor către dansul 

modern, contemporan şi clasic 
Ziua Mondială a Tineretului – 
spectacol artistic 

2 mai Sărbătorirea majoratului tinerilor 

Ziua Europei şi Ziua Independenţei 
de Stat a României - spectacol 

9 mai Marcarea însemnătăţii celor două 
manifestări 

Ziua Internaţională a Copilului – 
spectacol în aer liber/concurs de 
biciclete 

1 iunie Sărbătorirea copiilor din unităţile 
de învăţământ ale oraşului 
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Ziua Eroilor şi Înălţarea Domnului 40 de zile după 
Paşti 

Marcarea însemnătăţii 
evenimentelor 

Ziua Internaţională a Iei Româneşti – 
prezentare port tradiţional şi 
spectacol folcloric 

24 iunie Cunoaşterea bogăţiei şi frumuseţii 
portului naţional 

Ziua Naţională a Drapelului – 
ceremonia înălţării Drapelului şi 
spectacol de cântece patriotice 

26 iunie Marcarea însemnătăţii respectului 
faţă de Drapelul naţional 

Ziua Imnului Naţional 29 iulie Marcarea însemnătăţii respectului 
faţă de Imnul de Stat 

Ziua Mondială a Muzicii 1 octombrie Evidenţierea valorilor muzicale 
universale 

Ziua Mondială a Persoanelor de 
Vârsta a Treia 
 

1 octombrie Sărbătorirea Nunţii de Aur 

Toamna Muzicală Haţegană - recital 29 noiembrie Îmbunătăţirea culturii muziale a 
tinerilor 

Ziua Naţională a României 1 decembrie Omagierea sărbătorii naţionale 
Săptămâna Colindelor 25 – 30 

decembrie 
Sărbătorirea Crăciunului şi 
transmiterea colindelor tinerei 
generaţii 

Proiecţii cinematografice Săptămânal Socializarea şi petrecerea timpului 
liber într-un mod plăcut 

 
Activităţi de informare 

 
Şezătoarea în sat – obicei ţărănesc 14 februarie Prezentarea de datini şi obiceiuri 

ţărăneşti 
Ziua Mondială a Poeziei - simpozion 21 martie Promovarea poeziei româneşti şi 

universale 
Ziua Limbii Române 31 august Popularizarea celor mai valoroase 

opere literare româneşti 
Lansări de carte lunar Promovarea literaturii 

contemporane 
Serate muzicale lunar Promovarea muzicii universale 
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Activităţi de educaţie permanentă 

 
Cursuri de dans popular săptămânal Deprinderea dansurilor naţionale  
Cursuri de instrumente muzicale – cu 
coarde 

săptămânal Învăţarea înterpretării la vioară şi 
chitară 

 
ANUL 2 2015 

 
Activităţi culturale 

 
Festivalul Cultural-Artistic 
“Haţegana” – ediţia a XVI-a 

Luna august Promovarea culturii şi a 
meşteşugurilor tradiţionale locale; 
Atragerea turiştilor în zona Ţării 
Haţegului, areal cu un potenţial 
turistic important. 

Haţeg Fest – ediţia a III-a Luna iunie Promovarea culturii şi a 
meşteşugurilor tradiţionale locale; 
Atragerea turiştilor în zona Ţării 
Haţegului, areal cu un potenţial 
turistic important. 

Unirea Principatelor Române – 
spectacol  

24 ianuarie Evocarea însemnătăţii 
evenimentului istoric 

“Despre dragoste şi viaţă în 
sărbătoare” – spectacol-concurs de 
Dragobete 

24 februarie Cunoaşterea tradiţiei vechi a 
sărbătorii româneşti 

“Îţi dăruiesc un mărţişor!” 
 

1 martie Sărbătorirea simbolului 
primăverii 

“De ziua ta, mamă!” – spectacol 8 martie Evocarea Zilei Internaţionale a 
Femeii 

Ziua Mondială a Teatrului 27 martie Evocarea actului artistic teatral 
Ziua Mondială a Dansului 29 aprilie Atragerea tinerilor către dansul 

modern, contemporan şi clasic 
Ziua Mondială a Tineretului – 
spectacol artistic 

2 mai Sărbătorirea majoratului tinerilor 

Ziua Europei şi Ziua Independenţei 
de Stat a României – spectacol 

9 mai Marcarea însemnătăţii celor două 
manifestări 
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Ziua Internaţională a Copilului – 
spectacol in aer liber/concurs de 
biciclete 

1 iunie Sărbătorirea copiilor din unităţile 
de învăţământ ale oraşului 

Ziua Muzicii Europene – audiţii 
muzicale 
 

21 Iunie Cunoaşterea repertoriului 
compozitorilor clasici şi 
contemporani europeni 

Ziua Eroilor şi Înălţarea Domnului 40 de zile după 
Paşti 

Marcarea însemnătăţii 
evenimentelor 

Ziua Internaţională a Iei Româneşti – 
prezentare port tradiţional şi 
spectacol folcloric 

24 iunie Cunoaşterea bogăţiei şi 
frumuseţilor portului naţional 

Ziua Naţională a Drapelului – 
ceremonia înălţării Drapelului şi 
spectacol de cântece patriotice 

26 iunie Marcarea însemnătăţii respectului 
faţă de Drapelul naţional 

Ziua Imnului Naţional 29 iulie Marcarea însemnătăţii respectului 
faţă de Imnul de Stat 

Ziua Mondială a Muzicii 1 octombrie Evidenţierea valorilor muzicale 
universale 

Ziua Mondială a Persoanelor de 
Vârsta a Treia 
 

1 octombrie Sărbătorirea Nunţii de Aur 

Toamna Muzicală Haţegană - recital 29 noiembrie Îmbunătăţirea culturii muziale a 
tinerilor 

Ziua Naţională a României 1 decembrie Omagierea sărbătorii naţionale 
Săptămâna Colindelor 25 – 30 

decembrie 
Sărbătorirea Crăciunului şi 
transmiterea colindelor tinerei 
generaţii 

Proiecţii cinematografice Săptămânal Socializarea şi petrecerea timpului 
liber într-un mod plăcut 

 
Activităţi de informare 

 
“Dor de Eminescu” – simpozion şi 
expoziţie de carte 

15 ianuarie Promovarea poeziei şi prozei 
eminesciene 

Şezătoarea în sat – obicei ţărănesc 14 februarie Prezentarea de datini şi obiceiuri 
ţărăneşti 
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Delicvenţa juvenilă şi răspunderea 
penală a minorilor – masă rotundă, 
realizată cu sprijinul Poliţiei de 
Proximitate 

15 februarie Educaţie civică 

Ziua Mondială a Poeziei - simpozion 21 martie Promovarea poeziei româneşti şi 
universale 

Ziua Limbii Române 31 august Popularizarea celor mai valoroase 
opere literare româneşti 
 

Lansări de carte lunar Promovarea literaturii 
contemporane 
 

Serate muzicale lunar Promovarea muzicii universale 
 

 
Activităţi de educaţie permanentă 

 
Cursuri de dans popular săptămânal Deprinderea dansurilor naţionale  
Cursuri de instrumente muzicale – 
percuţie 

săptămânal Învăţarea înterpretării la pian 

Cursuri de dans modern săptămânal Deprinderea dansurilor moderne 
 

ANUL 3 2016 
 

Activităţi culturale 
 

Festivalul Cultural - Artistic 
“Haţegana” – ediţia a XVII-a 

Luna august Promovarea culturii şi a 
meşteşugurilor tradiţionale locale; 
Atragerea turiştilor în zona Ţării 
Haţegului, areal cu un potenţial 
turistic important. 

Haţeg Fest – ediţia a IV-a Luna iunie Promovarea culturii şi a 
meşteşugurilor tradiţionale locale; 
Atragerea turiştilor în zona Ţării 
Haţegului, areal cu un potenţial 
turistic important. 
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Unirea Principatelor Române – 
spectacol  

24 ianuarie Evocarea însemnătăţii 
evenimentului istoric 

“Despre dragoste şi viaţă în 
sărbătoare” – spectacol-concurs de 
Dragobete 

24 februarie Cunoaşterea tradiţiei vechi a 
sărbătorii româneşti 

“Îţi dăruiesc un mărţişor!” 1 martie Sărbătorirea simbolului primăverii 
“De ziua ta, mamă!” - spectacol 8 martie Evocarea Zilei Internaţionale a 

Femeii 
Ziua Mondială a Teatrului 27 martie Evocarea actului artistic teatral 
“Cei mai mici păcălici” – spectacol 
de glume şi snoave 

1 aprilie Promovarea umorului sănătos 

Ziua Mondială a Dansului 29 aprilie Atragerea tinerilor către dansul 
modern, contemporan şi clasic 

Ziua Mondială a Tineretului – 
spectacol artistic 

2 mai Sărbătorirea majoratului tinerilor 

Ziua Europei şi Ziua Independenţei 
de Stat a României - spectacol 

9 mai Marcarea însemnătăţii celor două 
manifestări 

Ziua Internaţională a Copilului – 
spectacol in aer liber/concurs de 
biciclete 

1 iunie Sărbătorirea copiilor din unităţile 
de învăţământ ale oraşului 

Ziua Muzicii Europene – audiţii 
muzicale 

21 Iunie Cunoaşterea repertoriului 
compozitorilor clasici şi 
contemporani europeni 

Ziua Eroilor şi Înălţarea Domnului 40 de zile după 
Paşti 

Marcarea însemnătăţii 
evenimentelor 

Ziua Internaţională a Iei Româneşti – 
prezentare port tradiţional şi 
spectacol folcloric 

24 iunie Cunoaşterea bogăţiei şi 
frumuseţilor portului naţional 

Ziua Naţională a Drapelului – 
ceremonia înălţării Drapelului şi 
spectacol de cântece patriotice 

26 iunie Marcarea însemnătăţii respectului 
faţă de Drapelul naţional 

Ziua Imnului Naţional 29 iulie Marcarea însemnătăţii respectului 
faţă de Imnul de Stat 

Ziua Mondială a Muzicii 1 octombrie Evidenţierea valorilor muzicale 
universale 

Ziua Mondială a Persoanelor de 
Vârsta a Treia 

1 octombrie Sărbătorirea Nunţii de Aur 
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Toamna Muzicală Haţegană - recital 29 noiembrie Îmbunătăţirea culturii muziale a 
tinerilor 

Ziua Naţională a României 1 decembrie Omagierea sărbătorii naţionale 
Săptămâna Colindelor 25 – 30 

decembrie 
Sărbătorirea Crăciunului şi 
transmiterea colindelor tinerei 
generaţii 

Proiecţii cinematografice Săptămânal Socializarea şi petrecerea timpului 
liber într-un mod plăcut 
 

Festivalul de Film Ecologic “Floarea 
de colţ ” – Ediţia I – Festival naţional 

20, 21, 22 
septembrie 

Educaţie ecologică şi de protecţia 
mediului 

 
Activităţi de informare 

 
“Dor de Eminescu” – simpozion şi 
expoziţie de carte 

15 ianuarie Promovarea poeziei şi prozei 
eminesciene 

Şezătoarea în sat – obicei ţărănesc 14 februarie Prezentarea de datini şi obiceiuri 
ţărăneşti 

Delicvenţa juvenilă şi răspunderea 
penală a minorilor – masă rotundă, 
realizată cu sprijinul Poliţiei de 
Proximitate 

15 februarie Educaţie civică 

Ziua Mondială a Poeziei - simpozion 21 martie Promovarea poeziei româneşti şi 
universale 

Ziua Mondială fără tutun – masă 
rotundă realizată în colaborare cu 
Spitalul orăşenesc Haţeg 

31 mai Combaterea consumului de tutun 
şi droguri în rândul tinerilor 

Ziua Limbii Române 31 august Popularizarea celor mai valoroase 
opere literare româneşti 

Lansări de carte lunar Promovarea literaturii 
contemporane 

Serate muzicale lunar Promovarea muzicii universale 
 

Activităţi de educaţie permanentă 
 

Cursuri de dans popular săptămânal Deprinderea dansurilor naţionale  
Cursuri de instrumente muzicale – de săptămânal Învăţarea înterpretării la trompetă, 
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suflat clarinet şi nai 
Cursuri de dans modern săptămânal Deprinderea dansurilor moderne 

 
Ansamblul de dansuri populare „Bucura” format din 32 elevi care a obținut premii 

importante:  
 
Premiul I Festivalul de Folclor Bulgaria – 2012; 
Premiul I Festivalul de Folclor Turcia – 2013. 
 

 
Ansamblul „BUCURA” 
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Biblioteca Orășenească Hațeg 
 

 Fondul de carte al Bibliotecii Orășenești Hațeg este de 26.184 volume. 
 

Activități permanente în cadrul bibliotecii: 
- 15 Ianuarie - Mihai EMINESCU - Luceafărul poeziei românești 
- 24 Ianuarie - Unirea de la 1859 
- 30 Ianuarie – I.L. CARAGIALE 
- 8 Martie - Ziua Internațională a Femeii 
- 21 Martie - Ziua Internațională a Poeziei 
- 7 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătății 
- 9 Mai - Ziua Europei 
- 1 Iunie - Ziua Internațională a Copilului 
- August – Septembrie - Zilele Orașului Hațeg – Festivalul Cultural - 

Artistic HAȚEGANA. 
- 1 Decembrie - Ziua Națională a României. 

 
Pe lângă activitățile permanente biblioteca organizează acțiuni cu ocazia aniversării și 

comemorării scriitorilor. 
 

În cadrul Ludotecii, biblioteca organizează acțiuni cu participarea copiilor cu vârste 
cuprinse între 4 și 11 ani, a cadrelor didactice și a părinților.  

 
Activitățile urmăresc dezvoltarea personalității copiilor, valorificarea potențialului 

creativ al copiilor, lărgirea orizontului de cunoaștere al celor mici, dezvoltarea limbajului și a 
modului de exprimare, deprinderea unor noi abilități, atragerea copiilor în lumea cărților și 
formarea lor ca viitori utilizatori ai bibliotecii. 
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 Muzeul Țării Hațegului 
 
 Muzeul Țării Hațegului – muzeu de artă populară unde pot fi admirate costume 
populare vechi, oale de lut, linguri și vase sculptate în lemn, unelte, instrumente muzicale, 
jucării. 
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Putinei pentru unt 
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Unelte 



 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

 
  

 

 
 

185 

 
 
 

 
Țăst pentru cop pâinea 
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Primul zimbru adus în Hațeg 
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 Culte 
 Pe teritoriul orașului Hațeg își desfășoară activitatea următoarele lăcașe de cult: 
 

Denumirea lăcaşului Localitatea 
Biserica Ortodoxă „Sf. Ierarh Nicoale” Haţeg 
Biserica Ortodoxă „Sf. Treime” Haţeg 
Biserica Ortodoxă „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” Haţeg 
Biserica Ortodoxă „Sf. Cuv. Ioan de la Prislop” Haţeg 
Biserica Romano – Catolică – monument istoric Hațeg 
Biserica Reformată – monument istoric Hațeg 
Biserica Greco – Catolică „Sf. Nicolae ” Hațeg 
Biserica Penticostală „Betel” Hațeg 
Biserica Baptistă „Betleem” Hațeg 
Biserica Baptistă „Quo Vadis” Hațeg 
Biserica Baptistă „Golgota” Hațeg 
Biserica Adventistă Hațeg 
Biserica Ortodoxă „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” Nălaţvad 
Biserica Baptistă „Harul” Nălațvad 
Biserica Ortodoxă „Cuvioasa Parascheva” Silvaşu de Jos 
Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae” Silvaşu de Jos 
Biserica Greco – Catolică „Învierea Domnului” Silvașu de Jos 
Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae” Silvaşu de Sus 
Biserica Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh” Silvaşu de Sus 
Mănăstirea „Sf. Evanghelist Ioan” – Prislop – monument 
istoric, secolul XIII 

Silvaşu de Sus 

Biserica Greco - Catolică Silvașu de Sus 
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Biserica Romano - Catolică 
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6.9 Administrație publică 
6.9.1 Organigramă 

 
Organigrama Administrației Publice Locale – Orașul Hațeg 

 

 
 

Organigrama a fost aprobată în data de 28 octombrie 2013 
Prin HCL nr. 161/2013 
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6.9.2 Venituri și buget preconizat 
Categorii de venituri 2009 2010 2011 2012 2013 

Mii lei 
Venituri proprii 11.238 11.611 9.068 8.887 9.342 
Venituri fiscale 18.399 16.414 12.161 17.230 15.371 

Venituri guvernamentale 7.633 1.923 5.483 731 1.174 
Alte categorii de venituri 8.772 10.960 11.926 12.226 10.398 

Total 46.042 40.908 38.638 39.074 36.285 
 

Buget preconizat 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Mii lei 

17.557 17.559 17.882 18.459 19.075 19.700 20.400 
 
6.9.3 Structura politică a consiliului ocal 
 Consiliul Local al Orașului Hațeg este format din 17 membri cu următoarea structură 
politică: 
 

 
 
 
 

PNL
53%PSD

35%

PDL
12%

Structura politică a Consiliului Local al Orașului Hațeg
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6.10 Economia 
După evenimentele din 1989, Țara Hațegului a fost puternic afectată de prăbușirea 

industriei din zonele adiacente - siderugia din Hunedoara și Călan și mineritul din Valea 
Jiului.  

