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CUVÂNT ÎNAINTE,  

 

De la bun început am fost conştient că Administraţia Locală are obligaţia să propună 

comunităţii orașului Hațeg, programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiţii, de când 

mi-aţi acordat încrederea dumneavoastră, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să modernizez 

orașul şi să îl aduc la nivelul demn de a fi parte integrantă a Uniunii Europene.  

Fiind un locuitor al orașului Hațeg, am realizat că trebuie să cunosc mai bine 

posibilităţile de dezvoltare economico-socială ale orașului unde locuiesc şi unde îmi desfăşor 

activitatea profesională. De aceea, în baza analizei condițiilor geografice, sociale, culturale 

actuale am elaborat o Strategie de Dezvoltare Locală a Orașului pentru perioada 2021-

2027. 

Vă reamintesc că scopul acestei Strategii este de a demara şi finaliza proiectele prin 

care vom reuşi să modernizăm orașul din care facem parte cu mândrie. Astfel, împreună ne 

vom bucura de un centru modern, în care copiii sau nepoţii noștri se vor bucura de 

oportunitățile oferite. 

În calitate de Primar al Orașului Hațeg, vă mulţumesc ca m-aţi sprijnit până acum şi 

am încredere totală că şi de acum înainte vom forma o adevarată echipă şi împreună vom 

sărbători finalizarea oricărui proiect evidenţiat în Strategia de Dezvoltare Locală.  

Împreună cu dumneavoastră, sunt determinat să continui acțiunile de modernizare și 

în perioada 2021 – 2027, având un singur scop principal, acela de a transforma orașul 

nostru într-o comunitate unită, care să promoveze cu mândrie valorile europene, naționale 

și, deopotrivă, locale. 

Adresăm pe această cale mulţumiri tuturor celor care prin efortul lor au contribuit la 

elaborarea acestei Strategii de Dezvoltare Locală, prin idei şi opinii care au dus la 

identificarea problemelor și la stabilirea priorităților. Toți cei care s-au implicat activ în 

acest proces ne-au ajutat pe noi, administrația publică locală, să regândim prioritățile 

orașului, să ne înțelegem mai bine rolul și implicația în viața comunităţii noastre. 

 

Cu stimă, 

PRIMARUL ORȘULUI HAȚEG 

Adrian Emilian Pușcaș 
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I. INTRODUCERE 

i. Definiție 

           Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) reprezintă un proiect pe termen lung de o 

importanță deosebită care înglobează viziunea viitorului comunității, viziune împărtășită la 

nivel local și transpusă în obiective complementare și interdependente și planuri de acțiune 

concrete. 

           Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Hațeg este un document de planificare 

strategică pentru perioada 2021 – 2027, conceput în corelație cu principiile dezvoltării 

durabile și reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a orașului Hațeg cu 

rol în orientarea dezvoltării economico – sociale și în accesarea fondurilor structurale și de 

coeziune ale Uniunii Europene. 

           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. Prin obiectivele propuse, Strategia respectă direcțiile de dezvoltare 

ale orașului Hațeg și se încadrează în documentele programatice naționale. 

 

ii. Scop 

          Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală reprezintă o acțiune decisivă care susține 

procesul de dezvoltare locală, întrucât un SDL are ca scop stabilirea priorităților pe termen 

mediu și lung spre care se orientează efortul de dezvoltare în viitor, astfel încât aceasta să 

poată susține nevoile de investiții în următorii ani și accesarea de finanțări pentru 

implementarea de proiecte de dezvoltare. Existența unei planificări strategice asigură 

prioritizarea proiectelor în funcție de nevoile comunității și folosirea corectă a resurselor 

limitate de care aceasta dispune.  

          Scopul Strategiei este acela de a conduce la creșterea calității vieții și crearea de noi 

locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea 

infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societății civile, 

dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii și susținerea tradițiilor populare, precum și 

sprijinirea mediului de afaceri. Toate cele menționate vor avea ca rezultat transformarea 

orașului Hațeg într-un pol zonal de dezvoltare economico – socială. 
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iii. Motivație 

          Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale 

corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a imaginii orașului 

(prestigiul, istoria, contribuțiile la nivel regional, național, internațional, mediul natural și 

patrimoniul construit, calitatea vieții, atractivitatea, transparența proceselor, comunitatea 

deschisa), toate acestea în deplin acord cu voinţa cetăţenilor. 

 

iv. Misiune 

         Misiunea Strategiei de Dezvoltare Locală este de a cuprinde toate resursele umane, 

materiale și financiare disponibile la nivel local sau atrase din alte surse pentru 

implementarea tuturor proiectelor de dezvoltare propuse. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, 

trebuie avut în vedere un proces de colaborare între autoritatea publică si comunitate, o 

planificare inteligentă și o capacitate de organizare și coordonare susținute. 

         Prin asumarea acestor misiuni se conturează o dezvoltare socio-economică durabilă și 

competitivă, precum și o infrastructură modernă și accesibilă tuturor locuitorilor din orașul 

Hațeg. 

 

v. Viziune 

        Viitorul comunității din orașul Hațeg este conturat pe traiectoria europeană de 

dezvoltare, dorind creșterea calității vieții pentru toți locuitorii, prin măsuri sociale, 

economice, tehnice și măsuri legate de mediu. Acestea, printr-un efort conjugat și orientat 

către susținerea viziunii, pot contribui la atingerea ei. 

 

vi. Obiectivul general 

Obiectivul general al Strategiei îl constituie determinarea situației actuale a orașului și 

stabilirea direcțiilor de dezvoltare pentru atingerea unui grad optim de satisfacție în rândul 

cetățenilor cu privire la dotările edilitare și situația socio-economică.  
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vii. Obiective specifice 

Principalele obiective specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Hațeg 

sunt în deplină concordanță cu nevoile economice și sociale ale comunității și pot fi 

sintetizate astfel: 

✓ Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii coordonată cu implementarea sistemelor 

adecvate de management al capitalului natural, de prevenire și de gestionare a 

riscurilor naturale. 

✓ Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse și valorificarea maximală a 

acestora prin promovarea unor practici de consum și producție care să permită o 

creștere economică sustenabilă pe termen lung și crearea de noi locuri de muncă. 

✓ Crearea condițiilor pentru o piață a muncii flexibilă, în care oferta de muncă este 

adaptată permanent cerințelor angajatorilor și promovarea accesului egal la serviciile 

sociale și de sănătate de calitate. 

✓ Dezvoltarea sectorului educațional, promovarea educației formale și non-formale și a 

unui stil de viață sănătos. 

✓ Modernizarea / dotarea unităților de interes public cu infrastructură actualizată de 

internet și telecomunicații. 

✓ Promovarea și valorificarea resurselor turistice ale zonei. 

✓ Dezvoltarea capacității administrative. 

✓ Dezvoltarea infrastructurii culturale și valorificarea moștenirii culturale și istorice 

existente la nivelul localității. 

✓ Îmbunătățirea continuă a relațiilor internaționale și dezvoltarea parteneriatelor intra – 

regionale și inter – regionale. 
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II. CONTEXTUL DE DEZVOLTARE – EUROPEAN ȘI NAȚIONAL 

1. Contextul European 

În ultimii ani, lumea a devenit din ce în ce mai marcată de tulburări, complexă și 

supusă unor schimbări rapide. Această stare, de fapt, aduce cu sine atât oportunități, cât și 

provocări. În acest sens, Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze rolul în acest mediu 

în schimbare.  

Bazându-se pe un buget de 373 de miliarde euro în angajamente pentru perioada 

2021-2027, politica de coeziune are, din perspectiva investițiilor, capacitatea de a contribui la 

eliminarea decalajelor, reducerea disparităților economice și la stimularea redresării în urma 

efectelor generate de pandemia COVID-19.  

Resursele vor fi direcționate în continuare către regiunile care au cea mai mare nevoie 

de investiții pentru a recupera decalajul în raport cu restul UE.  

În contextul crizei generate de pandemia COVID-19, investițiile multianule prevăzute 

de pachetul de coeziune pentru perioada 2021-2027 și concentrarea majorității resurselor 

asupra țărilor și regiunilor mai slab dezvoltate va avea ca efect scontat atenuarea efectelor 

sociale și economice pe termen lung ale pandemiei, contribuind, totodată, la buna funcționare 

a pieței unice, fiind o legătură puternică, directă între UE și regiunile și orașele sale. 

Astfel, se propune ca investițiile politicii de coeziune în perioada 2021-2027 să se 

axeze pe cinci obiective investiționale după cum urmează: 

 OP1 - Europă mai inteligentă (cercetare-dezvoltare-inovare, digitalizare, 

transformare economică inovatoare și inteligentă și sprijinirea întreprinderilor mici și 

mijlocii); 

 OP2 - Europă mai verde (aspecte ce privesc Mediul, Energia și Mobilitatea urbană: 

fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în 

tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 

climatice); 

 OP3 - Europă conectată (aspecte ce privesc Transportul și Broadband: cu rețele 

strategice de transport și digitale); 

 OP4 - Europă mai socială (aspecte ce privesc Educația, pentru realizarea pilonului 

european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a 

învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul 

de sănătate); 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 11 

 

 OP5 - Europă mai apropiată de cetățenii săi (aspecte ce privesc Dezvoltarea 

regională și locală prin: sprijinirea dezvoltării sustenabile și integrate a zonelor 

urbane, rurale și de coastă locale).  

 

Imagine nr. 1: Obiective Principale de Politică ale UE pentru perioada 2021-2027 

Sursa: www.ec.europa.eu 

 

Investițiile și direcțiile de dezvoltarea specifice Uniunii Europene sunt în linie cu 

concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, prin documentul politic 

intitulat “Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare 

Durabilă“ asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă. 

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) din Agenda 2030 pentru Dezvoltare 

Durabilă a Organizației Națiunilor Unite sunt strâns legate între ele și concepute pentru a fi 

indivizibile, motiv pentru care integrarea acestora în acțiunile întreprinse de toți actorii este 

esențială pentru aplicarea cu succes a acestora pe teren.  

Îmbunătățirea sinergiei și coerenței între politici și dezvoltarea unui cadru de 

reglementare financiar și comportamental care să faciliteze transpunerea acestora în realitate 

este absolut necesară.  

 

http://www.ec.europa.eu/
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Imagine nr. 2: Obiectivele de dezvoltare durabilă 

Sursa: www.ec.europa.eu 

 

Statele membre ale UE ocupă deja primele locuri în privința punerii în aplicare a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Cu toate acestea, nicio țară din lume nu a atins 

toate obiectivele convenite și, la o analiză mai atentă a performanței UE privind obiectivele 

de dezvoltare durabilă (ODD), se observă că UE trebuie să facă în continuare eforturi pe toate 

fronturile, motiv pentru care atât aceasta, cât și Statele Membre se angajează să atingă aceste 

obiective de dezvoltare durabilă prin cele 5 obiective investiționale asumate pentru perioada 

2021-2027.   

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este structurată pe cei trei piloni ai 

dezvoltării durabile: economic, social și de mediu. 

În mai 2018 Comisia Europeană a publicat propunerea privind Pachetul legislativ 

privind Politica de Coeziune (PC) 2021-20271. Acesta cuprinde: 

 Regulamentul privind prevederile comune (CPR); 

 
1 Pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027 

https://ec.europa.eu/info/publications/regional-development-and-cohesion_en     

http://www.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/publications/regional-development-and-cohesion_en
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 Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 

de coeziune (FC); 

 Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

 Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

 Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). 

Ca urmare a evaluării implementării la nivelul UE a Agendei 2030 pentru dezvoltare 

durabilă, în data de 18 octombrie 2018, Consiliului European a emis un nou set de concluzii2: 

„12. UE și statele sale membre își mențin angajamentul ferm față de Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă și față de punerea în aplicare a acesteia. Consiliul European 

salută intenția Comisiei de a publica, în 2018, documentul său de reflecție, care ar trebui 

să deschidă calea către adoptarea în 2019 a unei strategii cuprinzătoare de punere în 

aplicare”. 

În cadrul președinției României la Consiliul UE (ianuarie 2019 - iunie 2019), Grupul 

de lucru pentru Agenda 2030 de la nivelul acestei instituții a obținut progrese importante în 

ceea ce privește implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă la nivel european. 

Adoptarea Concluziilor Consiliului UE „Către o Europă tot mai sustenabilă până în 

2030”3 este una dintre cele mai importante realizări. Cele 27 de articole reafirmă 

angajamentul Uniunii Europene pentru Agenda 2030 și schițează un cadru prin care poate fi 

implementată. Concluziile Consiliului UE au fost incluse și în discuțiile ce au stat la baza 

Agendei strategice a Comisiei Europene, care cuprinde o parte importantă dedicată 

dezvoltării durabile. 

 

Pactul Ecologic European (European Green Deal) 

O altă direcție mare de politică setată la nivel european este dată de Pactul Ecologic 

European (European Green Deal), care propune o nouă strategie de creștere, având drept 

scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, 

competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe 

emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de 

utilizarea resurselor. 

 
2 Concluziile Consiliului European din 18 octombrie 2018 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2018/10/18/20181018-european-council-conslusions/     
3 Concluziile Consiliului UE Către o Europă tot mai sustenabilă până în 2030 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/sustainable-development-council-adopts-

conclusions/     

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/18/20181018-european-council-conslusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/18/20181018-european-council-conslusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/sustainable-development-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/sustainable-development-council-adopts-conclusions/
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Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul 

natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor 

legate de mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și 

favorabilă incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, 

industriilor și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. 

Pactul ecologic european este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene de 

punere în aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă. 

Pactul are următoarele obiective: 

1. Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050 

2. Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri accesibile 

3. Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară  

4. Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere 

energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor  

5. Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă  

6. „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, 

sănătos și ecologic  

7. Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității 

8. Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice 

 

Planul de Investiții pentru o Europă Durabilă 

Uniunea Europeană este hotărâtă să devină, până în 2050, primul bloc continental care 

să fie neutru din punct de vedere climatic. Pentru aceasta este nevoie de investiții 

semnificative atât din partea UE și a sectorului public național, cât și din partea sectorului 

privat. Planul de Investiții pentru Pactul Ecologic European – Planul de Investiții pentru o 

Europă Durabilă va mobiliza investiții publice și va contribui la deblocarea de fonduri 

private prin intermediul unor instrumente financiare ale UE, în special InvestEU, ceea ce ar 

duce la investiții în cuantum de minimum o mie de miliarde de euro. 

Planul de Investiții pentru Pactul Ecologic European va mobiliza fonduri UE și va 

crea un cadru favorabil care să faciliteze și să stimuleze investițiile publice și private necesare 

pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, verde, competitivă și 
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incluzivă. Venind în completarea altor inițiative anunțate în cadrul Pactului Ecologic, planul 

se bazează pe trei dimensiuni: 

• Finanțare: mobilizarea, în următorul deceniu, a unui cuantum de minimum o mie de 

miliarde de euro reprezentând investiții durabile. Cea mai mare proporție de până 

acum de cheltuieli din bugetul UE pentru acțiuni climatice și de mediu va face 

posibilă atragerea de fonduri private, un rol-cheie urmând a fi jucat de Banca 

Europeană de Investiții. 

• Facilitare: oferirea de stimulente pentru deblocarea și redirecționarea investițiilor 

publice și private. UE va furniza investitorilor instrumente, plasând resursele 

financiare durabile în centrul sistemului financiar și va facilita realizarea de investiții 

durabile de către autoritățile publice, încurajând „înverzirea” bugetului și achizițiile 

publice ecologice și concepând modalități de a facilita procedurile de aprobare a 

ajutoarelor de stat destinate regiunilor vizate de tranziția justă. 

• Sprijin practic: Comisia va acorda sprijin autorităților publice și promotorilor 

proiectelor pentru planificarea, conceperea și executarea de proiecte sustenabile. 

 

Mecanismul pentru o Tranziție Justă 

Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic într-o manieră 

echitabilă prin care nimeni nu este lăsat în urmă este realizată prin intermediul 

Mecanismului pentru o Tranziție Justă.  

Deși toate regiunile vor avea nevoie de finanțare, iar Planul de investiții pentru Pactul 

ecologic european o va furniza, mecanismul asigură un sprijin țintit care să ajute la 

mobilizarea unui cuantum de cel puțin 100 de miliarde de euro în perioada 2021-2027 în cele 

mai afectate regiuni, în scopul de a se atenua impactul socioeconomic al tranziției. 

Mecanismul va crea investițiile necesare pentru a ajuta lucrătorii și comunitățile care se 

bazează pe lanțul valoric al combustibililor fosili. Mecanismul va suplimenta contribuția 

substanțială de la bugetul UE prin intermediul tuturor instrumentelor care sunt relevante în 

mod direct pentru tranziție. 

Mecanismul pentru o tranziție justă va consta în trei surse principale de finanțare: 

• Un Fond pentru o Tranziție Justă - care va primi fonduri noi din partea UE în 

cuantum de 7,5 miliarde de euro, care se adaugă cuantumului inclus în propunerea 

Comisiei pentru următorul buget pe termen lung al UE. Pentru a putea valorifica 
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partea din fond care le revine, statele membre vor trebui, în colaborare cu Comisia, să 

identifice teritoriile eligibile prin intermediul unor planuri teritoriale specifice privind 

tranziția justă. Statele membre vor trebui, de asemenea, să se angajeze să aloce, pentru 

fiecare euro din Fondul pentru o tranziție justă, fonduri din Fondul european de 

dezvoltare regională și din Fondul social european plus și să furnizeze resurse 

naționale suplimentare. Efectul cumulat va consta în finanțare în cuantum de 30-50 de 

miliarde de euro, care va mobiliza și mai multe investiții. Fondul va furniza în 

principal granturi regiunilor. De exemplu, va sprijini lucrătorii în dobândirea de 

abilități și competențe pentru viitoarea piață a forței de muncă și va ajuta IMM-urile, 

startup-urile și incubatoarele de afaceri să creeze noi oportunități economice în aceste 

regiuni.  

• O schemă specifică pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU, pentru mobilizarea de 

investiții în cuantum de până la 45 de miliarde de euro. Această schemă va încerca să 

atragă investiții private, inclusiv în energie și transporturi durabile, care să aducă 

beneficii regiunilor respective și să ajute economiile acestora să găsească surse noi de 

creștere.  

• Un mecanism de împrumut pentru sectorul public, în colaborare cu Banca 

Europeană de Investiții, cu garanții de la bugetul UE, pentru mobilizarea unor 

investiții de 25-30 de miliarde de euro. Mecanismul va fi folosit pentru împrumuturi 

acordate sectorului public, de exemplu în sectorul rețelelor de încălzire centralizată și 

în cel al renovării clădirilor.  

Mecanismul pentru o tranziție justă vizează mai mult decât finanțarea: prin 

intermediul unei platforme dedicate tranziției juste, Comisia va furniza asistență tehnică 

statelor membre și investitorilor și se va asigura că sunt implicate comunitățile afectate, 

autoritățile locale, partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale. Mecanismul pentru o 

tranziție justă va include un cadru de guvernanță puternic, axat pe planuri teritoriale specifice 

privind tranziția justă. 

La acest mecanism se adaugă și măsura de „înverzire” a bugetelor naționale și 

trimiterea unor semnale de preț corecte. 

Bugetele naționale joacă un rol esențial în procesul de tranziție. O mai mare utilizare a 

instrumentelor care permit integrarea preocupării pentru mediu în procesul de stabilire a 

bugetelor va contribui la redirecționarea investițiilor publice, a consumului și a taxării către 
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prioritățile ecologice, nu către subvenții care au efecte nefaste pentru mediu. Comisia va 

colabora cu statele membre pentru a verifica și a stabili practicile de „înverzire” a bugetelor. 

Reformele fiscale bine concepute pot stimula creșterea economică și reziliența la 

șocurile climatice și pot contribui la construirea unei societăți mai echitabile și la asigurarea 

unei tranziții echitabile. Aceste reforme au un rol direct, întrucât trimit semnale de preț 

corecte și oferă stimulente adecvate pentru comportamentul durabil al producătorilor, al 

utilizatorilor și al consumatorilor. La nivel național, Pactul Ecologic European va crea 

contextul pentru instituirea unor ample reforme fiscale, pentru eliminarea subvențiilor pentru 

combustibilii fosili, pentru deplasarea presiunii fiscale dinspre forța de muncă spre poluare și 

pentru luarea în calcul a considerentelor sociale. 

 

Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027  

PADR va continua să vizeze dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, sectorului 

alimentar și a zonelor rurale, prin intermediul Fondului European pentru Garantarea Agricolă 

(FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR). 

FEGA și FEADR contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale: 

• promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care 

garantează securitatea alimentară;  

• stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și 

contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;  

• consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale. 

 

Obiectivele generale sunt completate de obiectivul transversal al modernizării 

sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a 

digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri. 

De asemenea, în regulament sunt propuse următoarele obiective specifice: 

• sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în 

vederea îmbunătățirii securității alimentare;  

• îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea 

unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;  

• îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric; 
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• contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor 

climatice și la adaptarea la acestea;  

• promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse 

naturale precum apa, solul și aerul; 

• contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice 

și conservarea habitatelor și a peisajelor;  

• atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele 

rurale; 

• promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii 

sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a 

silviculturii sustenabile;  

• îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare 

la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la 

deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor. 

 

Politica Agricolă Comună 2021-2027  

În baza propunerilor legislative ale Comisiei Europene de la data de 1 iunie 2018 

privind politica agricolă comună (PAC) pentru perioada 2021-2027, care vor actualiza 

politica agricolă comună, astfel încât aceasta să ajute și mai mult agricultorii și zonele rurale 

în anii care vin, PAC este așteptată să reacționeze mai bine la provocările actuale și viitoare, 

continuând, în același timp, să sprijine nevoile acute ale fermierilor europeni. 

Ca urmare a negocierilor dintre Consiliul UE și Parlamentul European, data de 

începere provizorie a reformei PAC propuse a fost amânată până la data de 1 ianuarie 2023.  

În urma alocării fondurilor PAC pentru perioada 2021-2027 din bugetul pe termen 

lung al UE, s-a convenit asupra unui regulament de tranziție pentru anii 2021 și 2022. 

Regulamentul de tranziție va extinde majoritatea normelor PAC care au fost în vigoare în 

perioada 2014-2020, dar va adăuga în același timp noi elemente pentru a include obiective de 

mediu mai ambițioase și pentru a asigura o tranziție lină către viitorul cadru PAC, așa cum 

este prevăzut în propunerile Comisiei. 
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Propunerile Comisiei vizează promovarea unui sector agricol durabil și competitiv, 

care să poată contribui în mod semnificativ la Pactul Verde European, în special în ceea ce 

privește Strategia „De la fermă la consumator” și Strategia privind biodiversitatea.  

 

Propunerile se concentrează în special pe: 

• asigurarea unui viitor economic stabil și corect pentru agricultori; 

• stabilirea unor ambiții mai mari pentru acțiunile legate de mediu și de climă; 

• păstrarea agriculturii în inima societății europene. 

 

Pentru atingerea acestor obiective ample, Comisia Europeană a stabilit 9 obiective 

punctuale: 

 

Imagine nr. 3: Obiectivele Comisiei Europene 

Sursa: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-

cap_ro 

 

În PAC 2021-2027, se va pune accent pe susținerea formelor asociative din sectorul 

agricol, în principal organizațiile de producători. 4  

 

 
4 https://fermierinromania.ro/pac-2021-2027-135-miliarde-euro-mai-mult-cu-102-pentru-platile-

directe-in-agricultura/  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro
https://fermierinromania.ro/pac-2021-2027-135-miliarde-euro-mai-mult-cu-102-pentru-platile-directe-in-agricultura/
https://fermierinromania.ro/pac-2021-2027-135-miliarde-euro-mai-mult-cu-102-pentru-platile-directe-in-agricultura/
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2. Contextul Național 

Planul național de dezvoltare reprezintă un concept specific politicii europene de 

coeziune economică și socială, care urmărește dezvoltarea echilibrată a membrilor Uniunii, 

prin diminuarea disparităților de dezvoltare între statele membre și regiunile comunitare, fiind 

susținută de instrumentul financiar numit Fonduri Structurale.  

La nivel național, obiectivele și direcțiile de dezvoltare setate la nivelul Uniunii 

Europene sunt implementate prin intermediul Programului Național de Reformă (PNR)5. 

Acesta constituie o platformă-cadru pentru definirea măsurilor de reformă care să răspundă 

priorităților stabilite la nivelul UE, Recomandărilor Specifice de Țară și anumitor provocări 

identificate de COM în analizele sale anuale, denumite Rapoarte de țară. 

Programul Național de Reformă este elaborat în conformitate  cu orientările COM și cu 

prioritățile stabilite prin Strategia Anuală privind Creșterea Durabilă (ASGS), fiind luate în 

considerare atât Recomandările Specifice de Țară  (RST), cât și Raportul de țară privind 

România. 

ASGS reprezintă documentul strategic prin care Comisia Europeană propune 

prioritățile UE și ale statelor membre în materie de politică economică și de ocupare a forței 

de muncă pentru următoarele 12 luni. 

Planul Național de Reformă prezintă următoarele 8 obiective : 

1. Ocuparea forței de muncă 

2. Cercetare, dezvoltare, inovare (CDI) 

3. Mediu și schimbări climatice 

4. Surse regenerabile de energie 

5. Eficiență energetică 

6. Părăsirea timpurie a școlii 

7. Educația terțiară 

8. Incluziunea socială și combaterea sărăciei  

În ceea ce privește poziția României la viitoarea PAC, aceasta este detaliată 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”. 

 
5 https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/ANEXA-5.pdf  

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/ANEXA-5.pdf


STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 21 

 

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 urmărește apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din 

acel an al ţărilor membre ale U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 

ale Agendei 2030. 

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind 

dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un 

program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care 

promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social și 

mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate și cele aflate în 

curs de dezvoltare. 

În materie de dezvoltare regională a teritoriului național, Planul Național de Amenajare 

a Teritoriului (PATN), reprezintă suportul dezvoltării complexe și durabile, reprezentând 

totodată contribuția specifică a țării noastre la dezvoltarea spațiului european și premisa 

înscrierii în dinamica dezvoltării economico-sociale europene. 

În ceea ce privește arhitectura Programelor Operaționale 2021-2027 pentru perioada 

2021-2027 la nivelul României, se propune următoarea arhitectură a programelor 

operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național6: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

2. Programul Operațional Transport (POT)  

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)  

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  

5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)  

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)  

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (POR)  

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)  

 
6 Perioada 2021-2027 (gov.ro)  

http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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III. REGIUNEA DE DEZVOLTARE VEST 

Regiunea Vest este una dintre cele 

opt (nivel NUTS-2) regiuni de dezvoltare 

din România, ce au fost stabilite în 1998 

pentru a coordona dezvoltarea regională în 

timpul aderării țării la Uniunea Europeană.  

Situată în extremitatea vestică a 

României, Regiunea Vest se învecinează 

cu Ungaria prin granița de vest și cu 

Serbia în partea de sud-vest. 