 
Cele mai importante activități economice din zonă sunt desfășurate de Sucursala Hațeg 

a Hidroelectrica S.A., care coordonează activitatea celor 12 microhidrocentrale de pe Râu 
Mare, de Sucursala Râu Mare a Hidroconstrucția S.A. și de fabrica de bere din Hațeg a 
grupului Brau Union. În afara acestora, mai există firme de îmbuteliat gaz lichefiat, 
construcții civile, confecționarea de tâmplărie din aluminiu și PVC, firme de exploatare 
forestieră. Capitalul străin este prezent printr-o fabrică franceză de prelucrare a melcilor și una 
italiană care se ocupă cu achiziționarea și prelucrarea ciupercilor. 

 
Turismul cunoaște de asemenea o revigorare, mai ales în zona de vest a Țării 

Hațegului, în comunele Rîu de Mori și Sarmizegetusa, funcționând numeroase pensiuni, 
cabane.  
 
 Poziția geografică, resursele solului și subsolului, forța de muncă disponibilă au 
determinat desfășurarea unei intense activități economice bazată în mod deosebit pe industria 
energiei electrice, lemnului, materialelor de construcții, industria ușoară și alimentară 
 
6.10.1 Agricultura 
 Terenul agricol însumează 3.193 ha, din care 1.354 ha sunt reprezentate de terenul 
arabil, iar pășunile și fânețele ocupă 1.804 ha (pășuni 938 ha, fânețe 866 ha).  
 
6.10.1.1 Cultivarea cerealelor 
 Media suprafeței de teren, din ultimii trei ani, cultivată cu cereale este de 725,33 ha. 
 

Plante cultivate 2011 2012 2013 
Suprafața cultivată în ha 

Porumb 350 350 366 
Grâu 320 312 308 

Secară 10 8 6 
Orz 16 15 14 

Orzoaică 35 33 33 
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Grafic privind cultura cerealelor 

 
 
6.10.1.2 Creșterea animalelor 

Creșterea animalelor este o practică veche atât în gospodării, cât și forme organizate. 
Baza furajeră este asigurată de producția proprie, pajiști și fânețe. 

 
Animale 2011 2012 2013 

Număr capete 
Bovine 249 353 368 
Ovine 536 1102 1130 
Caprine 22 69 36 
Cabaline 68 67 69 
Porcine 454 320 348 
Păsări 11162 8737 8989 
Familii de albine 2211 2100 2100 
Iepuri de casă 124 20 188 
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Porumb Grâu Secară Orz Orzoaică
2011 350 320 10 16 35
2012 350 312 8 15 33
2013 366 308 6 14 33

Evoluția culturii de cereale în perioada 2011 - 2013 (hectare)
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Grafic privind efectivul de animale 

 
 
 Serviciile veterinare sunt efectuate în cadrul dispensarului veterinar unde își 
desfășoară activitatea 3 medici veterinari. Pe teritoriul orașului Hațeg funcționează 4 farmacii 
veterinare. 
 
6.10.1.3 Legumicultura 
 Suprafața medie cultivată cu legume în ultimii trei ani este de 213 ha. 

Legume 2011 2012 2013 
Suprafața cultivată în ha 

Tomate 5 7 8 
Varză 8 8 9 
Cartofi 180 210 204 
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Grafic privind cultura legumelor 

 
 
6.10.1.4 Pomicultura 
 Pomicultura este un sector al agriculturii dezvoltat pe o suprfață de 35 ha.  

Pomi fructiferi 2011 2012 2013 
Suprafața cultivată în ha 

Măr 14 14 14 
Prun 21 21 31 

 
6.10.1.5 Viticultura 
 Pe raza orașului Hațeg nu sunt suprafețe destinate viticulturii, în special viță de vie 
nobilă, vița de vie nobilă sau hibridă existând doar în gospodării pentru consum propriu. 
 
6.10.1.6 Piscicultura 
 Există o singură baltă amenajată aflată în proprietatea orașului Hațeg, concesionată în 
prezent, unde se poate practica pescuitul de agrement. Suprafața bălții este de 0,88 ha, iar 
suprafața totală împrejmuită este de 1,31 ha. 
 
6.10.1.7 Silvicultura 
 Pădurile ocupă o suprafață de 2.635 ha, din care în proprietate particulară sunt 1.724 
ha și proprietatea statului 911 ha. Pădurile sunt formate din specii de foioase quercinee și 
amestecuri. 
 

2011 2012 2013
Tomate 5 7 8
Varză 8 8 9
Cartofi 180 210 204
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 Pădurea Slivuț se întinde pe o suprafață de 40 ha, fiind o arie protejată de interes 
național care corespunde categoriei a IV – a IUCN – rezervație naturală de tip botanic și este 
inclusă în Geoparcul Dinozaurilor „Țara Hațegului”. 
 

Pădurea Slivuț reprezintă un ecosistem natural cu quercinee xeroterme, rest al unor 
întinse suprafețe de pădure inițial de stejari, dar care au fost defrișate datorită extinderii 
activităților agricole specifice pentru zonele colinare de pe rama Depresiunii Hațegului.  

 
6.10.2 Industria 
 Ramurile industriei prezente în orașul Hațeg sunt: 

-industria energetică – hidrocentrală 
-industria metalurgică – producție de biciclete  
-industria lemnului – industria cherestelei și industria mobilei 
-industria ușoară – pielărie, blănărie 
-industria alimentară – morărit și panificație, industria conservelor (legume, 

fructe, carne), industria produselor lactate, industria berii 
-industria mică și artizanală  

 
6.10.3Comerț și servicii 
 În orașul Hațeg sunt prezente două lanțuri de magazine - LIDL și BILLA. S.C. 
GERAIICO este prezentă cu activități în domeniul comerțului, alimentației publice și 
turismului (depozit și distribuție marfă, restaurante/baruri, magazine alimentare și industriale, 
pensiuni, cabane, complex rezidențial). 
 
 Rețeaua bancară este formată din sucursalele băncilor BCR, BRD, BT, RAIFFEISEN, 
BANC POST și CEC BANK. 
 
6.10.4 Turism 

Orașul Hațeg este o zonă de interes turistic datorită potențialului istoric, cultural și a 
cadrului natural. Infrastructura turistică cuprinde o serie de pensiuni, hoteluri, moteluri 
înregistrate pe raza orașului și a localităților componente, unități de alimentație publică, 
obiective turistice, istorice și culturale. 

 
Obiective turistice în Hațeg: 
► Mănăstirea Prislop 
Aşezată într-o poiană, înconjurată de un peisaj mirific, Mânăstirea Prislop se află la 13 

km de Haţeg. De aproape şapte secole, ea reprezintă unul din cele mai importante aşezăminte 
religioase ortodoxe din Transilvania. Pe lângă frumuseţea şi unicitatea construcţiei bisericeşti, 
ridicată, prin strădania celor trei mari ctitori - Părintele Nicodim, Domniţa Zamfira şi 
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Părintele Arsenie Boca, locaţia atrage ca un magnet mii şi mii de credincioşi din întreaga ţară, 
veniţi aici pentru a înţelege o parte cât de mică din ceea ce a însemnat, şi mai ales, înseamnă 
încă, spiritul „Sfântului Ardealului”. 
 

 
Mănăstirea Prislop 

(Mormântul Părintelui Arsenie Boca, Peșterea, Chilia, Poarta de intrare) 
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Pe 28 noiembrie, drumul de 13 km dintre Haţeg şi Silvaşu de Sus este invadat de o 
mare de oameni şi flori, flori care, o dată ajunse lângă locul unde odihneşte Pr. Arsenie Boca, 
par că nu mor niciodată. Aşa cum nici unii oameni, deveniţi „sfinţi” prin felul în care şi-au 
raportat viaţa la semeni şi la Dumnezeu, se cunosc cu adevărat abia după trecerea timpului...  

 
“Tu fă bine şi aşteaptă răul. Binele ţi-l va răsplăti Dumnezeu. Dacă 
oamenii, rudele ţi-ar face bine, ţie ce cruce ţi-ar mai rămâne? Deci 

roagă-te pentru cei ce te blesteamă, fă bine celor ce-ţi fac rău; celui 
ce-ţi cere nedrept dă-i tot ce-i trebuie lui din lăcomie. Cu alte cuvinte, 

nu te împotrivi răului când te asupreşte cu nedreptate, ca să nu calci 
legea iubirii de Dumnezeu şi de oameni, indiferent cum sunt ei. Tu fii 
cum trebuie. Tu să ai grijă să nu zici rău absolut nimanui, indiferent 

ce nedreptate ţi-ar face pentru că iertandu-le toate, aşa urmezi lui 
Iisus, aşa ţii împotriva firii sau mai bine zis mai presus de fire legea 

lui Dumnezeu – a iubirii. Cu toţi sunt fiii lui Dumnezeu, chiar dacă ei 
tăgăduiesc asta, iar tu trebuie să ştii că şi ei au un suflet de mântuit.” 

Pr. Arsenie Boca 
 

 
Părintele Arsenie Boca  

„un fenomen unic în istoria monahismului românesc”,  
după cum l-a caracterizat Părintele Dumitru Stăniloae 
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Mănăstirea Prislop sărbătorește trei hramuri: 
8 Mai - Sf. Ioan Teologul 
14 Septembrie - Înălţarea Sfintei Cruci 
28 Noiembrie - Parastasul Părintelui Arsenie Boca. 

 
La “Sfântul” - părinte ieromonah, teolog şi artist român, fost stareţ la Mânăstirea 

Brâncoveanu de la Sâmbata de Sus şi, apoi, la Mânăstirea Prislop, veneau, şi înainte de 1989, 
să îl vadă mulţi credincioși, atraşi de harul şi de personalitatea sa. Aveau să vină să îl vadă 
însă şi mai mulţi după moarte. Pe toţi i-a învăţat, după cum spunea chiar dânsul „să fie curaţi 
faţă de oameni şi faţă de Dumnezeu; să dea Cezarului ce e al Cezarului (ascultare 
cetăţenească, dajdie etc.) şi lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu (cuget curat, suflet purificat 
şi trup curăţit de patimi). Despre această învăţătură, martori îmi sunt toţi cei ce-au ascultat 
poveţele cele după Dumnezeu pe care li le-am dat: iubirea de Dumnezeu, iubirea de toţi 
oamenii, fără deosebire, şi viaţa curată, care fac cu putinţă reîntoarcerea noastră, a 
împlinitorilor, iarăşi în Împărăţia de obârşie, de unde ne-a trimis Dumnezeu spre scurtă 
cercare a cuminţeniei şi a iubirii noastre, pe pământ, în stadia şi arena vieţii. Asta îmi este 
toată misiunea şi rostul pe pământ, pentru care m-a înzestrat cu daruri – deşi eu sunt 
nevrednic. Pentru asta sunt solicitat în toate părţile, ca să propovăduiesc iubirea lui 
Dumnezeu şi sfinţirea oamenilor prin iubire. De alte gânduri şi rosturi sunt străin.” 

 
Părintele a plecat la Ceruri în 28 noiembrie 1989, la 79 de ani, la Sinaia, unde şi-a avut 

chilia şi atelierul de pictură. Şi-a dorit să fie înmormântat la Mânăstirea Prislop, la 4 
decembrie 1989, proorocind că aici va fi loc de pelerinaj. 
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► Muzeul Țării Hațegului 

 
 

În puţine părţi ale lumii poţi afla armonia desăvârşită din icoana gliei româneşti, 
adunând în ea, în proporţii desăvârşite, măreţia şi blândeţea, împăcarea pământului cu cerul, 
dragostea omului pentru om şi lucrarea omenească, lumina şi amărăciunea din cântec şi horă, 
din petreceri, gustul ales arătat în port şi tradiţii. Din acest punct de vedere, Ţara Haţegului 
este o sinteză şi, de aceea, merita un muzeu al său. Pe 24 ianuarie 2005 a fost inaugurat 
Muzeului Ţării Haţegului în incinta Casei de Cultură din orașul Haţeg. 

 
Ţara Haţegului este vestită pentru portul popular care păstreaza numeroase elemente 

legate de vechiul costum dacic, aşa cum se vede pe Columna lui Traian de la Roma. Din 
păcate, astăzi, acest port este folosit foarte rar de către locuitorii zonei. Doar de nedei mai 
poate fi admirat costumul bărbătesc format din pantaloni lungi, curea lată şi laibăr sau cel 
femeiesc alcătuit din cămaşă, opreg, catrinţă şi pieptar. 
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 ► Rezervația de zimbri Slivuț 
Rezervaţia Haţeg - Slivuţ se întinde pe o suprafaţă 

de 50 ha, acoperite cu păduri de carpeni, stejari şi brazi. În 
prezent, în toată lumea mai sunt aproximativ 3.000 
exemplare de zimbri, toţi urmaşi a doar 12 străbunici. 
 

Povestea unuia dintre simbolurile Haţegului a 
început în 1958, când o pereche de zimbri „Podarec şi 
Polonka” a fost adusă din Polonia. De atunci, lucruri 
importante aveau să se întâmple în pădurea Slivuţ, primul 

loc de pe teritoriul României în care a fost introdus zimbrul european (Bison bonasus).  
 
O lege nescrisă, dar respectată cu sfinţenie, spune că numele puilor născuţi în ţara 

noastră trebuie să înceapă cu litera „R” sau chiar cu indicativul „RO”. Aşa că, toţi cei peste 50 
de „zimbrişori” care au văzut lumina zilei la Haţeg, de-a lungul celor 54 ani de existenţă a 
rezervaţiei, au purtat astfel de nume. Primii au fost Roman, Retezat şi Romina. 
 
 În momentul de faţă, în rezervaţia aflată la 3 km de Haţeg, trăiesc 13 zimbri. Adulţii - 
Roşu, Romeo, Romaniţa, Roxi, Roxana şi Rozina – au vârste cuprinse între 3 şi 13 ani. 
Administratorii se mândresc cu cei patru pui care şi-au început povestea de viaţă în vara 
anului 2013: Romulus (n. 03 iulie), Roman (n. 29 august), Rodica (n. 12 septembrie) şi Roibu 
(n. 29 septembrie). 
 
 Prin WWF România – 50 
ani de conservare a naturii – o 
femelă din rezervație – Romanița - 
a fost inclusă în cel mai mare 
proiect European derulat 
deorganizațiile de mediu (WWF 
România și Rewilding Europe) cu 
scopul de a salva de la dispariție 
cel mai mare mamifer de pe 
continent și reintroducerea specie 
în mediul natural. Prin acest 
proiect femela se va alătura altor 
20 zimbri într-un țarc cu o 
suprafață de 150 ha în comuna 
Armeniș, județul Caraș - Severin, 
locul unde, peste un an, cele 21 
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exemplare vor fie liberate în pădurile din Munții Țarcu. În locul femelei luate din rezervația a 
fost adusă o altă femelă din Germania cu scopul de a întări baza genetic a turmei. 
 
 În 2014, de Ziua Europei, s-a născut încă un pui de zimbru la Slivuț - Romanca, a 
cărei mamă este Roxana, femela care inițial a fost aleasă în programul de reintroducere a 
zimbrilor din rezervații în zone sălbatice, dar pentru ca deja era gestantă a fost înlocuită. 
 
 

 
 

Romanca 
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Turismul Hunedorean: 
 Județul Hunedoara se mîndrește cu numeroase vestigii istorice, unele de o valoare 
universală excepţională, făcând parte din patrimoniul cultural, istoric şi natural al lumii. 
Frumuseţile naturale remarcabile, de la munţii înalţi de peste 2.500 m, la câmpiile domoale şi 
colinele pitorești, oferă prilejul practicării turismului, a drumeţiilor în toate anotimpurile. 
Specifică este și bogăţia etno - folclorică a aşezărilor hunedorene, a tradiţiilor păstrate încă 
nealterate de valul modernismului. Moştenirea culturală şi istorică a judeţului Hunedoara este 
un factor care justifică interesul turiştilor români şi străini, în special al celor din ţările vecine, 
a căror istorie s-a interferat de-a lungul secolelor cu istoria românilor.  
 

Istoricul Nicolae Iorga mărturisea faptul că în ţinutul Hunedoarei „...duhul străbunilor 
celor mai vechi stăpâneşte singur, în marea linişte a munţilor, ce pare că nu cunoaşte 
desfăşurarea acelor nimicuri de închipuire omenească ce sunt veacurile”, (N. Iorga, Pagini 
alese, Vol. I, articolul „De la Haţeg la Grădişte şi la Cetatea lui Decebal, Bucureşti, Editura 
pentru Literatură, 1965, p. 194).  

 
Aproape că nu există loc în judeţul Hunedoara care să nu merite să fie vizitat, fie că 

este o culme muntoasă, un lac limpede, o pădure întinsă şi deasă, o biserică străveche, o casă 
memorială, un muzeu, castel sau staţiune balneară. Se pot considera drept „puncte forte” ale 
turismului hunedorean: zonele montane, ideale pentru turism în toate cele patru anotimpuri; 
ariile protejate cu suprafeţe extinse (rezervaţii naturale, parcuri naţionale şi naturală); un 
extraordinar tezaur de moştenirea culturală şi istorică şi nu în ultimul rând, o populaţie 
ospitalieră, deţinătoare a unor tradiţii originale. 

 
Principalele atracţii turistice ale judeţului Hunedoara sunt: cetăţile daco – romane, 

fortăreţele medieval, bisericile şi mânăstirile vechi; zonele alpine cu lacuri glaciare şi peşteri. 
 
Din punct de vedere turistic, judeţul Hunedoara este împărțit în 6 zone turistice: 

1. Zona Deva şi Valea Mureşului 
Așezare geografică Obiective Turistice 

Zona este situată între Munţii Apuseni şi 
Munţii Poiana Ruscă, pe malul stâng al  
râului Mureş. 

■ Cetatea Devei 
■ Castelul Magna Curia 
■ Centrul vechi al oraşului 
■ Parcul dendrologic 
■ Dealul Uroiului  
■ Castelul Bethlen din Ilia 
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2. Zona Brad şi Ţara Zarandului 
Așezare geografică Obiective Turistice 

Zona municipiului Brad, capitala neoficială 
a aşa-numitei Ţări a Zarandului, este 
situată în nordul judeţului Hunedoara și 
cuprinde depresiunea Brad, importantă 
regiune auriferă, delimitată de Munţii 
Metaliferi şi străbătută de Crişul Alb.  

■ Muzeul aurului Brad 
■ Bustul lui Crişan 
■ Casa memorială Crişan 
■ Casa memorială a scriitorului Vlaicu 
Bârna 
■ Mormântul lui Avram Iancu 
■ Gorunul lui Horea 
■ Podul Grohotului 
■ Izvorul de leac 
■ Mânăstirea Crişan 
■ Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 
Ţebea - 1893-1896 
  

 

3. Orăştie şi Munţii Orăştiei 
Așezare geografică Obiective Turistice 

Zona Orăştiei este aşezată în centrul 
culoarului Orăştie, la sud de râul Mureş şi 
la marginea de vest a Câmpului Pâinii. 
Este mărginită de valea Mureşului şi 
munţii Metaliferi. Cea mai importantă 
localitate este municipiul Orăştie. 

■ Cetatea Sarmizegetusa Regia 
■ Parcul Natural Grădiştea Muncelului-
Cioclovina (ecoturism, drumeţii pe trasee 
marcate şi drumeţii tematice, canyoning, 
turism pentru observarea vieţii sălbatice, 
turism speologic practicat în peşterile 
vizitabile, turism ştiinţific de explorare 
geologică, paleontologică, arheologică etc.,  
cicloturism, schi de tură, alpinism) 
■ Cetatea Orăștiei 
■ Cetatea Blidaru 
■ Termele romane de la Geoagiu Băi 
■ Casa Memorială Aurel Vlaicu 
■ Muzeul de etnografie şi artă populară 
Orăştie 
■ Schitul de călugări „Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe” Cucuiş  
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4. Hunedoara, Valea Cernei şi Ţinutul Pădurenilor 
Așezare geografică Obiective Turistice 

Zona este aşezată în partea centrală a 
judeţului, cuprinzând Valea Cernei şi 
Munţii Poiana Ruscă. Principala localitate 
este municipiul Hunedoara, aflat la 19 km 
de municipiul-reşedinţă de judeţ, Deva. 

■ Castelul Corvinilor 
■ Lacul Cinciş 
■ Casa memorială „Drăgan Muntean” 
■ Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
Ghelari - 1770 
■ Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 
Alun - 1717 

 

5. Ţara Haţegului şi Valea Streiului 
Așezare geografică Obiective Turistice 

Ţara Haţegului este situată în depresiunea 
cu acelaşi nume, în partea de sud-vest a 
Transilvaniei, fiind mărginită, la sud, de 
Munţii Retezat, la est şi nord-est, de 
Munţii Şureanu, la vest, de Munţii Ţarcu, 
iar la nord de Munţii Poiana Ruscă. 
Regiunea este străbătută de râurile Strei, 
Râul Mare şi Galbena, cu afluenţii lor. Din 
punct de vedere etnosociologic şi lingvistic 
Ţara Haţegului este însă mai întinsă, ea 
cuprinzând şi aşezările de pe Valea 
Streiului inferior până la vărsarea acestuia 
în Mureş, inclusiv oraşul Călan. Accesul în 
Ţara Haţegului se face prin trei „porţi”: 
dinspre oraşul Simeria, pe Valea Streiului; 
dinspre Banat, pe Valea Bistrei, trecând pe 
la Poarta de Fier a Transilvaniei (anticul 
Tapae) şi dinspre municipiul Petroşani prin 
Pasul Merişor-Băniţa. Centrul social şi 
economic al regiunii este oraşul Haţeg. 

■ Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica 
Sarmizegetusa 
■ Parcul Naţional Retezat și cele 5 trasee 
turistice:  

- „Natură, oameni şi istorie”, pe ruta 
Centrul de vizitare Nucşoara - Poiana La 
observator - Cetatea Mălăieşti – Sălaş - 
Peştera, cu o durată de 3-4 ore (minus 
peştera), de dificultate mică. Turiştii pot afla 
lucruri interesante despre: turnul fără uşi, 
ferigi uriaşe, legenda Peşterii Lotrilor, iarba 
şarpelui, locul mistreţilor; 

- „Vieţuitoarele de lângă noi”, pe 
ruta Cârnic - Capu’ Dealului, cu o durată de 
3-4 ore, de dificultate mică-medie. Se pot afla 
informaţii despre: pădure şi oameni, stâne şi 
păstorit, Moş Martin şi puii lui, legenda 
Pietrei lui Tiboc, ouă care nu sunt ouă, 
ciuperci uriaşe; 

- „Caprele negre şi vecinii lor”, pe 
ruta Pietrele-Stânişoara-Şaua Ciurila- Culmea 
Lolaia-Centrul de informare PNR Pietrele, cu 
o durată de 4-5 ore, de dificultate medie-mare. 
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Atracţiile de pe traseu sunt: şcoala iezilor, 
concursul „Ghici câte capre negre pasc?”, 
masa căpcăunului, planta care umblă de colo-
colo, urme de animale; 

- „Castelul din Carpaţi”, pe ruta 
viaduct Valea Nucşoarei-Cetatea Colţ sau 
Suseni, cu o durată de 3 ore, de dificultate 
mică. Printre atracţiile traseului se află: 
povestea Castelului din Carpaţi al lui Jules 
Verne, plantele şi animalele care trăiesc în 
zonă, istoria locului, obiceiurile localnicilor; 

- „Calea lupului”, pe ruta Cârnic-
Pietrele-Lacul Bucura-Şaua Plaiu’ Mic- 
Cabana Buta-Complexul Cheile Buţii, cu o 
durată de 11 ore, de dificultate medie-mare. 
Se pot afla lucruri interesante despre lupii 
care trăiesc în Carpaţi şi se pot vedea locuri 
de un pitoresc fără egal. 
■ Rezervaţia de zimbri din Pădurea Slivuţ-
Haţeg 
■ Staţiunea Aquae Călan-Băi 
■ Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului 

- „Valea dinozaurilor”, pe ruta 
Sânpetru - Ohaba Sibişel, cu o durată de 
aproximativ 2 ore şi o lungime de 2,5 km; 
traseul include  situri cu semnificaţie 
paleontologică  şi geologică deosebită, fără a 
omite locurile relevante pentru istoria şi 
cultura regiunii; 

- „Drumul vulcanilor”, pe teritoriul 
comunei Densuş, cu o durată de aproximativ 
2 ore şi o lungime de 2 km; traseul include 
situri cu semnificaţie geologică  (vulcanismul 
cretacic din Transilvania), îmbinate cu puncte 
de observaţie a  naturii animate (păsări, 
fluturi, plante); 

- „Sălaşu de Sus – Natură şi istorie 
medievală”, pe teritoriul comunei Sălaşu de 
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Sus, cu o durată de aproximativ 3 ore şi o 
lungime de 2,5 km;  traseul reprezintă o 
îmbinare a unor situri ilustrative pentru 
trecutul medieval al Ţării Haţegului, cu situri 
reprezentative pentru flora şi fauna endemică 
a regiunii; 

- „Vulcanii din vremea 
dinozaurilor”, pe teritoriul comunei Densuş, 
cu o durată de aproximativ 1,5 ore şi o 
lungime de 2,3 km;  

- Traseul din jurul Turnului de la 
Răchitova, pe teritoriul comunei omonime, cu 
o durată de aproximativ 1 oră şi o lungime de 
aproximativ 1,5 km. 
■ Cetatea Colţ sursa de inspirație pentru 
„Castelul din Carpaţi” scris de Jules Verne 
■ Cetatea Dacică Luncani - Piatra Roşie-
Alunu 
■ Fâneţele cu narcise de la Sălaşu de Sus 
■ Tăul fără fund de la Peşteana 
■ Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” Densuş 
■ Mănăstirea Prislop 
■ Schitul Suseni-Colţ 
■ Stațiunea montană Râușor 
■ Barajul Gura Apelor 

 

6. Valea Jiului 
Așezare geografică Obiective Turistice 

Depresiunea Valea Jiului este situată în 
sudul judeţului Hunedoara. Altitudinea 
medie a acestei depresiuni este de cca. 600 
m, de unde urcă spre vârfurile muntoase la 
peste 2000 m. Depresiunea este străbătută 
de două cursuri de apă, Jiul de est şi Jiul de 
vest, care formează apoi râul Jiu ce 
străbate întreaga Oltenie. 

■ Peştera Bolii  
■ Cetatea Bănița 
■ Schitul de călugări „Înălţarea Sf. Cruci” 
■ Muzeul Mineritului din Petroşani 
■ Complexul Turistic Straja 
■ Stațiunea Parâng  
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Castelul Huniazilor 

 

 



 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

 
  

 

 
 

210 

 
Mănăstirea Prislop 
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Cetatea Colț 
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Mănăstirea Colț 
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Barajul Gura Apelor 
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Fânețele cu narcise 
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Cuib cu ouă de dinozaur vechi de 65 milioane ani 
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A N A L I Z A  S W O T 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Strategia de dezvoltare locală 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

pentru perioada 2014 – 2020 
  

 

 
 

219 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Hațeg a fost evaluarea 
situaţiei curente a orașului din perspectiva domeniilor cheie care a permis analiza în detaliu a tuturor 
aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. 

 
Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale orașului 

Hațeg pe termen lung, cât şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivele stabilite. 
 
Analiza SWOT s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru organizate la sediul Primăriei 

Orașului Hațeg, pe grupe de studiu vizând domeniile: demografie, sănătate, asistenţă socială, educaţie, 
cultură, economie, agricultură, turism, infrastructură, mediu unde au participat actorii locali care au 
răspuns invitației lansate de administrația locală. 
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În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument managerial, 
pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante care vor afecta, într-un mod 
sau altul, evoluţia viitoare a orașului Hațeg. 

 
Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte 

dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în 
cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.  

 
Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel 

mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 
 
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a 

unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:  
- realizarea unei analize preliminare; 
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 
- analiza sectorială a domeniilor strategice principale; 
- articularea documentului strategic. 
 
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari) 
Weaknesses (puncte slabe) 
Opportunities (oportunitati) 

Threats (riscuri). 
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Pentru a avea certitudinea că politicile și programele existente corespund necesităților de 
dezvoltare a orașului Hațeg, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru 
accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține politica de dezvoltare regională s-a impus 
elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020. 

 
Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare și prezentate 

în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităților și amenințărilor. 
 

 
MEDIUL INTERN 

 
 

Punctele tari 
 

 
Punctele slabe 

 
reprezintă resursele și capacitățile de care 
comunitatea dispune și care sunt superioare 
celor deținute de alte comunități similare 
 

 
reprezintă resursele și capacitățile insuficiente 
sau de o calitate inferioară celor deținute de alte 
comunități similare 

 
 

MEDIUL EXTERN 
 

 
Oportunitățile 

 

 
Amenințările 

 
reprezintă suma evoluțiilor favorabile ale 
mediului de ansamblu al țării, care poate 
îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la 
schimbările legislative, integrarea europeană și 
posibilitatea oferită comunității de a se dezvolta 
într-o formă superioară pe ansamblu sau pe 
domenii de interes 
 

 
reprezintă evoluțiile defavorabile ale acestuia 
privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme 
extrem de diferite, plecând de la schimbările de 
mentalitate, lacunele legislative și evoluțiile 
economice negative sau instabile care afectează 
capacitatea comunității de a atinge obiectivele 
strategice pe care și le-a propus 
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 În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza 
elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAȘUL HAȚEG

1. Dezvoltare 
economică

Creare locuri de 
muncă

Programe de 
formare 

profesională

2. Dezvoltare
infrastructură

Competitivitate

Confort social

3. Creşterea
atractivităţii 

Cultural

Turism / Agrement
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7.1 Accesibilitate, infrastructura și mediu 
 

 
PUNCTE TARI 

 

 
PUNCTE SLABE 

▪ amplasarea la intersecția a două drumuri 
naționale DN 66 și DN 68; 
▪ apropierea de autostrada A 1 care face parte 
din Coridorul IV Pan European - 33 km; 
▪ reabilitarea străzilor orașului; 
▪ existența rețelelor de apă și canalizare; 
▪ existența rețelei de distribuția a gazelor 
naturale; 
▪ existența rețelei de iluminat public; 
▪ zonă fără surse de poluare importante; 
▪ asocierea Consiliului Local Hațeg în ADI 
pentru Sistem Integrat de Gestionare a 
Deșeurilor; 
▪ existența unei societăți locale de salubrizare cu 
competență de acțiune în toată regiunea Țării 
Hațegului. 
 