Regiunea Vest se învecinează în partea de nord cu Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, 

în partea de est cu Regiunea Centru și în partea de sud și sud-est cu Regiunea de dezvoltare 

Sud Vest a României. 

Regiunea Vest este formată din patru județe – Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și 

Timiș – și cuprinde 12 municipii, 30 orașe și 281 comune. 

 

Cu o suprafață de 32,034 km2, Regiunea de Dezvoltare Vest reprezintă 13.42% din 

suprafața totală a României, clasându-se pe locul 6 la nivel național.  

Deși, Regiunea Vest este relativ nou creată, trei din cele patru județe ale acesteia (cu 

excepția județului Hunedoara) împreună cu mici părți din Serbia și Ungaria fac parte din 

regiunea istorică Banat. Identitatea culturală distinctă a regiunii Banat, caracterizată din punct 

de vedere istoric prin modernitatea sa relativă și multiculturalismul său, a conturat îndelung 

calea de dezvoltare a regiunii și continuă să o contureze și în prezent. 

Câmpia Banatului, ce alcătuiește jumătatea de vest a Regiunii de Vest, cuprinde teren 

agricol bogat ce a sprijinit diverse activități agricole, inclusiv producția de cereale, 

horticultură și producția animală. Cu toate acestea, partea din suprafața de teren a regiunii ce 
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este folosită pentru agricultură este cea mai mică dintre toate regiunile din România. Aceasta 

este parțial o funcție a topografiei regiunii, însă poate reflecta și faptul că, după aderare, 

investitorii (în principal străini) au cumpărat suprafețe semnificative de teren agricol, în 

special în partea de vest și de sud a Județului Timiș, multe dintre acestea nefiind cultivate. 

 Părțile montane din estul și sudul regiunii au avut odinioară rezerve considerabile de 

cărbune, în special în jurul Văii Jiului din capătul sudic al Județului Hunedoara, care au 

alimentat dezvoltarea industriei miniere și metalurgice din Hunedoara și Caraș-Severin. 

Acestea au fost completate de minerale neferoase, înspre nord în jurul localității Brad. Deși 

mineritul este important, în continuare, în regiune, chiar și minele de cărbuni rămase fac 

eforturi pentru a rămâne viabile din punct de vedere economic.  

Aceste resurse naturale au stabilit, totuși, baza industrială și comercială a regiunii, ce 

a contribuit, de-a lungul timpului, la resursele de infrastructură de care beneficiază regiunea 

în prezent. De exemplu, uzinele metalurgice ce au apărut prima dată în Reșița din sectorul 

cărbunelui la sfârșitul secolului 18, au facilitat industrializarea în întreaga regiune Banat, 

dând naștere industriei construcțiilor și industriei metalurgice. Aceasta este răspunzătoare 

parțial pentru crearea în Regiunea Vest a uneia dintre cele mai dense rețele feroviare din țară. 

Iar împreună cu competitivitatea sectorului agricol din Vest, a ajutat la facilitarea dezvoltării 

centrelor urbane precum Timișoara și Arad. 

Timişoara, „capitala" Regiunii Vest, a devenit în ultimii ani, graţie şi Aeroportului 

Timişoara Traian Vuia, cel mai mare aeroport regional din interiorul triunghiului Budapesta-

Bucureşti – Belgrad, o locație foarte bine conectată din punct de vedere al liniilor de zbor 

către 20 de destinații din Europa. 

Legăturile tradiţionale cu Europa Centrală, exprimate şi în situarea Regiunii pe 

coridoarele pan-europene IV şi VII de transport şi infrastructura de transport în plin proces de 

modernizare şi de adaptare la standardele europene constituie un punct avantajos nu numai 

pentru investitorii interesaţi de exploatarea resurselor locale din Regiunea Vest, dar şi pentru 

cei care vor să utilizeze Regiunea Vest ca nod logistic major pentru asamblarea de produse şi 

exportul de produse către pieţele din Europa Centrală, dar şi către alte pieţe. 
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 În acest sens, Regiunea Vest poate fi foarte atrăgătoare pentru investitorii care vor să 

reducă costurile asociate cu transportul şi asamblare bunurilor importate din zona Asia-

Pacific pentru pieţele din Europa Centrală şi de Est. 

Dezvoltarea Regiunii Vest a fost influenţată şi continuă să fie susţinută de 

importantele resurse naturale existente în această regiune cu relief divers, care cuprinde 

deopotrivă câmpiile deosebit de fertile din partea de apus a judeţelor Timiş şi Arad, zonele 

colinare cu importante resurse minerale, precum şi un segment important al Carpaţilor 

Meridionali şi Occidentali, care include unul dintre cele mai importante parcuri naturale din 

Europa, Parcul Național Retezat. 

 Cu toate că Regiunea de dezvoltare Vest este bogat înzestrată, în prezent resursele 

naturale ale regiunii nu sunt puse în valoare pe deplin. 

 

III.1. Cadrul natural 

• Relief 

Regiunea Vest se caracterizează printr-un relief variat şi armonios distribuit în zone 

de munte, deal şi câmpie, care coboară în trepte de la est spre vest, altitudinea maximă fiind 

de 2519 m în Vârful Mândra, Munții Parâng, județul Hunedoara, iar altitudinea minimă de -

62 m în zona Moldova Nouă. 

Sectorul montan al regiunii este reprezentat de unităţi montane aparţinând Carpaţilor 

Meridionali şi Carpaţilor Occidentali şi predomină în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, 

unde munţii ocupă circa 65% din suprafaţa totală.  

Astfel, Carpaţii Meridionali sunt prezenţi în judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin, în 

timp ce Munţii Banatului apar numai în judeţul Caraş-Severin. La interferenţa judeţelor 

Timiş, Hunedoara şi Caraş-Severin se individualizează Munţii Poiana Ruscă. Unitatea cea 

mai importantă a Carpaţilor Occidentali – Munţii Apuseni – este reprezentată prin subunităţi 

montane în judeţele Hunedoara şi Arad. 

Sectoarele de deal sunt incluse Dealurilor Banatului şi Crişanei, subunitate a 

Dealurilor de Vest. Dealurile Crişene fac tranziţia între Munţii Apuseni şi Câmpia Crişurilor, 

având un caracter piemontan şi o altitudine medie de 200-300 m. 
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Zonele de câmpie din Regiunea Vest aparţin Câmpiei de Vest, care face parte din 

Marea Câmpie a Tisei şi predomină în judeţele Timiş şi Arad. Câmpia de Vest are aspectul 

unei fâşii înguste de 15-75 km cu intrânduri în zona colinară de la est sau prezentând contact 

direct cu munţii, cum este cazul contactului dintre Munţii Zarandului şi Câmpia Aradului. 

 

• Hidrografie 

 Sub aspect hidrografic, remarcăm existenţa unor reţele de suprafață importante ce 

aparţin bazinelor Mureşului, Crişului Alb, Crişului Negru, Begăi, Timişului, Caraşului, Nerei, 

Cernei şi Jiului. 

Este de remarcat faptul că toate cursurile de ape ale regiunii sunt afluente fluviului 

Dunărea, care reprezintă cel mai mare curs de apă din Regiunea Vest și care intră în ţară la 

Baziaş şi parcurge pe teritoriul României o distanţă de 1075 km. Se consideră că la Baziaş 

începe sectorul de defileu carpatic al Dunării, cu o lungime de 315 km, între Munţii Locvei şi 

Munţii Almăjului, pe de o parte şi Podişul Stara Planina din Serbia, pe de altă parte. 

Construirea barajului Porţile de Fier I a modificat substanţial aspectul defileului, 

datorită ridicării apelor fluviului cu circa 28 m. Lacul de acumulare rezultat are o suprafață de 

aproximativ 700 km2 şi un volum de apă de 12 km3. 

Un aspect important este cel al existenţei unui mare număr de lacuri naturale, situate 

în special în zonele montane ale regiunii. Cele mai semnificative sunt lacurile carstice, în 

speță: Lacul Dracului (în Cheile Nerei) şi Ochiul Beiului (Beuşniţa), Lacul Coronini toate în 

Munţii Aninei şi lacurile glaciare.  

De altminteri, Regiunea Vest se remarcă prin existenţa a numeroase lucrări 

hidrotehnice şi de hidroamelioraţie, cum ar fi: canale, diguri, baraje, sisteme de desecare. 

În urma acestor lucrări hidrotehnice de anvergură a apărut un număr însemnat de 

lacuri de acumulare, pe aproape toate râurile importante ale regiunii (Porţile de Fier (Dunăre), 

Gozna, Văliug, Secu, Bârzava (Bârzava), Trei Ape, Hitiaş (Timiş), Poiana Mărului (Bistra 

Mărului), Surduc (Gladna), Herculane şi Valea lui Iovan (Cerna), Taria (Taria), Teliuc sau 

Cinciş (Cerna hunedoreană), Valea de Peşti (Jiu), Gura Apelor, Haţeg (Râul Mare), Pogăniş 

(Pogăniş), Tauţ (în bazinul Cigherului), Pădureni). 
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• Apele subterane  

Apele subterane ale judeţului Arad, se caracterizează printr- un debit bogat şi prin 

situarea pânzei freatice, în general, la mică adâncime (peste 2/3 din Câmpia Aradului are ape 

subterane la mai puţin de 3 m adâncime).  

După conţinutul chimic, apele din limitele judeţului Arad pot fi incluse în următoarele 

categorii: 

* izvoare termale bicarbonatate- sulfatate din zona aferentă bazinului Crişurilor, a 

căror geneză este legată de prezenţa unui sistem de falii (apele carbogazoase 

alcaline de la Moneasa); 

* izvoare carbogazoase feruginoase în Dealurile Lipovei; 

* izvoare bicarbonatate calcice termale, carbogazoase şi sulfuroase sodice din zona 

Mureşului legate de prezenţa formaţiunilor vulcanice neogene din zonă. 

Conul aluvionar al Mureşului este cunoscut astăzi ca fiind cea mai mare 

hidrostructură din România, care a permis construirea uneia din cele mai mari captări de ape 

subterane din țară, cea a Aradului, care acoperă cca. 25 % din totalul rezervelor de apă. De 

asemenea, conul de dejecţie al Crişului Alb are un bun potenţial şi rezolvă problemele apei 

potabile pentru o serie de localităţi. 

În spaţiul Hidrografic Banat din judeţul Caraş-Severin au fost identificate, 

delimitate şi descrise, în ultimii ani, un număr de 20 de corpuri de apă subterane, din care 19 

corpuri pentru freatic, un corp de apă pentru adâncime şi un corp de apă GW-ROMU 20 ce 

cuprinde o mică parte din bazinul inferior al râului Mureş.  

Județul Hunedoara dispune de o bogată rețea de ape care asigură necesitățile de 

alimentare cu apă potabilă și industrială. Rețeaua hidrografică este alcătuită din trei bazine 

principale, BH Mureș, BH Crișuri și BH Jiu.  

În judeţul Timiş, se regăsește B.H. BEGA-TIMIŞ, bazin cu o morfologie şi o 

structură complexă determinată de interrelaţia dintre cele două mari arii tectonic şi anume: 

orogenul carpatic şi depresiune panonică. Tot versantul Spaţiului Banat este ocupat de câmpii 
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care reprezintă partea de maximă dezvoltare a Câmpiei de Vest pe teritoriul românesc cât şi 

sectorul Sud-Est al depresiunii panonice. 

 

• Vegetația și fauna 

Din punct de vedere fitogeografic, Regiunea Vest se încadrează în două mari regiuni 

fitogeografice europene, şi anume: regiunea central-europeană şi regiunea macaronezo-

mediteraneană (subregiunea submediteraneană). 

Privitor la zonalitatea latitudinală a vegetației, menționăm faptul că cea mai mare 

parte a teritoriului Regiunii Vest se include zonei silvostepei, cu o subzonă a pâlcurilor de 

pădure de stejari mezofili, în principal cu stejar pedunculat (Quercus robur) la nord de Mureş; 

o subzonă a pâlcurilor de pădure de stejari submezofili-termofili cu stejar pufos (Quercus 

pubescens), în zonele de câmpie joasă şi o subzonă a pâlcurilor de pădure de stejari 

submezofili-termofili cu cer (Quercus cerris)şi gârniţă (Quercus frainetto). 

O caracteristică importantă a repartiţiei vegetaţiei este zonalitatea altitudinală. Astfel, 

vegetaţia se desfăşoară diferenţiat pe mai multe etaje altitudinale: 

o Etajul nemoral (al pădurilor de foioase) desfăşurat între 300- 400m şi 1200-

1400m 

o Etajul boreal (al pădurilor de molid) extins între 1200-1400m şi 1600-1800m 

o Etajul subalpin (sau al jneapănului) întâlnit între 1600-1800m şi 2000-2200m 

o Etajul alpin prezent la altitudini de peste 2000-2200m 

La nivelul Regiunii Vest se întâlnesc 20 de specii de plante rare, periclitate şi 

endemice, care necesită măsuri de conservare. Dintre acestea se pot aminti câteva: pinul 

negru de Banat, zâmbrul, tisa, floarea de colţ, narcisa, ghinţura galbenă, cornaciul, ghiocelul, 

crucea voinicului și arnica. 

În ceea ce privește fauna, prin varietatea, bogăţia şi originalitatea ei, fauna acestei 

regiuni prezintă o importanţă deosebită şi reprezintă totodată pentru multe specii limita 

nordică a arealului de răspândire. 
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 Diversitatea mare de elemente se datorează în primul rând varietăţii biotopurilor, 

ceea ce a determinat existenţa, în regiune, a numeroase specii de câmpie joasă şi chiar de 

stepă, de zăvoaie, precum şi numeroase elemente caracteristice zonelor colinare şi regiunilor 

carstice şi montane. 

Această regiune este una dintre puţinele din țară unde poate fi observată o diversitate 

de elemente rare şi unde pe o suprafață restrânsă pot fi întâlnite un număr mare de specii de 

păsări care pot fi: oaspeţi de iarnă sau de vară, specii de pasaj sau sedentare. 

În ceea ce priveşte speciile de peşti, apele din regiune conferă condiţii optime 

dezvoltării lipanului (Tymallus tymallus) şi mrenei (Barbus barbus) în sectorul montan şi 

colinar, a crapului (Cyprinus carpio) şi cleanului (Leuciscus cephalus) în sectorul de câmpie. 

Fauna de reptile este reprezentată prin elemente termofile, multe dintre acestea fiind 

însă vulnerabile şi rare aşa cum sunt: şopârla de ziduri (Lacerta muralis), broasca ţestoasă de 

apă (Emys orbicularis), broasca ţestoasă de uscat (Testudo hermanni), vipera cu corn (Vipera 

ammodytes ammodytes), ultimele două fiind de origine mediteraneană şi având ca areal de 

răspândire Munţii Banatului şi sud-vestul Carpaţilor Meridionali. 

Dintre speciile protejate de păsări se pot aminti: stârcul cenuşiu sau bâtlanul (Ardea 

cinerea), stârcul roşu (Ardea purpurea), stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), buhaiul de 

baltă (Botaurus stellaris), egreta mare (Egretta alba), egreta mică (Egretta garzetta), codalbul 

(Haliaetus albicilla), Ardeola ralloides, Ixobrychus minutus. 

Mamiferele de interes comunitar, întâlnite la nivelul Regiunii Vest sunt: pisica 

sălbatică (Felis silvestris), râsul (Lynx lynx), ursul (Ursus arctos), lupul (Canis lupus), vidra 

(Lutra lutra), capra neagră (Rupicapra rupicapra), liliacul mare cu bot ascuţit (Myotis 

myotis), liliacul lui Blasius (Rhynolophus blassi), liliacul lui Mehelyi (Rhynolophus 

mehelyi), liliacul mare cu nas de potcoavă (Rhynolophus ferrumequinum), liliacul cu nas de 

potcoavă (Rhynolophus hipposideros), liliacul mediu cu nas de potcoavă (Rhynolophus 

euryale). 
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• Clima 

Regiunea Vest prezintă câteva trăsături climatice care o individualizează între 

regiunile ţării. Aşezarea geografică a regiunii, precum şi varietatea formelor de relief 

determină caracteristicile majore ale climatului, dar şi nuanţele locale ale acestuia. 

Cea mai mare parte a Regiunii Vest cade sub incidenţa climatului temperat 

continental de tranziţie, cu influenţe submediteraneene. Limita influenţelor submediteraneene 

urmăreşte linia care începe la nord de Nădlac şi continuă pe la Semlac, Periam, Giarmata, 

Recaş, la sud de Lugoj, Caransebeş, traversează Muntele Mic, Ţarcu, Godeanu şi ajunge până 

la izvoarele Cernei. Toate unităţile fizico-geografice aflate la nord de limita descrisă aparţin 

climatului continental de tranziţie, cu influenţe oceanice. 

Temperatura medie multianuală oscilează între 10℃ și 12℃, cu valori mai ridicate în 

Câmpia de Vest şi de-a lungul Dunării. 

În ceea ce priveşte temperatura medie anuală de vară (iulie), aceasta are valori 

diferenţiate în regiune astfel: în unităţile Câmpiei de Vest, izoterma de vară are valori medii 

de 21℃ - 23°C, în zona Dealurilor de Vest şi a munţilor mai scunzi din Munţii Banatului 

(Munţii Dognecei, Munţii Aninei, Munţii Locvei) izoterma de vară înregistrează valori de 

18℃ - 21°C, în vreme ce zona montană înaltă (Carpaţii Meridionali, Munţii Semenic, Munţii 

Poiana Ruscă, Masivul Găina) se caracterizează prin valori termice de vară de sub 18° C. 

Temperatura medie anuală de iarnă (ianuarie) cunoaşte şi ea variaţii spaţiale. Astfel, 

iernile cele mai blânde, cu o izotermă de -1℃ - +1°C, se înregistrează în sudul şi centrul 

Câmpiei Timişului, de-a lungul văii Timişului şi parţial a Begăi. Ierni călduţe (-1℃ - -3°C) 

sunt specifice celorlalte unităţi de câmpie, a celor de deal şi de munţi joşi, iar iernile relativ 

reci (-3℃ - -5°C) caracteristice zonelor montane mijlocii (sub 1500 m altitudine). Izoterma 

de iarnă cea mai scăzută (sub - 5°C) și este caracteristică crestelor muntoase înalte din 

Carpaţii Meridionali (Munţii Retezat, Munţii Godeanu, Munţii Parâng, Munţii Ţarcu). 

Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor este un indicator climatic important 

pentru caracterizarea climatică a regiunii. Cantităţile relativ mari de precipitaţii se datorează 

influenţelor oceanice, vestice, dar şi celor submediteraneene.  

Cantităţile relativ mari de precipitaţii se datorează influenţelor oceanice, vestice, dar 

şi celor submediteraneene. În zona de câmpie, media multianuală a precipitaţiilor depăşeşte 
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600 mm în partea sudică şi estică (Timişoara 631 mm, Lipova 623 mm) şi chiar 700 mm la 

contactul cu unitatea deluroasă (Făget 737 mm). Interesant de remarcat este faptul că optimul 

pluviometric se situează la altitudini medii (1200 – 1600 m), mai ales dacă versanţii au 

expoziţie vestică, şi au tendinţa de scădere la înălţimi mai mari. Astfel, dacă la staţia Semenic 

(1400 m) se înregistrează valori de 1259 mm, pe Vf. Ţarcu (2190 m) acestea se ridică doar la 

1151 mm.  

Regimul precipitaţiilor se remarcă prin existenţa a două maxime pluviometrice 

anuale, datorită influenţelor submediteraneene: un maxim principal în mai–iunie şi unul 

secundar în lunile de toamnă, în octombrie–noiembrie. 

 

• Resursele solului 

Din punct de vedere pedogeografic, Regiunea Vest se include în regiunea carpatică şi 

în regiunea banato-crişană.  

Toate clasele de soluri sunt bine reprezentate în regiune, prezentând şi o etajare 

altitudinală. Astfel, Câmpiei Banato-Crişene îi sunt specifice molisolurile şi pe arii mai 

restrânse vertisolurile. În Dealurile Banatului şi Crişanei s-au dezvoltat solurile din clasa 

argiluvilosuri şi cambisoluri. În Munţii Carpaţi se întâlnesc spodosoluri la altitudini de peste 

1500-1600m şi umbrisoluri la altitudini mijlocii (1000- 1400m) şi mari (peste 1800 m). În 

depresiunile intra- şi submontane sunt caracteristice argiluvisolurile, cambisolurile şi solurile 

hidromorfe. În sectoarele joase, slab drenate ale Câmpiei Banato-Crişene şi în luncile şi 

terasele unor râuri se întâlnesc soluri hidromorfe, halomorfe, soluri organice şi soluri 

neevoluate.Munților Carpaţi le sunt specific spodosoluri la altitudini de peste 1500-1600m şi 

umbrisoluri la altitudini mijlocii (1000- 1400m) şi mari (peste 1800 m).  

Molisolurile, datorită conţinutului ridicat de humus, sunt cele mai fertile soluri pentru 

cultura plantelor. Răspândirea mare a acestui tip de soluri în Regiunea Vest, cât şi fertilitatea 

ridicată a acestuia a transformat Câmpia Banato-Crişană în cea de-a doua mare zonă agricolă 

a ţării. 
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III.2. Infrastructura de transport 

 Regiunea Vest este traversată de două din cele trei coridoare Pan-Europene care 

intersectează România, şi anume coridorul IV: Berlin/Nurnberg – Praga – Budapesta – 

Constanţa – Istanbul – Salonic şi coridorul VII: fluviul Dunărea. 

⁎ Rețeaua de transport rutier 

 Regiunea Vest are o reţea bine dezvoltată de căi rutiere, repartizată relativ echilibrat 

în teritoriu. Regiunea are o reţea totală de drumuri publice de 11.104 km (reprezentând 

12,85% din totalul național). Dintre acestea. 2570 sunt drumuri naționale (14,37% din totalul 

național), 4636 sunt drumuri județene (13,21% din totalul național) și 3898 sunt drumuri 

comunale (11,65% din totalul național). 

Cinci drumuri europene, prezentate în harta de mai jos, traversează Regiunea Vest pe 

direcţiile nord-sud şi est-vest. Dintre acestea trei sunt încadrate ca şi drumuri europene 

principale, iar celelalte două sunt drumuri europene secundare: 

➢ Drumuri principale: 

• E 68 - intră în ţară dinspre Ungaria (Nădlac) şi face legătura prin Arad - Deva 

cu centrul ţării (Sibiu, Braşov) şi cu capitala Bucureşti. Putem considera că 

aceasta asigură o bună legătură rutieră între centrele judeţene Arad şi Deva, 

mai ales ca urmare a recentei sale modernizări. 

• E 70 - intră în ţară dinspre Serbia (Moraviţa) şi face legătura, prin Timişoara, 

cu sudul ţării şi cu capitala Bucureşti; 

• E 79 - intră în ţară dinspre Ungaria pe la Oradea (Borş) şi face legătura cu 

sudul ţării prin defileul Jiului (jud. Hunedoara). 

➢ Drumuri europene secundare: 

• E 671 - trece de la nord prin Arad şi Timişoara asigurând astfel o bună 

legătură între cele două centre judeţene, drum modernizat de curând şi ridicat 

la standarde europene; 

• E 673 - face legătura, prin Făget, între estul ţării şi Banat - Lugoj, scurtând 

legătura între Deva şi Timişoara. 
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Harta nr. 1: Drumurile europene din Regiunea Vest 

Sursa: www.adrvest.ro 

 

Infrastructura rutieră aflată în perimetrul punctelor de frontieră este în mare parte 

modernizată, necesitând doar parţial noi investiţii. Pe teritoriul Regiunii Vest există patru 

puncte rutiere de trecere a frontierei dintre Ungaria şi România, trei pe raza judeţului Arad 

(Nădlac, Turnu şi Vărşand) şi punctul Cenad-Kiszombor în judeţul Timiş. 

În ceea ce priveşte legăturile cu Serbia, la nivelul Regiunii Vest există patru treceri de 

frontieră: Jimbolia şi Moraviţa în Timiş; Naidăş şi Moldova Nouă în Caraş-Severin. 

⁎ Rețeaua de transport feroviar 

Liniile de cale ferată de folosinţă publică aflate în exploatare la sfârşitul anului 2019, 

în Regiunea Vest însumau 1888 km, reprezentând 17,54% din totalul național. 

Liniile electrificate totalizează 650 km, reprezentând 34,42% din totalul căilor ferate 

la nivelul regiunii faţă de 37,44%, cât este media naţională. 

Regiunea Vest este străbătută de trei linii internaționale convenţionale de cale ferată: 

o Bucureşti - Craiova - Timişoara - Jimbolia (electrificată până la Timişoara) 

o Bucureşti - Timişoara - Stamora – Moraviţa 

o Bucureşti - Braşov - Sibiu - Deva - Arad - Curtici, cu continuare în Ungaria, spre 

Budapesta (electrificată integral) 

http://www.adrvest.ro/
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În ceea ce priveşte colaborarea cu statele vecine Regiunii Vest, există un punct de 

trecere a frontierei, pe cale ferată, între Ungaria şi România, la Curtici, în judeţul Arad. 

De asemenea, la graniţa cu Serbia există două treceri de frontieră, pe cale ferată, 

ambele în judeţul Timiş: Moraviţa şi Jimbolia. Important pentru traficul internațional de 

marfă şi călători este faptul că liniile de mai sus sunt legate de liniile transcarpatice care 

asigură legătura cu judeţele şi regiunile învecinate: 

o Deva - Târgu Jiu - Haţeg 

o Simeria - Brad 

 

Harta nr. 2: Rețeaua feroviară din Regiunea Vest 

Sursa: www.adrvest.ro 

⁎ Rețeaua de transport aerian 

În Regiunea Vest există patru aeroporturi, unul în fiecare judeţ, iar două dintre ele 

sunt internaţionale şi incluse în reţeaua TEN-T: Aeroportul Internațional „Traian Vuia7" din 

Timişoara şi Aeroportul „Aurel Vlaicu" din Arad.  

Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timişoara este un punct de acces de 

interes regional, fiind aeroportul cel mai frecventant în triunghiul Budapesta - Beograd - 

Bucureşti.  

http://www.adrvest.ro/
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Aeroportul din Timişoara face legătura directă cu doisprezece destinaţii europene: 

Bologna, Milano, Roma, Verona, Treviso, Dortmund, Munchen, Paris, Londra, Barcelona, 

Madrid, Valencia. 

 Aeroportul Aurel Vlaicu din Arad are un terminal de mărfuri, care acoperă aproape 

tot traficul internaţional de marfă din regiune şi, de asemenea, permite câtorva companii 

pentru transport pasageri de tip „low-cost" să funcţioneze în spaţiile sale. 

Aeroportul Caransebeș sau Banat Airport Caransebeș este un aeroport privat aflat 

în Caransebeș, Caraș-Severin, România. 

În prezent, o echipă de experți și oameni de afaceri lucrează la dezvoltarea 

aeroportului. În anul 2020, aeroportul a fost reautorizat. De asemenea, în viitorul apropiat, 

aeroportul Banat Caransebeș va fi deschis traficului internațional. 

Începând cu august 2019 au început lucrările de refacere a infrastructurii, au fost 

cumpărate utilaje și aparaturi. 

Aeroportul Utilitar Timișoara este un aeroport situat în partea de Nord-Vest a 

municipiului Timișoara. Este cunoscut și sub numele de Aerodromul Cioca[2][3] sau, uneori, 

Aerodromul Timișoara-Vest. 

 

III.3. Economia regiunii 

Din punct de vedere al nivelului de dezvoltare economică, Regiunea Vest este 

considerată a fi o regiune dezvoltată, cu rezultate economice superioare mediei naţionale şi cu 

potenţial de creştere ridicat. 

În Regiunea Vest, produsul intern brut total a crescut de la un an la altul, cu un ritm de 

creştere superior mediei naţionale. La finalul anului 2018, PIB-ul Regiunii de Vest reprezenta 

9,6% din totalul național.  

Sectoarele cu contribuţia cea mai ridicată la formarea valorii adăugate brute regionale 

sunt în ordine:  

1. Serviciile (50,3%)  
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2. Industria (28%) 

3. Agricultura (16%)  

4. Construcțiile (6%) 

În ceea ce priveşte activitatea întreprinderilor, în Regiunea Vest se remarcă un mediu 

antreprenorial dinamic, cu indicatori economici care variază în jurul mediei naţionale. 

Investiţiile străine directe au fost atrase în Regiunea Vest datorită accesibilităţii facile 

la pieţele vestice, prezenţei în regiune a două aeroporturi internaţionale (Aeroportul 

Internațional Traian Vuia Timișoara, Aeroportul Internațional Arad), dar şi datorită 

caracterului urban al regiunii.  

Investiţiile străine au fost orientate în funcţie de accesibilitatea şi potenţialul zonelor, 

majoritatea fiind concentrate în judeţele Timiş şi Arad. În prezent, se încearcă orientarea 

investitorilor străini şi spre celelalte două judeţe din regiune (judeţele Caraş- Severin şi 

Hunedoara).  

Investiţiile străine directe din Regiunea Vest a ţării au atins valoarea de 5,6 miliarde 

de euro în 2016, dublu faţă de nivelul din 2008, arată o analiză a PwC 

(PricewaterhouseCoopers), cea mare parte dintre acestea fiind concentrată în sectorul 

automotive. 

De asemenea, activitatea de comerţ exterior din Regiunea Vest este în creştere. 

Conform datelor furnizate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 

Afaceri, la nivel național, Regiunea Vest ocupă locul secund în ceea ce privește valoarea 

produselor trimise de economie la extern, cu 17,1% din totalul exporturilor. Pe primul loc se 

situează București-Ilfov, cu 21,8% din totalul exporturilor. La nivel regional, valoarea cea 

mai ridicată a exporturilor este realizată de Timiș (3,41 miliarde de euro), reprezentând 

57,40% din totalul regional. 
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III.4. Infrastructura de utilități 

o Alimentarea cu gaze naturale 

Datele statistice referitoare la infrastructura energetică de transport şi distribuție a 

gazelor naturale evidenţiază faptul că Regiunea Vest nu este foarte bine poziţionată în 

contextul național, deţinând doar 10,99% din lungimea totală a conductelor de distribuție.  

La nivel judeţean, situaţia este următoarea: 

❖ Județul Timiș se află pe primul loc, cu o lungime totală a conductelor de distribuție a 

gazelor naturale de 1941,4 km (reprezentând 41,76% din totalul regional). 

❖ Județul Arad se află pe locul doi, cu o lungime totală a conductelor de distribuție a 

gazelor naturale de 1323 km (reprezentând 28,46% din totalul regional). 

❖ Județul Hunedoara se află pe locul trei, cu o lungime totală a conductelor de 

distribuție a gazelor naturale de 868,7 km (reprezentând 18,68% din totalul 

regional). 

❖ Județul Caraș-Severin se află pe locul patru, cu o lungime totală a conductelor de 

distribuție a gazelor naturale de 515,5 km (reprezentând 11,08% din totalul 

regional). 

 

Figura nr. 1: Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor naturale exprimată în KM (Kilometri) 

Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 

 

În ceea ce privește cantitatea de gaze distribuite, Regiunea Vest deține o pondere de 

6,84% din totalul național. La nivel regional, cea mai mare cantitate de gaze se distribuie în 
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județul Timiș (48,04% din totalul regional), urmat de județul Hunedoara cu o pondere de 

21,94% din totalul regional. Județul Arad se situează la o distanță redusă de județul 

Hunedoara, deținând o pondere de 21,54%. Județul Caraș-Severin deține cea mică pondere la 

nivel regional, respectiv 8,4%. 

  Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

 UM: MII 

MC (Mii 

metri cubi) 

    

România 8282991 8390670 9179150 9042775 9028225 

Regiunea VEST 544090 592299 606421 603444 618207 

Arad 91610 98777 104441 114391 133169 

Caraș-Severin 55500 57817 59216 54901 52395 

Hunedoara 136994 140911 156420 140806 135647 

Timiș 259986 294794 286344 293346 296996 

Tabel nr. 1: Distribuția gazelor naturale în perioada 2015-2019 exprimată în MII MC (Mii metri cubi) 

Sursa: INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 

 

 

Figura nr. 2: Distribuția gazelor naturale exprimată în MII MC (Mii metri cubi) 

Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
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o Rețeaua de termoficare 

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează 

prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specific, aparținând domeniului public sau 

privat al autorității administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunițară, care 

formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localitații sau al asociației 

de dezvoltare comunițară. 

Cei mai mulți operatori de energie termică din Regiune se află în județul Hunedoara 

(5), urmat de Timiș și Arad (la egalitate, cu câte 3 operatori), în timp ce în Caraș-Severin 

operează o singură companie. 

Denumirea operatorului Județul Lungimea rețelelor (KM) 

Transport Distribuție Total 

S.C.CET HIDROCARBURI 

ARAD S.A. ARAD 

Arad 130,98 99,05 230,03 

SC APOTERM SA 

NADLAC 

Arad 2 6 8 

PRIMĂRIA CHIȘINEU-

CRIȘ- S.P.G.C. 

Arad - 1,6 1,6 

S.C.CET 2010 S.A. REȘIȚA Caraș-

Severin 

25,6 115,5 141,1 

SC ELECTROCENTRALE 

SA DEVA 

Hunedoara 62,05 37 99,05 

SC TERMOFICARE SA 

PETROȘANI 

Hunedoara - 61,9 61,9 

SC UNIVERSAL EDIL SA 

LUPENI 

Hunedoara - 52 52 

S.C. PREGOTERM Hunedoara - 34,09 34,09 
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S.A.VULCAN 

SC ACVACALOR S.A. 

BRAD 

Hunedoara 25,5 28,2 53,7 

SS.C.COMPANIA DE 

TERMOFICARE 

LOCALA "COLTERM" 

S.A. TIMIȘOARA 

 

Timiș 

 

73 

 

320 

 

393 

S.C.GOSAN 

SÎNNICOLAUL MARE 

Timiș - 2,68 2,68 

C.L. LOVRIN- S.P.G.C. Timiș - 2,6 2,6 

Tabel nr. 2: Operatori de energie termică în Regiunea Vest 

Sursa: Raportul anual ANRSC 

 

În 2019, în Regiunea Vest s-au distribuit 634.995 Gcal, reprezentând 9,20% din 

totalul național. La nivel județean, cea mai mare cantitate de energie termică a fost distribuită 

în județul Timiș, cu o pondere de 63,90%, urmat de Arad cu 27,26%. 

În perioada de analiză, pentru județul Caraș-Severin, nu s-au înregistrat date 

referitoare la cantitatea de energie termică distribuită. 

  Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

 UM: Gcal 

(Gigacalorii) 

    

România 9662710  9393316 9296902 8764793 6898786 

Regiunea VEST 857547 839241 814741 735913 634995 

Arad 248495 248645 250319 250057 173150 

Hunedoara 93693 77676 75035 62658 56022 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 40 

 

Timiș 515359 512920 489387 423198 405823 

Tabel nr. 3: Cantitatea de energie termică distribuită (Gcal) în intervalul 2015-2019 

Sursa: INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 

 

 

Figura nr. 3: Distribuția energiei termice, în anul 2019, în Regiunea Vest, exprimată în Gcal 

Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITU TUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 

 

o Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea 

Infrastructura de utilităţi din regiune s-a extins în mod constant până în prezent 

datorită investiţiilor derulate din fonduri europene şi de la bugetul de stat, astfel încât 

ponderea locuinţelor branşate la reţele de apă şi canalizare a locuitorilor care au acces la 

aceste servicii      a      crescut.       

În anul 2019, în Regiunea Vest 72% din total populație era deservită de sistemul 

public de alimentare cu apă, iar în perioada 2011-2019, s-a înregistrat o creștere cu 15% a 

accesului la alimentarea cu apă. De asemenea, (54%) din populație era conectată la sistemul 

public de canalizare, o creștere cu 14% în regiune în perioada 2011- 2019. 

Cu toate acestea, există diferenţe majore între mediul urban şi cel rural. În anul 2019, 

toate localitățile urbane din Regiunea Vest sunt deservite de rețea cu alimentare cu apă în 

procent de 100%.  
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În ceea ce privește localitățile din mediul rural, 87% sunt conectate la rețele de 

alimentare apă, această valoare fiind superioară mediei de la nivel național. La fel, toate 

localitățile din mediul urban au fost conectate la sistemul public de canalizare, însă trebuie 

realizate investiții pentru modernizarea rețelelor existente. În mediul rural, nevoile de 

investiții pentru introducerea / extinderea rețelelor de canalizare sunt majore. În Regiunea 

Vest, 40% din localitățile rurale erau conectate la rețele de canalizare, o medie mai bună ca 

cea de pe țară (36%). 

 

Figura nr. 4: Distribuția cantității de apă potabilă exprimată în MII MC (Mii metri cubi) 

Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 

 

 

Figura nr. 5: Lungimea totală a conductelor de canalizare exprimată în KM (Kilometri) 

Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
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o Managementul deșeurilor 

În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în regiune există în continuare depozite 

de deşeuri menajere neconforme, rampe de gunoi ilegale, întrucât nu se colectează şi nu se 

valorifică cantităţile de deşeuri reciclabile, conform angajamentelor, deşi s-au implementat 

sau sunt în curs de realizare sisteme de management integrat al deşeurilor, care cuprind 

depozite conforme, ecologice, staţii de transfer, staţii de compostare, mijloace de transport 

moderne, etc.  

Cu toate acestea, colectarea deşeurilor este deficițară, mai ales în mediul rural, unde o 

parte din deşeuri sunt depozitate în spaţii neamenajate, iar colectarea selectivă a fost 

implementată la o scară redusă, fiind necesare măsuri suplimentare de informare şi 

conştientizare a populației în acest sens. 

 

III.5. Structura demografică a populației 

Din analiza datelor statistice, la finele anului 2020, populația după domiciliu a 

Regiunii Vest, însuma 1.998.689 persoane, reprezentând 9% din totalul național.  

După cum se poate observa în figura de mai jos, în decursul intervalului 2011-2020, 

populația a înregistrat o ușoară scădere cu 2,16%. 

 

Figura nr. 6: Evoluția populației la nivelul Regiunii Vest, în perioada 2011-2020 

Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
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La nivel regional, 38% din populație se concentrează în județul Timiș, în timp ce doar 

16% în Caraș-Severin. 

 

Figura nr. 7: Structura populației în Regiunea Vest la finele anului 2020 

Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 

 

III.6. Infrastructura socială 

Infrastructura socială este în continuare subdimensionată, cu precădere în mediul 

rural. Există disparităţi în repartizarea serviciilor sociale între mediul urban și rural cu privire 

la gradul de dezvoltare al rețelei publice și private de servicii sociale. Accesul cetățenilor la 

servicii sociale, sau de îngrijire pe termen lung, care să fie accesibile, de bună calitate și la un 

cost rezonabil rămâne scăzut. 

De asemenea, rămâne în continuare problema lipsei de personal specializat în centrele 

sociale. Formarea profesională a personalului, măsuri de motivare a acestuia, precum și 

implementarea unor soluţii informatice interactive de gestionare a datelor reprezintă soluţii 

pentru o mai bună performanţă a serviciilor sociale. 

 

III.7. Infrastructura de sănătate 

În perioada viitoare, sistemul medical al Regiunii Vest trebuie să se adapteze 

provocărilor legate de declinul și îmbătrânirea populației.  
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Populația Regiunii Vest a înregistrat un declin anual de aproximativ 0,19% din anul 

2000. Rata de fertilitate și natalitate scăzută, rata migrației, în special a categoriilor de vârstă 

activă, produc o structură demografică îmbătrânită. În perioada 2011-2018, rata de 

dependență după vârstă a crescut constant de la 39,4% la 43,3%. 

Speranța de viață în regiune este de 75,4 ani, mai scăzută decât media europeană de 

81 de ani. 

Conform datelor statistice din 2019, în regiune se regăsesc 49 de spitale, 37 fiind 

spitale de stat și 12 spitale private. Acestea nu sunt repartizate uniform în teritoriu, 22 spitale 

aflându-se pe teritoriul județului Timiș. În mediul rural nu este localizat niciun spital general, 

doar spitale de psihiatrie sau recuperare neuropsihomotorii. 

Regiunea Vest deține 646 paturi de spital/100.000 locuitori, încadrându-se în media 

națională. Acest indice nu a suferit modificări majore în ultimii ani, în ciuda investițiilor 

realizate. Distribuția pe județe este în favoarea județului Timiș. 

Numărul de cabinete medicale de familie scade în perioada 2011 – 2019, de la 1.216 

cabinete la 1.162, ceea ce adâncește disparitățile județene în ceea ce privește repartiția 

teritorială și dreptul de servicii medicale primare. Județul Timiș deține peste 41% din acestea, 

urmat de Arad cu 25,21%, Hunedoara cu 20,3% și Caraș-Severin cu puțin peste 13%. Pe 

teritoriul regiunii 15% din UAT- uri nu au avut înregistrat nici un cabinet de medicină de 

familie. 

Personalul medico-sanitar numără 32.903 persoane, în creștere cu 19,32% în perioada 

2011 – 2019.  

Îmbătrânirea populației și schimbările demografice vor avea un impact puternic 

asupra sistemului sanitar, prin crearea unui segment de populație consistent predispus 

incidențelor mai ridicate ale anumitor boli.  

 

III.8. Infrastructura de învățământ  

În momentul de față, Regiunea Vest nu este economic sustenabilă cu valorile 

participării în educaţie și are de recuperat decalaje importante față de indicatorii europeni și 

naționali. 
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 Ponderea populației cu vârsta între 30 și 34 ani, absolventă de studii superioare este 

de 24,5%, sub valoarea țintă națională de 26,7%, iar rata de părăsire timpurie a școlii este de 

10,6%, o valoare peste obiectivul Europa 2020 fixat pentru țară. 17,4% din tinerii din 

Regiunea Vest cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu sunt încadrați profesional și nu 

urmează niciun program educațional sau de formare profesională, riscând să fie excluși 

definitiv de pe piața forței de muncă și să devină dependenți de prestații sociale. 

Educația din Regiunea Vest se află în fața unei duble provocări. Pe de-o parte, trebuie 

atinse obiective fixate de UE în cadrul Europa 2020 pentru educație, iar pe de altă parte 

sistemul educațional trebuie să răspundă noilor provocări generate de: declinul demografic, 

tendința de polarizare a dezvoltării în jurul orașelor mari și în zona lor periurbană, evoluția 

pieței muncii și digitalizare. Acestea au ca efect scăderea numărului de elevi, 

supraaglomerarea unităților de învățământ din zonele urbane și nevoia de aptitudini și 

competențe care să genereze forță de muncă calificată în raport cu evoluțiile tehnologice și 

societale. 

Conform INSSE, în anul 2019 în Regiunea Vest au fost încadrate 308.477 persoane în 

sistemul educațional, în scădere cu 11,3% față de anul 2011. 

Infrastructura școlară este reprezentată de 630 unități, publice și private. Cele mai 

multe unități, 53,17% sunt repartizate în mediul urban, iar 46,82% în mediul rural. Necesarul 

de reabilitare a infrastructurii educaţionale din regiune este ridicat, iar finanțarea a fost 

insuficientă pentru a acoperi nevoile de investiții ale școlilor. În cele două perioade de 

programare anterioare, 183 de unități școlare au primit finanțare pentru investiții în 

infrastructură, reprezentând 11% din numărul total al unităților din regiune, de care 

beneficiază aproximativ 15% din populația școlară a regiunii. 

În ciuda scăderii constante a numărului de elevi, fenomenul de supraaglomerare tinde 

să devină unul frecvent în cele mai multe școli din orașele mari, dar și în localitățile din 

spațiul periurban. Gradul de ocupare a infrastructurii școlare pentru Regiunea Vest indică o 

supraaglomerare pentru nivelul preșcolar (136,9%), nivelul antepreșcolar (104,4%), respectiv 

nivel gimnazial (103,9%).  

În Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023 se 

evidențiază faptul că pentru Regiunea Vest supraaglomerarea unităților de învățământ se 
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manifestă cu precădere în județul Timiș, unde între 40% și 60% dintre elevi sunt expuși 

acestui fenomen. Județele Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au între 20% și 40% dintre elevi 

expuși fenomenului de supraaglomerare. 

Spațiile destinate experimentelor și practicilor școlare, laboratoare și atelierele, au 

crescut ca număr cu 9,21% respectiv 3,08% în perioada 2011-2019. Rețelele de calculatoare 

din școli au crescut cu 32,21% din 2011 până în anul 2019. Cel mai bun raport între numărul 

de elevi și numărul de calculatoare indică faptul că în județul Timiș 1 calculator este împărțit 

de 6,7 elevi, în Caraș-Severin raportul este de 8,5, în Arad de 9,4 iar în Hunedoara de 9,9. 

În anul 2018, abandonul școlar se manifestă cu intensități diferite pentru fiecare nivel 

de educație. 

Cele mai scăzute valori sunt pentru învățământul primar și gimnazial, 1,4% pentru 

fiecare nivel, învățământul liceal și profesional are o rată de abandon de 3,2%, în timp ce 

pentru învățământul postliceal și de maiștri se înregistrează cele mai mari valori de 10,2%. La 

nivel județean valorile abandonului școlar pe niveluri de educație variază. 

 

III.9. Patrimoniul cultural 

Patrimoniul cultural este o resursă pentru viitor, care trebuie protejată, dezvoltată și 

promovată și care aduce plus valoare mediului în care se află și devine un motor al creșterii 

calității vieții. 

În Regiunea Vest, viziunea asupra patrimoniul construit s-a concentrat mai mult pe 

conservarea și restaurarea acestuia și, mai puțin, pe o exploatare sustenabilă care să îi asigure 

continuarea existenței sau să aducă beneficii socio-economice și turistice. Neglijența și 

întreținerea sa deficițară au determinat în timp o degradare sau chiar distrugere irecuperabilă 

a multor elemente de patrimoniu, iar în lipsa unor acțiuni la nivel național interesul public 

pentru exploatarea acestuia a scăzut. Și mai puțină atenție au primit peisajele culturale ce 

conferă identitate regiunii, ducând la pierderi datorate nu numai degradării, ci și 

modernizărilor și renovărilor, care continuă să reprezinte o amenințare la adresa acestora. 

Patrimoniul cultural se evidențiază la nivelul marilor orașe printr-un număr ridicat de 

elemente constituite în ansambluri urbane cu o valoare arhitectural-istorică deosebită, dar și 
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la nivelul spațiului rural sau a orașelor mai mici, prin elemente de patrimoniu, caracterizate 

prin autenticitatea, unicitatea, vechimea, valoarea istorică și artistică și funcțiunea, care 

valorificate într-un mod judicios pot genera o creștere a standardului de viață. 

Patrimoniul construit al regiunii numără 2.107 monumente istorice, ceea ce reprezintă 

7% din totalul național. Dintre acestea, monumentele de clasă A, aparținând celor cu valoare 

națională sau universală, cuprind 572 de obiecte de patrimoniu, iar cele de categorie B, 

monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul local, numără 1.535 obiecte de 

patrimoniu. 

Regiunea se remarcă, însă, prin numărul mare de ansambluri, cât și de situri urbane și 

rurale înscrise pe Lista Monumentelor Istorice (LMI), ansambluri cu o deosebită valoare 

arhitectural- istorică ce conferă identitate regiunii și ies în evidență atât prin unicitatea lor cât 

și prin apartenența culturii construite la spațiul central-european. Regiunea numără 179 astfel 

de ansambluri, care reprezintă 13% din totalul național de 1367. Mai mult, patru 

(reprezentând 24%) din cele 17 situri urbane existente la nivelul țării se află în regiunea Vest. 

Pe lângă ansamblurile amintite se remarcă monumentele istorice de clasă A, în special 

cele înscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO: cetățile dacice din Munții Orăștiei – 

Sarmisegetuza, Costești-Cetățuie, Costești- Blidaru, Luncani-Piatra Roși și Banița. Astfel de 

monumente au un potențial turistic foarte ridicat, care trebuie exploatat cu grijă pentru 

monument, pentru a nu duce la deteriorarea sau chiar pierderea sa prin exploatare excesivă. 

Identitatea regiunii nu este definită doar prin clădiri monument istoric, ci prin 

totalitatea elementelor ce constituie peisajele culturale din care acestea fac parte. Peisajele 

culturale au primit puțină atenție în România până recent, importanța acestora este însă 

recunoscută de Strategia pentru cultură și patrimoniu național (SCPN) 2016-2022,27 conform 

căreia acestea vor fi introduse în Codul Patrimoniului Cultural, aflat în elaborare. Dacă în 

orașele mari ale regiunii, aceste peisaje sunt de regulă protejate, clădirile sau ansamblurile 

definitorii fiind înscrise în Lista Monumentelor Istorice, în orașele mici și în zona rurală 

elementul construit ce definește aceste peisaje este adesea neprotejat, deoarece nu toate 

clădirile care definesc aceste peisaje prin aspectul sau structura lor au valoare de monument, 

chiar dacă reprezintă elemente cheie pentru identificarea peisajului cultural în cauză. 
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Peisajele culturale sunt recunoscute de SCPN ca factor de dezvoltare durabilă. Pentru 

a putea stimula dezvoltare socială și economică sustenabilă prin intermediul acestora, este 

nevoie de identificarea valorilor de patrimoniu în primul rând. Apoi, pentru ca investițiile în 

patrimoniu să aibă un impact cât mai ridicat, este nevoie și de identificarea problemelor și 

deficiențelor socio-economic la nivel local, care să fie țintite prin investițiile în cauză. Mai 

mult, pentru ca patrimoniul să poată funcționa ca un suport de dezvoltare la nivelul societății, 

este nevoie ca acesta să fie însușit de localnici. 

 

III.10. Turism 

 Potențialul turistic natural și antropic 

Regiunea Vest dispune de un remarcabil potenţial turistic datorat prezenţei în regiune 

a numeroase resurse turistice naturale (forme de relief carstic, peisaje montane, lacuri, 

defilee, izvoare minerale şi termice-minerale, fond forestier, fond cinegetic, parcuri naţionale, 

parcuri şi rezervaţii naturale, parcuri dendrologice, domenii schiabile, rezervaţii speologice), 

precum şi resurse turistice antropice (vestigii arheologice, monumente istorice şi de artă, 

ansambluri arhitecturale, monumente de artă plastică şi comemorative, muzee şi colecţii, 

galerii de artă, etnografie şi folclor, partimoniu industrial tehnic). 

Principalele tipuri şi forme de turism practicate în Regiunea Vest sunt:  

* Turismul de circulaţie şi tranzit  

* Turismul termal şi balnear 

* Turismul de odihnă şi recreere 

* Turismul de afaceri  

* Turismul cultural–istoric  

* Turismul montan  

* Speoturismul  

* Turismul sportiv 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 49 

 

* Turismul de vânătoare şi pescuit sportiv  

* Turismul religios  

* Turismul de croazieră 

* Ecoturismul  

* Turismul urban 

* Turism intercultural 

* Turism gastronomic 

* Turismul rural  

* Agroturismul 

* turismul industrial  

* Turismul de aventură 

Astfel, judeţele cele mai dezvoltate din punct de vedere economic, Timiş şi Arad, au 

un relief preponderent de câmpie, ceea ce face ca turismul bazat pe obiective antropice să fie 

predominant. În schimb, judeţele mai slab dezvoltate din punct de vedere economic, Caraş-

Severin şi Hunedoara, bucurându-se de un relief predominant muntos, au o activitate turistică 

bazată pe resurse şi obiective naturale. 

Printre principalele obiective turistice ale Regiunii de Dezvoltare Vest, enumerăm: 

• în județul Arad: Castelul Cernovici; Castelul Konopi; Castelul Misici; Cetatea 

Çoimos; Mănăstirea Hodos; Palatul Administrativ Arad; Stațiunea Balneo – 

Climaterică Lipova; Mănăstirea Feredu; Mănăstirea Arad Gai; 

• în 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; Stațiunea Buziaș; Peștera Românești;  Salina 

Suseși; Castelul Banloc; 
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• în județul Caraș-Severin: Cascada Beușnița; Cheile Beiușniței; Cheile Nerei; 

Mănăstirea Călugăra; Stațiunea Băile Herculane; Mănăstirea Băile Herculane;  

Ținutul Morilor de Apă; Mănăstirea Piatra Scrisă; Mănăstirea Nera; Schitul Muntele 

Mic Mănăstirea Călugăra; Clisura Dunării; Cheile Rudăriei; Stațiunea Văliug; 

Stațiunea Muntele Mic Sasca Montană; Poiana Mărului; 

• în județul Hunedoara: Cetatea Devei; Cetatea Orăștiei; Cetatea Ilia; Cetatea Dacică 

Costești;  Castelul Corvinilor; Muzeul Aurului Brad;  Biserica Densuș;  Biserica 

Gurasada;  Biserica de Zid Criscior Transalpina; Peștera Bolii; Cheile Baniței; 

Biserica Rotonda Geoagiu; Bretea Romană; Biserica de Piatră Sânpetru; Mânăstirea 

Colț; Muzeul Civilizației Daco – Romane Sarmisegetuza; Regia Sarmisegetuza Ulpia 

Traiana; Castrul Roman de la Cigmău – Geoagiu;  Drumul Roman Geoagiu; Muzeul 

Satului Hațegan Peșteana; Geoparcul Dinozaurilor; Biserica Reformată Peșteană Tăul 

fără fund; Biserica de Piatră Strei; Biserica de Piatră Sântămăria Orlea; Rezervația de 

Zimbrii; Pădurea Slivut; Mănăstirea Prislop; Castelul Kendeffy; Muzeul de 

Arheologie Sarmisegetuza; Germisara – Dâmbul Romanilor; Băile Romane Geoagiu 

Băi. 