▪ lipsa unei centuri ocolitoare; 
▪ creșterea traficului rutier și implicit a cantității 
de noxe emise în atmosferă cu impact negative 
asupra mediului urban, a zgomotului și a 
vibrațiilor; 
▪ lipsa căii ferate pe teritoriul orașului; 
▪ drumurile agricole sunt nemodernizate; 
▪ colectarea neselecționată a deșeurilor; 
▪ neamenajarea traseelor turistice și de agrement; 
▪ lipsa rețelei de apă și canal în localitatea Silvașu 
de Sus; 
▪ lipsa rețelei de distribuție a gazelor natural în 
localitățile Silvașu de Sus, Silvașu de Jos, 
Nălațvad; 
▪ rețeaua de iluminat public este nemodernizată și 
are un cosum mare de energie electric (costuri 
mari); 
▪ lipsa resurselor financiare; 
▪ lipsa unor locuri de joacă pe categorii de vârste; 
▪ educația ecologică superficial. 
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OPORTUNITĂȚI 

 

 
AMENINȚĂRI 

▪ identificarea terenului pentru construirea unei 
centuri a orașului și trecerea acestuia în 
domeniul public 
▪ amenajarea și crearea locurilor de parcare, 
▪ introducerea utilităților publice și amenajarea 
drumurilor în zonele declarate rezidențiale; 
▪ implicarea populației în programe de 
voluntariat în ceea ce privește inițierea unor 
proiecte de mediu; 
▪ programe de educarea a populației privind 
colectarea selectivă; 
▪ accesarea programelor de finanțare europeană 
privind dezvoltarea infrastructurii de utilități și 
protejarea mediului înconjurător; 
▪ monitorizarea video a orașului, localităților 
component, parcurilor și spațiilor de joacă, 
obiectivelor turistice; 
▪ dezvoltarea zonelor de agrement. 
 

▪ scăderea veniturilor populației și imposibilitatea 
achitării utilităților; 
▪ dezinteresul față de „sănătatea” mediului 
înconjurător; 
▪ lipsa unei educații corespunzătoare în 
selecționarea deșeurilor; 
▪ schimbările climatice; 
▪ dezastre natural și ecologice; 
▪ legislația de mediu într-o continuă mișcare; 
▪ lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea 
obiectivelor. 
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7.2 Economie 
 

 
PUNCTE TARI 

 

 
PUNCTE SLABE 

▪ accesibilitate bună (DN 66, DN 68, A 1); 
▪ existența utilităților publice; 
▪ existența unităților hidroelectrice; 
▪ existența unei ferme de creștere a melcilor; 
▪ existența unei ferme pentru cultura ciupercilor, 
▪ existența unităților de morărit și panificație; 
▪ existența a două lanțuri de supermarket-uri; 
▪ existența unităților de cazare și alimentație 
publică; 
▪ existența formelor de construcții; 
▪ existența depozitelor de mărfuri; 
▪ existența ramurilor industriale: energetic, 
metalurgică, lemnului, ușoară, alimentară, 
industria mică și artizanală; 
▪ existența sectorului agricol axat pe cultura 
plantelor și creșterea animalelor. 
 

▪ lipsa unui parc industrial pentru atragerea 
investitorilor; 
▪ depopularea localităților; 
▪ migrarea tinerilor în străinătate; 
▪ lipsa locurilor de muncă; 
▪ rețeaua electric estee învechită și nu permite 
alimentarea consumatorilor mari; 
▪ lipsa proiectelor pentru energie neconvențională 
(panouri solare, eoliene, central pe biomasă); 
▪ lipsa unui sistem de irigații necesar în 
agricultură; 
▪ lipsa unor asociații de producători; 
▪ ponderea scăzută a investițiilor cu capital străin; 
▪ credite greu accesibile; 
▪ sistem de asigurări lipsit de coerență și 
credibilitate. 
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OPORTUNITĂȚI 

 

 
AMENINȚĂRI 

▪ identificarea terenului pentru construirea unei 
centuri a orașului și trecerea acestuia în 
domeniul public 
▪ crearea și amenajarea locurilor de parcare, 
▪ introducerea utilităților publice și amenajarea 
drumurilor în zonele declarate rezidențiale; 
▪ asigurarea independenței energetic și 
eficientizarea costurilor; 
▪ amenajarea unui parc industrial și conectarea la 
infrastructura de utilități; 
▪ atragerea investitorilor și crearea de locuri de 
muncă. 
 

▪ îmbătrânirea populației; 
▪ diminuarea specialiștilor prin ieșirea acestora 
din câmpul muncii și migrarea tinerilor cu 
potențial în străinătate; 
▪ scăderea natalității; 
▪ deprecierea leului în raport cu moneda 
europeană; 
▪ creșterea șomajului; 
▪ instabilitatea legislativă în domeniul fiscațității 
și lipsa unui sprijin real pentru IMM-urile 
debutante; 
▪ acutizarea problemelor sociale. 
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7.3 Turism 
 

 
PUNCTE TARI 

 

 
PUNCTE SLABE 

▪ accesibilitate bună (DN 66, DN 68, A 1); 
▪ existența parcurilor naturale, a rezervației 
floristice, a rezervației de zimbri, a geoparcului 
dinozaurilor; 
▪ existența Mănăstirii Prislop care atrage cei mai 
mulți turiști, a bisericilor de piatră din Țara 
Hațegului; 
▪ existența traseelor turistice montane și a 
traseelor educative; 
▪ existența ghizilor de turism și a ghizilor 
montani; 
▪ existența stațiunii montane Râușor; 
▪ existenața salvamontului; 
▪ existența ONG urilor care își desfășoară 
activitatea în zonă; 
▪ existența muzeului Țării Hațegului; 
▪ existența infrastructurii de cazare și a unităților 
de alimentație publică; 
▪ zonă pictorească încărcată de istorie și cultură; 
▪ existența în apropiere a edificiilor daco – 
romane; 
▪ zonă ecologică. 
 

▪lipsa indicatoarelor spre obiectivele turistice 
importante în zonă; 
▪ lipsa unui centru de informare turistică; 
▪ lipsa unor zone de agrement; 
▪ lipsa unui tur – operator în zonă; 
▪ lipsa infrastructurii de utilități în Silvașu de Sus; 
▪ lipsa programelor de promovare turistică; 
▪ neclasificarea multor unități de cazare; 
▪ lipsa unei statistici reale a locurilor de cazare; 
▪ lipsa unui serviciu de transport către zonele 
turistice din Țara Hațegului. 
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OPORTUNITĂȚI 

 

 
AMENINȚĂRI 

▪ cadru natural bogat; 
▪ declararea zonei Țara Hațegului – Retezat ca 
fiind zonă ecologică; 
▪ valorificarea întregului potențial turistic al 
Țării Hațegului 
▪ dezvoltarea zonelor de agrement, centre SPA; 
▪ înființarea unui centru de informare turistică 
care să deservească întreaga zonă a Țării 
Hațegului; 
▪ numărul mare de turiști care tranzitează orașul 
și, mai ales, zona Mănăstirii Prislop; 
▪ posibilitatea organizării de trasee turistice care 
să aibă ca punct de plecare orașul Hațeg; 
▪ creșterea interesului național și european prin 
valorificarea zonelor cu potențial turistic; 
▪ apropierea de aeroporturile din Cluj și Sibiu; 
▪ asocierea operatorilor în turism; 
▪ promovarea turismului și participarea la târguri 
de profil național; 
▪ creșterea calității serviciilor turistice și 
asigurarea competitivității acestora; 
▪ definirea și înregistrarea unui brand turistic 
„Țara Hațegului”; 
▪ accesarea fondurilor europene pentru 
dezvoltarea și promovarea turstimului. 
 

▪ neprotejarea mediului înconjurător și 
dezinteresul arătat de turiști – resturile menajere 
aruncate în zonele turistice și nu numai; 
▪ slaba infrastructură de transport către obiectivele 
de interes turistic din Țara Hațegului 
▪ migrarea forței de muncă cu calificare în turism 
▪ migrarea către alte zone de interes turistic 
datorită zonelor de agrement dezvoltate; 
▪ lipsa unei situații clare a tuturor societăților care 
desfășoară activități de cazare; 
▪ migrarea populației către țările europene; 
▪ depopularea satelor. 
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7.4 Sănătate și asistență socială 
 

 
PUNCTE TARI 

 

 
PUNCTE SLABE 

▪ existența spitalului orășenesc cu o capacitate 
de 140 paturi; 
▪ poziția geostrategică a spitalului care 
deservește aproxximativ 35.000 locuitori; 
▪ spitalul are un renume în zonă datorită 
performațelor secției de obstretică – ginecologie; 
▪ reabilitarea prin fonduri europene a 
ambulatoriului unde își desfășoară activitatea 10 
specialități; 
▪ existența alternative private; 
▪existența serviciului de asistență socială în 
cadrul administrației locale – echipă de 
specialiști; 
▪ experiența în accesarea și implementarea 
proiectelor europene  în servicii alternative; 
▪ colaborarea cu ONG-uri; 
▪ realizarea analizei obiective a situației 
asistenței sociale; 
▪ realizarea intervențiilor sociale cu obținerea 
rezultatelor scontate; 
▪ dezvoltarea serviciilor alternative: after – 
school în cadrul cultelor – Centrul Quo Vadis; 
▪ continuitatea acordării unui mese calde pe zi la 
Cantina Sociale. 
 

▪sistem sanitar extreme de rigid; 
▪ transport în comun inexistent ceea ce duce la 
imposibilitatea deplasării pacienților din regiunea 
deservită; 
▪ dezvoltarea dezechilibrată a sistemului sanitar; 
▪ legislație rigidă și anacronică; 
▪ statutul juridic al spitalelor nu este în 
concordanță cu realitatea; 
▪ lipsa fondurilor financiare pentru reabilitarea 
clădirii spitalului; 
▪ lipsa unui sistem de planning familial; 
▪ lipsa locuințelor de serviciu pentru medici; 
▪ lipsa unei capele ecumenice în incinta spitalului; 
▪ lipsa resurselor financiare pentru o remunerare 
mai bună a cadrelor medicale; 
▪ personal insuficient în structurile medicale; 
▪ legislația în domeniul asistenței sociale este 
lacunară; 
▪ lipsa flexibilității în administrația publică; 
▪ lipsa fondurilor financiare; 
▪ implicarea deficitară a grupurilor țintă de 
beneficiari (etnia rromă); 
▪ întreruperea continuității acordării serviciilor 
sociale pentru minori (preșcolari și școlari); 
▪ existența fenomenului „cersătoria” mai ales în 
zonele unităților de cult, a obiectivelor turistice; 
▪ lipsa unui centru destinat persoanelor vârstnice 
și pentru persoane cu handicap; 
▪ lipsa serviciilor sociale în sistem rezidențial 
pentru persoane vârstnice cu dizabilități; 
▪ lipsa de personal, posture vacante blocate 
▪ implicarea scăzută a comunității locale în 
problemele sociale. 
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OPORTUNITĂȚI 

 

 
AMENINȚĂRI 

▪ atragerea fondurilor europene pentru 
reabilitarea și modernizarea spitalului; 
▪ introducerea de noi specilități medicale; 
▪ dezvoltarea unor servicii medicale de îngrijire 
la domiciliu; 
▪ atragerea fondurilor pentru construirea de 
locuințe de serviciu și atragerea specialiștilor; 
▪ educație preventivă în școli; 
▪ reintroducerea programelor de prim – ajutor; 
▪ dezvoltarea voluntariatului; 
▪ programe de perfecționare a funcționarilor din 
asistența social și realizarea de schimburi de 
expereriență; 
▪ încheierea de parteneriate cu alte instituții; 
▪ posibilitatea reconversiei profesionale a 
grupurilor țintă (statut de angajat nu de zilier); 
▪ zonă demografică, socio -  economic favoravilă 
integrării socio – profesionale; 
▪ dezvoltarea unu centru de zi pentru persoane 
cu handicap și vârstnici; 
▪ înființarea unui centru de activități și formare 
profesională a persoanelor cu dizabilități; 
▪ încheierea de parteneriate cu sectorul privat; 
▪ descentralizarea serviciilor sociale; 
▪ preluarea unor exemple de bună – practică în 
domeniul asistenței sociale; 
▪ programe naționale de educație preventivă în 
școli; 
▪programe naționale de susținere și reintegrare a 
persoanelor aflate la pragul critic al vârstei de 50 
ani care nu își pot găsi un service și nu dispun de 
venituri; 
▪ crearea unui sistem de servicii sociale 
individualizate, centrate pe nevoile populației 
aflate în dificultate și crearea unei hârți a 
priblemelor sociale; 
▪ crearea de programe naționale pentru 
diminuarea dezechilibrelor sociale existente, 
limitarea sărăciei extreme; 

▪ exodul personalului medical, principala cauza 
fiind veniturile reduse; 
▪ competiția rețelelor spitalicești internaționale; 
▪ nivelul de cultură igienico – sanitară a 
populației; 
▪ mass-media prin articole defăimătoare; 
▪ neidentificarea la timp a unor surse financiare 
pentru modernizarea și dotarea spitalului; 
▪ costuri ridicate ale aparaturii medicale, lipsa 
fondurilor și birocrația conduc la renunțarea la 
modernizare și dotare; 
▪ subfinanțarea sistematică a sistemului sanitar; 
▪ metode de profilaxie reduse; 
▪ criza economică; 
▪ lipsa locurilor de muncă; 
▪ lipsa serviciilor alternative; 
▪ ignorarea problemelor sociale de ccomunitate; 
▪ nivel scăzut a atitudinii pro – active, pro – 
sociale; 
▪ motivația fluctuantă a echipei de profesioniști; 
▪ birocrația și lipsa de comunicare; 
▪ blocarea posturilor în sistemul public; 
▪ tratarea cu prioritate a unor categorii sociale în 
detrimental altor categorii; 
▪ delicvența juvenilă, cerșetoria în rândul 
minorilor și adulților cu grave implicații la nivel 
social; 
▪ schimbări legislative dese și incoerente; 
▪ reducerea fondurilor guvernamentale pentru 
anumite servicii sociale; 
▪ creșterea numărului de șomeri neindemnizați și 
lipsa unei statistici reale în acest sens; 
▪ lipsa unor programe naționale privind tinerii din 
instituțiile de protecție pentru integrarea acestora 
socio – professional și abandonul după implinirea 
vârstei de 18 ani, fapt care are grave implicații la 
nivel social și professional. 
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▪ programe naționale pentru limitarea situațiilor 
de abuz și violență domenstică; 
▪ reducerea riscului de marginalizare social prin 
identificarea, evaluarea și acordarea sprijinului 
necesar persoanelor aflate în dificultate; 
▪ promovarea și respectarea interesului superior 
al copilului – prevenirea separării copilulu 
defamilie și reducerea instituționalizării; 
▪ respectarea demnității copilului; 
▪ primordialitatea respectării părinților cu privire 
la exercitarea drepturilor și îndeplinirea 
obligațiilor părintești; 
▪ diversificarea serviciilor de tip familial. 
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7.5 Educație 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ existența învățământul preșcolar, primar, 
gimnazial și liceal; 
▪ existența cadrelor didactice calificate și 
perfecționate (100%); 
▪ obținerea de bune rezultate la evaluările 
naționale, olimpiade și bacalaureat; 
▪ existența fonduui de carte  necesar bunei 
desfășurări a activității instructive – educative; 
▪ existența profesorului de sprijin pentru copiii 
CES (Cerințe Educative Speciale); 
▪ cultură organizațională puternică; 
▪ ofertă educațională adaptată la nevoile de 
formare din zonă (liceal și profesional); 
▪ existența programelor de studii (Comenius, 
Socrates etc.). 
 

▪Școala Gimnazială Ovid Densușianu 
funcționează într-o clădire veche, revendicată de 
proprietart și care necesită costuri ridicate pentru 
întreținere; 
▪ dozarea inegală a spațiilor de învățământ; 
▪ lipsa implicării unor cadre didactice în accesarea 
programelor europene; 
▪ lipsa spațiilor pentru desfășurarea programelor 
after school și a cercurilor școlare; 
▪ folosirea cabinetelor și laboratoarelor ca săli de 
clasă; 
▪ lipsa unui teren de sport la Școala Gimnazială 
Ovid Densușianu; 
▪ lipsa spațiilor de cazare a elevilor; 
▪ slaba implicare a majorității părinților în 
activitățile organizate în școală, dar și în 
urmărirea rezultatelor la învățătură. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
▪existența unei varietăți a cursurilor de formare 
și perfecționare oferite de universități, Casa 
Corpului Didactic și alte ONG uri; 
▪ parteneriate cu instituții și comunitatea locală; 
▪ accesarea de programe europene cu având ca 
scop reabilitarea și modernizarea spațiilor de 
educație; 
▪ dotarea unităților de învățământ cu mijloace IT 
și soft-uri actualizate; 
▪ campanii de conștientizare a părinților și 
implicare în viața școlară; 
▪ realizarea de schimburi de bune – practici cu 
școli din spațiul U.E.; 
▪ adaptarea spațiilor școlare pentru persoanele cu 
dizabilități; 
▪ optimizarea competențelor rsurselor umane din 
sistemul de educație și corelarea lor cu resursele 
europene; 
▪ diversificarea activităților în domeniul extra 
școlar și crearea de noi ateliere de activitate; 
▪ identificarea unor parteneri externi și 
promovarea nor proiecte în care elevii pot învăța 
și se pot forma; 
▪ valorificarea tradiției culturale; 
▪ instituirea unor programe de consiliere a 
copiilor ai căror părinți sunt plecați în 
străinătate; 
▪deschiderea școlilor de duminică în cadrul 
parohiilor. 
 

▪ lipsa motivației elevilor generată de false valori 
promovate în mass-media; 
▪ instabilitatea economic și social creată de criza 
mondială; 
▪ lipsa perspectivei educaționale pe piața forței de 
muncă pentru tinerii absorvenți – risc de abandon 
școlar; 
▪ conservatorismul unor cadre didactice în 
folosirea mijloacelor  și tehnicilor modern de 
predare – învățare – evaluare; 
▪ salarizarea necorespunzătoare și alocarea unui 
procent mic din PIB învățământului; 
▪ legislație lacunară; 
▪ lipsa nivelului de educație duce la creșterea 
gradului de violență și infracționalitate. 
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7.6 Cultură 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ existența instituțiilor culturale: biblioteca 
orășenească, casa de cultură, muzeul Țării 
Hațegului; 
▪ existența programului„Biblionet”; 
▪ înnoirea permanent a fondului de carte; 
▪ existența relațiilor de cooperare 
interbibliotecare; 
▪ informarea cititorilor cu privire la documentele 
existente, cataloage, expoziții tematice, 
prezentări de carte, lansări de carte; 
▪ bună colaborare cu celelalte instituții publice 
existente, 
▪ muzeul Țării Hațegului deține o colecție 
valoroasă de obiecte tradiționale, specifice 
țăranului roman; 
▪ existența monumentelor istorice; 
▪ existența unui calendar cultural al orașului; 
▪ existența ansamblului de dansuri „Bucura” a 
cărui valoare este recunoscută pe plan național și 
internațional prin premiile obținute; 
▪ existența festivalurilor tradiționale Hațegana și 
Hațegana Fest; 
▪ colaborarea cu instituțiile publice existente, cu 
ansambluri naționale și internaționale, posturi 
TV, mai ales cele cu specific folkloric.  

▪ lipsa unui spațiu corespunzător utilizatorilor 
bibliotecii; 
▪ lipsa unui spațiu pentru ludotecă; 
▪ lipsa unui sistem integrat de gestionare a 
fondului de carte; 
▪ lipsa fondurilor financiare pentru efectuarea 
deplasărilor în scopul promovării de carte în 
zonele adiacente orașului; 
▪ lipsa unor panouri informative care să indice și 
să semnalizeze instituțiile cultural; 
▪ lipsa unei surse de căldură la muzeu; 
▪ lipsa fondurilor financiare pentru cofinanțarea 
proiectelor; 
▪ lipsa unei rețele de internet la casa de cultură; 
▪ lipsa instrumentelor musicale pentru 
desfășurarea cursurilor necesare altcăturii unu 
ansamblu de instrumentiști 
▪ stația de amplificare este învechită 
▪ tâmplăria de la intrarea în casa de cultură 
necesită înlocuire; 
▪ scena actual este mică și nu permite 
desfășurarea unor spectacole cu mai mulți artiști, 
trupe de teatru etc.; 
▪ număr insificient de costume populare necesare 
ansamblului de dansuri „Bucura”; 
▪ interesul limitat al agenților economici în 
sponsorizarea activităților cultural; 
▪ lipsa activităților de voluntariat și mecenat; 
▪ posibilități limitate de a susține programe 
educaționale , diversificarea acestora și inițierea 
altora datorită lipsei de personal; 
▪ inexistența unor cluburi (tineri, pensionari etc.); 
▪ lipsa indicatoarelor și a broșurilor de informare 
turistică (atât obiective, cât și instituții); 
▪ lipsa unuipotal web care să găzduiască 
informația , într-o manieră integrată, cu privire la 
oferta cultural; 
▪ promovarea insuficientă a valorilor culturale și 
neincluderea lor în circuite turistice. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
▪finalizarea lucrărilor de reparații la centrala 
termică, finisare interioare și exterioare, 
amenajarea balconului sălii de spectacol; 
▪ extinderea scenei în sala de spectacole; 
▪ îmbunătățirea infrastructurii culturale; 
▪ înființarea unui centru de informare turistică și 
culturală; 
▪ promovarea elementelor de unicitate / raritate; 
▪ promovarea la ivel regional, naționa și 
internațional a valorilor culturale; 
▪ conservarea și punerea în valoare a 
monumentelor istorice; 
▪ valorizarea tradițiilor locale ca element 
important al vieții cultural comunitare și ca 
instrument al  dialogului intercultural; 
▪ dezvoltarea și diversificarea ofertei cultural în 
fucnție de cerințele și nevoile consumatorilor; 
▪ colaborarea cu alte instituții de cultură, 
schimburi de experiență etc. 
 

▪ mentalitatea unor manageri artistic care doresc 
susținere financiară în organizarea spectacolelor; 
▪ incoerențe legislative; 
▪ salarizarea modestă și migrarea în mediul privat; 
▪ alterarea patrimoniului existent; 
▪ lipsa interesului public pentru activități cultural 
de calitate. 
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CAPITOLUL VIII 
 

P R O I E C T E 
DE  D E Z V O L T A R E   
I M P L E M E N T A T E 

ÎN  P E R I O A D A  2007 - 2013 
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În perioada 2007 - 2013 în orașul Hațeg au fost inițiate și finalizate o serie de proiecte 
care au vizat reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de utiliăți, amenajarea 
parcărilor și a trotuarelor, introducerea centralei termice la Casa de Cultură, reabilitarea 
clădirii Muzeului Țara Hațegului, reabilitarea Colegiului Național I.C. Brătianu și 
Ambulatoriul Spitalului Orășenesc 

 
Aceste proiecte au îmbunătățit mult aspectul orașului Hațeg și au condus la creșterea 

calității vieții locuitorilor hațegani. Sursa de finanțare a proiectelor a fost în mare parte 
bugetul local și fonduri europene prin programul P.O.R. 
 

 
Nr. 
Crt. 

 

 
Denumirea proiectului 

Valoarea /  
Sursa de 
finanțare 

-lei- 

Stadiul 
proiectului 

 

2007 
1 Rețea de canalizare Str. Suseni 102.514,93 

Buget local 
Finalizat 

2 Reparații curente la școala din Silvașu de 
Jos 

79.255,56 
Buget local 

Finalizat 

3 Reparații curente Cămin Silvașu de Sus 238.040,66 
Buget local 

Finalizat 

4 Reparații Colegiu Național I.C. Brătianu 131.285,22 
Buget local 

Finalizat 

5 Alimentare cu apă Str. Vasile Alecsandri 73.113,31 
Buget local 

Finalizat 

6 Alimentare cu apă Str. Horia 715.214,7 
Buget local 

Finalizat 

7 Rețea canalizare Str. Oborului 386.559,4 
Buget local 

Finalizat 

8 Reparații Colegiul Național I.C. Brătianu 199.654,33 
Biget local 

Finalizat 

9 Asfaltare Str. Oborului 758.135,91 
Buget local 

Finalizat 

10 Sediul Primăriei Hațeg 359.210,64 
Buget local 

Finalizat 

11 Împrejmuire cimitir 
 

53.316,03 
Buget local 

Finalizat 
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12 Modernizare sediu Primărie 100.000 
Buget local 

Finalizat 

13 Lucrări pavaj pietonal 600.000 
Buget local 

Finalizat 

2008 
14 Lucrări pavaj parcul copiilor 81.979,52 

Buget local 
Finalizat 

15 Modernizare Str. V. Babeș 568.853,96 
Buget local 

Finalizat 

16 Modernizare Str. Râul Mare 336.280,98 
Buget local 

Finalizat 

17 Reparații școală / cămin Nălațvad 167.563,60 
Buget local 

Finalizat 

18 Reparații Școala Silvașu de Sus 167.904,27 
Buget local 

Finalizat 

19 Reabilitare trotuare oraș Hațeg 896.951,96 
Buget local 

Finalizat 

20 Reabilitarea sistemului de apă 
 

586.535,97 
Buget local 

Finalizat 

21 Reparații străzi oraș 86.002,00 
Buget local 

Finalizat 

22 Proiectare și execuție iluminat Str. N. 
Titulescu 
 

85.067,34 
Buget local 

Finalizat 

23 Canalizare Silvașu de Jos și Nălațvad, 
alimentare cu apă Nălațvad 

3.803.255,69 
Buget local 

Finalizat 

2009 
24 Reabilitare canalizare și stație de epurare 

Hațeg 
9.770.523,00 
Buget local 

Finalizat 

25 Reabilitare bază sportivă 526.936.55 
Buget local 

Finalizat 

26 Pavare trotuare oraș Hațeg 363.540,00 
Buget local 

Finalizare 

27 Ranforsare DC 83 Hațeg Reea 1.212.242,59 
Buget local 

Finalizare 

28 Modernizare străzi oraș Hațeg 980.000,00 Finalizat 
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Buget local 
29 Utilități și împrejmuire sală sport Hațeg 

 
138.970,00 
Buget local 

Finalizat 

2010 
30 Gard scuar Str. T. Vladimirescu 61.200,00 

Buget local 
Finalizat 

31 Execuție rigole Str. V. Bontescu 61.095,58 
Buget local 

Finalizat 

32 Lucrări de reparații interior și exterior 
Muzeul Țării Hațegului 

61.629,58 
Buget local 

Finalizat 

33 Lucrări interioare casa de Cultură 61.704,84 
Buget local 

Finalizat 

34 Alimentare cu apă Str. Ciprian porumbescu 60.010,00 
Buget local 

Finalizat 

35 Alimentare cu apă Str. V Babeș 59.790,32 
Buget local 

Finalizat 

36 Lucrări de reparații acoperiș A.D.P.P. 59.790,32 
Buget local 

Finalizat 

37 Alimentare cu apă Str. Tudor Arghezi, 620 
m 

63.860,00 
Buget local 

Finalizat 

38 Fațadă sediu vechi Primăria Hațeg 
 

62.999,98 
Buget local 

Finalizat 

39 Instalații încălzire Casa de Cultură 
 

79.904,46 
Buget local 

Finalizat 

40 Reabilitarea şi dotarea spaţiilor de 
învăţământ din corpurile C şi D şi baza 
sportivă a Colegiului „I. C. Brătianu” Haţeg 

4.065.216,71 
FEDR, POR 2007 

- 2013, Axa 3, 
DMI 3.4 

Finalizat 

2011 
41 Reparații șarpantă sediu salubritate 58.764,94 

Buget local 
Finalizat 

42 Reparații sistem rutier, alei și Str. Aurel 
Vlaicu 

579.800,00 
Buget local 

Finalizat 

43 Amenajări urbane – parcări, troturare, alei  298.151,34 
Buget local 

Finalizat 
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44 Reabilitare termică bloc de locuințe S 1 126.129,86 
Buget local 

Finalizat 

45 Modernizarea şi echiparea Ambulatoriului 
integrat al Spitalului orăşenesc Haţeg 

5.903.021,11 
FEDR, POR 2007 

- 2013, Axa3, 
DMI 3.1 

Finalizat  
 

2012 
46 Alimentare cu apă și canalizare Str. 

Câmpului 
64.978,38 

Buget local 
Finalizat 

47 Extindere rețea apă Str. C. Porumbescu 49.463,00 
Buget local 

Finalizat 

2013 
48 Hidroizolații acoperiș  13.577,00 

Buget local 
Finalizat 

49 Proiectare și execuție amenajare parcare 
zona Spital Orășenesc Hațeg 

130.653,637 
Buget local 

Finalizat 

50 Proiectare și execuție amenajare parcare 
zona Teren Tenis 

170.635,99 
Buget local 

Finalizat 

51 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi 
urbane în oraşul Haţeg 

29.500.047,57 
FEDR, POR 2007 

- 2013, Axa 2, 
DMI 2.1 

În 
implementare 
cu termen de 

finalizare 
31.07.2015 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IX 
 

P A R T E N E R I A T E  
O P O R T U N E 
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Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate, 
se propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu: 

 
- alte administraţii publice similare din țară și din străinătate; 
- instituţii de învăţământ şi cultură; 
- ONG-uri; 
- agenţi economici. 
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 Orașul Hațeg este înfrățit din anul 2004 cu orașele Melle și Quimper din Franța și Bad 
– Sackingen din Germania prin H.C.L. nr. 43 / 2004, iar din anul 2007 și cu orașul Cascina 
din Italia prin H.C.L. nr. 76 / 2007. 
 

Colaborarea cu oraşul Melle s-a concretizat printr-un schimb de experienţă cu elevii 
Colegiului Naţional „I. C. Brătianu” din orașul Haţeg, dar şi printr-o serie de acţiuni, în 
parteneriat cu Clubul Copiilor din Haţeg, și anume: utilarea unui spaţiu cu calculatoare, mai 
mulţi studenţi din Franţa fiind profesori de informatică pe perioada vacanţei de vară pentru 
copiii cu nevoi sociale înregistraţi la nivelul comunităţii Hațeg.  

 
Prin colaborarea cu oraşul Quimper s-au desfășurat la Haţeg mai multe sejururi 

lingvistice – şcoli de vară în limba franceză, cu animatori proveniţi din rândul cadrelor 
didactice din Franţa. Au avut loc și vizite atât în Franţa, cât şi în România, schimburi de 
experienţă între agricultorii francezi şi cei români. 

 
Colaborarea cu oraşul Cascina s-a concretizat printr-un schimb cultural în anul 2009 și 

donarea către biblioteca italiană a unei colecţii importante de literatură în limba română. 
 
Cea mai fructuoasă colaborare a fost însă cea cu oraşul Bad - Sackingen, care au 

sprijinit Haţegul, în repetate rânduri, cu medicamente, alimente şi alte bunuri pentru Spitalul 
Orăşenesc  Hațeg, Cantina Socială Hațeg şi Crucea Roşie Hațeg. De altfel, între Crucea Roşie 
Haţeg şi DRK Bad - Sackingen există un parteneriat strâns, prin care s-a reuşit punerea în 
practică a patru proiecte, în domeniul socio - medical: 

„Îngrijire medicală la domiciliu” (2010 - 2012); 
„Seniori pentru seniori” (pachete de Paşti şi Crăciun); 
„Copii pentru copii” (pachete de Crăciun); 
„Acţiunile Ohm” (destinate persoanelor cu handicap). 

 
În prezent, singurul parteneriat care mai funcţionează este cel cu orașul Bad - 

Sackingen. De asemenea, în primăvara anului 2014, s-a semnat un nou protocol cu orașul 
Melle. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL X 
 

P O L I T I C I  P U B L I C E 
2014 - 2020 
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10.1 Conceptul de politici publice 
 Politicile publice reprezintă acţiunile întreprinse de autorităţile locale cu scopul de a 
rezolva problemele specificate în agenda politică. O politică publică se identifică atunci când 
autoritatea locală încearcă să modifice mediul economic, social sau cultural proiectând în 
acest scop un program coordonat de acţiuni. 
 