 

III.11. Patrimoniul natural 

Regiunea de Dezvoltare Vest dispune de cinci parcuri naturale: 

1. Parcul Național Retezat – primul parc din țară creat în 1932 cu o suprafață de circa 

38.047 ha, dintre care 2.000 ha sunt rezervate pentru cercetare științifică; 

2. Parcul Național Domogled – al doilea parc ca mărime din țară și unicul care 

înglobează un întreg bazin hidrografic și mai multe masive muntoase. 

3. 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. 

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

Caraș - Severin și ocupă o suprafață de 36.664 ha care include 10 rezervații declarate - 
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14.420,8 ha și 8 rezervații propuse. Frumusețea Cheilor Carașului este dată de 

sculptarea formațiunilor calcaroase. 

5. 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: 

❖ 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 % 
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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 % 

  Mehedinți 40,7 % 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 53 

 

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 

% 

Tabel nr. 4: Situri Natura 2000 

Sursa: https://natura2000.ro/ 

 

Alte zone protejate sunt rezervațiile mixte (forestieră și geologică) aflate în 

administrarea Romsilva SA: 

❖ Rezervația mixtă Dealul Mocrea  

❖ Rezervația naturală mixtă Moneasa  

❖ Parcul Dendrologic Ineu  

https://natura2000.ro/
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❖ Parcul Dendrologic Simeria  

❖ Sfinxul Bănățean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Imagine nr. 4: Rezervațiile mixte ale județului Hunedoara 

Sursa: www.portalturism.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalturism.com/
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IV. JUDEȚUL HUNEDOARA 

IV.1. Localizare, structură administrativă și accesibilitate 

Hunedoara este un județ aflat în regiunea Transilvania, în România. Județul face parte 

din Regiunea de dezvoltare Vest, iar reședința acestuia este municipiul Deva. 

În plan european, județul face parte din Euroregiunea DKMT. 

Suprafața totală a județului este de 7063  reprezentând 6,87% din suprafața totală 

a regiunii Transilvania și 2,9% din teritoriul României. 

 

 

Harta nr. 3: Județul Hunedoara 

Sursa: Wikipedia 
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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 sud – 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.  

De altfel, 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.  

 

Din punct de vedere 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, 
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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. 

 

IV.2. Relief 

Relieful judeţului Hunedoara este preponderent muntos (68% din suprafaţa judeţului), 

fiind reprezentat prin unităţi ale Carpaţilor Meridionali, care depăşesc frecvent 2.000 m 

altitudine (Munţii Şureanu cu vârful Şureanu – 2.059 m, Parâng cu vârful Parângul Mare – 

2.519 m, punctul cel mai înalt al judeţului, Retezat cu vârful Peleaga – 2.509 m, Vîlcan, 

Godeanu,  Ţarcu) şi ale Carpaţilor Occidentali (Munţii Poiana Ruscăi,  Munţii Metaliferi, 

Munţii Bihor, ale căror înălţimi depăşesc rareori  1.400 m – vârful Găina în Munţii Bihor care 

atinge 1.486 m altitudine). 

Județul Hunedoara este așezat pe cursul mijlociu al râului Mureș, în vecinătatea 

Munților Apuseni (Nord), Orăștiei și Șureanu (Sud-Est), Retezat-Godeanu, Vâlcan și Parâng 

(Sud) și Poiana Ruscă (Sud-Vest).  

Județul este străbătut de paralela de 46° latitudine nordică (la sud de localitatea Zam) 

şi de meridianul de 23° longitudine estică̆ (la vest de orașul Simeria), fiind traversat de la est 

la vest de râul Mureș. În latitudine județul se dezvoltă̆ pe 1°10’ între 45°11’11” (la vest de 

Vârful Prisloapele, în Munții Vâlcan) şi 46°21’11” latitudine nordică̆ (Vârful La Cruce – 

1.466 m, în Muntele Găina), iar în longitudine pe 1°15’56” între 22°20’14” longitudine estică̆ 

(la vest de localitatea Pojoga, în Culoarul Mureş̦ului) şi 23°36’10” longitudine estică (la vest 

de Vârful Cibanu – 1.911 m, în Munții Parâng). 
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Imagine nr. 5: Parcul Național Retezat 

Sursa: https://locuridinromania.ro/judetul-hunedoara/parcul-national-retezat.html 

 

 

IV.3. Clima 

Clima judeţului Hunedoara este caracterizată de climatul de munte şi de un climat 

continental moderat de deal, în restul judeţului. 

Iernile sunt relativ umede, iar verile sunt însorite, cu regim pluviometric echilibrat. 

Vântul predominant în judeţul Hunedoara bate în timpul iernii pe direcţia vest-nord-

vest, iar în timpul verii pe direcţia est-sud-est. 

Temperaturile medii anuale variază între -2°C la munte şi 10°C în Lunca Mureşului, 

iar media precipitaţiilor se încadrează în intervalul 540-600 mm/mp. 

 

IV.4. Vegetație 

Datorită diversității reliefului și al topoclimei, vegetația Județului Hunedoara este 

vastă, asociațiile vegetale diferențiindu-se altitudinal după particularitățile climatice și 

topoclimatice. 

Vegetația județului este reprezentată de pădurile: 

 de foioase 

 de stejar 

 de fag 

 de conifere 

https://locuridinromania.ro/judetul-hunedoara/parcul-national-retezat.html
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în complementaritate cu: 

 pajiștile și fânețele 

 vegetația subalpină 

 vegetația de luncă. 

 

IV.5. Fauna 

Fauna existentă în județul Hunedoara este în strânsă legătură cu vegetația (datorită 

resurselor de hrană și adăpost). 

Fauna pădurilor de foioase este reprezentată de: 

 Mistreț 

 Lup 

 Vulpe 

 Veveriță 

 Căprioară 

Repopularea zimbrilor, aduși inițial din Polonia, s-a produs în pădurea Silva de lângă 

Hațeg.  

Pe malurile împădurite ale râurilor Mureș, Cerna, Strei şi Crisul Alb găsim vidra.  

În culturile de cereale se înmulțesc rozătoarele, mai ales șoarecele de câmp, hârciogul, 

popândăul, cârtița, pârșul de alun, liliacul de seară. 

 

În pădurile de conifere găsim: 

 lupul 

 ursul  

 râsul 

 cerbul Carpatin 

 ursul Carpatin 

 jderul 

 veverița 

 bursucul 

 căprioara 
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În munții Retezat apar: 

 cocoșul de munte 

 ierunca 

 capra neagră 

 cerbul 

 căpriorul 

 pisica sălbatică 

 nurca 

 hermina 

 șoarecele de zăpadă 

 

Județul Hunedoara este frumos populat și de păsări, atât de specii rare cum ar fi acvila 

de munte, acvila țipătoare mică, șoimul călător, ciocănitoarea cu spatele alb, ciocârlia 

urecheată, pasărea omătului, brumărița și mierla de piatră, cât și de specii de păsări mai des 

întâlnite, după cum urmează: 

 barza albă 

 rața sălbatică 

 stârcul cenușiu 

 lăstunul de mal 

 prigoria 

 ciocârlia 

 codalbul 

 sturzul cântător. 

 

IV.6. Rețeaua hidrografică 

Reţeaua hidrografică a judeţului Hunedoara aparţine mai mult bazinului râului Mureş 

decât bazinelor râurilor Jiu şi Crişul Alb. Densitatea reţelei hidrografice este cuprinsă între 

0,5 km/km² şi 1,1 km/km². Reţeaua hidrografică a judeţului aparţine, din punct de vedere al 

tipului de alimentare, tipului moderat. 
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Râul Mureş este principala arteră hidrografică a judeţului. Îl străbate pe o lungime de 

105 km. Bazinul râului are 6.591 km². Între afluenţii importanţi ai Mureşului se numără 

Orăştie (sau Apa Oraşului), cu o lungime de 47 km, Strei, lungime 89 km, Geoagiul, lungime 

34 km şi Călanul, lungime 20 km. 

Jiul are în judeţul Hunedoara un bazin hidrografic de 1.050 km². Crişul Alb străbate 

judeţul Hunedoara pe o lungime de 66 km. 

Lacurile naturale din judeţ sunt în majoritate de origine glaciară şi se găsesc în cea 

mai mare parte în Munţii Retezat, Godeanu, Ţarcu şi Parâng. 

Cea mai mare densitate de lacuri este în Munţii Retezat, peste 80 lacuri. Cele mai 

importante de menţionat ar fi lacurile Bucura, Zănoaga, Custuri. Cea mai mare întindere 

dintre lacurile alpine o are Lacul Bucura, cu o suprafață de peste 10,5 hectare, iar lacul situat 

la cea mai mare altitudine este Lacul Tăul Mare (sau al Custurii), situat la 2.270 metri 

înălţime. 

 

IV.7. Demografie 

La ultimul recensământ din 2011, județul Hunedoara înregistra o populație de 418.565 

locuitori și o densitate de 59,2 locuitori/ .  

 

Populația se împarte astfel: 

 populație urbană – 75% 

 populație rurală – 25% 

 

Recensământ 1930 1948 1956 1966 1977 1992 2002 2011 

Populație 319.929 306.955 381.902 474.602 514.436 547.950 485.712 418.565 

Densitate 45,3 43,5 54,1 67,2 72,8 77,6 68,8 59,2 

Tabel nr. 5: Populația și densitatea județului Hunedoara 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Distribuția populației pe principalele localități ale județului Hunedoara: 

 Deva – 61.123 locuitori 
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 Hunedoara – 60.525 locuitori 

 Petroșani – 37.160 locuitori 

 Vulcan – 24.160 locuitori 

 Lupeni – 23.390 locuitori 

Din punct de vedere etnic, județul Hunedoara prezintă următoarea structură: 

Români

94%

Maghiari

4%

Romi

2%

Români

Maghiari

Romi

Germani

 

Figura nr. 8: Etnii județul Hunedoara 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara 

 

Structura confesională a județului Hunedoara este predominată de ortodocși (77,05%), 

urmată apoi de romano-catolici (3,38%), reformați (2,87%), penticostali (3,11%), baptiști 

(1,1%), necunoscută (9,51%), altă religie (2,94%). 

 

Figura nr. 9: Etnii județul Hunedoara 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara
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IV.8. Economie 

În economia județului Hunedoara, industria predominantă este cea miniera, urmată de 

cea metalurgică. O pondere importantă o dețin și ramurile: energie electrică, exploatarea și 

prelucrarea lemnului, materialele de construcții industria ușoară, chimie alimentară. 

Realizarea Parcului Industrial cu cele mai bune oferte pentru investitori din județul 

Hunedoara a început în primăvara anului 2003. Pe o suprafață totală de 193.000 mp, împărțită 

în 26 de parcele cu suprafețe cuprinse între 2.500 și 10.000 mp. Parcelele se pot concensiona 

pe o perioadă de până la 49 de ani sau se pot vinde investitorilor. Parcelarea este flexibilă, 

pentru a se putea satisface solicitările specifice ale investitorilor. Accesul în acest parc se 

poate face direct din drumul județean Hunedoara – Deva. Parcul dispune de utilități complete 

pentru orice tip de investiție industrială: energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, 

canalizare, drenaj natural, comunicații prin cablu, drumuri, parcări, mijloace de protecție, 

dotări pentru stingere incendii. 

Produsele principale ale industriei sunt: 

 cărbune 

 fontă 

 oțel 

 laminate 

 energie electrică 

 var 

 ciment 

 prefabricate din beton armat 

 minereu de fier 

 țesături mătase 

 confecții tricotaje 

 bere 

 mașini și utilaje pentru lucrări miniere  

 

Producţia industrială realizată în luna decembrie a fost mai mică cu 8,5% decât cea 

din luna noiembrie şi cu 48,7% mai mare decât în decembrie 2019. În luna decembrie 2020 s-

au înregistrat faţă de decembrie 2019, următoarele evoluţii: 
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 Creșteri:  

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice +103.0% 

Fabricarea băuturilor +73.0% 

Fabricarea hârtiei și a produselor de hârtie +59.1% 

Fabricarea produselor farmaceutice +52.5% 

Fabricarea produselor de cauciuc și mase plastice +47.0% 

Fabricarea altor mijloace de transport +33.7% 

Industria alimentară +9.6% 

Tabel nr. 6: Producția industrială - Creșteri 

Sursa: https://hunedoara.insse.ro/wp-content/uploads/2021/04/COMUNICAT_dec2020.pdf 

 

 Scăderi: 

Alte activități extractive -80.1% 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice -54.4% 

Fabricarea încălțăminte, articolelor de voiaj, marochinărie -41.0% 

Fabricarea produselor textile -40.0% 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -23.9% 

Prelucrarea lemnului -20.6% 

Extracția cărbunelui -18.0% 

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal -9.4% 

Tabel nr. 7: Producția industrială - Scăderi 

Sursa: https://hunedoara.insse.ro/wp-content/uploads/2021/04/COMUNICAT_dec2020.pdf 

 

Activitatea industrială se realizează de către 99 agenți economici cu capital integral de 

stat sau majoritare de stat din care 2 sunt regii autonome. Piața privată este reprezentat de 

7176 agenți economici.  

Județul Hunedoara deține, în anul 2020, 16,03% din PIB-ul regiunii Vest, mai exact 

17.206 milioane lei, din 107.290 milioane lei.  

Numărul mediu de salariați în regiunea Vest era în anul 2020 de 542,3 mii, 

reprezentând 10,3% din numărul mediu total pe țară, județul Hunedoara având un aport de 

105,9 mii de persoane la suma totală a regiunii. 

 

https://hunedoara.insse.ro/wp-content/uploads/2021/04/COMUNICAT_dec2020.pdf
sursa:%20https://hunedoara.insse.ro/wp-content/uploads/2021/04/COMUNICAT_dec2020.pdf
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III. 4. 1. Industria minieră 

Sectorul energetic primar și secundar reprezintă o componentă vitală pentru 

funcționarea economiei, atât direct, prin contribuția la formarea PIB-ului, cât și indirect, prin 

funcția suport pentru alte industrii și prin asigurarea nevoilor de bază ale consumatorilor 

individuali. În ambele cazuri, activitatea acestui sector contribuie la crearea și susținerea de 

locuri de muncă, la bugetul de stat, dar și la dezvoltarea comunităților influențate direct de 

activitatea lanțului de valoare antrenat. 

La nivel global, rolul cărbunelui în mixul energetic global se află într-o perioadă de 

declin, începând cu anul 2011. În România, se observă aceeași tendință, cărbunele 

determinând 19% din consumul de energie primară, echivalentul a 62,8 TWh, în scădere față 

de anul 2011, când contribuia cu 26,4%. 

 

Figura nr. 10: Distribuția consumului de energie primară după resursa utilizată  

Sursa: www.greenpeace.org 

 

La fel ca și alte state europene, România a avut o istorie îndelungată în exploatarea 

cărbunelui pentru generarea de căldură, electricitate și pentru uz industrial.  

Pe fondul schimbărilor structurale, a demodării tehnologiei de extracție, a lipsei 

investitorilor și a capacității de îmbunătățire a eficienței, dar și a necesității alinierii cu 

prioritățile europene și globale, sectorul minier a suferit etape de restructurare care au dus la 

scăderea ponderii cărbunelui în mixul energetic național, de la 40% în 2011, la 26,4% în 2017 

și la reducerea producției dela 67,9 mii tone în 2012, la 46 mii tone în 2016. 

 

 

http://www.greenpeace.org/
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III. 4. 2. Industria metalurgică 

Câțiva factori au condus la înființarea lucrărilor, care au fost situate într-o zonă care 

atunci făcea parte din Austria-Ungaria:  dezvoltarea tehnologică de la sfârșitul secolului al 

XIX-lea care a dus la creșterea producției de oțel prin noi tehnici, stimulată de nevoia gravă 

de metal pentru armata austro-ungară; metodele îmbătrânite și neprofitabile utilizate de 

atelierele de fier din zonă; construirea unei căi ferate și extinderea pieței din cauza 

consumului crescut de metale în fabricile mecanice din Transilvania. Clădirea a început în 

august 1882, cu două furnale cu 14,40 m înălțime și 110  în volum. Al treilea cuptor, cu o 

capacitate de 40-50 tone pe zi, a început să fie construit în 1884; a patra a fost începută în 

1885 și putea produce 10–150 tone pe zi; iar al cincilea, care ar putea genera 80-150 de tone 

pe zi, în 1903.  

 

Imagine nr. 6: Combinatul siderurgic Hunedoara 

Sursa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Hunedoara_%285%29.jpg 

 

Minereul de fier a fost extras din mina din apropierea uzinei Ghelari la aproximativ 16 

km distanță și a fost adus acolo pe un transportor cu cablu construit în același timp cu primul 

cuptor. Creșterea producției de fontă a dus la o cerere mai mare de minereu de fier, care, la 

rândul său, a provocat extragerea intensă a zăcămintelor adânci din Munții Poiana Ruscă. 

Exploatarea la scară industrială a început la Ghelari în 1863, urmată de exploatarea arborelui 

din 1881. Întrucât transportorul cu cablu nu mai putea suporta o capacitate semnificativ 

mărită, calea ferată îngustă Ghelari-Hunedoara de 16 km a fost construită între 1890 și 1900. 

În aceeași zonă au fost construite funicularul râului  Govăjdia-Bătrâna de 18 km pentru 

transportul cu cărbune și cel de 14 km Govăjdia-Bunila pentru aducerea cărbunelui și a 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Hunedoara_%285%29.jpg
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calcarului. Acesta din urmă a fost aprovizionat și din carierele locale și transportat de animale 

de ambalaj înhămate. 

Regimul comunist a căzut în 1989, iar tranziția către o economie de piață a găsit 

lucrările slab echipate pentru a supraviețui, tehnologia lor nefiind actualizată de la sfârșitul 

anilor '70. 

În 1991, lucrările au devenit o societate pe acțiuni de stat, Siderurgica Hunedoara. 

Anul următor, uzina nr. 1, cu o capacitate de aproximativ 330.000 de tone de oțel pe an, a fost 

închisă, precum și trei cuptoare la uzina nr. 2. La mijlocul anului 1999, uzina nr. 2 a fost 

oprită treptat: prima sinterizare a fost oprită, apoi cocsarea și, în cele din urmă, pe 12 iunie, 

115 ani de la a doua zi după inaugurarea lucrărilor, cuptoarele producătoare de fontă.  O altă 

oprire a avut loc în primăvara anului 2003 și aproximativ 5300 de lucrători au fost concediați. 

Compania a devenit Mittal Steel Hunedoara, în septembrie 2003, ca parte a unui program de 

privatizare finalizat în luna aprilie următoare, când, a fost achiziționată de la guvernul român 

de către o filială a Mittal Steel Company. A luat numele de ArcelorMittal Hunedoara în 2006, 

după preluarea Arcelor de către Mittal pentru a forma ArcelorMittal. 

Începând din 2007, uzinele produceau plăci pentru țevi; profile grele, medii și ușoare; 

beton armat; sârmă; și profiluri speciale. Mai târziu, accentul a fost definit ca rămânând pe 

produse din oțel și bare lungi laminate la cald. În 2011, au fost planificate instalarea unei noi 

mașini de laminat care să producă până la 400.000 de tone de încuietori de cilindri europrofil 

pe an, începând din 2012. 

Activitatea metalurgică a provocat poluare substanțială a aerului, apei și solului în 

Hunedoara, mai ales înainte de 1990. Aproape 140 ha de teren industrial care acum este 

proprietatea orașului a rămas contaminat. Din 2004, Mittal a luat măsuri pentru filtrarea 

evacuărilor și tratarea apelor reziduale. 

 

IV.9. Mediul de afaceri 

În Hunedoara își desfășoară activitatea 37.878 agenți economici, reprezentând 1,70% 

din totalul agenților economici din România.  

Situația indicatorilor se prezintă astfel: 

• Cifra de afaceri înregistrată la nivel de județ este în valoare 12.8 miliarde lei, 

mai precis de 2,9 miliarde euro (reprezentând 0,80% din cifra de afaceri a 

României); 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 68 

 

• Numărul de angajați ai județului însumează 57.875 angajați (reprezentând 

1,49% din totalul de angajați ai României); 

• Profitul înregistrat la nivel de județ este de 1,1 miliarde lei, respectiv 254,1 

milioane euro (reprezentând 0,79% din totalul profitului net înregistrat în 

România). 

 

Principalele firme din județ sunt reprezentate de: 

Nr. 

Crt. 

Nume Adresă Oraș 

1. Philips Orăștie SRL Str. Luncii 18 Orăștie 

2. Sews România SRL Calea Zarandului 166 Deva 

3. ArcelorMittal Hunedoara SRL Dj 687 Hunedoara 

4. Farmaceutica Remedia 

Distribution&Logistics 

Bdul. Nicolae 

Bălcescu 2 

Deva 

5. Assa Abloy Entrance Systems Production 

România SRL 

Str. Pestișu Mare 363 Hunedoara 

6. T&O Prodcom SRL Bdul. Libertății 14 Hunedoara 

7. Macon SRL Șos. Hunedoarei 1-3 Cristur 

8. Confezioni Andrea România SRL Bdul. Păcii 2 BIS Lupeni 

9. Geraico Prod COM SRL Bdul. Tudor 

Vladimirescu 

Hațeg 

10. Fares Trading SRL Str. Plantelor 50 Orăștie 

Tabel nr. 8: Top 10 firme, județul Hunedoara, după cifra de afaceri, 2019 

Sursa: https://membri.listafirme.ro/pagini/p1.htm#selectie 

 

IV.10. Turism 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică a fost, în 

primul trimestru al acestui an, cu 1,9% mai mică decât în perioada similară a anului trecut, 

conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică. 

În totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, hotelurile au deţinut o pondere de 

57,7%, pensiunile agroturistice 15,3%, pensiunile turistice 12,7%, vilele turistice 4,4%, 

https://membri.listafirme.ro/pagini/p1.htm%23selectie
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hostelurile 3,5%, motelurile 3,4%, cabane turistice 1,9% şi celelalte tipuri de structuri de 

primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 1,1%. 

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare 

turistică a fost în primele trei luni ale anului 1.410.500, din care 1.346.000 sosiri ale turiştilor 

români (95,4%) şi 64.500 ale turiştilor străini (4,6%). 

Pe categorii de clasificare, din numărul total de sosiri turişti români cazaţi au fost 

înregistraţi 51,7% în structurile de cazare turistică clasificate cu 3 stele, urmând cele cu 4 

stele (31%), cu 2 stele (11,3%), cu 5 stele (4,4%), cu o stea (1,3%) şi cele neclasificate pe 

stele (0,3). 

Sosirile în hoteluri au reprezentat 65,8% din numărul total de sosiri, 64,5% 

reprezentând sosiri turişti români şi 91,3% sosiri turişti străini. Aceştia din urmă s-au cazat în 

hoteluri cu 4 şi 3 stele, în proporţie de 77%. 

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică a fost 2.608.800, din care 

2.459.700 înnoptări turişti români (94,3%) şi 149.100 înnoptări turişti străini (5,7%). 

Pe categorii de clasificare, 50,3% din totalul înnoptărilor au fost înregistrate în 

structurile de cazare turistică clasificate cu 3 stele, 32,3% în structurile cu 4 stele, 10,8% în 

cele cu 2 stele, 5% în cele cu 5 stele, 1,2% cu o stea şi 0,4% în structurile neclasificate. 

În hoteluri au fost înregistrate 1.751.000 înnoptări (67,1% din total înnoptări), din care 

1.613.600 înnoptări ale turiştilor români (65,6% din total înnoptări români) şi 137.400 

înnoptări ale turiştilor străini (92,2% din total înnoptări străini). 

Cei mai mulţi turişti străini au sosit în primul trimestru din ţări din Europa (82,8%). 

Înnoptările turiştilor străini care provin din ţări europene au reprezentat 83,1% din totalul 

înnoptărilor turiştilor străini. 

Hotelurile clasificate cu 3 stele au reprezentat 44,1% din totalul capacităţii de cazare 

turistică în funcţiune a hotelurilor, fiind urmate de cele cu 4 stele (37,3%), cu 2 stele (10,5%), 

cu 5 stele (6,9%), cu o stea (1%) şi de cele neclasificate (0,2%). 

 

În 2020, baza turistică a județului Hunedoara însuma o capacitate de cazare de 7719 

locuri, împărțite astfel: 

 Hoteluri – 2590 

 Moteluri - 261 
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 Vile turistice - 988 

 Cabane - 952 

 Pensiuni – 2167 

Hunedoara este un județ care îți oferă de toate atunci când vine vorba despre turism: 

istorie, munți, peisaje deosebite, vestigii istorice incluse in Patrimoniul Mondial UNESCO, 

stațiuni montane sau balneare. 

 

Județul dispune de nenumărate atracții turistice. Câteva și cele mai importante sunt: 

 Muzeul: 

➢ Mineritului din Petroșani 

➢ Mamei din Petrila 

➢ Aurului din Brad 

➢ Civilizației Dacice și Romane din Deva 

➢ Satului Hațegan din Hațeg 

➢ Memorial Aurel Vlaicu din Geoagiu 

 Peștera Bolii 

 Stațiunea Parâng  

 Rezervația de zimbrii 

 Geoparcul Dinozaurilor 

 Mănăstirea Prislop 

 Ulpia Traiana Sarmisegetusa 

 Cetatea Devei  

 Palatul Magna Curia 

 Castelul Corvinilor 

 Cariera și Biserica de marmură din satul Alun 

 Furnalul de la Govăjdia 

 Mormântul lui Avram Iancu 
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IV.11. Infrastructura de transport 

1) Infrastructura de transport rutier 

Infrastructura rutieră a Regiunii Vest este printre cele mai slab dezvoltate din 

România. Acest fapt se evidențiază atât prin lungimea redusă a drumurilor publice, 10.428 

km la începutul anului 2011, cât și prin densitatea drumurilor publice la 100  teritoriu, de 

32,6%, ceea ce o plasează doar înaintea Regiunilor Centru și Sud-Est și sub media națională 

de 34,6%. 

La nivel județean, cel mai bine sunt dezvoltate infrastructurile din județele Hunedoara 

și Timiș, cu 3.289 km, respectiv 2.930 km, având densități care sunt apropiate sau chiar 

depășesc media națională. (46,6%, respectiv 33,7%) 

Județul Hunedoara se clasează pe primul loc pe regiune și pe locul 2 pe țară datorită 

densității căilor rutiere raportată la populație (raport max/min 1:7). 

Județul Hunedoara se dezvoltă preponderent în lungul a trei axe majore de transport: 

 Nord-Sud – DN76/DN66 

 Est-Vest – A1/DN7 

 SudVest-SudEst – DN68 

 TEN-T Rin Dunăre 

2) Infrastructura de transport feroviar 

În Regiunea Vest totalitatea liniilor ferate însumează 1904 km, reprezentând 17,39% 

din totalul național. Acestea se împart în 2 categorii: linii ferate electrificate (658 km, 

reprezentând 34,55% din totalul regional) și linii ferate duble (16,54% din totalul regional, 

mai exact 315 km). Densitatea căilor ferate din Regiunea Vest este cea mai mare din țară – 

59,4 km/1000  teritoriu. 