 Politicile publice au următoarele caracteristici: 

■ conţin un set de măsuri concrete; 
■ includ decizii cu privire la resursele alocate; 
■ descriu un cadru general de acţiune; 
■ conţine scopuri şi obiective care sunt formulate în funcţie de anumite norme 

şi valori. 
 

 
 
 
 
 

Stabilirea 
agendei

Formularea 
politicilor

Luarea 
deciziilor

Implemen-
tarea 

politicilor

Evaluarea 
politicilor
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10.2 Obiectivul general 
Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare 

pentru perioada 2014 - 2020 a orașului Hațeg pe principiile unei dezvoltări durabile care să 
reducă dezechilibrele de dezvoltare economică și socială în raport cu orașele similare. 

 
În acest context se doreşte dezvoltarea orașului prin creşterea capacităţii sale 

economice, astfel încât acesta să devină un centru de referinţă în domeniul economic, 
dezvoltând și promovând componenta turistică, Țara Hațegului fiind cunoscută ca un 
important centru istoric și cultural, precum şi un centru cultural, o bază educaţională 
modernă, o infrastructură utilitară modernizată, servicii publice eficientizate, o dezvoltare 
urbanistică coerentă și în spiritul protejării mediului, dezvoltarea resursei umane prin formare 
profesională și reconversie, încurajând dobândirea de noi competențe, o infrastructură de 
sănătate modernă și eficientă și servicii de protecție socială competitive. 
 
10.3 Direcții de dezvoltare  

► Dezvoltarea urbanistică, modernizarea infrastructurii și protejarea mediului 
în orașul Hațeg 

- actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Hațeg; 
- conturarea, organizarea și dezvoltarea zonei periurbană; 
- reevaluarea zonelor urbanistice, a spaţiului intravilan şi extravilan (planuri de 

urbanism general şi zonal) în perspectiva dezvoltării habitatului şi a zonelor de activitate 
economică şi în alte zone; 

- reevaluarea profilului arhitectural general al orașului: zona centrală, cartiere, spaţii 
verzi, spaţii pentru utilităţile publice (apă, apă uzată, transport, deşeuri), spaţii pentru diverse 
activităţi; 

- reevaluarea spaţiilor limitrofe hotarelor administrative în perspectiva creării de noi 
zone cu funcționalitate economică, rezidențială și de agrement; 

- protejarea adecvată a capitalului natural şi ecologic al zonei; 
- îmbunătățirea colectării selecționate şi depozitării ecologice a deşeurilor menajere; 
- reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare din orașul Hațeg şi extinderea acestora 

astfel încât să fie asigurată alimentarea cu apă şi accesul la reţeaua de canalizare a tuturor 
locuitorilor; 

-extinderea rețelor de utilități în aria periurbană; 
- modernizarea rețelei stradale, a zonelor pietonale, a rutelor ocolitoare; 
- creşterea siguranţei circulaţiei prin monitorizarea video a traficului rutier și 

decongestionarea zonei centrale; 
- reducerea consumului de combustibil şi utilizarea surselor alternative de energie; 
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- regenerarea urbană a zonelor centrale şi periferice prin modernizarea trotuarelor, a 
spaţiilor de circulaţie pietonală, prin realizarea de parcări, parcurilor și oferirea unei soluții de 
trafic moderne; 

- consolidarea și amenajarea unor zone de promenadă pe Râul Galbena; 
- îmbunătăţirea condiţiilor de petrecere a timpului liber şi creşterea gradului de 

siguranţă prin realizarea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii și supravegherea 
video a acestora; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de recreere şi de mediu prin reamenajarea parcurilor şi 
spaţiilor verzi; 

- asigurarea unor spaţii de locuit atât pentru tineri, specialiști, cât și pentru persoanele 
cu probleme sociale; 

- îmbunătăţirea infrastructurii educaționale în creșe, grădinițe, școli și licee în scopul 
creșterii performanței și dezvoltării actului educațional; 

- inițierea unor programe de susținere a copiilor supradotați; 
- construirea unui campus școlar cu toate facilitățile; 
- îmbunătățirea infrastructurii sportive în scopul creșterii performanțelor locuitorilor 

interesați de sport, promovarea sportului pentru îmbunătățirea sănătății; 
- îmbunătăţirea serviciilor de sănătate în municipiul Alexandria (maternitare, serviciu 

ambulanță, morgă și centrul de recoltare celule stem și stransfuzii); 
- oferirea unor alternative pentru îngrijirea persoanelor vârstnice aflate în dificultate 

prin realizarea unui centru specializat și înființarea unui centru paleativ; 
- îmbunătăţirea condiţiilor de civilizaţie prin dotarea cu mobilier urban a orașului; 
- amenajarea unor locuri speciale pentru recreere în cadrul incintelor blocurilor; 
- modernizarea Casei de Cultură a Orașului Hațeg; 
- punerea în valoare a monumentelor istorice existente; 
- amenajarea de noi zone de agrement. 
 
► Dezvoltarea infrastructurii și a sectoarelor economice 
- eficientizarea serviciilor publice pentru cetăţeni prin introducerea informatizării şi a 

unei planificări mai eficiente; 
- eficientizarea serviciilor administraţiei publice locale, prin introducerea de sisteme 

informatice performante la nivelul Primăriei Orașului Hațeg, plăti efectuate cu cardul etc.; 
- valorificarea potenţialului local prin investiţii publice care să dinamizeze activităţile 

şi să atragă investiţiile private; 
- punerea la dispoziţia potenţialilor investitori a unor terenuri libere, în vederea 

închirierii sau concesionării pentru dezvoltarea sau începerea diverselor activităţi economice; 
- menţinerea unor strânse legături de colaborare între administraţia publică locală şi 

întreprinderile mici şi mijlocii; 
- modernizarea drumurilor de exploatare agricolă; 
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- amenajrea unui parc industrial; 
 

► Dezvoltarea resurselor umane locale 
- dezvoltarea bazei educaționale; 
- promovarea şi sprijinirea structurilor de „învăţare continuă”, specializare, 

perfecţionare și reconversie profesională 
- reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii pentru învăţământ, activităţi culturale şi 

sportive 
- dezvoltarea partenariatului cu structurile societăţii civile (ONG-uri) 
- dezvoltarea partenariatului cu sectorul privat – cu parteneri locali, naţionali şi 

internaţionali  
 

10.4 Politici de dezvoltare ale Orașului Hațeg 
 

 
A. Politica de dezvoltare a infrastructurii locale (servicii publice) 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea serviciilor publice A.1 
 
 

A.2 
 
 

A.3 
 
 

A.4 
 
 

A.5 
 
 
 

A.6 
 
 
 

Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale 
și aleilor pietonale 
 
Reabilitarea infrastructurii urbane degradate 
şi îmbunătăţirea serviciilor urbane  
 
Reabilitarea termică a locuinţelor şi a 
clădirilor publice 
 
Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii şi 
utilităţilor publice 
 
Dezvoltarea sistemelor adecvate de 
management al deşeurilor – colectare 
selectivă, reciclare 
 
Amenajarea hidrotehnică și turistică a 
Râului Galbena 
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A.7 
 

A.8 
 
 

A.9 
 
 
 

A.10 
 
 
 
 

A.11 
 
 

A.12 
 

A. 13 
 
 

A. 14 
 

A. 15 
 

A. 16 
 

Protejarea mediului 
 
Implementarea unor proiecte de utilizare a 
energiei regenerabile  
 
Formarea profesională în domeniul energiei 
durabile a personalului din administraţia 
locală 
 
Identificarea şi dezvoltarea unor soluţii 
alternative privind producerea energiei în 
scopul diminuării cheltuielilor cu reţeaua de 
iluminat public 
 
Reabilitarea, extinderea și modernizarea 
rețelei pluviale 
 
Introducerea în subteran a rețelei de cabluri 
 
Amenajarea unui adăpost pentru câinii fără 
stăpân 
 
Înființarea de grupuri sanitare în oraș 
 
Reabilitarea cimitirelor  
 
Construirea de capele mortuare  
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B. Politica de îmbunătăţire a infrastructurii de transport local 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea infrastructurii de transport B. 1 
 
 
 
 
 

B. 2 
 

B. 3 
 

B. 4 
 

B. 5 
 

B. 6 
 

B. 7 
 
 
 

B. 8 
 

Împulsionarea dezvoltării economice 
durabile şi a mobilităţii populaţiei şi forţei 
de muncă a zonei şi creşterea gradului de 
accesibilitate şi atractivitate prin 
îmbunătăţirea infrastructurii de transport  
 
Reabilitarea şi modernizarea reţelei stradale 
 
Monitorizarea video a traficului rutier 
 
Îmbunătăţirea sistemului de trafic rutier 
 
Extinderea spaţiilor de parcare 
 
Construirea șoselei de centură 
 
Montarea de indicatoare în oraș către 
principalele instituţii publice şi obiective 
turistice 
 
Introducerea unui sistem de transport public 
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C. Politica de sprijinire a dezvoltării urbane durabile 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea durabilă a orașului Hațeg C. 1 
 
 

C. 2 
 
 
 

C. 3 
 
 
 

Conştientizarea populaţiei privind 
dezvoltarea durabilă și protecția mediului 
 
Protecţia mediului prin măsuri care să 
permită disocierea creşterii economice de 
impactul negativ asupra mediului 
 
Echitatea şi coeziunea socială prin 
respectarea drepturilor fundamentale, 
diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi 
prin combaterea discriminării de orice fel și 
inițierea de proiecte educaționale  
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D. Politica de îmbunătăţire a mediului înconjurător 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Protecţia mediului şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului (apă, aer, sol) 

D. 1 
 
 

D. 2 
 
 

D. 3 
 
 
 

D. 4 
 
 
 

D. 5 
 
 

D. 6 
 
 

Colectarea selectivă a deşeurilor şi 
valorificarea acestora prin reciclare 
 
Dezvoltarea unor zone de agrement și a unor 
zone speciale pentru grătare  
 
Blocarea periodică a unei artere principale în 
scopul protecţiei calităţii aerului și 
încurajarea mișcării în aer liber 
 
Protejarea de noxe a populaţiei prin 
impunerea unor măsuri de modernizare a 
instalaţiilor poluante 
 
Încurajarea mersului cu bicicleta prin 
realizarea de piste pentru biciclişti 
 
Activităţi de conştientizare a populaţiei 
privind protecţia mediului 
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E. Politica de îmbunătăţire a calităţii vieţii 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Sănătate E. 1.1 
 
 

E. 1.2 
 

E. 1.3 
 

E. 1.4 
 
 

E. 1.4 
 

E. 1.5 
 

E. 1.6 
 
 
 
 

E. 1.7 
 
 
 

E. 1.8 
 
 
 
 

Identificarea unor surse alternative de 
autofinanţare a spitalului orășenesc 
 
Reabilitarea și dotarea spitalului orășenesc 
 
Dezvoltarea unui centru paleativ 
 
Dezvoltarea unui serviciu de prosectură 
(morgă) și a activităților conexe 
 
Dezvoltarea serviciului de ambulanță socială 
 
Atragerea centrelor de sănătate private 
 
Blocarea unei artere principale în scopul 
îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei prin 
încurajarea mişcării şi alegerea unor 
mijloace alternative de deplasare  
 
Dezvoltarea unor programe de educație în 
rândul populației privind acordarea primului 
ajutor 
 
Inițierea unor programe educaționale privind 
planning-ul familial, sănătatea mamei și 
copilului în scopul creșterii natalității și 
reducerii mortalității infantile 
 

Educaţie E. 2.1 
 
 
 

E. 2.2 
 

Susţinerea învăţământului prin lecţii 
deschise şi lucrări practice, integrat în 
peisajul cultural al orașului Hațeg 
 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în 
vederea creșterii performanței și dezvoltării 
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E. 2.3 
 

E. 2.4 
 
 

E. 2.5 
 

E. 2.6 
 

E. 2.7 
 
 

E. 2.8 
 
 

E. 2.9 
 
 
 

E. 2.10 
 
 

E. 2.11 

actului educațional 
 
Construirea unui campus școlar 
 
Organizarea de manifestări şcolare, și 
schimburi de experienţă  
 
Crearea unui centru de activități extrașcolare 
 
Susținerea activităților de tip after – school 
 
Promovarea sub egida „școlii de vară” a 
schimburilor culturale și educaționale  
 
Inițierea unor programe de susținere a 
copiilor supradotați 
 
Susținerea actului educațional prin acordarea 
de burse sociale, de merit, de performanță și 
de excelență 
 
Implementarea de programe destinate 
promovării unui mod de viață sănătos  
 
Promovarea spiritului de voluntariat în 
rândul populației 
 

Sport E. 3.1 
 
 

E. 3.2 
 

E. 3.3 
 

E. 3.4 
 
 

Dezvoltarea activităților sportive începând 
cu învățământul preșcolar 
 
Dezvoltarea unei baze sportive moderne 
 
Crearea unui parc sportiv 
 
Promovarea și susținerea sportului de masă 
dar și a celui de performanță 
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Cultură E. 4.1 
 
 

E. 4.2 
 
 

E. 4.3 
 

E. 4.4 
 

E. 4.5 
 

E. 4.6 
 

Dezvoltarea de evenimente locale cu 
caracter cultural 
 
Promovarea Agendei Culturale a Orașului 
Hațeg 
 
Modernizarea Casei de Cultură  
 
Organizarea de noi activități culturale 
 
Înființarea casei tineretului 
 
Înființarea casei pensionarilor 
 

Agrement local E. 5.1 
 

E. 5.2 
 

E. 5.3 
 

E. 5.4 
 

Amenajarea unor zone de agrement 
 
Amenajarea unor zone de promenadă 
 
Construirea unor parcuri de agrement 
 
Amenajarea unui parc tematic pentru copii 
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F. Politica de îmbunătăţire a infrastructurii sociale 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea infrastructurii sociale F. 1 
 
 

F. 2 
 
 
 

F. 3 
 
 
 

F. 4 
 
 

F. 5 
 
 

F. 6 
 
 

F. 7 
 
 

F. 8 
 

F. 9 
 

F. 10 
 
 
 

F. 11 
 
 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
 
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă 
 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, 
echiparea infrastructurii educaţionale şi a 
celei pentru formare profesională continuă 
 
Îmbunătăţirea aptitudinilor şi a nivelului de 
educaţie a grupurilor vulnerabile 
 
Promovarea egalităţii de şanse prin 
campanii de conştientizare 
 
Realizarea unor cămine pentru persoane 
vârstnice 
 
Realizarea unor centre pentru îngrijire 
paleativă 
 
Dezvoltarea serviciului social de ambulanță  
 
Reabilitarea și dezvoltarea cantinei sociale 
 
Reabilitarea și dezvoltarea adăpostului 
pentru persoane singure și familii aflate 
temporar în dificultate 
 
Implementarea unor programe de educație a 
persoanelor cu dizabilități și stimularea 
integrării lor în societate 
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F.12 

 
 

F.13 
 
 

F.14 

 
Crearea unui fond de locuințe sociale, 
pentru tineri și specialiști 
 
Crearea unui centru social cu multiple 
funcțiuni 
 
Centru de reabilitare social a persoanelor 
toxico – dependente 
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G. Politica de încurajare şi susţinere a societăţii civile în implicarea dezvoltării 

urbane 
 

Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea societăţii civile G. 1 

 
 
 
 
 

G. 2 
 
 

G. 3 
 
 

G. 4 

Dezvoltarea parteneriatelor între 
societatea civilă şi administraţia locală în 
organizarea de evenimente locale cu 
caracter permanent în scopul dezvoltării 
societăţii civile 
 
Conştientizarea rolului societăţii civile în 
dezvoltarea locală 
 
Susţinerea activităţilor ONG - urilor prin 
parteneriate cu administraţia locală 
 
Susținerea și promovarea activităților de 
voluntariat 
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H. Politica de dezvoltare a mediului de afaceri 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea IMM-urilor H. 1 
 