Județul Hunedoara dispune de 291 km de linii ferate, din care 221 km linii ferate 

electrificate. Densitatea este de 41,2 km/1000 . 
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IV.12. Infrastructura tehnico-edilițară 

a) Alimentarea cu energie electrică și energie termică 

Principalul producător, furnizor și distribuitor de energie electrică şi termică din 

Hunedoara este Complexul Energetic Hunedoara, prin cele două electrocentrale de la Deva/ 

Mintia și Paroșeni/ Vulcan.  

La nivelul judeţului, aproximativ 183.500 de gospodării beneficiază de sisteme de 

încălzire, alimentate cu cărbune, lemn, gaze naturale sau prin cogenerare. Reţeaua de 

distribuție a energiei electrice acoperă întreg teritoriul județului, atât zonele urbane, cât şi 

zonele rurale. 

Rata de racordare la nivel judeţean este de 93,8%, cu 190.248 gospodării conectate în 

zona urbană si 46.485 gospodării conectate în zona rurală. 

 

b) Alimentarea cu gaze naturale 

Rețeaua de distribuție a gazului metan are o lungime de 811 km, cu aproximativ 150 

km mai mult față de anul 2006 şi deservește 56 de localități, din care 13 municipii și oraşe. 

Volumul total de gaz distribuit in județ este de 201 596 mc în anul 2012, din care aproximativ 

40% utilizat pentru uz casnic. 

 

c) Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare 

Sistemul de alimentare cu apă din județul Hunedoara este compus din 4 staţii de tratare 

a apei, 18 stații de pompare, 15 staţii de clorinare şi 35 de rezervoare care deservesc 43 de 

unități administrativ teritoriale și câteva sate din apropierea acestora. Sistemele de alimentare 

cu apă sunt constituite astfel încât să deservească întreg perimetrul construit al judeţului, însă 

rata de racordare a populației la acestea diferă (peste 1.000 persoane neracordate în Orăștie).  

Principalele deficienţe ale sistemelor de alimentare cu apă constau în avariile rețelei de 

distribuție ce conduc la pierderi de până la 52%, și în starea precară a acesteia, conductele 

având urme vizibile de coroziune și pozare. Această problemă este valabilă și în cazul 

construcțiilor şi echipamentelor existente înv complexele de înmagazinare – pompare ale 

sistemului. 
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Sistemul de canalizare este prezent numai în localitățile deservite de cei 3 operatori 

locali: SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani (6 localităţi), S.C. Apa Prod S.A. Deva (21 

localităţi), SC Activitatea Goscom Orăştie (4 localităţi).  

Principalele deficienţe ale sistemelor de canalizare din cadrul județului constau în 

colmatarea și prin urmare un volum mare de exfiltrații cu efect negativ asupra mediului, 

infiltrații de apă în rețeaua de canalizare și eficiența scăzută a stațiilor de epurare, care 

necesită reabilitare.  

Totodată, la nivel județean se constată lipsa unui sistem de management al nămolului 

rezultat din staţiile de epurare. 

 

d) Sistemul de telecomunicații 

Acoperirea rețelelor de telefonie mobilă este incompletă în județul Hunedoara, aceasta 

fiind una din cele mai slab deservite zone de pe teritoriul țării. Cele mai mari areale 

neacoperite se află în partea de sud, în zona parcurilor naturale Retezat și Grădiștea – 

Cioclovina, unde niciun operator nu asigură continuitatea serviciilor sale. Alte areale cu 

deservire slabă sunt situate în partea central – vestică a județului, unde densitatea locuitorilor 

este relativ mică, precum și în partea de Nord. 

 

IV.13. Infrastructura socială 

Educație 

În județul Hunedoara există 118 unități de învățământ, după cum urmează: 

 2 centre școlare 

 20 colegii naționale și tehnice 

 11 grădinițe și o creșă 

 12 licee (atât teoretice cât și tehnologice) 

 1 seminar teologic 

 4 școli postliceale 

 49 școli primare și generale 
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Figura nr. 11: Populația școlară a județului Hunedoara 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

 

Unul din cele mai importante obiective Europa 2020 pentru educație prevedea ca 

ponderea populației cu vârstă între 30 și 34 ani absolvente de studii superioare să atingă 

pragul de 40% pentru UE și de numai 26,7% pentru România. În Regiunea Vest, ponderea 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 ani, absolventă de studii superioare a atins 

22,3% în anul 2019, valoare sub pragul țintă pentru țara noastră. 

Populația absolventă de studii superioare a continuat să crească până în anul 2017, 

când a atins pragul de 24,5%, după care a scăzut, depărtându-se de obiectivul final. La nivel 

național, Regiunea Vest este devansată de Regiunea București-Ilfov, care înregistrează 54,3% 

și de Regiunea Nord-Vest, cu 26,5%. 

 

Sănătate 

Regiunea Vest are 330 de medici la 100.000 de locuitori, fapt ce clasează regiunea pe 

locul 3 în România, cu 134% din media națională. 

În Regiunea Vest există 1482 medici, stomatologi, farmaciști, fizioterapeuți, asistente 

medicale și moașe la 100.000de locuitori. Peste 22% din personalul de asistență medicală din 

Regiunea Vest îl reprezintă medicii.Există unele disparități intra-regionale în ceea ce privește 

numărul de medici, stomatologi, farmaciști, fizioterapeuți, asistente medicale și moașe în 

regiune: Timiș având cel mai mare număr – 1922, urmat de Hunedoara – 1386 și Carș-severin 

– 1133.  
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Infrastructura de sănătate a județului Hunedoara se compune astfel: 

 10 spitale 

 1 policlinică 

 234 cabinete medicale de familie 

 244 cabinete stomatologice 

 81 farmacii 

 2 unități medico-sociale 

 5 centre de sănătate mintală 

 62 laboratoare medicale 

 11 dispensare medicale 

Asistență socială 

În anul 1997, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 27 din 21.08.1997, 

a fost înfiinţată Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hunedoara 

(D.J.P.D.C. Hunedoara). 

În anul 1998, in baza O.U.G. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate au 

fost preluate opt case de copii, un leagăn de copii și un centru de primire în regim de urgență, 

instituții ce se aflau în subordinea Ministerului Educaţiei și Ministerului Sănătăţii, cu un 

număr de 941 copii şi 459 persoane angajate (cadre didactice, cadre medicale şi personal 

auxiliar). 

 În iulie 2000 D.J.P.D.C. și-a largit competențele și în aria protecției copilului cu 

nevoi speciale, prin transferul în componența acesteia a şcolilor speciale şi căminelor spital, 

aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu 

Handicap. Au fost preluate, astfel, cinci instituţii de ocrotire a copiilor cu dizabilităţi cu un 

total de 965 copii în baza H.G. nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituţiilor, secţiilor de 

spital şi a celorlalte unităţi de protecţie specială a copilului în cadrul serviciilor publice  

specializate din subordinea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale sectoarelor 

Municipiului Bucureşti. 

Ultima transformare majoră a avut loc odată cu apariţia noului pachet legislativ din 

anul 2004, pachet ce cuprinde și Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului. Intrarea în vigoare a acestei legislații a constituit, totodată, actul de 

naştere al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara, ca 
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instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului 

Judeţean Hunedoara. Aceasta a fost înființată  prin comasarea: 

 Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hunedoara şi a 

 Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Hunedoara. 

Odată cu această comasare, începând cu 1 ianuarie 2005 D.G.A.S.P.C. Hunedoara a 

preluat 6 centre pentru persoane adulte cu handicap ce se aflau în coordonarea Consiliilor 

Locale cu un număr de 414 beneficiari - persoane adulte cu handicap şi 410 persoane 

angajate. 

 

Centre pentru copii din județul Hunedoara: 

 Apartament familial Vulcan 

 Centrul de plasament Lupeni 

 Rețea de case familiale Orăştie (Casa Familială 1, Casa Familială 2, Casa 

Familială 3) 

 Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara (Casa Familială 1, 

Casa Familială 2)  

 Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Vulcan (Casa Familială 1, Casa 

Familială 2) 

 Centrul specializat pentru copilul cu dizabilităţi Hunedoara 

 Casă familială pentru copilul cu dizabilităţi Hunedoara 

 Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara 

 Centrul maternal Hunedoara 

 Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelicvent si delicvent 

proveniti din familii dezorganizate Petroşani 

 Centrul de zi de recuperare pentru copii Deva 

 Centrul de primire în regim de urgență Deva  

 

Centre pentru persoane adulte din județul Hunedoara: 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Brad 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități 2 Brad 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Brănişca 

 Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea 

http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=289
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=292
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=291
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=291
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=291
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=279
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=279
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=277
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=277
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=272
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=270
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=219
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=271
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=278
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=278
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=221
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=266
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=254
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=333
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=261
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=207
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 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Petrila 

➢ Pavilionul I 

➢ Pavilionul II 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 1 Păclişa 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 2 Păclişa 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Păclişa 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani 

 Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria 

 Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Orăştie 

 Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități protejată Pricaz 

55 

 Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități protejată Pricaz 

154 

 Cămin pentru persoane vârstnice Pui 

 Centrul de zi de recuparare pentru adulți Deva 

 Locuință protejată pentru victimele violenței domestice 

 

IV.14. Administrație publică 

Județul Hunedoara este administrat de un Consiliu Județean format din 30 consilieri, 

respectiv: 

Partid Consilieri 

I. Partidul Social Democrat 15 

II. Partidul Național Liberal 8 

III. Partidul PRO România 4 

IV. Partidul Mișcarea Populară 1 

V. Partidul Uniunea Salvați România 1 

VI. Uniunea Democrată Maghiară din România 1 

Tabel nr. 9: Structura administrației publice 

Sursa: Wikipedia 

http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=273
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=255
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=208
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=260
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=233
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=232
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=132
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=262
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=259
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=159
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=159
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=158
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=158
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=218
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=154
http://www.dgaspchd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=326
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IV.15. Mediu 

Calitatea aerului, apelor, solului 

În județul Hunedoara nu s-au semnalat până acum poluări cu impact major, chiar dacă 

este un județ minier, ponderea având-o procesele de combustie în industrie și încălzirea 

populației.  

Totodată, conform Raportului de Activitate al Agenției pentru Protecția Mediului 

Hunedoara, în județ funcționează 5 operatori cu risc major de producere a accidentelor grave: 

sucursalele din Hunedoara și Deva ale Complexului Energetic Hunedoara, OMV Petrom, 

Austin Powder Exploziv și Terpena. 

Factorii poluatori majori care afectează calitatea apei subterane sunt produse 

petroliere, produsele rezultate din procesele industriale, produsele chimice utilizate în 

agricultură, produse menajere și produse rezultate din zootehnie, metale grele. 

Având în vedere profilul industrial al județului Hunedoara, calitatea reprezintă o 

problemă. Terenurile aferente depozitelor de deșeuri industriale și zonele din vecinătatea 

acestora sunt infertile și prezintă o contaminare destul de accentuată cu metale grele. 

În județul Hunedoara, zonele afectate de halde de flotație însumează 1166 ha, iar 

haldele de steril brut 429 ha.  

❖ Arii de interes național 

Județul Hunedoara deține în proporție de 70% ecosisteme naturale și seminaturale. Pe 

teritoriul județului se află și 2 parcuri naționale (Retezat și Defileul Jiului), 2 parcuri naturale 

(Grădiștea Muncelului și Geoparcul Dinozaurilor – singurul Geoparc din țară, parte a Rețelei 

Globale a Geoparcurilor – UNESCO), 41 rezervații și monumente ale naturii și 21 de situri de 

importanță comunițară. 

Ariile Speciale de Conservare (SCA) și Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică 

(SPA) incluse în rețeaua Natura 2000, precum și cele 41 de rezervații protejate conform 

Uniunii Internaționale de Protecție a Naturii se concentrează în 5 zone: Zona Apuseni, Zona 

Mureș, Zona Cerna, Zona Orăștie – Parâng, Zona Hațeg – Retezat. 

Parcurile naționale și naturale, care ocupă majoritatea părții de sud a județului, 

prezintă o zonare funcţională ce are la bază criterii legate de activităţile permise şi de valorile 

deosebite ce se constituie în obiective majore pentru conservare, reglementate de O.G. nr. 

57/200729. Reglementările variază de la interzicerea desfăşurării oricăror activităţi umane, cu 
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excepţia activităţilor de cercetare, educaţie ecologică, activităţi de ecoturism sau interzicerea 

folosirii resurselor naturale până la permiterea construirii infrastructurii specifice pentru 

turism. 

❖ Riscuri naturale 

Principalele riscuri naturale sub incidența cărora se află Județul Hunedoara sunt 

inundațiile și alunecările de teren. Ocazional se înregistrează și incendii de pădure sau 

avalanșe.  

Cel mai ridicat risc la inundații a fost înregistrat în zona bazinului hidrografic Mureş 

(30 de comune). În zona bazinelor hidrografice Jiu și Crișul Alb riscul este mediu și prezent 

în 6, respectiv 10 comune. În ceea ce privește alunecările de teren, este vizibil un culoar N-S 

care, pe baza înregistrărilor anterioare, prezintă un risc foarte ridicat.  

Numai partea sudică a județului, cu precădere zona parcurilor Retezat și Grădiştea 

Muncelului – Cioclovina, prezintă risc scăzut (cu excepția localităților Boșorod, Pui, Lupeni 

și Vulcan). 

❖ Riscuri antropice 

Din cauza istoricului industrial al județului, pe teritoriul acestuia se află 108 halde de 

steril, cenușă și zgură, cu o suprafață totală de 1166 ha, dintre care 71 sunt inactive, 10 au fost 

ecologizate, iar 3 sunt instabile, concentrate în zonele Valea Jiului, Deva-Certej și Brad. 

Depozitele de steril reprezintă un potențial pericol de producere a unor incidente cu risc 

ecologic, putând provoca emisii necontrolate de poluanți în mediul înconjurător.  
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V. ORAȘUL HAȚEG 

V.1 Scurt istoric 

Țara Hațegului (maghiară Hátszegvidék, Hatzak; germană Wallenthal) este un ținut 

istoric și etnografic din colțul de sud-vest al Transilvaniei, județul Hunedoara, România.  

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 se găsesc câteva dintre cele mai importante monumente de arhitectură 

și arheologie din țară. Tot în Țara Hațegului a fost realizată una dintre cele mai ambițioase 

amenajări hidroenergetice din țară. Zona este cunoscută și pentru fosilele de dinozauri găsite 

aici de către Graf Nopcsa. 

 

Țara Hategului, detaliu dintr-o hartă a Transilvaniei de la 1607, gravată în cupru de cartograful olandez 

Jodocus Hondius 

 

Perioada preistorică 

În peștera Bordu Mare (săpată într-o bordură calcaroasă 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 
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aceeași perioadă. Inventarul găsit în interiorul și în jurul acesteia demonstrează că o parte de 

hrană era friptă. 

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. 

Perioada romană 

După cucerirea Daciei, romanii au fondat la limita de vest a Țării Hațegului, pe 

teritoriul actualei comune 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 documențară a Țării Hațegului (în original terra Harszoc), datează 

însă doar din 1247, fiind vorba despre celebra Diplomă a Cavalerilor Ioaniți, care precizează: 

„Çi mai îngăduim ca jumătate din toate veniturile și foloasele ce se vor strânge pe 

seama 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. 
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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 

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). 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 84 

 

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, Făgăraș 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 milițară 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. 

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. 

 

V.2 Localizare, structură administrativă și accesibilitate 

Hațeg (în maghiară Hátszeg) este un oraș localizat în județul Hunedoara, Transilvania, 

România. Orașul Hațeg se întinde pe o suprafață de 6.156 ha, din care intravilan 624,58 ha și 

extravilan 5.531,42 ha. 

Din punct de vedere administrativ, orașul Hațeg are în componență următoarele localități: 

• Hațeg – reședință administrativă;  
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Imagine nr. 7: Hațeg pe Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773 

Sursa: www.wikipedia.org 

 

• Nălațvad; 

 

Imagine nr. 8: Nălațvad pe Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773 

Sursa: www.wikipedia.org 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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• Silvașu de Sus;  

 

Imagine nr. 9: Silvașu de Sus pe Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773 

Sursa: www.wikipedia.org 

 

• Silvașu de Jos. 

 

Imagine nr. 10: Silvașu de Jos în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773 

Sursa: www.wikipedia.org 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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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. 

 

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 Zimbri (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) 

- 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, Fosta Gara CFR Marfă Hațeg 

 

Aeroporturi apropiate: 

⁎ Sibiu – 135 km 

⁎ Timișoara – 74 km 

⁎ Cluj – 191 km 

⁎ Arad – 196 km 
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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 

⁎ Iași – 504 km 

⁎ Galați – 549 km 

⁎ Constanța – 637 km 

⁎ Pitești – 301 km 

⁎ Craiova – 219 km 

⁎ Timișoara – 168 km 
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⁎ Oradea  – 232 km 

⁎ Baia Mare – 330 km 

⁎ Târgu Mureș – 209 km 

⁎ Brașov  – 283 km 

⁎ Sibiu – 134 km 

 

V.3 Cadrul natural 

Situată la confluența Râului Mare cu Streiul, Depresiunea Hațeg (310 m - 350 m 

altitudine) se află la întâlnirea a trei drumuri care fac legatura între regiunile principale din 

Sud-Vestul Transilvaniei. Depresiunea Hațeg este înconjurată în partea estică de Munții 

Șureanu, în partea sudică de Munții Retezat, în partea sud-vestică de munții Țarcu, în partea 

nordică de Munții Poiana Ruscă, fiind situată în zona de contact a Carpaților Meridionali. 

Dealurile Dumbrava, Ploștina și Poieni împart depresiunea în doua compartimente, și anume 

compartimentul Hațeg de Vest, având altitudini de 300-350 m format dintr-o câmpie 

piemontană fragmentată de numeroase râuri însoțite de lunci și terase și compartimentul Pui, 

format dintr-o zonă piemontală înaltă, la contactul cu muntele, având un relief terasat situat in 

Est. 

Aspectul despresiunii este mai mult de șes, fiind considerată o câmpie intercalată și 

etajată, fiind legată cu regiunile depresionare vecine prin trei porți, și anume: Pasul Bănița – 

Merișor (759 m), Poarta de Fier a Transilvaniei (700 m) și Poarta de la Subcetate. Șesul situat 

pe malul Stâng al Streiului cuprinde altitudini între 300 m si 500 m la Subcetate.  

În componența depresiunii regăsim culmi netezite și dealuri joase de orientare, în 

direcțiile Sud-Vest și Nord-Vest. 

Teritoriul administrativ al orașului Hateg, singura așezare urbană a întregii zone, de 

altfel, și centrul social și economic al Țării Hațegului, se întinde pe o suprafață de 61,6 kmp, 

în care se includ și localitătile Nălaț, Silvașu de Sus si Silvașu de Jos. Cadrul natural este 

deluros-muntos, ca o fortificație naturală aparată de Munții Orăștiei la Est, Parâng la Sud, 

Retezat la Vest și Poiana Ruscă la Nord, formând însuși nucleul statului dac și al Daciei 

romane. Există totodată și o rețea hidrografică foarte densă.  
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Figura nr. 12: Unități de relief la nivelul României 

Sursa: Atlas Geografic – Editura Corint 

 

 Clima 

Starea atmosferei și elementele caracteristice ale climei constituie factori cu o influență 

profundă și foarte nuanțată asupra complexului antropic, reflectați inclusiv în particularitățile 

habitatului, dar cu deosebire în structura și dinamica activităților social-economice. Dacă 

relieful face parte din factorii determinanți ai mediului natural, clima este caracterizată printr-

un dinamism mult mai pronunțat. 

Mare parte a teritoriului regiunii se regășeste sub influența climatului temperat 

continental de tranziție, cu influențe oceanice și submediteraneene. Iernile sunt relativ umede, 

iar verile sunt însorite, cu regim pluviometric echilibrat. Influența submediteraneeană 

urmărește linia care începe la Nord de Nădlac și continuă până 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. 

La stația Păclișa din orașul Hațeg valorile temperaturilor absolute maxime si minime 

înregistrate sunt de – 21°C în data de 10 Februarie 1956 și 36,8°C în data de 30 Iulie 1956, 

acestea încadrându-se în clasa celor medii ca și extremitate. Primul îngheț se produce în 

intervalul 1 Octombrie – 11 Octombrie, ultimul îngheț producându-se între 21 Aprilie si 1 

Mai.  
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Vizibilitatea, ceața și nebulozitatea atmosferică din Depresiunea Hațegului este 

caracterizată de o variație specifică a valorilor nebulozității, determinată de tipurile genetice 

de nori prezenți. Regimul anual al nebulozității este caracterizat de două maxime (maximul 

principal în Decembrie și cel secundar în Mai) și două minime (maximul principal în August-

Septembrie și cel secundar in Martie-Aprilie. 

Ca atare, precipitatiile atmosferice din orașul Hațeg se caracterizeaza prin importante 

variații în timp și spațiu, prin intensituate, frecvența și durată diferite. Dintre factorii locali, 

un rol deosebit asupra variației cantitatii, frecventei si intensitatii precipitatiilor il au 

expunerea reliefului fata de advectia maselor de aer umed din Vest si masivitatea diferita a 

muntilor care delimiteaza depresiunea. Datorita dispunerii in trepte a reliefului, cantitatea 

medie anuala de precipitatii are o distribuție neuniforma. 

În zona de câmpie, media multianuală a precipitațiilor depășește 600 mm în partea 

sudică și estică, și 700 mm la contactul cu unitatea deluroasă. 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. 

 

 Flora 

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 grădinilor, 

parcurilor (Nălațvad), cimitirelor, plantațiile forestiere.  

În stațiunile umede cu amplitudini termice reduse se găsesc făgetele. Stațiunile mai 

uscate, cu amplitudini de temperatură mari sunt acoperite cu gorunete. În unele stațiuni se 
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formează păduri amestecate de gorun și fag, sau gorun, fag și alte specii de foioase (frasin, 

paltin, jugastru). De asemenea, în luncile neamenajate (Râul Mare, Valea Slivuț și Valea 

Galbenă) se dezvoltă zăvoaie de salcii și răchite, iar pe cursurile secundare apar formațiuni de 

anin negru. 

Flora sinantropă și cultivată se împarte în mai multe ecotipuri caracterizate în funcție 

de natura lor, respectiv: vegetația buruienișurilor înalte nitrofile, vegetația căilor de 

comunicații și a vetrelor de așezări, vegetația buruienișurilor higrofile, vegetația cu caracter 

decorativ, caracteristică grădinilor, cimitirelor, parcurilor din aria urbană și comunitățile 

segetale reprezentate de diverse tipuri de buruienișuri de culturi, asociație invadantă în cazul 

agriculturii de subzistență. 

La nivelul regiunii se întâlnesc 20 specii rare, și anume: pinul negru de Banat, 

zimbrul, tisa, narcisa, ghițura galbenă, cornaciul, ghiocelul, crucea voinicului, arnica. În 

Retezatul calcaros apare și floarea de colț, ocrotită prin lege și declarată monument al naturii. 

 

 Fauna 

Așezarea geografică a teritoriului, varietatea reliefului, clima și vegetația se răsfrâng 

în mod direct asupra componenței faunei. Diversitatea se datorează varietății biotopurilor. 

Fauna este bogată și foarte eterogenă, adoptată în cea mai mare parte a condițiilor de viață ale 

domeniului forestier, multe dintre specii fiind de interes cinegetic. 

Pădurile de foioase și conifere adăpostesc o serie de animale, dintre care unele 

constituie obiect al turismului cinegetic: ursul, lupul, vulpea, râsul, pisica salbatică, viezurele, 

jderul, pârșul cenușiu, mistrețul, iepurele, căprioara, cerbul, veverița etc. Dintre păsările 

caracteristice pădurilor amintim cucul, ciocănitoarea, gaița, corbul, cinteza , fazanul, etc. În 

munții Retezat apar și cocoșul de munte și ierunca. 

La nivelul orașului, foarte populate sunt nevertebratele, în număr de 1.750 de specii. 

35 dintre cele 1.750 de specii sunt endemice, iar 91 sunt relativ noi pentru fauna României. 

De asemnea au fost identificate aproximativ 1.000 de specii de lepidoptere, iar vertebratele 

sunt reprezentate de un număr de cel puțin 150 de specii (ciclostomi – 1, pești – 10, batracieni 

– 6, reptile – 9, păsări – peste 150, mamifere – 26). 
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Imagine nr. 11: Vipera cu corn, specie rară și periclitată 

Sursa: wikipedia.org 

 

 
Imagine nr. 12: Șarpele lui Esculap, specie rară și periclitată 

Sursa: wikipedia.org 

 

Bogăția faunistică permite dezvoltarea turismului de vânătoare și pescuit. Deoarece nu 

la toate speciile densitatea vânatului este suficient de mare, sunt impuse restricții în privința 

vânării lor. Pentru înmulțirea speciilor cu densitate mică (cerbi, urși, râși, jderi, ierunci etc.) 

se creează condiții speciale, iar vânătoarea lor este permisă numai cu autorizație specială. 

Fauna este diversificată și răspândită în toate sectoarele submontane și montane. Pădurea 

Slivuț a fost populată cu animale în vederea vânătorii. Ca specii deosebite s-a încercat 

colonizarea zimbrului polonez, dar fără rezultate substanțiale. Acolo a fost adus și crescut, cu 

mult mai mare succes, cerbul lopătar și fazanul. Parcul adăpostește și mamifere mari, precum 
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capra neagră, cerbul carpatin, căprioara, lupul, ursul, râsul și pisica sălbatică. In masivul 

Retezat a fost colonizată marmota. 

Lacurile de acumulare au adus în Hațeg o lume de păsări de baltă. S-au recunoscut 

mai ales rațe, dar, ca și în cazul peștelui, nu s-au întreprins anchete serioase pentru 

identificarea păsăretului nou. Printre speciile rare de păsări amintim ciocârlia crecheată, 

acvila de munte, acvila țipătoare mică, șoimul călător, lăstunul de stâncă. Râurile sunt 

populate de păstrăvi, iar pe malurile lor putem regăsi vidre. 

 

 Hidrografie 

Rețeaua de râuri (temporare sau permanente), izvoarele, apele freatice, de adâncime și 

unitățile lacustre formează resursele de apă din Depresiunea Hațegului. Reţeaua hidrografică 

a judeţului Hunedoara aparţine mai mult bazinului râului Mureş decât bazinelor râurilor Jiu şi 

Crişul Alb. De asemenea Depresiunea Hațegului este componentă a bazinului hidrografic al 

râului Mureș. 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) și Lingina (afluent de dreapta al râului Cerna). 