 
 

H. 2 
 
 
 

H. 3 
 

H. 4 
 
 

H. 5 
 
 
 

H. 6 
 
 

Dezvoltarea unui centru de afaceri în scopul 
impulsionării şi susţinerii mediului de 
afaceri local 
 
Dezvoltarea unui parc industrial în scopul 
atragerii unor investitori puternici şi crearea 
de noi locuri de muncă 
 
Promovarea oportunităţilor investiţionale 
 
Încurajarea investiţiilor în turism și 
agrement 
 
Încurajarea învestițiilor în domeniul 
agriculturii, în special a activităților 
productive și prelucrative 
 
Înființarea unei piețe de gros și linie de 
procesare produse agricole 
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I. Politica de dezvoltare a turismului local şi zonal 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltare turistică I. 1 

 
 

I. 2 
 
 
 
 

I. 3 
 
 
 

I. 4 
 
 
 

I. 5 
 
 

I. 6 
 

I. 7 
 

I. 8 
 
 

I. 9 
 
 

Dezvoltarea infrastructurilor specifice 
pentru valorificarea durabilă a resurselor 
naturale cu potenţial turistic 
 
Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, istoric şi 
modernizarea infrastructurilor conexe ca 
motor al dezvoltării economice 
 
Înființarea unui centru de informare 
turistică, realizarea de pliante, brosuri, 
ghiduri, sporturi, clipuri video etc 
 
Crearea de produse turistice şi 
promovarea serviciilor de calitate şi a 
obiectivelor turistice din zonă  
 
Amenajarea unor zone de agrement 
promenadă, grădini de vară 
 
Crearea și înregistrarea unui brand local 
 
Participarea la târguri de turism 
 
Promovarea tradițiilor populare și 
meșteșugărești specifice Țării Hațegului 
 
Amplasarea unor panouri de informare 
turistică 
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J. Politica de dezvoltare a capacităţii de îmbunătăţire a performanţelor serviciilor în 

administraţia locală 
 

Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea 

serviciilor administraţiei publice 
J. 1 

 
J. 2 

 
 
 

J. 3 
 
 

J. 4 
 
 

J. 5 
 

J. 6 
 
 

J. 7 
 
 

J. 8 
 
 

J. 9 
 
 

J. 10 
 
 

J. 11 
 
 
 

Implementarea reformei funcţiei publice 
 
Implementarea monitorizării activităţii 
funcţionarilor publici şi evaluarea 
performanţelor adminstraţiei locale 
 
Implementarea sistemului ISO în 
administraţia locală 
 
Întărirea capacităţii de management 
strategic şi de planificare a acţiunilor 
 
Întărirea managementului resurselor umane 
 
Îmbunătăţirea promovării imaginii 
administraţiei locale 
 
Întărirea relaţiilor dintre administraţia 
locală şi societatea civilă 
 
Perfecţionarea continuă a funcţionarilor 
publici 
 
Dotarea administraţiei publice locale cu 
echipamente necesare  
 
Elaborarea de studii, prognoze, proiecte şi 
implementarea acestora 
 
Asigurarea resurselor necesare 
implementării noilor proiecte care vizează 
dezvoltarea orașului 
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J. 12 
 
 
 

J. 13 
 

Schimburi de experienţă între funcţionarii 
publici din diferite administraţii publice 
locale similare 
 
Îmbunătățirea relației cu cetățeanul 
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K. Politica de dezvoltare a resurselor umane 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea resurselor umane K. 1.1 
 
 
 

K. 1.2 
 

K. 1.3 
 

Educarea şi formarea profesională în 
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere 
 
Promovarea incluziunii sociale 
 
Dezvoltarea unui centru de educaţie a 
adulţilor - îndrumare / formare / 
reconversie profesională 
 

Sprijinirea tinerei generaţii K. 2.1 Construirea de locuințe în scopul atragerii 
de specialiști 
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CAPITOLUL XI 
 

P L A N U L  DE  D E Z V O L T A R E 
2014 - 2020 
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Nr. 
Crt. 

Denumire proiect 

1 Rețea de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Silvașu de Sus 
 

2 Reabilitarea și extinderea rețelei de apă (aprox. 9.000 ml) și a rețelei de canalizare 
(aprox. 9.500 ml) 
 

3 Modernizarea și echiparea Serviciului Public Local pentru Situații de Urgență 
 

4 Modernizarea și dotarea Serviciului de Protecție Civilă 
 

5 Achiziționare sistem de monitorizarea video a orașului Hațeg 
 

6 Campanii de conștientizare privind colectarea selectivă a deșeurilor 
 

7 Reabilitarea termică și utilizare energie regenerabilă la clădirea Spitalului Orășenesc 
Hațeg 
 

8 Reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Orășenesc Hațeg 
 

9 Reabilitarea termică și utilizare energie regenerabilă la clădirea Primăriei Orașulu 
Hațeg 
 

10  Construire clădire cu funcțiune „Creșa” în Orașului Hațeg 
 

11 Reabilitare termică blocuri de locuințe în orașul Hațeg 
 

12 Construire variantă ocolitoare a orașului Hațeg pe relația DN 66 – DN 68 
 

13 Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă 
 

14 Amenajarea hidrotehnică și turistică a Râului Galbena 
 

15 Construirea de locuințe pentru tineri 
 

16 Construire locuințe sociale 
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17 Utilizare energie regenerabilă la clădirea Școlii Gimnaziale „Aron Densușianu” 
 

18 Utilizare energie regenerabilă la clădirea Colegiului Național „I.C. Brătianu” 
 

19 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii educaționale Școala Generală 
„Ovid Densușianu” 
 

20 Înființare și dotare after – school 
 

21 Modernizarea și dotarea Bibliotecii Orășenești 
 

22 Modernizarea și dotarea Casei de Cultură și a Ansamblului „Bucura” 
 

23 Achiziționare și instalare centrală termică la Muzeul „Țara Hațegului” 
 

24 Construire Centru de Informare Turistică 
 

25 Amenajare centru de închiriere biciclete, construire piste / amenajare trasee pentru 
bicicliști și amenajare parcare specială pentru biciclete în orașul Hațeg  
 

26 Restaurarea și valorificarea turistică a Cetății de epocă Hallstatiană de pe raza 
admnistrativ - teritorială a orașului Hațeg 
 

27 Construire bază de agrement – bazin de înot – în cadrul Complexului Sportiv al 
Orașului Hațeg 
 

28 Centru de agrement bowling – popicărie 
 

29 Centru de asistență social cu funcțiuni multiple 
 

30 Înființare și dotare centru paleativ 
 

31 Reabilitarea, modernizarea, dotarea actualei Cantine Sociale și dezvoltarea serviciilor 
din cadrul cantinei 
 

32 Centru de calificare / reconversie a forței de muncă neocupată pe componente sociale 
aflate în dificultate  
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33 Înfințare centru de voluntariat și promovarea voluntariatului în mediul social 
 

34 Centru de prevenire, evaluare, consiliere, reabilitare social privind persoanele toxico 
– dependente 
 

35 Centru social de îngrijire și igienă (spălătorie, dușuri) 
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DESCRIEREA PROIECTELOR 
 
 
 

 
PROIECTUL 

NR. 1 
 

 
REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

ÎN LOCALITATEA SILVAȘU DE SUS 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Construirea rețelei de apă potabilă și a rețelei de canalizare, branșarea 
gospodăriilor 

Justificarea 
proiectului 
 

Asigurarea accesului al infrastructura de bază pentru populația 
localității Silvașu de Sus 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 2 

 

 
REABILITAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ 

POTABILĂ (9 KM) ȘI A REȚELEI DE CANALIZARE (9,5 KM) 
ÎN ORAȘUL HAȚEG 

(zone unde rețeaua este învechită și zone fără utilități) 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Reabilitarea și extinderea rețelei de apă potabilă cu 9 km și a rețelei de 
canalizare cu 9,5 km 

Justificarea 
proiectului 
 

Asigurarea accesului al infrastructura de bază pentru populația orașului 
Hațeg 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 3 

 

 
MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA 

SERVICIULUI PUBLIC LOCAL 
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Modernizarea și achiziționarea de echipamente corespunzătoare pentru 
Serviciul Public Local pentru Situații de Urgență. 

Justificarea 
proiectului 
 

Necesitatea modernizării și echipării acestui serviciu în vederea 
asigurării infrastructurii tehnice optime în caz de intervenții în situații 
de urgență. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 4 

 

 
MODERNIZAREA ȘI DOTAREA 

SERVICIULUI DE PROTECȚIE CIVILĂ 

Descrierea 
proiectului 
 

Modernizarea și achiziționarea de echipamente corespunzătoare pentru 
Serviciul de Protecție Civilă. 

Justificarea 
proiectului 
 

Necesitatea modernizării și echipării acestui serviciu în vederea 
asigurării infrastructurii tehnice optime în caz de intervenții în situații 
de protecție civilă. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 5 

 

 
ACHIZIȚIONARE SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO 

A ORAȘULUI HAȚEG 

Descrierea 
proiectului 
 

Achiziționarea și instalarea unui sistem performant de monitorizare 
video  

Justificarea 
proiectului 
 

Monitorizarea video a traficului rutier și pietonal, prevenirea 
evenimentelor antisociale 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 6 

 

 
CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE PRIVIND COLECTAREA 

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE 

Descrierea 
proiectului 
 

Organizarea periodic a campaniilor de conștientizare a populației 
orașului Hațeg în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor 
menajere (manifestări, focus-grup, material promoționale etc) 
 

Justificarea 
proiectului 
 

Necesitatea susținerii acestei campanii datorită mentalității, în general 
dezinteresată a oamenilor, de a colecta selectiv și importanța protejării 
mediului înconjurător în vederea unei dezvoltări durabile care să 
permită generațiilor viitoare locuirea într-un mediu curat și civilizat. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 7 

 

 
REABILITAREA TERMICĂ ȘI UTILIZAREA ENERGIEI 

REGENERABILE LA CLĂDIREA 
SPITALULUI ORĂȘENESC HAȚEG 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Executarea lucrărilor de anvelopare a clădirii spitalului orășenesc, 
achiziționarea și montarea unor instalații solare fotovoltaice 

Justificarea 
proiectului 
 

Îmbunătățirea confortului termic și eficientizarea costurilor cu 
prepararea apei calde și a agentului termic 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

3.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
 

16 luni 
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PROIECTUL 
NR. 8 

 

 
REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA 

SPITALULUI ORĂȘENESC HAȚEG  

Descrierea 
proiectului 
 

Efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizarea a spitalului 
orășenesc și dotarea acestuia cu aparatura și mobilierul necesar 

Justificarea 
proiectului 
 

Situația actuală a spitalului orășenesc impune reabilitarea, 
modernizarea și dotarea secțiilor, crearea unui mediu propice 
desfășurării actului medical în condiții moderne și igienice așa cum cer 
normele aflate în vigoare 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 9 

 

 
REABILITAREA TERMICĂ ȘI UTILIZAREA ENERGIEI 

REGENERABILE LA CLĂDIREA  
PRIMĂRIEI ORĂȘULUI HAȚEG 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Realizarea lucrărilor de anvelopare a clădirii, achiziționarea și 
montarea unor instalații solare fotovoltaice pentru prepararea apei 
calde și producerea energiei termice 
  

Justificarea 
proiectului 
 

Îmbunătățire confortului termic și reducerea costurilor agentului termic 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

1.000.000 Lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
 

12 luni 
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PROIECTUL 
NR. 10 

 

 
CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE „CREȘĂ”  

ÎN ORAȘUL HAȚEG 

Descrierea 
proiectului 
 

Construire clădire cu destinație „creșă” și dotarea corespunzătoare cu 
mobilier și material didactic 

Justificarea 
proiectului 
 

Necesitatea construirii unei creșe și dotarea corespunzătoare pentru 
copiii orașului Hațeg.  
Oferirea către populație a serviciilor sociale specializate pentru 
îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârste mici. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strategia de dezvoltare locală 
 a orașului HAȚEG, județul HUNEDOARA 

pentru perioada 2014 – 2020 
  

 

 
 

284 

 
 

PROIECTUL 
NR. 11 

 

 
REABILITARE TERMICĂ BLOCURI DE LOCUINȚE  

ÎN ORAȘUL HAȚEG 

Descrierea 
proiectului 
 

Executarea lucrărilor de anvelopare a blocuilor de locuințe de pe raza 
administrativă a orașului Hațeg 

Justificarea 
proiectului 
 

Îmbunătățirea confortului termic și eficientizarea costurilor agentului 
termic 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

3.821.750 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
 

18 – 24 luni 
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PROIECTUL 
NR. 12 

 

 
CONSTRUIRE VARIANTĂ OCOLITOARE 

A ORAȘULUI HAȚEG PE RELAȚIA DN 66 – DN 68 

Descrierea 
proiectului 
 

Executarea lucrărilor de construire șosea de centură a orașului Hațeg 
care să facă legătura între cele două drumuri naționale DN 66 și DN 68 

Justificarea 
proiectului 
 

Îmbunătățirea circulației rutiere și reducerea poluării cu noxe și a 
zgomotului, evitarea deteriorării clădirilor datorită traficului greu 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 13 

 

 
MODERNIZAREA  

DRUMURILOR DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ 

Descrierea 
proiectului 
 

Executarea lucrărilor de modernizare a drumurilor de exploatație 
agricolă 

Justificarea 
proiectului 
 

Îmbunătățirea căilor de acces în zonele agricole 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 14 

 

 
AMENAJAREA HIDROTEHNICĂ ȘI TURISTICĂ 

A RÂULUI GALBENA 

Descrierea 
proiectului 
 

Executarea lucrărilor de amenajare hidrotehnică a râului Galbena, 
amenajarea de spații verzi, spații de promenadă, dotarea cu mobilier 
stradal și plantarea de arbori și arbuști, stânga / dreapta râului Galbena  
 

Justificarea 
proiectului 
 

Zona care se doreaște a fi amenajată face legătura între cele două ieșiri 
din orașul Hațeg. Prin amenajare hidrotehnică și executarea lucrărilor 
de peisagistică zona va fi redată populației orașului și turiștilor ca zonă 
de promenadă. Proiectul contribuie și la înfrumusețarea și 
modernizarea orașului. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 15 

 

 
CONSTRUIREA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI 

Descrierea 
proiectului 
 

Construirea de noi locuințe destinate tinerilor 

Justificarea 
proiectului 
 

Crearea unui fond de locuințe pentru tineri 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 16 

 

 
CONSTRUIREA LOCUINȚE SOCIALE 

Descrierea 
proiectului 
 

Construirea de locuințe sociale 

Justificarea 
proiectului 
 

Necesitatea asigurării unui fond de locuințe cu caracter social pentru 
categoriile sociale defavorizate 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 17 

 

 
UTILIZARE ENERGIE REGENERABILĂ 

LA CLĂDIREA ȘCOLII GIMNAZIALE „ARON DENSUȘIANU” 

Descrierea 
proiectului 
 

Achiziționarea și montarea unor instalații solare fotovoltaice 

Justificarea 
proiectului 
 

Îmbunătățire confortului termic și reducerea costurilor necesare 
încălzirii clădirii școlii 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

300.000 Lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
 

12 luni 
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PROIECTUL 
NR. 18 

 

 
UTILIZARE ENERGIE REGENERABILĂ 

LA CLĂDIREA COLEGIULUI NAȚIONAL „I. C. BRĂTIANU” 

Descrierea 
proiectului 
 

Achiziționarea și montarea unor instalații solare fotovoltaice 

Justificarea 
proiectului 
 

Îmbunătățire confortului termic și reducerea costurilor necesare 
încălzirii clădirii școlii 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

250.000 Lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
 

12 luni 
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PROIECTUL 
NR. 19 

 

 
REABILITARE / MODERNIZARE / ECHIPAREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE  
ȘCOALA GENERALĂ „OVID DENSUȘIANU” 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii generale și echiparea 
infrastructurii educaționale aferente 

Justificarea 
proiectului 
 

Situația actuală a clădirii școlii impune realizarea lucrărilor de 
reabilitare și modernizare, echiparea corespunzătoare a infrastructurii 
educaționale în vederea îmbunătățirii accesului la educație și creșterea 
calității actului educațional 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

6.750.000 Lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
 

24 luni 
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PROIECTUL 
NR. 20 

 

 
ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE AFTER - SCHOOL 

 

Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea și dotarea unui centru de tip after - school 

Justificarea 
proiectului 
 

Centru va asigura următoare activități, fără a se limita: 
-suport în realizarea temelor; 
-desfășurarea activităților recreativ – educative; 
-consiliere psiho-pedagogică. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 21 

 

 
MODERNIZAREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII ORĂȘENEȘTI 

 

Descrierea 
proiectului 
 

Executarea lucrărilor de modernizare a Bibliotecii Orășenești 
(intervenții la clădire interior/exterior) și dotarea cu mobilier, 
echipamente specifice și volume de carte 
 

Justificarea 
proiectului 
 

Modernizarea și dotarea corespunzătoare a bibliotecii în vederea 
aducerii acesteia la standarde optime de funcționare și furnizare de 
servicii de calitate către populație 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 
NR. 22 

 

 
MODERNIZAREA ȘI DOTAREA 

CASEI DE CULTURĂ ȘI A ANSAMBLULUI „BUCURA” 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Executarea lucrărilor de modernizare și dotare a Casei de Cultură a 
Orașului Hațeg și a Ansamblului „Bucura” 

Justificarea 
proiectului 
 

Modernizarea și dotarea corespunzătoare a Casei de Cultură în vederea 
optimizării condițiilor de desfășurarea a activităților culturale și 
dotarea ansamblului „Bucura” cu instrumente muzicale 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 23 
 

 
ACHIZIȚIONARE ȘI INSTALARE CENTRALĂ TERMICĂ 

LA MUZEUL „ȚARA HAȚEGULUI” 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Achiziționarea și montarea centralei termice și a instalației aferente  

Justificarea 
proiectului 
 

Lipsa sursei de încălzire la muzeu și riscul deteriorării în timp a 
obiectelor de inventar  

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 24 
 

 
CONSTRUIRE CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ 

 

Descrierea 
proiectului 
 

Construirea, amenajarea și dotarea unui centru de informare turistică 

Justificarea 
proiectului 
 

Orașul Hațeg reprezintă un centru important în cadrul Țării Hațegului 
și un oraș tranzitat de foarte mulți turiști, iar construirea unui centru de 
informare și promovare turistică poate asigura promovarea Țării 
Hațegului, a culturii, tradiției și meșteșugurilor specifice zonei, a 
obiectivelor turistice existente 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 25 
 

 
AMENAJARE CENTRU DE ÎNCHIRIERE BICICLETE, 

CONSTRUIRE PISTE / AMENAJARE TRASEE PENTRU 
BICICLETE ȘI AMENAJARE PARCARE SPECIALĂ PENTRU 

BICICLETE ÎN ORAȘUL HAȚEG 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Amenajare și dotarea unui centru de închiriere biciclete, achiziționare 
biciclete, construire / amenajare piste speciale pentru bicicliști și trasee 
turistice, amenajare parcare pentru biciclete 
 

Justificarea 
proiectului 
 

Dezvoltarea și susținerea ecoturismului în orașul Hațeg și regiunea 
Țara Hațegului, promovarea unui principiu de viață sănătos și 
îndemnul la mișcare în aer liber 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 26 
 

 
RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ A 
CETĂȚII DE EPOCĂ HALLSTATIANĂ DE PE RAZA 

TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ A ORAȘULUI HAȚEG 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Executarea lucrărilor de restaurare a Cetății Hallstatiene și introducerea 
acesteia în circuitul turistic hațegan 

Justificarea 
proiectului 
 

Reabilitarea monumentelor istorice și de cultură existente pe teritoriul 
orașului Hațeg și valorificarea turistică a potențialului pe care îl au 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 27 
 

 
CONSTRUIRE BAZĂ DE AGREMENT – BAZIN DE ÎNOT –  

ÎN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV 
AL ORAȘULUI HAȚEG 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Construire bazin de înot 

Justificarea 
proiectului 
 

Crearea unei infrastructuri de agrement care să faciliteze diversitatea 
modului de petrecere a timpului liber atât pentru locuitorii orașului 
Hațeg, cât și pentru turiști 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

2.925.000 Lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
 

24 – 36 luni 
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PROIECTUL 

NR. 28 
 

 
CENTRU DE AGREMENT 
BOWLING - POPICĂRIE 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectare, construire, amenajarea centru bowling – popicărie și 
achziționarea produselor specifice 

Justificarea 
proiectului 
 

Crearea unei infrastructuri de agrement care să faciliteze diversitatea 
modului de petrecere a timpului liber atât pentru locuitorii orașului 
Hațeg, cât și pentru turiști 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

1.575.000 Lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
 

24 – 36 luni 
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PROIECTUL 

NR. 29 
 

 
CENTRU DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

CU FUNCȚIUNI MULTIPLE 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Centrul se asistență socială îți propune să ofere următoarele servicii: 
- primiri în regim de urgență pentru copiii abuzați, neglijați 

și exploatați, victim ale traficului de persoane, copiii străzi; 
- adăpost de noapte pentru adulți; 
- servicii medico – sociale pentru mama și copilul; 
- centru de zi pentru copiii proveniți din familii aflate în 

dificultate, copii cu dizabilități; 
- asistență și sprijin pentru readaptarea copilului cu 

probleme psiho – sociale, familii aflate în risc de abandon al copilului 
(dezintegrare familială), familii monoparentale, pentru copiii ai căror 
părinți sunt plecați în străinătate; 

- consiliere socială, psihologică și juridică; 
- consiliere și sprijin pentru cetățenii de etnie rromă în ceea 

ce privește inserția socială și reconversia profesională; 
- centru de zi de tip familial pentru familiile rrome; 
- centru de zi pentru persoane vârstnice; 
- îngrijire și asistență socială pentru persoane vârstnice. 

 
Justificarea 
proiectului 
 

Existența categoriilor sociale defavorizate pentru care este necesar 
înființarea unui centru social în care pot fi furnizare servicii diverse de 
asistență socială de cadre specializate  
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 
 

Perioada estimată 2014 – 2020 
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de implementare 
 
Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 30 
 

 
ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE CENTRU PALEATIV 

 

Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea și dotarea unui centru paleativ la nivelul orașului Hațeg. 
 

Justificarea 
proiectului 
 

Principiile îngrijirii paliative sunt aplicabile din primele stadii ale 
bolilor cronice progresive sau ameninţătoare de viaţă, intervenţiile 
fiind menite să asigure o cât mai bună calitate a vieţii pacientului şi 
persoanelor apropiate acestuia, în paralel cu tratamentele active 
curative. Îngrijirea paliativă este definită ca „o abordare care 
îmbunătăţeşte calitatea vieţii pacienţilor şi familiilor acestora atunci 
când se confruntă cu o boală ameninţătoare de viaţă, prin prevenirea 
şi înlăturarea suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea corectă 
şi tratamentul durerii şi al altor probleme fizice, psiho – sociale şi 
spirituale.” 
Principiile îngrijirii paleative sunt: 

-Asigură controlul durerii şi al altor simptome; 
-Susţine viaţa şi consideră moartea ca pe un proces firesc în 

evoluţia vieţii; 
-Integrează în îngrijire aspectele psiho - emoţionale, sociale 

şi spirituale; 
-Oferă un sistem de suport care să permită pacientului să 

ducă o viaţă cât mai activă posibil de-a lungul evoluţiei bolii; 
-Oferă sprijin familiei pentru a face faţă problemelor pe 

parcursul bolii pacientului şi după decesul acestuia; 
-Asigură o abordare în echipă interdisciplinară a nevoilor 

complexe ale pacientului; 
-Îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi implicit cursul şi evoluţia 

bolii; 
-Este aplicabilă încă din primele stadii ale bolii, în corelaţie 

cu alte terapii de prelungire a vieţii (chimioterapia sau radioterapia) şi 
include investigaţii necesare înţelegerii şi controlului complicaţiilor 
clinice în evoluţia bolii. 
Evoluţia îngrijirii paliative moderne presupune integrarea ei în 
procesul continuu de tratament şi asistenţa completă a bolnavului 
incurabil, încă din faza de diagnistic a unei boli incurabile sau cu 
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prognostic limitat. Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative sunt 
pacienţi adulţi, suferinzi de boli cronice progresive, incurabile sau 
ameninţătoare de viaţă, care au simptomatologie necontrolată şi/sau 
suferinţă psiho – socială sau spirituală (cancer, boli neurologice 
progresive, boli pulmonare în stadii avansate şi terminale, insuficienţă 
cardiacă sau renală cronică, hepatică, alte boli incurabile progresive). 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 31 
 

 
REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA 

ACTUALEI CANTINE SOCIALE ȘI DEZVOLTAREA 
SERVICIILOR ÎN CADRUL CANTINEI 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Executarea lucrărilor de reabilitare a clădirii, modernizare și dotare  

Justificarea 
proiectului 
 

Clădirea actualei cantine necesită efectuarea lucrărilor menționate 
pentru a-și desfășura activitatea către categoriile sociale defavorizare în 
condițiile impuse de normele aflate în vigoare. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 32 
 

 
CENTRU DE CALIFICARE / RECONVERSIE A FORȚEI DE 

MUNCĂ NEOCUPATĂ PE COMPONENTE SOCIALE AFLATE 
ÎN DIFICULTATE 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea unui centru de calificare la nivelul orașului Hațeg pentru 
categoriile sociale defavorizate 

Justificarea 
proiectului 
 

Centrul de calificare / recalificare va avea menirea forma professional 
categoriile sociale defavorizate și de a le facilita integrarea pe piața 
muncii 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 33 
 

 
ÎNFIINȚARE CENTRU DE VOLUNTARIAT 

ȘI PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI ÎN MEDIUL 
SOCIAL 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea și dotarea unui centru de voluntariat 

Justificarea 
proiectului 
 

Încurajarea cetățenilor în domeniul voluntariatului și inițierea de 
proiecte pe diverse domenii (social, ecologic, sănătate, cultură, 
administrative, civic etc) și promovarea ca activitate în rândul tinerilor 
și nu numai 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 34 
 

 
CENTRU DE PREVENIRE, EVALUARE, CONSILIERE, 

REABILITARE SOCIALĂ PRIVIND PERSOANELE TOXICO - 
DEPENDENTE 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea unui centru de prevenire, evaluare, consiliere, reabilitare 
socială privind persoanele toxico - dependente 

Justificarea 
proiectului 
 

Beneficiarii centrului sunt persoanele cu comportament de consum 
regulat de substanțe toxice și susceptibile să genereze o stare de 
dependență psihică și/sau fizică. Centrul vine în întâmpinarea acestor 
persoane cu scopul de a preveni și cocnsilia. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
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PROIECTUL 

NR. 35 
 

 
CENTRU SOCIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI IGIENĂ 

(spălătorie, dușuri ) 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Construirea / înființarea într-un spațiu deja existent a unui centru de 
îngrijire și igienă de tip social 

Justificarea 
proiectului 
 

Servicii sociale de îngrijire și igienă pentru categoriile sociale 
defavorizate 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

Durata estimată a 
proiectului 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL XII 
 

I M P L E M E N T A R E 
Ș I 

M O N I T O R I Z A R E 
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Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a 
proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a 
informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora asupra 
dezvoltării comunităţii. 
 
 Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 

► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat 
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate 

 
 Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor 
actorilor locali la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul 
implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând 
responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al 
proiectelor planificate.  
 

În plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi: 
 

► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria); 
► agenţii economici; 
► societatea civilă; 
► locuitorii comunității; 
► structuri externe (instituţii judeţene). 

 
 Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 
 
A. Adoptarea  
 În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor 
se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea 
aprobării. 
 
B. Implementarea 
 În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele 
concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 
necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în 
realizarea proiectului, sursele de finanţare. 
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C. Monitorizare 
 Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, 
patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în 
sine), ipotezele formulate iniţial.  
 

Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, colectarea 
informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana 
care a cules informaţia.  

 
Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor 

stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua 
măsuri de corectare. 
 
 Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în 
componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de 
monitorizare va fi următoarea: 

◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei; 
◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 
◘ secretariat. 

 
 Responsabilităţile de bază sunt: 

→ planificarea implementării acţiunilor; 
→ elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare; 
→ coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor; 
→ coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării 

problemelor identificate; 
→ monitorizarea implementării; 
→ elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local; 
→ acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile; 
→ elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare; 
→ analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale; 
→ elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie; 
→ elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare. 

 
D. Evaluarea implementării strategiei 
 Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi 
indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări 
intermediare, pe faze de implementare. 
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E. Analiza impactului 
 Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum 
influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua 
studii de impact de specialitate inaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp 
după finalizarea proiectului. 
 
 Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic 
un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor. 
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CAPITOLUL XIII 
 

C O N C L U Z I I 
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Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 a orașului Hațeg va folosi 
drept suport la dezvoltarea durabilă a orașului prin realizarea planului de dezvoltare care 
vizează creşterea calităţii vieţii în comunitate, un element indispensabil pentru existenţa 
viitoare a orașului. 

 
Dezvoltarea orașului Hațeg nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, 

ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii de a se implica activ în realizarea obiectivelor 
strategice şi de a avea o atitudine pozitivă la tot ceea ce este nou. 

 
Orașul Hațeg se confruntă, ca şi celelalte orașe ale ţării, cu problemele specifice unei 

comunități în plină dezvoltare. Autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de 
coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează în 
comparaţie cu alţi competitori, şi anume: industria prelucrătoare, tradiţiile, activităţile 
culturale intense, identitate istorică, servicii de calitate, obiective turistice în zonă, 
administraţie competentă etc.). 
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Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare 
nerambursabilă care pot fi atrase deoarece, bugetul local nu are capacitatea de a susţine 
realizarea acestora, dar se poate beneficia de oportunităţile financiare oferite de Uniunea 
Europeană. 

 
Ca o concluzie, se poate menţiona că strategia elaborată este realizabilă în condiţiile 

precizate şi se va adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât 
aceasta să fie realistă şi aplicabilă. 
 

Se doreşte ca Orașul Hațeg să devină: 
 
► un mediu curat, sănătos și civilizat; 
 
► un oraș cu o infrastructură modernă şi funcţională; 
 
► un oraș care oferă servicii de calitate; 
 
► un oraș care dispune de servicii de sănătate şi asistenţă socială de calitate; 
 
► un oraș cu instituţii culturale moderne; 
 
► un oraș care oferă actualelor şi, mai ales, viitoarelor generaţii o educaţie bună prin 

instituţiile de învăţământ existente, implicate în diverse proiecte şi cu personal de înaltă 
calificare; 

 
► un oraș a cărei economie se bazează pe resursele existente şi fructifică în mod 

conştient şi raţional aceste resurse, care absoarbe forţa de muncă locală, care dispune de 
sectoare de servicii diversificate și de înaltă calitate şi o industrie prelucrătoare inovativă; 

 
► un oraș care dezvoltă fondul de locuințe sociale pentru a atrage specialiștii și pentru 

a oferi tinerilor posibilitatea de a rămâne în țară; 
 
► un oraș - centru turistic al Țării Hațegului, de interes național și internațional, în 

care obiective turistice sunt puse în adevărata lor valoarea, punând accent pe reabilitatea și 
promovarea acestora prin Centru de Informare Turistică, iar zonele de agrement satisfac 
nevoile locuitorilor și turiștilor 

 
► un oraș - centru cultural al Țării Hațegului cu un calendar cultural bogat, un centru 

care valorifică moștenirea tradițională, folclorică și artistizanală 
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În concluzie, strategia de dezvoltare locală 

este o radiografie a prezentului şi viitorului, care 

stabileşte direcţiile de dezvoltare şi care stă la baza 

deciziilor viitoare, ale celor care vor hotărâ măsurile 

necesare atingerii ţintelor propuse. 

*  *  *  *  *  *  * 
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