 

Harta nr. 8: Râurile care traversează Depresiunea Hațeg 

Sursa: wikipedia.org 

 

Rețeaua hidrografică are o densitate de peste 1 km/km2 și aparține bazinului 

hidrografic Mureș. Râul Strei, colectorul principal are o lungime totală de 89 km și o 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 95 

 

suprafață totală de bazin de 1,970 km2. Principalul curs hidrografic este Râul Mare, care are 

o lungime în cadrul depresiunii de 65,8 km, o pantă medie de 30m/km și un coeficient mediu 

de sinuozitate de 1,30. Acest râu 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. 

Din categoria apelor stătătoare face parte barajul artificial Hațeg – Nălaț. Acesta este 

inclus în 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. 

 

Imagine nr. 13: Barajul Gura Apelor 

Sursa: wikipedia.org 

 

În privința apelor freatice, diversitatea condițiilor petrografice și relieful au permis 

formarea unor rezerve de ape subterane, cu strate acvifere bogate și de bună calitate, 

majoritatea utilizate prin captări. Stratul freatic al luncii Râului Mare este foarte aproape de 

suprafață și este 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. 

Nivelul pânzei de apă dreatică variază de la 1 la 5 m., după cum reiese 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). Apa freatică din 

Depresiunea Hațegului are evidente proprietăți de potabilitate. Este agresivă față de metale, 
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compoziția sa chimică fiind dominată de ionul bicarbonatic (HCO3) în proporții cuprinse 

între 115 și 350 mg/l. În ceea ce privește potabilitatea apelor subterane din Depresiunea 

Hațegului acestea sunt corespunzătoare calitativ. 

 

 Resursele solului 

Județul Hunedoara beneficiază de existența unei game variate de resurse naturale, 

datorită reliefului variat, regiunea fiind una dintre cele mai bogate din tară, fapt care a 

contribuit la o dezvoltare mai timpurie a industriei față de alte judeţe ale tarii.  

Solul regiunii se încadrează în grupa solurilor automorfe și hidromorfe, din care cele 

mai răspândite sunt cele silvestre podzolite brune și brune gălbui. Solul și subsolul este 

constituit dintr-un fundament cristalin și depozite sedimentare molasice de cuvertură. 

Fundamentul cristalin apare la zi pe rama bazinului, fiind constituit din roci metamorfice, cu 

grad diferit de metamorfism, ce aparțin atât autohtonului Danubian cât și pânzei Getice.  

Orașul Hațeg beneficiază de o mare diversitate a solurilor, fiind prezente toate grupele 

principale de soluri în diferite proporții datorită schimbărilor bioclimatice. Pe teritoriul 

orașului Hațeg nu se găsesc substanțe minerale utile în cantități semnificative care să 

constituie obiectul unor exploatări. 

 

 

 Elemente de patrimoniu 

Printre elementele de patrimoniu amintim Geoparcul Dinozaurilor „Țara Hațegului”, 

care este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a V-a IUCN (parc 

natural), situată în sud-vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Hunedoara. Statutul 
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internațional al teritoriului este administrat de Universituatea din București. Aria naturală a 

fost declarată parc natural prin Hotărârea de Guvern 2151 din 30 noiembrie 2004 (privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone), iar din anul 2005 geoparcul a 

fost acceptat în Rețeaua Europeană a Geoparcurilor și în Rețeaua Globală (sub egida 

UNESCO). Din anul 2015 Geoparcul este sit UNESCO, ca urmare a adoptării de către statele 

membre UNESCO, la data de 17 Noiembrie 2015, a Programului Internațional pentru 

Geoștiințe și Geoparcuri. 

În cadrul geoparcului sunt incluse și următoarele rezervații naturale: Paleofauna 

reptiliană Tuștea, Locul fosilifer cu dinozauri Sânpetru, Mlaștina de la Peșteana, Calcarele de 

la Fața Fetii, Vârful Poieni, Pădurea Slivuț, Fânațele cu narcise Nucșoara, Fânațele Pui. 

Geoparcul Dinozaurilor este o îngemănare a geodiversității, biodiversității, patrimoniului 

istoric și cultural; cu activitățile socio-economice ale Țării Hațegului. Geoparcul se întinde pe 

o suprafață de 23.941 ha și include: 

• Pădurea Slivuț - este o arie protejată de interes național care corespunde categoriei a 

IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip botanic), situată în partea de Nord a oraşului 

Haţeg. Are o suprafață de 40 ha şi reprezintă un ecosistem natural cu quercinee 

xeroterme, rest al unor întinse păduri de stejari care au fost defrişate din cauza 

extinderii activităţilor agricole. În anul 1958 în această pădure a fost înfiinţată prima 

rezervaţie de zimbrii din Romania cu o pereche adusă din Polonia – Podarec şi Polonka. 

 

Imagine nr. 14: Zimbrii din rezervația naturală din Pădurea Slivuț 

Sursa: wikipedia.org 

 

• Sit Natura 2000 ROSCI0236 Strei – Hațeg – 33 % din UAT Orașul Hațeg. Acesta este 

un sit de importanță comunițară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și 

menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, 
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precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. 

Acesta este situat în sud-vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Hunedoara. 

Suprafața sitului este de 24.968 ha având latitudinea nordică de 45º 26' 26'' și 

longitudinea estică 23º 2' 37''. Altitudinea medie a sitului este de 905 m, cea minimă de 282 

m, iar cea maximă de 1867 m. Tipurile de habitate regăsite pe teritoriul  sitului sunt 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. Speciile de mamifere, amfibieni si reptile regăsite pe teritoriul sitului sunt lip, 

vidră, liliac comun mic, liliac cu picioare lungi, liliac comun, liliac mare cu potcoavă, urs 

brun, buhai de baltă cu burta galbenă, triton cu creastă, triton comun transilvănean, moioagă, 

zglăvoc, cicar, dunariță. 

 

Harta nr . 9: Sit Natura 2000 Strei – Hațeg 

Sursa: https://biodiversitate.mmediu.ro/ 

 

 Turism 

Cadrul natural foarte bogat și variat conferă valori turistice deosebite orașului Hațeg. 

Turismul deține un rol esențial în dezvoltarea regiunii, fiind de asemenea o activitate 

economică importantă.  

https://biodiversitate.mmediu.ro/
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Având o evoluție rapidă și implicații socio-culturale și de mediu, contribuția la 

creșterea economică și ocuparea forței de muncă este una esențială. Orașul Hațeg este 

înregistrat în Lista Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național cu 

următoarele: 

Poziția în lista 

monumentelor 

istorice - 2015 

Denumire Adresă Datare 

274 Centrul istoric al orașului Oraș Hațeg Sec. XIX - XX 

275 Ansamblul urban "Str. 1 Mai" Str. 1 Mai Sec. XIX - XX 

276 Biserica Sf. Nicolae Str. Bisericilor 1 Sec. XIX 

277 Ansamblul urban Str. Bisericilor Str. Bisericilor nr. 2-6, 

5 

Sec. XIX - XX 

278 Bancă, azi Hotel Ferdinand Str. Bisericilor 2 colț cu 

Str. Tudor 

Vladimirescu 

Sec. XIX 

279 Biserica reformată Str. Bisericilor nr. 44 Sec. XIX 

280 Ansamblul urban Piața Bucura Piața Bucura Sec. XIX - XX 

281 Biserica romano – catolică Str. Decebal nr. 1 Sec. XIX 

282 Ansamblu urban Str. Horea Str. Horea nr. 1 – 13, 2 

- 16 

Sec. XIX - XX 

283 Casă Str. Horea nr. 6 Sf. Sec. XIX 

284 Casă Str. Horea nr. 18 Sf. Sec. XIX 

285 Ansamblul urban Str. Libertății Str. Libertății nr. 5 – 

19, 6 - 20 

Sec. XIX - XX 

286 Ansamblul urban Str. Mihai 

Viteazul 

Str. Mihai Viteazul nr. 

1- 27, 2 - 28 

Sec. XIX - XX 

287 Liceul Teoretic „Ion  

Constantin Brătianu” 

Str. Munții Retezat nr. 

3 

1912 

288 Sinangogă Str. Sarmisegetusa nr. 3 1864 

289 Ansamblu urban Piața Unirii Piața Unirii Sec. XIX - XX 

290 Școala Generală Ovid 

Densușianu 

Piața Unirii nr. 1 Sec. XIX 

291 Ansamblul urban  Str. Tudor  Sec. XIX  
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Str, Tudor  

Vladimirescu 

Vladimirescu  

nr. 1 - 3 

- XX 

448 Biserica Sf. Treime  

a Mănăstirii Prislop 

SILVAŞU DE SUS; 

oraş HAŢEG, 3 km V 

de sat 

1564, fragmente 

de pictură 

murală din 1759 

 

 

Dintre obiectivele turistice de remarcat ale orașului Hațeg amintim: 

◊ Mânăstirea 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 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”. 

 

Imagine nr. 15: Mânăstirea Prislop  

Sursa: Centrul de Informare și Promovare Turistica » Mănăstirea Prislop (hateg-turism.ro) 

http://www.hateg-turism.ro/manastirea-prislop/
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Imagine nr. 16: Mânăstirea Prislop (Mormântul Părintelui Arsenie Boca, Peșterea, Chilia, Poarta 

de intrare) 

Sursa: Centrul de Informare și Promovare Turistica » Mănăstirea Prislop (hateg-turism.ro) 

La Prislop, viaţa îşi urmează cursul firesc într-o linişte desăvârşită, absolută. Există 

însă, trei zile din an, în care forfota e cuvântul de ordine: la hram, în 8 mai (Sf. Ioan 

Teologul), 14 septembrie (Înălţarea Sfintei Cruci) şi în 28 noiembrie, atunci când tânguirea 

clopotelor cheamă toată suflarea la parastasul Părintelui Arsenie Boca. 

Mănastirea Prislop, a fost ctitorită de Sfântul Nicodim cel Sfințit între anii 1399-

1405. În secolul al XVI-lea, mănăstirea a fost restaurată de Domnița Zamfira, fiica lui 

Moise Vodă Basarab din București, cea de-a doua ctitoră a mănăstirii. În timpul Domniței 

Zamfira, biserica a fost împodobită cu o pictură nouă. 

Unul dintre călugării care au viețuit aici în secolul al XVI-lea s-a retras mai sus de 

mănăstire unde, cu mari nevoințe, și-a săpat o peșteră în stâncă și acolo a dus o deosebită 

viață ascetic. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992; este cunoscut 

cu numele de Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, iar peștera lui, numită „Casa Sfântului”, 

este loc de pelerinaj. 

http://www.hateg-turism.ro/manastirea-prislop/
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În toamna anului 1948, mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, a adus la Prislop pe 

ieromonahul Arsenie Boca pentru reînvierea mănăstirii sub aspect spiritual și material. 

După 1948, toate lucrările de construcție și înfrumusețare din mănăstire au fost fie realizate 

personal de părintele Arsenie, fie după desenele și îndrumările sale. De aceea, părintele 

Arsenie Boca este considerat al treilea ctitor al Mănăstirii Prislop. 

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. 

 

Imagine nr. 17: Părintele Arsenie Boca 

Sursa: Wikipedia.org 

 

 Pădurea Slivuț 

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, s-a creat în această pădure o rezervație de zimbri a cărei custodie o are ocolul 

Silvic Hațeg. 

http://www.hateg-turism.ro/manastirea-prislop/
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Imagine nr. 18: Pădurea Slivuț 

Sursa: Wikipedia 

Rezervația de Zimbri „Slivuț’’ 

La 3 km de oraş pe DN66, se găseşte renumita rezervaţie de zimbri, prima locaţie 

de pe teritoriul României în care a fost reintrodus zimbrul european (Bison bonasus), 

dispărut din fauna ţării după anul 1852.  

Povestea unuia dintre simbolurile Haţegului a început în 12 noiembrie 1958, când o 

pereche de zimbri – Podarec şi Polonka – a fost adusă din Polonia. Peste cinci ani a mai 

fost adus încă un exemplar, tot din Polonia, Pumila. 

 

Imagine nr. 19: Rezervaţia de Zimbri Slivuţ-Haţeg 

Sursa: Centrul de Informare și Promovare Turistica (hateg-turism.ro) 

http://www.hateg-turism.ro/manastirea-prislop/
http://www.hateg-turism.ro/manastirea-prislop/
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Aceştia s-au înmulţit, astfel încât în anul 1979, în Rezervaţia de Zimbri Slivuţ-

Haţeg, existau deja 12 zimbri. O lege nescrisă, dar respectată cu sfinţenie, spune că numele 

puilor născuţi în ţara 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 

de ani de existenţă a Rezervaţiei, au purtat astfel de nume.  

 

 

Imagine nr. 20: Rezervaţia de Zimbri Slivuţ-Haţeg 

Sursa: Centrul de Informare și Promovare Turistica (hateg-turism.ro) 

 

 

Geoparcul Dinozaurilor – Țara Hațegului 

Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului este o arie naturală protejată de interes 

naţional din 2004. În 2005 a fost acceptat în Reţeaua Europeană a Geoparcurilor. 

Geoparcul este un proiect desfăşurat sub egida Universităţii din Bucureşti care îşi propune 

promovarea turistică integrată a Ţării Haţegului şi dezvoltarea ei durabilă pe această bază.  

http://www.hateg-turism.ro/manastirea-prislop/
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Imagine nr. 21: Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului  

Sursa: Centrul de Informare și Promovare Turistica (hateg-turism.ro) 

 

Ţara Haţegului a ajuns notorie pe plan mondial datorită dinozaurilor pitici care au 

populat zona – pe atunci o insulă în Marea Tetis – în perioada Cretacicului. Primele 

cercetări asupra dinozaurilor din zona Haţegului au fost făcute de baronul Franz 

Nopcsa (1815-1904), după ce sora sa, Elek Nopcsa, a descoperit în 1895, fosilele unor 

reptile în jurul castelului familiei din Sânpetru.  

Cercetările au fost reluate abia în anul 1977 de către paleontologul Dan Grigorescu, 

de la Facultatea de Geologie a Universităţii din Bucureşti.  

Astfel că, în Țara Hațegului s-au descoperit: Hatzegopteryx (singurul zburător, 

denumit aşa chiar după numele oraşului Haţeg) și Balaurul bondoc.  

Balaurul bondoc este unul dintre dinozaurii unicat în întreaga lume, un carnivor 

feroce cu pene care popula teritoriul ce forma Insula Haţegului cu cca. 70 de milioane de 

ani în urmă.  

De altfel, Ţara Haţegului a fost aleasă drept locaţie a unui Geoparc, deoarece acest 

ţinut îndeplineşte la modul superlativ condiţiile stabilite de către UNESCO pentru  

înfiinţarea unei asemenea structuri: 

http://www.hateg-turism.ro/manastirea-prislop/
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– un teritoriu bine delimitat geografic, cu o suprafață suficient de mare pentru a 

permite activităţi legate de dezvoltarea economică; 

– existenţa unor situri geologice cu valoare ştiinţifică şi/sau estetică deosebită, 

alături de locuri cu valoare arheologică, ecologică, istorică şi culturală. 

Geoparcul dinozaurilor Ţara Haţegului are o suprafață de 102.392 ha, cuprinzând 

în totalitate localităţile: Densuş, General Berthelot, Toteşti, Răchitova, Sântămăria-Orlea, 

Sarmizegetusa, Haţeg şi parţial localităţile: Baru Mare, Sălaşu de Sus, Pui, Râu de Mori. 

Geoparcul se învecinează la sud cu Parcul Naţional Retezat şi la nord şi nord-est cu Parcul 

Natural Cioclovina-Grădiştea de Munte.  

 

Muzeul Țării Hațegului  

Muzeul Ţării Haţegului se află în centrul orașului Hațeg, lângă podul peste râul 

Galbena. 

La Muzeul Țării Hațegului se pot admira oale tradiţionale din lut, costume 

populare, linguri şi vase sculptate din lemn, chiar și instrumente muzicale şi jucării 

ţărăneşti.  

 

Imagine nr. 22: Muzeul Țării Hațegului  

Sursa: Centrul de Informare și Promovare Turistica » (hateg-turism.ro) 

http://www.hateg-turism.ro/manastirea-prislop/
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Ţara Haţegului este vestită pentru portul popular care păstrează 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. 

 

Imagine nr. 23: Muzeului Ţării Haţegului 

Sursa: Wikipedia 

 

Imagine nr. 24: Muzeului Ţării Haţegului 

Sursa: Wikipedia 
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VI. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE 

VI.1 Fondul locativ 

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de 

proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, 

veterani, case speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi 

alte încăperi locative în alte construcții utile pentru locuit. 

Fondul locativ pe forme de proprietate se divizează astfel: 

• fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi  în deplină 

administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; 

• fondul locativ municipal - fondul care se află în proprietatea Oraşului/Municipiului, 

precum şi fondul care se află în administrarea  gospodărească a întreprinderilor 

municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor municipale; 

• fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit 

individuale, apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în 

casele cooperativelor de construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea 

persoanelor juridice (create în baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din 

contul mijloacelor proprii; 

• fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea 

personală, în proprietatea comună sau în cote părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii 

publice şi private; 

• proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea 

întreprinderilor mixte cu participare străină. 

Fondul locativ al orașului Hațeg este alcătuit din fondul locativ public și fondul 

locativ privat. Conform datelor Institutului Național de Statistică, la sfârșitul anului 2020 

fondul locativ public era format din 50 locuințe, iar fondul locativ privat era format din 4.251 

locuințe, în total 4.301 locuințe.  

              Din totalul de 4.301 locuințe, un procent de aproximativ 98,84 % (aproximativ 4.251 

locuințe) este reprezentat de locuințele proprietate privată și numai 1,16 % (aproximativ 5 

locuințe) de cele proprietate publică. 
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  Analiza numărului de locuințe terminate în orașul Hațeg, conform datelor prezentate 

de Institutul Național de Statistică rezultă că, anual, numărul de locuințe este în creștere, fiind 

realizate noi locuințe, predominant, din fondurile populației. 

 

Figura nr. 13: Evoluția fondului de locuințe la nivelul orașului Hațeg (2011 – 2020) 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

 

În anul 2020, fondul locativ al orașului Hațeg cuprindea 216021 m.p. arie desfășurată 

(reprezentând 0,05% din totalul județean). Dintre aceștia, 1087 m.p.arie desfășurată tip 

proprietate publică și 214934 m.p. arie desfășurată tip proprietate privată. 

1%

99%

Fondul locativ al orașului Hațeg - an de referință 2020

Proprietate publică

Proprietate privată

 

Figura nr. 14: Fondul locativ al orașului Hațeg în anul 2020 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 
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VI.2 Fondul funciar 

 În 2020, fondul funciar al orașului Hațeg însuma un total de 6433 ha, din care: 

• 3199 ha cu destinație agricolă 

• 1306 ha cu destinație arabilă 

• 917 ha pășuni 

• 631 ha fânețe 

• 345 ha livezi și pepiniere pomicole  

 

Figura nr. 15: Structura fondului funciar a orașului Hațeg 

Sursa: www.wikipedia.org 

VI.3 Populație 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Hațeg se ridica la 9.685 

de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 10.910 

locuitori.  

Majoritatea locuitorilor sunt români (93,15%), cu o minoritate de maghiari (1,6%). 

Pentru 4,14% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  

http://www.wikipedia.org/
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Figura nr. 16: Componența etnică a orașului Hațeg 

Sursa: www.wikipedia.org 

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (74,11%), dar 

există și minorități de baptiști (8,39%), penticostali (6,28%), greco-catolici (3,14%) și 

romano-catolici (1,78%). Pentru 4,38% din populație, nu este cunoscută apartenența 

confesională. 

 

Figura nr. 17: Componența confesională a orașului Hațeg 

Sursa: www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în 2021, populația 

orașului Hațeg însuma 10473 locuitori (reprezentând 2,34% din totalul județean), în scădere 

cu 3,01% față de 2017, când populația orașului Hațeg însuma 10799 locuitori. 

De altfel, în ceea ce privește vârsta medie a populației, în 2020, aceasta a fost de 43 

ani.  

 

 

Figura nr. 18: Evoluția populației după domiciliu a orașului Hațeg 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

De altminteri, populația principalelor localități ale Ţării Haţegului este: 

⁎ Oraşul Haţeg - 10.910 locuitori; 

⁎ Comuna Pui - 4.624 locuitori, 18 km distanţă faţă de Haţeg; 

⁎ Comuna Râu de Mori - 3.546 locuitori, 18 km distanţă faţă de Haţeg; 

⁎ Comuna Sântămăria-Orlea - 3.522 locuitori, 3 km distanţă faţă de Haţeg; 

⁎ Comuna Baru - 3.044 locuitori, 24 km distanţă faţă de Haţeg; 

⁎ Comuna Sălaşu de Sus - 2.782 locuitori, 13 km distanţă faţă de Haţeg; 

⁎ Comuna Toteşti - 1.993 locuitori, 6 km distanţă faţă de Haţeg; 

⁎ Comuna Densuş - 1.774 locuitori, 14 km distanţă faţă de Haţeg; 

⁎ Comuna Răchitova - 1.487 locuitori, 20 km distanţă faţă de Haţeg; 

⁎ Comuna Sarmizegetusa - 1.388 locuitori, 17 km distanţă faţă de Haţeg; 

⁎ Comuna General Berthelot - 1.020 locuitori, 6 km distanţă faţă de Haţeg; 

⁎ Comuna Bretea Română - 3.224  locuitori, 11 km distanţă faţă de Haţeg. 

 

VI.4 Sănătate 

             Infrastructura de sănătate a orașului Hațeg cuprinde:  
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❖ 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. 

În cadrul Spitalului Orășenesc Hațeg, se regăsesc următoarele secții: 

• secția de medicină internă (compartimentele cardiologice, recuperare, medicină fizică 

și balneologie, cronici) 

• secția chirurgie generală (compartimentele ortopedie si traumatologie) 

• compartiment ATI 

• secția de pediatrie 

• secția de obstretică– ginecologie 

• compartiment primire urgențe CPU. 

 

Imagine nr. 25: Spitalul Orășenesc Hațeg 

Sursa: Wikipedia 
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o Asistență Socială 

În cadrul Primăriei orașului Hațeg  funcționează Serviciul Public de Asistență 

Socială (SPAS).  

            Obiectivul major al Direcției de Asistență Socială este reprezentat de asistarea 

persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, psihică sau socială, nu au 

posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe 

privind integrarea socială.   

Direcția de Asistență Socială este la dispoziția beneficiarilor prin servicii primare și 

servicii speciale. Instituția urmărește realizarea obiectivului menționat anterior, prin 

acordarea de beneficii și servicii sociale pe baza unei cereri și în urma anchetei sociale, dupa 

cum urmează: 

 Servicii Sociale Primare 

• Compartiment de venit minim garantat; 

• Compartiment persoane cu dizabilități; 

• Compartiment protecția copilului; 

• Compartimentul Cantină Socială și Ajutoarele de Urgență; 

• Compartimentul Alocații. 

 Servicii sociale speciale 

• Centru de zi ,,Lumină și speranță”; 

• Serviciul de îngrijire și asistență la domiciliu – ASIV; 

• Adăpostul de urgență pe timp de noapte. 

 

Compartimentele și birourile subordonate Direcției de Asistență Socială: 

➢ Compartimentul Intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, emigrație, 

repatrieri și în relația cu asociațiile și fundațiile; 

➢ Biroul Cantină de ajutor social; 

➢ Serviciul Creșă de cartier; 

➢ Compartimentul Asistență medicală școlară; 

➢ Compartimentul Asistență medicală comunițară; 

➢ Compartimentul Evidență și plată beneficii de Asistență socială; 

➢ Compartimentul Servicii sociale și marginalizare socială; 

➢ Compartimentul Strategii, programe, Proiecte în domeniul Asistenței Sociale 
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➢ Compartimentul Monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și 

monitorizare a asistenților. 

 

VI.5 Educație  

Modernizarea sectorului educațional în orașul Hațeg reprezintă unul din obiectivele 

esențiale ale administrației publice locale. 

           

Infrastructura de învățământ a orașului Hațeg înglobează următoarele unități: 

1. Grădinița cu Program Normal  

❖ Infrastructura școlară - cuprinde 4 grupe și un total de 106 copii. 

❖ Personalul Didactic - este compus din 4 cadre didactice. 

 

2. Grădinița cu Program Prelungit 

❖ Infrastructura școlară - cuprinde 4 grupe și un total de 85 copii. 

❖ Personalul Didactic - este compus din 8 cadre didactice. 

 

3. Grădinița cu Program normal Nălațvad 

❖ Infrastructura școlară- cuprinde 1 grupă și un total de 13 copii. 

❖ Personalul Didactic - este compus din 1 cadru didactic. 

 

4. Școala Gimnazială Ovid Densușianu  

❖ Infrastructura școlară - cuprinde 20 grupe și un total de 491 copii. 

❖ Personalul Didactic - este compus din 27 cadre didactice. 
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Imagine nr. 26: Școala Gimnazială Ovid Densușianu 

Sursa: Wikipedia 

 

 

5. Școala Gimnazială Aron Densușianu 

❖ Infrastructura școlară - cuprinde 22 grupe și un total de 505 copii. 

❖ Personalul Didactic - este compus din 31 cadre didactice. 

 

Imagine nr. 27: Școala Gimnazială Aron Densușianu 

Sursa: Wikipedia 

 

6. Școala Primară Nălațvad 

❖ Infrastructura școlară - cuprinde 1 grupa și un total de 14 copii. 

❖ Personalul Didactic - este compus din 1 cadru didactic. 
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7. Liceul Teoretic „Ion Constantin Brătianu” 

❖ Infrastructura școlară - cuprinde 30 grupe și un total de 861 copii. 

❖ Personalul Didactic - este compus din 43 de cadre didactice. 

 

 

Imagine nr. 28: Liceul Teoretic „Ion  

Constantin Brătianu” 

Sursa: Wikipedia 

VI.6 Cultură și culte 

Cultura este componenta centrală a bogatului patrimoniu și trecut istoric, deținând un 

rol important în potențarea atractivității anumitor locuri și în consolidarea identității unice a 

unui spațiu dat. 

 

Privitor la unitățile de cult ale zonei, în orașul Hațeg se regăsesc următoarele: 

• Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” este un monument istoric aflat pe teritoriul 

orașului Hațeg. 
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Imagine nr. 29: Biserica ortodoxă ,,Sfântul Ierarh Nicolae” 

Sursa: Wikipedia 

 

• Biserica reformată – calvină prezintă hramul ,,Sfânta Treime” și a fost construită 

între anii 1824 – 1829 în timpul păstoririi vicarului unit lovian Nobili, cu sprijinul 

financiar al episcopului Ioan Bob al Blajului. 

 

Imagine nr. 30: Biserica reformata - calvină 

Sursa: Wikipedia 
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VI.7 Economie 

După schimbarea de regim din 1989, Ţara Haţegului a fost puternic afectată de 

prăbuşirea industriei din zonele adiacente: cea siderugică în Hunedoara şi Călan şi cea 

minieră din Valea Jiului. Şomajul în zonă a înregistrat, în august 2008, cel mai ridicat nivel 

din întreg judeţul Hunedoara: peste 1500 de şomeri în oraşul Haţeg. Pentru luna august a 

anului 2012, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara a raportat, 

pentru Haţeg, un procent de 7,45. 

La Haţeg, până acum câţiva ani a fost concentrată o bună parte din ceea ce înseamnă 

industria alimentară, sector deosebit de important pentru întreg judeţul Hunedoara (o fabrică 

de bere, o fabrică de conserve, un abator, fabrici de pâine). Între timp, o dată ce aceşti agenţi 

economici şi-au încetat activitatea, personalul a ales calea reconversiei profesionale, dar 

există şi acum o disponibilitate de angajare în domeniile în care angajații au obţinut primele 

calificări profesionale. 

În ultimii ani se constată o ameliorare a situaţiei economice. Astfel, oraşul Haţeg era, 

în 2006, cel mai mic oraş din țară în care un mare retailer, grupul Tengelmann, a deschis un 

supermarket - Plus Discount - în urma unei investiţii de 1,5 milioane de euro. La momentul 

actual, magazinul a fost preluat de grupul LIDL. A urmat în 2007 un supermarket SPAR, 

reprezentând o investiţie de 2,2 milioane de euro. Acesta a fost preluat ulterior de reţeaua 

BILLA. 

Cele mai importante activităţi economice din zonă sunt desfăşurate de Sucursala 

Haţeg a S.C. HIDROELECTRICA S.A., care coordonează activitatea celor 12 

microhidrocentrale de pe Râu Mare şi de Sucursala Râu Mare - Retezat a S.C. 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A. În afara acestora, mai există firme de îmbuteliat gaz lichefiat, 

construcții civile, confecţionarea de tâmplărie din aluminiu şi PVC, firme de exploatare 

forestieră etc. 

Capitalul străin este prezent printr-o fabrică franceză de prelucrare a melcilor 

(ROLUX) şi una italiană, care se ocupă cu achiziţionarea şi prelucrarea ciupercilor (BOSCO 

AMICO). 
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• Mediul de afaceri al orașului Hațeg 

La nivelul orașului Hațeg sunt înregistrați 1.285 de agenți economici (reprezentând 

3,39% din totalul agenților economici din județul Hunedoara). 

 Cifra de afaceri reprezintă 3,86% din cifra de afaceri din județul Hunedoara, fiind de 

494,3 milioane lei (112,3 milioane euro). Numărul de angajați este de 1.502, reprezentând 

2,60% din totalul de angajați din județul Hunedoara, iar profitul este în cuantum de 38,2 

milioane lei (8.7 milioane euro). 

 

Harta nr. 10: Distribuția ca mărime a firmelor active din Hațeg 

Sursa: www.listafirme.ro 

 

Top firme din Hațeg, după cifra de afaceri: 

1. ADACONI SRL - 93,6 milioane lei (21,3 milioane euro), 

2. GERAICO PROD COM SRL - 92,5 milioane lei (21 milioane euro), 

3. ROBEN SRL - 37,3 milioane lei (8,5 milioane euro), 

4. ROLUX S.R.L. - 33,2 milioane lei (7,5 milioane euro), 

5. BOSCO AMICO S.R.L. - 29,5 milioane lei (6,7 milioane euro). 
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 Top firme din Hațeg, după numărul de angajați: 

1. GERAICO PROD COM SRL - 216 angajați, 

2. ROLUX SRL - 140 angajați, 

3. ROBEN SRL - 100 angajați, 

4. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL - 99 angajați, 

5. ADACONI SRL - 91 angajați. 

 

Top firme din Hațeg, după profit: 

1. ADACONI SRL - 10,8 milioane lei (2,5 milioane euro), 

2. ROBEN SRL - 3,1 milioane lei (712.188 euro), 

3. PAVAJ GRUP SRL - 2,1 milioane lei (469.154 euro), 

4. ROLUX S.R.L. - 2 milioane lei (447.794 euro), 

5. EOLIAN ENERGY SRL - 1,7 milioane lei (381.657 euro). 

 

Topul domeniilor în Hațeg, în funcție de codul CAEN (domeniile cu cea mai mare 

cifra de afaceri din Județul Hunedoara): 

1. CAEN: 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 131,1 milioane lei 

(29,8 milioane euro), 

2. CAEN: 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor 92,5 milioane lei (21 milioane euro) 

3. 21.020.106 euro, 

4. CAEN: 4120 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale si nerezidențiale 39,9 

milioane lei (9,1 milioane euro), 

5. CAEN: 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 33,2 

milioane lei (7,5 milioane euro), 
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6. CAEN: 230 - Colectarea plantelor și fructelor din flora spontană (excl. material 

lemnos) 30,5 milioane lei (6,9 milioane euro). 

⁎ NOTĂ: Datele au fost preluate de pe site-ul www.topfirme.com. 

 

• Agricultura 

În anul 2014 terenul agricol însuma 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). 

❖ Cultivarea cerealelor 

 În anul 2003 suprafața și producția principalelor culturi erau reprezentate astfel: 

 Grâu și secară: suprafața reprezenta 1,85% din totalul județului Hunedoara și 

producția 2,51%. 

 Porumb boabe: suprafața reprezenta 0,99% din totalul județului Hunedoara și 

producția 1,48%. 

 Cartofi: suprafața reprezenta 2,02% din totalul județului Hunedoara și producția 

2,22%. 

 Legume: suprafața reprezenta 1,96% din totalul județului Hunedoara și producția 

1,59%.  

Principalele 

culturi 

Suprafața cultivată a 

principalelor culturi (ha) 

Producția agricolă vegetală (tone) 

Hațeg Hunedoara Hațeg Hunedoara 

Grâu și secară 225 12169 774 30868 

Porumb boabe 268 27204 1111 74908 

Cartofi 180 8913 2520 113628 

Legume 91 4654 800 50370 

Tabel nr. 10: Cultivarea plantelor 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

 

http://www.topfirme.com/
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❖ Creșterea animalelor 

 În anul 2003, situația principalelor categorii de animale se reprezenta astfel: 

 Bovinele: reprezentau % din totalul județean. 

 Porcinele: reprezentau % din totalul județean. 

 Ovinele: reprezentau % din totalul județean. 

 Păsărinele: reprezentau % din totalul județean. 

Principalele categorii de 

animale 

Hațeg Hunedoara 

UM: Număr  

Bovine 913 61460 

Porcine 966 57373 

Ovine 990 127226 

Păsărine 14063 1213890 

Tabel nr. 11: Creșterea animalelor 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

 

❖ Legumicultura 

 Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică, în anul 2013 suprafața 

cultivată de tomate era de aproximativ 8 hectare, de varză aproximativ 9 hectare, iar de 

cartofi 204 hectare.  

 S-a efectuat analiza creșterii suprafeței cultivate de tomate, varză și cartofi pentru anii 

2011, 2012 și 2013, de unde rezultă faptul că suprafața cultivată de cartofi a crescut cu 

13,33% în anul 2013, comparativ cu anul 2011, cea de varză a crescut cu 12,5%, iar cea de 

tomate a avut o creștere de 60%. 
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Legume 2011 2012 2013 

Suprafața cultivată (hectare) 

Tomate 5 7 8 

Varză 8 8 9 

Cartofi 180 210 204 

Tabel nr. 12: Suprafața cultivată a legumelor 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

❖ Pomicultura 

 Pomicultura în anul 2013 era dezvoltată pe o suprafață de 45 hectare ale orașului 

Hațeg, după cum urmează: 

Pomi fructeferi 2011 2012 2013 

Suprafața cultivată (hectare) 

Meri 14 14 14 

Pruni 21 21 31 

Tabel nr. 13: Suprafața cultivată a pomilor 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

 

 De-a lungul celor 3 ani suprafața cultivată de meri a rămas constantă, pe când 

suprafața cultivată de pruni a înregistrat o creștere de 10 hectare (aproximativ 47%). 

Producția de fructe la nivelul orașului Hațeg în anul 2003 a fost de 138 tone, reprezentând 

0,13% din producția totală la nivelul județului Hunedoara. 

 

❖ 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. 
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❖ Piscicultura 

 În proprietatea orașului Hațeg se află o singură baltă amenajată, concesionată în 

prezent, unde se poate practica pescuitul de agrement. Suprafața acesteia este de 0,88 ha, iar 

suprafața totală a împrejurimii este de 1,31 ha. 

 

❖ Silvicultura 

 Suprafața ocupată de păduri este de 2.635 hectare. Dintre acestea, 1.724 hectare se 

află în proprietate particulară, iar în proprietatea statului se află 911 hectare. În componența 

pădurilor regăsim specii de foioase quercinee și amestecuri. 

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 ca urmare a extinderii activităților agricole specifice pentru zonele 

colinare de pe rama Depresiunii Hațegului. 

 

• Industria 

 Principalele ramuri ale industriei prezente în orașul Hațeg sunt: 

1. Industria alimentară – morărit și panificație, industria conservelor (legume, fructe, 

carne), industria lactatelor și industria berii, 

2. Industria mică și artizanală, 

3. Industria metalurgică – producție de biciclete, 

4. Industria ușoară – pielărie și blănărie, 

5. Industria lemnului – industria cherestelei și a mobilei. 
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 Comerțul si serviciile 

În orașul Hațeg sunt prezente trei lanțuri de magazine – LIDL, Penny Market și 

Carrefour, asigurând, astfel, un flux continuu de bunuri și servicii 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 Banca Comercială Română, 

BRD Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, și CEC BANK. 

 

• Turism 

Orașul Hațeg are un bogat fond turistic insuficient exploatat. Frumusețea și varietatea 

cadrului natural, precum și bogăția elementelor cu caracter cultural (artistic, arhitectural, 

etnografic și istoric) și existența Mănăstirii Prislop, conferă Orașului Hațeg un potențial 

ridicat de dezvoltare a serviciilor turistice și de agrement. 

În orașul Hațeg principalele atracții turistice (antropice și naturale) sunt: 

 Rezervatia de Zimbri ,,Slivuț”, 

 Mănastirea Prislop, 

 Geoparcul Dinozaurilor – Țara Hațegului, 

 Muzeul Țării Hațegului, 

 Monumente istorice (ex. Situl arheologic de la Sântămărie – Orlea, “Grindanu”, 

Villa rustica, Aşezare fortificată, Ruinele podului roman, castelul Kendeffy, 

Biserica “Sf. Treime” a Mănăstirii Prislop, Fortificaţia medievală de la 

Sarmisegetuza, etc.) 

În ceea ce privește capacitatea turistică a orașului Hațeg, din analiza datelor statistice 

înregistrate în ultimii ani, se poate observa faptul că trendul acesteia a înregistrat o creștere 

semnificativă din anul 2016 în anul 2020, ajungând la valoarea de 494 locuri de cazare 

omologate (reprezentând 5,79% din totalul județean).  
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 Figura nr. 19: Capacitatea de cazare turistică existentă 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

 

 Totodată, structurile de primire turistică au înregistrat o ușoară creștere, consemnând 

21 unități de cazare la finalul anului 2020, reprezentând 6,71% din totalul județean.  

 Figura nr. 20: Numărul de structuri de primire turistică 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 
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Din cele 21 de unități consemnate la finele anului 2020, 16 sunt pensiuni turistice, 2 

hoteluri, 1 cabană turistică, 1 motel și 1 hostel. 

 

Figura nr. 21: Structura unităților de primire turistică 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

 

În ceea ce privește numărul de sosiri și numărul de înnoptări, în intervalul analizat, 

2016-2020, acestea au înregistrat următoarea configurație: 

An de 

referință 

Sosiri ale turiștilor Înnoptăti ale turiștilor 

2016 5813 6687 

2017 5877 7309 

2018 7219 8491 

2019 9403 12567 

2020 6379 8632 

Tabel nr. 14: Numărul de sosiri și înnoptări ale turiștilor 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 
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Figura nr. 22: Numărul de sosiri și înnoptări ale turiștilor 

Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

 

Astfel că, pentru a contracara trendul descendent al numărului de sosiri și al celui de 

înnoptări, Primăria orașului Hațeg are în vedere o serie de proiecte de dezvoltare a 

infrastructurii turistice, întrucât, turismul reprezintă un fenomen economico-social de o 

importantă însemnată pentru dezvoltarea durabilă a orașului. 

 

VI.8 Infrastructura de utilități 

a) Alimentarea cu apă și canalizarea  

Din analiza datelor statistice, lungimea totală a rețelei de apă din județul Hunedoara a 

înregistrat o ușoară creștere, însumând 1977,8 km la finalul anului 2020. Comparativ cu 

situația înregistrată la nivel județean, lungimea totală a rețelei de apă din orașul Hațeg a 

înregistrat valoarea de 50 km (reprezentând 2,52% din totalul județean) din anul 2016 și până 

în anul 2020. 
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Figura nr. 23: Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile din orașul Hațeg 

 Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

 

 

În ceea ce privește cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, în orașul 

Hațeg, s-au înregistrat 445 mii de m.c. (reprezenând 2,60% din totalul județean), la finalul 

anului 2020. 
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Figura nr. 24: Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor 

extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

 

Din anul 2016 până în anul 2020, lungimea rețelei de canalizare a județului a 

înregistrat o ușoară creștere, concomitent cu cea a orașului Hațeg. În anul 2020, rețeaua 
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orașului Hațeg însuma 28,5 km (reprezentând 2,29% din totalul județean).  În prezent, rețeaua 

de canalizare are o lungime de 28,5 km. 

 

Figura nr. 25: Lungimea totală a conductei de canalizare Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe 

Institutul Național de Statistică 

b) Alimentarea cu gaze naturale  

În orașul Hațeg, în intervalul 2016 – 2018 a fost consemnată o creștere relativă de 

2,66% a distribuției de gaze naturale. Din analiza datelor statistice, distribuția de gaze 

naturale a  județului Hunedoara și, implicit, a orașului Hațeg a înregistrat o scădere de 2,61% 

în anul 2019.  

În orașul Hațeg, la finalul anului 2020 rețeaua de distribuție a gazelor naturale însuma 

34,4 km, respectiv aproximativ 3,90% din totalul județean cu o capacitate de distribuție de 

3970 mii de m.c. (reprezentând 3,03% din totalul județean). 

 

Figura nr. 26: Distribuția gazelor naturale 

 Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 
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Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor se referă la totalitatea 

conductelor (din rețea si direct din conductele magistrale de transport) prin care se distribuie 

gaze la consumatorii din orașul Hațeg, începând de la stațiile de reglare a presiunii și predare 

a gazelor de către furnizori până la punctele de branșare a consumatorilor, indiferent de 

presiunea de regim la care sunt exploatate. Nu se include lungimea branșamentelor si 

lungimea conductelor magistrale de transport.  

 

Figura nr. 27: Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor 

 Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică 

c) Alimentarea cu energie termică 

             Conform surselor statistice, în ultimii ani, nu a fost consemnată situația privind 

distribuția energiei termice, deoarece, în orașul Hațeg, nu mai există un sistem centralizat de 

alimentare cu energie termică. 

 

d) Alimentare cu energie electrică  

Principalul producător, furnizor și distribuitor de energie electrică şi termică din 

Hunedoara este Complexul Energetic Hunedoara, prin cele două electrocentrale de la Deva/ 

Mintia și Paroșeni/ Vulcan.  

La nivelul judeţului, aproximativ 183.500 de gospodării beneficiază de sisteme de 

încălzire, alimentate cu cărbune, lemn, gaze naturale sau prin cogenerare. Reţeaua de 

distribuție a energiei electrice acoperă întreg teritoriul județului, atât zonele urbane, cât şi 

zonele rurale. 

              Rata de racordare la nivel judeţean este de 93,8%, cu 190.248 gospodării conectate 

în zona urbană și 46.485 gospodării conectate în zona rurală. 
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e) Rețeaua de iluminat public  

Rețeaua de iluminat public cuprinde 35,10 km modernizați și 6,5 km nemodernizați 

(total 41,60 km). 

 

f) Rețeaua stradală 

Rețeaua stradală a orașului Hațeg însumează 39,30 km, din care în Hațeg se regăsesc 

27,30 km, în Nălațvad 3 km, în Silvașu de Sus 5 km și îm Silvașu de Jos 5 km. Rețeaua de 

drumuri este asfaltată, aflându-se într-o stare bună. Drumurile pietruite și/sau de pământ sunt 

drumurile agricole și drumurile forestiere. 

 

g) Serviciile de salubritate  

              Serviciul de salubritate este asigurat de operatorul privat S.C. BRAI-CATA S.R.L.,  

operator ce colectează deșeurile menajere de la instituțiile publice, gospodării și locuințe 

colective. 

 

h) 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). 

 

VI.9 Mediu 

Pe teritoriul orașului Hațeg nu există surse de poluare industrială. Sursele de poluare 

existente la nivelul zonei sunt reprezentate de traficul rutier, lipsa parțială a canalizării, 

precum și de praful adus din zonele agricole. 
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Calitatea factorilor de mediu 

În județul Hunedoara nu s-au semnalat până acum poluări cu impact major, chiar dacă 

este  un județ minier. Calitatea aerului poate fi alterată din cauza traficului rutier, prin emisia 

de noxe. O emisie mare de pulberi în aer se realizează și prin antrenarea prafului din zonele 

agricole și din cauza drumurilor de exploatare agricolă neamenajate.  

            Supravegherea calității apei potabile reprezintă una dintre principalele activități 

derulate la nivelul  Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, prin compartimentul Evaluare 

Factori de Risc din Mediul de Viață și Muncă – Colegiul Igiena Mediului, cel care 

coordonează și implementează la nivel teritorial activitățile cuprinse în programul de sănătate 

publică privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în 

relație cu mediul de viață și muncă. 

              Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, distribuitor și de 

către Direcția de Sănătate Publică Județeană, conform prevederilor Legii 458/2002 privind 

calitatea apei potabile, republicată în 2011, cu modificările și completările ulterioare si H.G. 

Nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanițară și monitorizare 

a apei potabile, cu modificările si completările ulterioare. 

              Aprovizionarea cu apă potabilă a orașului Hațeg se realizează prin intermediul 

rezervoarelor de înmagazinare din localitate. Rezervoarele de înmagazinare sunt alimentate 

din conducta de aducțiune cu apă potabilă din Stația Santamarie Orlea. Factorii poluatori 

majori care afectează calitatea apei subterane sunt produsele petroliere, produsele rezultate 

din procesele industriale, produsele chimice utilizate în agricultură, produsele menajere și 

produsele rezultate din zootehnie. 

             Având în vedere profilul industrial al județului Hunedoara, calitatea reprezintă o 

problemă. Terenurile aferente depozitelor de deșeuri industriale și zonele din vecinătatea 

acestora sunt infertile și prezintă o contaminare destul de accentuată cu metale grele. 

 

Spații verzi 

Orașul Hațeg este localizat în depresiunea cu același nume, la o altitudine de 310 – 

350 m și este înconjurat de munți.  

Spațiile verzi din intravilanul orașului Hațeg se compun din următoarele: 

✓ Spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate; 
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✓ Spații verzi publice cu folosința 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). 

 

VI.10 Politică și administrație 

Orașul Hațeg este administrat de un primar și un Consiliu Local compus din 17 

consilieri, respectiv: 

 Partid Consilieri 

 Partidul Social Democrat 4 

 Partidul PRO România 4 

 Partidul Național Liberal 4 

 Partidul Mișcarea Populară 3 

 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților  1 

 Partidul Libertății, Unității și Solidarității 1 

Tabel nr. 15: Structura administrației publice a orașului Hațeg 

Sursa: Wikipedia 

 

VI.11 Venituri preconizate pentru perioada 2022-2025 

An 2022 2023 2023 2024 2025 

Venituri 

preconizate 

(MIL LEI) 

20.400,00 20.700,00 21.000,00 21.300,00 21.600,00 

Tabel nr. 16: Venituri preconizate pentru perioada 2022-2025 exprimate în Milioane Lei (MIL LEI) 

Sursa: Primăria orașului Hațeg 
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VII. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT reprezintă un instrument de analiză strategică, menit să pună în 

evidență, într-o formă clară și succintă, punctele tari (Strengths) și punctele slabe 

(Weaknesses) ale orașului Hațeg, respectiv oportunitățile (Opportunities) și amenințările 

(Threats) identificate la nivelul orașului.  

Punctele tari și punctele slabe derivă din mediul intern al comunității și din resursele 

acesteia, în timp ce oportunitățile și amenințările provin din mediul extern, comunitatea 

neavând vreo influență asupra acestor factori. Oportunitățile și amenințările pot fi potențiale 

sau reale. Pe baza analizei SWOT, se urmărește valorificarea adecvată a unor elemente ale 

punctelor tari, pentru a fructefica oportunitățile, respectiv remedierea punctelor slabe în 

scopul diminuării probabilității de producere a amenințărilor. Astfel, compararea celor patru 

componente ale analizei SWOT permite conturarea următoarelor direcții de intervenție:  

 Îmbunătățirea unor aptitudini specifice sau obținerea unor noi puncte tari;  

 Minimalizarea sau eliminarea punctelor slabe;  

 Exploatarea unor noi oportunități;  

 Prevenirea urmărilor riscurilor identificate.  

Pentru a realiza o analiză cât mai realistă și eficientă a orașului Hațeg, s-a elaborat 

câte o analiză SWOT pentru următoarele domenii de analiză: 

✓ Demografie și capital uman 

✓ Sănătate și asistență socială 

✓ Educație 

✓ Cultură și culte 

✓ Infrastructură și mediu 

✓ Economie 

✓ Turism 
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VI.1 Demografie și capital uman 

Puncte tari • Diversitatea etnică a populației orașului: români (93,15%), 

maghiari (1,6%), etnie necunoscută (4,14), altă etnie (1,11%); 

• Diversitatea confesională a populației orașului: ortodocși (74,11%), 

baptiști (8,39%), penticostali (6,28%), greco-catolici (3,14), 

romano-catolici (1,78%), iar pentru 4,38% din populație, 

apartenența confesională este necunoscută; 

• Nu există conflicte majore între populaţia de români și alte etnii; 

• Rata scăzută a infracționalității. 

Puncte slabe • Populația după domiciliu într-un trend monoton descrescător în 

ultimii cinci ani; 

• În cea mai mare parte, nou-veniţii sunt reprezentaţi de persoane din 

mediul urban care îşi fac case de vacanţă; 

• Lipsa oportunităților egale pentru persoanele care sunt supuse 

excluziunii sociale; 

• Adaptarea lentă a locuitorilor vârstnici la schimbările și provocările 

mediului actual; 

• Nu există programe locale de calificare și recalificare a forței de 

muncă. 

Oportunități • Sprijinirea minorităților și categoriilor defavorizate; 

• Posibilitatea accesării unor programe de finanțare pentru formarea 

resurselor umane, reconversie profesională; 

• Implicarea autorităților locale în problemele comunității; 

• Construirea de locuințe sociale pentru tineri; 

• Organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în 

regiune, adaptate pieței muncii; 

• Stimularea revenirii în țară a persoanelor plecate în străinătate, o 

dată cu dezvoltarea zonei. 

Amenințări • Migrarea forței de muncă; 

• Accentuarea procesului de îmbătrânire a populației; 

• Tendința de scăderea a populației prin plecări în alte orașe, în 

special a populației masculine – în căutarea unui loc de muncă. 
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VI.2 Sănătate și asistență socială 

 

 

 

Puncte Tari 

• Existența unui spital – Spitalul Orășenesc Hațeg cu o capacitate 

de 140 paturi; 

• Poziția geostrategică a spitalului care deservește aproximativ 

35,000 locuitori; 

• Notorietatea medicilor în domeniul de activitate vizat; 

• Existența serviciului de asistență socială in cadrul administrației 

locale - echipa de specialiști; 

• Colaborarea cu ONG-uri; 

• Experiența în accesarea și implementarea proiectelor europene 

în servicii alternative. 

 

 

 

Puncte Slabe 

• Lipsa resurselor financiare pentru o remunerare mai bună a 

cadrelor medicale; 

• Lipsa fondurilor financiare pentru reabilitarea clădirii spitalului; 

• Personal insuficient în structurile medicale; 

• Nivelul redus de implicare voluntară a populației pentru 

susținerea activităților serviciilor sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunități 

• Atragerea fondurilor europene pentru reabilitarea și 

modernizarea spitalului; 

• Atragerea fondurilor pentru construirea de locuințe de serviciu și 

atragerea specialiștilor; 

• Introducerea de noi specialități medicale; 

• Programe de perfecționare a funcționarilor din asistența socială 

și realizarea de schimb de experiență; 

• Introducerea de noi specialități medicale; 

• Încheierea de parteneriate cu alte instituții; 

• Încheierea de parteneriate cu sectorul privat; 

• Zonă demografică, socio - economică favorabilă integrării socio 

– profesionale; 

• Programe naționale de educație preventivă în școli; 

• Reducerea riscului de marginalizare socială prin identificarea, 

evaluarea și acordarea sprijinului necesar persoanelor aflate în 
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dificultate; 

• Dezvoltarea voluntariatului. 

 

 

 

 

Amenințări 

• Reducerea fondurilor guvernamentale pentru anumite servicii 

medicale și sociale; 

• Exodul personalului medical, principala cauză fiind veniturile 

reduse; 

• Neidentificarea la timp a unor surse financiare pentru 

modernizarea și dotarea spitalului; 

• Costurile ridicate ale aparaturii medicale, lipsa fondurilor și 

birocrația conduc la renunțarea la modernizare și dotare; 

• Criza economică; 

• Lipsa locurilor de muncă; 

• Ignorarea problemei sociale de comunicare; 

• Tratarea cu prioritate a unor categorii sociale în detrimentul 

altor categorii; 

• Creșterea numărului de șomeri neindemnizați și lipsa unei 

statistici reale în acest sens; 

• Lipsa serviciilor alternative; 

• Motivația fluctuantă a echipei de profesionaliști. 
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VI.3 Educație  

 

Puncte Tari 

• Existența unei vaste infrastructuri educaționale și anume 

învățământul preșcolar, primar, gimnazial si liceal; 

• Pregătirea și profesionalismul cadrelor didactice; 

• Existența unor centre de educație privată; 

• Cultura organizațională puternică; 

• Ofertă educațională adaptată la nevoile de formare din zonă 

(liceal și profesional). 

 

 

 

Puncte Slabe 

• Scăderea calității învățământului la nivel național cu 

reperscursiuni la nivel local; 

• Lipsa unor politici educaționale care să fie corelate cu 

cererea de pe piața muncii; 

• Lipsa resurselor financiare pentru reabilitarea clădirilor de 

învățământ; 

• Lipsa spațiilor pentru desfășurarea programelor after school 

și a cercurilor școlare; 

• Folosirea cabinetelor și laboratoarelor ca săli de clasă. 

 

 

 

Oportunități 

• Parteneriate cu instituții și comunitatea locală; 

• Dotarea unităților de învățământ cu mijloace IT și soft-uri 

actualizate; 

• Campanii de conștientizare a părinților și implicare în viața 

școlară; 

• Diversificarea activităților in domeniul extra școlar și 

crearea de noi ateliere de activitate; 

• Valorificarea tradiției culturale; 

• Identificarea unor parteneri externi și promovarea unor 

proiecte în care elevii pot învăța și se pot forma; 

• Optimizarea competențelor resurselor umane din sistemul de 

educație și corelarea lor cu resursele europene. 

 

 

 

Amenințări 

• Sistemul neatractiv de stimulare a personalului didactic; 

• Scăderea interesului tinerilor pentru învățare și creșterea 

riscului de abandon școlar; 

• Reducerea calității învățământului și subfinanțarea 

sistemului educațional la nivel național; 

• Salarizarea necorespunzătoare și alocarea unui procent mic 

din PIB învățământului; 

• Lipsa nivelului de educație duce la creșterea gradului de 

violență și infracționalitate; 

• Lipsa motivației elevilor generată de false valori promovate 

în mass-media. 
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VI.4 Cultură și culte 

 

 

 

 

Puncte Tari 

 

• Existența instituțiilor culturale: casa de cultură, muzeul Țării 

Hațegului si biblioteca orășenească; 

• Muzeul Țării Hațegului deține o colecție valoroasă de obiecte 

tradiționale, specifice țăranului român; 

• Spiritualitatea creștin – ortodoxă din comunitate este 

reprezentată printr-o parohie; 

• Existența monumentelor istorice; 

• Existența programului ,,Biblionet”; 

• Existența ansamblului de dansuri ,,Ritmuri Hațegane” a cărui 

valoare este recunoscută pe plan național și internațional prin 

premiile obținute; 

• Colaborarea cu instituțiile publice existente, cu ansambluri 

naționale și internaționale, posturi TV, mai ales cele cu specific 

folcloric; 

• Existența unui calendar cultural al orașului. 

 

 

 

Puncte Slabe 

• Lipsa unui spațiu corespunzător utilizatorilor bibliotecii; 

• Lipsa fondurilor financiare pentru cofinanțarea proiectelor; 

• Lipsa fondurilor financiare pentru efectuarea deplasărilor în 

scopul promovării de carte în zonele adiacente orașului; 

• Lipsa unor panouri informative care să indice și să semnaleze 

instituțiile culturale; 

• Lipsa unei surse de caldură în incinta muzeului; 

• Lipsa unei rețele de internet la casa de cultură; 

• Număr insuficient de costume populare necesare ansamblului 

de dansuri ,,Ritmuri Hațegane”; 

• Promovarea insuficientă a valorilor culturale și neincluderea lor 

in circuite turistice; 

• Lipsa unui portal web care să găzduiască informația, într-o 

manieră integrată, cu privire la oferta culturală. 

 • Îmbunătățirea infrastructurii culturale; 

• Colaborarea cu alte instituții de cultură, schimburi de 
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Oportunități 

experiență, etc.; 

• Dezvoltarea și diversificarea ofertei culturale în funcție de 

cerințele și nevoile consumatorilor; 

• Promovarea la nivel regional, național și internațional a 

valorilor culturale; 

• Valorificarea tradițiilor locale ca element important al vieții 

culturale comunitare și ca instrument al dialogului intercultural; 

• Finalizarea lucrărilor de reparații la centrala termică, finisare 

interioare si exterioare, amenajarea balconului sălii de 

spectacol. 

 

Amenințări 

• Reducerea interesului populației față de cultură; 

• Insuficiența fondurilor alocate pentru instituțiile și activitățile 

culturale; 

• Alterarea patrimoniului existent; 

• Pierderea tradițiilor locale în timp. 
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VI.5 Infrastructură și mediu 

 

 

 

Puncte Tari 

• Existența rețelei de iluminat public; 

• Existența rețelelor de apă și canalizare; 

• Existența rețelei de distribuție a gazelor naturale; 

• Reabilitarea străzilor orașului; 

• Asocierea Consiliului Local Hațeg în ADI pentru Sistem 

Integrat de Gestionare a Deșeurilor; 

• Apropierea de Autostrada A1 care face parte din Coridorul IV 

Pan European – 33 km; 

• Amplasarea la intersecția a două drumuri naționale DN 66 și 

DN 68. 

 

 

 

Puncte Slabe 

• Creșterea traficului rutier și implicit a cantității de noxe emise 

în atmosferă cu impact negativ asupra mediului urban, a 

zgomotului și a vibrațiilor; 

• Lipsa căii ferate pe teritoriul orașului; 

• Lipsa resurselor financiare; 

• Rețeaua de iluminat public este nemodernizată și are un 

consum mare de energie electrică (costuri mari); 

• Drumurile agricole sunt nemodernizate; 

• Lipsa unei centuri ocolitoare. 

 

 

Oportunități 

• Introducerea utilităților publice și amenajarea drumurilor în 

zonele declarate rezidențiale; 

• Accesarea programelor de finanțare europeană privind 

dezvoltarea infrastructurii de utilități și protejarea mediului 

înconjurător; 

• Implicarea populației în programe de voluntariat în ceea ce 

privește inițierea unor proiecte de mediu. 

 

Amenințări 

• Lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea obiectivelor; 

• Schimbările climatice; 

• Legislația de mediu într-o continuă mișcare; 

• Dezinteresul față de ,,sănătatea mediului înconjurător”. 
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VI.6 Economie 

 

 

 

 

 

 

Puncte Tari 

• Forţa de muncă existentă; 

• Spaţii şi terenuri disponibile pentru dezvoltǎri antreprenoriale; 

• Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru 

activitatea de cercetare – dezvoltare; 

• Existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajutǎ la 

dezvoltarea localitǎţii şi la crearea de noi locuri de muncǎ; 

• Existența utilităților publice, hidroelectrice, a unei ferme de 

creștere a melcilor, a unei ferme pentru cultura ciupercilor, a 

unităților de panificație și morărit; 

• Existența ramurilor industriale: alimentară, industria mică și 

artizanală, metalurgică, industria ușoară, industria lemnului; 

• Existența sectorului agricol axat pe cultura plantelor și creșterea 

animalelor; 

• Nivelul scăzut al utilizării substanţelor chimice în agricultură; 

• Zonă cu relief pretabil pentru pomicultură, creșterea animalelor și 

legumicultură; 

• Potențialul crescut al zonei în ceea ce privește exploatarea 

resurselor locale. 

 

 

 

Puncte Slabe 

• Măsuri ineficiente pentru susținerea antreprenoriatului local; 

• Lipsa promovării conceptului de economie circulară; 

• Dezinteresul agenţilor economici pentru protejarea mediului şi 

creşterea calităţii acestuia; 

• Lipsa unui sistem de irigații necesar în agricultură și lipsa unor 

asociații de producători; 

• Necesitatea modernizării și dotării cu infrastructură IT a 

structurilor de afaceri existente la nivelul orașului; 

• Lipsa unei strategii de promovare și marketing local; 

• Lipsa învățământului profesional agricol și informarea scăzută cu 

privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru agricultură. 

 • Posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile în vederea 

modernizării infrastructurii de afaceri; 
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Oportunități 

• Reconversia unor unități economice abandonate; 

• Valorificarea resurselor naturale într-un mod cât mai eficient; 

• Posibilitatea realizării de parteneriate public-private între agenții 

economici și Primărie; 

• Atragerea investitorilor și crearea de locuri de muncă; 

• Dezvoltarea şi diversificare serviciilor productive; 

• Punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii din comună care pot fi 

folosite pentru dezvoltări antreprenoriale; 

• Valorificare resurselor locale; 

• Participarea la târguri de profil; 

• Valorificarea tradiţiilor locale în diverse activităţi economice; 

• Politici fiscale locale încurajatoare pentru mediul de afaceri; 

• Stabilitate fiscală pentru legislația națională; 

 

 

 

 

Amenințări 

• Legislație fiscală instabilă; 

• Sistem birocratic în instituțiile publice; 

• Comunicare deficițară la nivelul instituțiilor publice responsabile 

de gestionarea fondurilor europene; 

• Deprecierea leului în raport cu moneda europeană; 

• Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari); 

• Datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potenţialul 

orașului investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor 

în oraș; 

• Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei 

muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă; 

• Criza economică națională și internațională; 

• Creșterea ratei șomajului; 

• Încurajarea scăzută a asigurărilor în agricultură. 
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VI.7 Turism 

 

 

Puncte tari 

• O bună accesibilitate (DN 66, DN 68, A 1); 

• Potențialul turistic extraordinar al zonei, datorită poziționării 

orașului; 

• Existența parcurilor naturale, a Rezervației Floristice, a Rezervației 

de Zimbri și a Geoparcului Dinozaurilor; 

• Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 

• Zonă pitorească și încărcată de istorie și tradiții; 

• Unități de cult cu o importanță valorică deosebită, mai exact 

Mănăstirea Prislop și bisericile de piatră din Țara Hațegului; 

• Trasee turistice montane si trasee educative, alături de ghizi de 

turism și ghizi montani; 

• Stațiunea montană Râușor; 

• Muzeul Țării Hațegului;  

• Infrastructură de cazare bine dezvoltată; 

• Existența în apropiere a edificiilor daco – romane. 

• Site web de promovare a obiectivelor turistice. 

• Prezența Centrului de Informare Turistică – Hațeg. 

 

Puncte slabe 

• Interacțiunea scăzută cu agențiile de turism; 

• Notorietatea scăzută în rândul turiștilor; 

• Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi strǎine 

insuficiente; 

• Prezența precară a indicatoarelor spre obiectivele turistice 

importante în zonă și chiar lipsa acestora; 

• Lipsa unui serviciu de transport către zonele turistice din Țara 

Hațegului. 

 

 

 

Oportunități 

• Cadrul natural bogat și numărul mare de turiști care tranzitează 

orașul și zona Mănăstirii Prislop; 

• Dezvoltarea unor noi forme de turism, datorită mediului favorabil 

care permite acest lucru; 

• Posibilitatea organizării de trasee turistice care să aibă ca punct de 

plecare orașul Hațeg și creșterea interesului național și european 
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prin valorificarea zonelor cu potențial turistic; 

• Declararea zonei Țara Hațegului – Retezat ca fiind zonă ecologică 

și valorificarea întregului potențial turistic al Tării Hațegului; 

• Atragerea turiștilor străini, prin elaborarea unor programe/excursii 

turistice; 

• Promovarea turismului din zonă și participarea la târguri de profil 

național. 

 

 

Amenințări 

• Favorizarea zonelor cu mai puține obiective turistice, dar care 

dispun de o promovare mult mai însemnată; 

• 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; 

• Distrugerea cadrului natural, neprotejarea mediului înconjurător și 

dezinteresul arătat de turiști – resturile menajere aruncate în zonele 

turistice. 
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VIII. IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a adus o nouă viziune nu doar în ceea ce 

privește esența obiectivelor stabilite, respectiv caracterul universal si interconectat al 

acestora, dar și în ceea ce privește implementarea obiectivelor și monitorizarea acestora, care 

se bazează pe recunoașterea faptului că succesul materializării nu depinde doar de actorul 

stat, ci și de ceilalți actori implicați, până la cetățenii orașului. 

Proiectul de planificare strategică al orașului Hațeg trebuie să ia în considerare 

necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor şi rezultatelor vizate. Evaluarea 

trebuie să se bazeze pe elemente structurale serioase şi să fie realizată de grupuri specializate 

pe domenii de interes. Efortul de evaluare trebuie să ţină seama de caracteristicile comunităţii 

şi să aibă un caracter permanent (care să includă şi monitorizare nu doar evaluări finale). 

Etapa de implementare, monitorizare și control reflectă sistemul de realizare a 

proiectelor, politicilor și programelor prevăzute în strategie, precum și de colectare și 

raportare a informațiilor asupra desfășurării proiectelor. Scopul monitorizării și evaluării 

implementării strategiei este evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul alocat, 

dar și constatarea durabilității proiectelor implementate.  

Implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală presupune implicarea 

activă a tuturor factorilor interesați de evoluția comunității. Adoptarea strategiei reprezintă un 

prim pas în procesul de dezvoltare al comunei, implementarea cu succes a acesteia fiind 

condiționată de existența unor mecanisme de implementare, monitorizare și evaluare foarte 

bine definite. 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: 

➢ Administrația locală (Consiliul Local, Primăria, Primarul); 

➢ Agenții economici; 

➢ Societatea civilă; 

➢ Locuitorii orașului Hațeg; 

➢ Alte structuri externe (instituții județene). 
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Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde, în principal, cinci etape: 

 

1. Adoptare 

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. 

 

2. Implementare 

În cadrul acestei etape se vor realize 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. 

În această etapă este nevoie de stabilirea structurii de implementare prin 

nominalizarea unui responsabil pentru implementarea strategiei care să coordoneze acest 

proces și nominalizarea persoanelor și structurilor din cadrul Administrației Publice Locale 

responsabile de implementarea proiectelor aferente obiectivelor strategice corelate cu 

activitatea desfășurată. 

De asemenea este necesară stabilirea alocării resurselor umane implicate în acest 

proces, cu trasarea clară a responsabilităților pentru implementarea măsurilor propuse și 

ulterior pentru urmărirea fiecărui proiect propus. Alocarea resurselor financiare este și ea 

esențială pentru implementarea cu success a strategiei. Pentru proiectele propuse vor fi 

identificate surse de finanțare interne și externe. 
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3. 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 direcții de dezvoltare, 

➢ secretariat. 

Pentru monitorizareaimplementării strategiei se impun analize regulate (semestriale) 

cu privire la progresul înregistrat în implementarea proiectelor și în atingerea obiectivelor, 

precum și în ajustarea acestora în concordanță cu schimbările contextului socio – economic.  

Strategia poate fi revizuită anual sau de câte ori este necesar. Situațiile care  pot 

impune revizuirea strategiei sunt cele legate de modificările surselor de finanțare ale 

proiectelor odată cu aprobarea tuturor programelor de finanțare pentru perioada 2021 – 2027 

ori după aprobarea strategiilor județene și regionale. 

Pentru a asigura o monitorizare corectă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele 

propuse să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Pentru a putea aprecia în  

ce măsură obiectivele propuse prin strategie sunt îndeplinite, trebuie respectat planul de 

acțiune astfel: 

• Strabilirea structurii de implementare (nominalizarea unui responsabil și a 

structurii de implementare), 

• Alocarea resurselor (alocarea resurselor umane și financiare), 
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• Monitorizare, evaluare, raportare (analize semestriale, evaluarea indicatorilor 

atinși), 

• Analiza intermediară (analiza progresului înregistrat și 

actualizarea/modificarea strategiei), 

• Evaluarea finală (analiza progresului înregistrat la finalul perioadei asumate 

prin strategie). 

Echipa de implementare și responsabilul numit trebuie sa ia în calcul riscurile care pot 

să apară în implementarea strategiei și să aplice măsurile de prevenire ale apariției acestora. 

 

4. Evaluarea implementării strategiei 

În această etapă se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va 

avea anumiţi  indicatori de implementare şi, în funcţie de complexitatea unui proiect, se vor 

efectua evaluări intermediare. 

 

5. Analiza de impact 

Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum 

influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a orașului Hațeg . 

Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic 

un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor. 
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IX. POLITICI PUBLICE 2021 – 2027 

 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. 

 

 Obiectivul general 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală îl constituie stabilirea unui 

cadru general de dezvoltare pentru perioada 2021 - 2027 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. 
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 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 rețelelor 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; 

• 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 
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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 (maternitare, serviciu ambulanță, morgă și 

centrul de recoltare celule stem și transfuzii); 

• 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 
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întreprinderile mici şi mijlocii; 

• modernizarea drumurilor de exploatare agricolă; 

• amenajarea unui parc industrial. 

 

Dezvoltarea resurselor umane locale 

• dezvoltarea bazei educaționale; 

• promovarea şi sprijinirea structurilor de „învăţare continuă”, specializare, 

perfecționare și reconversie profesională; 

• reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii pentru învăţământ, activităţi culturale şi 

sportive; 

• dezvoltarea parteneriatuluicu structurile societăţii civile (ONG-uri); 

• dezvoltarea parteneriatuluicu sectorul privat – cu parteneri locali, naţionali şi 

internaţionali. 

 

 Politici de dezvoltare ale Orașului Hațeg 

 

Politica de dezvoltare a infrastructurii locale (servicii publice) 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea 

serviciilor publice 

1. Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale și aleilor 

pietonale 

2. Reabilitarea infrastructurii urbane degradate și îmbunătățirea 

serviciilor urbane 

3. Reabilitarea termică a locuințelor și a cădirilor publice 

4. Dezvoltarea și reabilitatea infrastructuriiși utilităților publice 

5. Dezvoltarea sistemelor adecvate de management al deșeurilor 

– colectare selectivă, reciclare 

6. Amenajarea hidrotehnică și turistică a Râului Galbena 
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7. Protejarea mediului  

8. Implementarea unor proiecte de utilizare a energiei 

regenerabile 

9. Formarea profesională în domeniul energiei durabile a 

personalului din administrația locală 

10. Identificarea și dezvoltarea unor soluții alternative privind 

producerea energiei în scopul diminuării cheltuielilor cu 

rețeaua de iluminat public 

11. Reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelei de cabluri  

12. Regularizarea râurilor/ pârâurilor în interioriul localității 

 

 

Politica de îmbunătățire a infrastructurii de transport local 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport 

1. Impulsionarea dezvoltării economice durabile și a mobilității 

populației și creșterea gradului de accesibilitate și 

atractivitate prin îmbunătățirea infrastructurii de transport 

2. Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale 

3. Monitorizarea video a traficului rutier 

4. Îmbunătățirea sistemului de trafic rutier 

5. Extinderea spațiilor de parcare 

6. Construirea șoselei de centură 

7. Montarea de indicatoare în oraș către principalele instituții 

publice și obiective turistice 

8. Introducerea unui sistem de transport public 

9. Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă 
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Politica de sprijinire a dezvoltării urbane durabile 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea durabilă 

a orașului Hațeg 

1. Conștientizarea populației privind dezvoltarea durabilă și 

protecția mediului 

2. Protecția mediului prin măsuri care să permită disocierea 

creșterii economice de impactul negativ asupra mediului 

3. Echitatea și coeziunea socială prin respectarea drepturilor 

fundamentale, diversității culturale, egalității de șanse și prin 

combaterea discriminării de orice fel și inițierea de proiecte 

educaționale 

 

 

Politica de îmbunătățire a mediului înconjurător 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Protecția mediului și 

îmbunătățirea 

calității mediului 

(apă, aer, sol) 

1. Colectarea selectivă a deșeurilor și valorificarea acestora prin 

reciclare 

2. Dezvoltarea unor zone de agrement 

3. Blocarea periodică a unei artere principale în scopul 

protecției calității aerului și încurajarea mișcării în aer liber 

4. Protejarea de noxe a populației prin impunerea unor măsuri 

de modernizare a instalațiilor poluante 

5. Încurajarea mersului cu bicicleta prin realizarea de piste 

pentru bicicliști 

6. Activități de conștientizare a popilației privind protecția 

mediului 

7. Înființarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice 
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Politica de îmbunătăţire a calităţii vieţii 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Sănătate  1. Identificarea unor surse alternative de autofinanţare 

a spitalului orășenesc 

2. Reabilitarea și dotarea spitalului orășenesc 

3. Dezvoltarea unui centru paleativ 

4. Dezvoltarea unui serviciu de prosectură (morgă) și a 

activităților conexe 

5. Dezvoltarea serviciului de ambulanță socială 

6. Atragerea centrelor de sănătate private 

7. Blocarea unei artere principale în scopul îmbunătăţirii 

sănătăţii populaţiei prin încurajarea mişcării şi alegerea unor 

mijloace alternative de deplasare 

8. Dezvoltarea unor programe de educație în rândul populației 

privind acordarea primului ajutor 

9. Inițierea unor programe educaționale privind planning-ul 

familial, sănătatea mamei și copilului în scopul creșterii 

natalității și reducerii mortalității infantile 

Educație 1. Susţinerea învăţământului prin lecţii deschise şi lucrări 

practice, integrat în peisajul cultural al orașului Hațeg 

2. Îmbunătățirea infrastructuriieducaționaleîn vederea creșterii 

performanței și dezvoltării actului educațional 

3. Construirea unui campus școlar  

4. Organizarea de manifestări şcolare, și schimburi de 

experienţă 
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5. Crearea unui centru de activități extrașcolare 

6. Susținerea activităților de tip after – school 

7. Promovarea sub egida „școlii de vară” a schimburilor 

culturale și educaționale 

8. Inițierea unor programe de susținere a copiilor supradotați 

9. Susținerea actului educațional prin acordarea de burse 

sociale, de merit, de performanță și de excelență 

10. Implementarea de programe destinate promovării unui mod 

de viață sănătos 

11. Promovarea spiritului de voluntariat în rândul populației 

Sport  1. Dezvoltarea activităților sportive începând cu învățământul 

preșcolar 

2. Dezvoltarea unei baze sportive moderne 

3. Crearea unui parc sportiv 

4. Promovarea și susținerea sportului de masă dar și a celui de 

performanță 

Cultură 1. Dezvoltarea de evenimente locale cu caracter cultural 

2. Promovarea Agendei Culturale a Orașului Hațeg 

3. Modernizarea Casei de Cultură  

4. Organizarea de noi activități culturale  

5. Înființarea casei tineretului 

6. Înființarea casei pensionarilor 

7. Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelor culturale 

în localitățile aparținătoare 

8. Reabilitarea, modernizarea și dotarea cinematografului 
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Agrement local 1. Amenajarea unor zone de agrement 

2. Amenajarea unor zone de promenadă 

3. Construirea unor parcuri de agrement 

4. Amenajarea unui parc tematic pentru copii 

 

 

Politica de îmbunătățire a infrastructurii sociale 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea 

infrastructurii sociale 

1. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale 

2. Îmbunătăţirea dotării   cu   echipamente a bazelor 

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 

3. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, echiparea 

infrastructurii educaţionale şi a celei pentru formare 

profesională continuă 

4. Îmbunătăţirea aptitudinilor şi a nivelului de educaţie a 

grupurilor vulnerabile 

5. Promovarea egalităţii de şanse prin campanii de 

conştientizare 

6. Realizarea unor cămine pentru persoane vârstnice 

7. Realizarea unor centru pentru îngrijire paleativă 

8. Dezvoltarea serviciului social de ambulanță 

9. Reabilitarea și dezvoltarea cantinei sociale 

10. Reabilitarea și dezvoltarea adăpostului pentru persoane 

singure și familii aflate temporar în dificultate 

11. Implementarea unor programe de educație a persoanelor cu 
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dizabilități și stimularea integrării lor în societate 

12. Crearea unui fond   de   locuințe sociale, pentru tineri și 

specialiști 

13. Crearea unui centru social cu multiple funcțiuni 

14. Centru de reabilitare social a persoanelor toxico – dependente 

15. Info puncte de interes și ajutor pentru nevăzători 

 

 

Politica de încurajare și susținere a societății civile în implementarea dezvoltării urbane 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea societății 

civile 

1. Dezvoltarea parteneriatelor între societatea civilă şi 

administraţia locală în organizarea de   evenimente   locale   

cu caracter permanent în scopul dezvoltării societăţii civile 

2. Conştientizarea rolului societăţii civile în dezvoltarea locală 

3. Susţinerea activităţilor ONG - urilor prin parteneriate cu 

administraţia locală 

4. Susținerea și promovarea activităților de voluntariat 

 

 

Politica de dezvoltare a mediului de afaceri 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea IMM-

urilor 

1. Dezvoltarea unui centru de afaceri în scopul impulsionării şi 

susţinerii mediului de afaceri local 

2. Dezvoltarea unui parc industrial în scopul atragerii unor 

investitori puternici şi crearea de noi locuri de muncă 

3. Promovarea oportunităţilor investiţionale 
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4. Încurajarea investiţiilor în turism și agrement 

5. Încurajarea învestițiilor în domeniul agriculturii, 

în special a activităților productive și prelucrative 

6. Înființarea unei piețe de gros și linie de procesare produse 

agricole 

 

 

Politica de dezvoltare a turismului local și zonal 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltare turistică 1. Dezvoltarea infrastructurilor specific pentru 

valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial 

turistic 

2. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

istoric şi modernizarea infrastructurilor conexe ca motor al 

dezvoltării economice 

3. Crearea de produse  turistice  şi 

promovarea serviciilor de calitate şi a obiectivelor turistice 

din zonă 

4. Amenajarea unor zone de agreement promenadă, 

grădini de vară 

5. Crearea și înregistrarea unui brand local 

6. Participarea la târguri de turism 

7. Promovarea tradițiilor populare și 

meșteșugărești specifice Țării Hațegului 

8. Amplasarea unor panouri de informare turistică 

9. Servicii Wi-Fi gratuite în spații publice de importanță 

turistică 
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10. Semnalizarea turistică unitară 

11. Strategie de branding turistic 

 

 

Politica de dezvoltare a capacităţii de îmbunătăţire a performanţelor serviciilor în 

administraţia locală 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea 

serviciilor 

administrației publice 

1. Implementarea reformei funcţiei publice 

2. Implementarea monitorizării activităţii funcţionarilor publici 

şi evaluarea performanţelor adminstraţiei locale 

3. Implementarea sistemului ISO în administraţia locală 

4. Întărirea capacităţii de management strategic şi de planificare 

a acţiunilor 

5. Întărirea managementului resurselor umane 

6. Îmbunătăţirea promovării imaginii administraţiei locale 

7. Întărirea relaţiilor dintre administraţia locală şi societatea 

civilă 

8. Perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici 

9. Dotarea administraţiei publice locale cu echipamente 

necesare 

10. Elaborarea de studii, prognoze, proiecte şi implementarea 

acestora 

11. Asigurarea resurselor necesare implementării noilor proiecte 

care vizează dezvoltarea orașului 

12. Schimburi de experienţă între funcţionarii publici din diferite 

administraţii publice locale similare 
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13. Îmbunătățirea relației cu cetățeanul 

14. Digitalizarea instituțiilor aparținătoare administrației publice 

locale ale Orașului Hațeg 

15. Implementarea unui sistem GIS Integrat (Sistem 

Informațional Geografic) 

 

 

Politica de dezvoltare a resurselor umane 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

1. Educarea şi formarea profesională în 

sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere 

2. Promovarea incluziunii sociale 

3. Dezvoltarea unui   centru   de   educaţie   a adulţilor – 

îndrumare/ formare/ conversie profesională 

Sprijinirea tinerei 

generații 

1. Construirea de locuințe în scopul atragerii de specialiști 
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X. PROIECTE PRIORITARE 2021 – 2027 

 

Pentru perioada 2021 – 2027, în orașul Hațeg, sunt prevăzute următoarele 

proiecte de dezvoltare: 

NR. 

CRT 

DENUMIRE PROIECT 

1 Rețea de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Silvașu de 

Sus și Manăstirea Prislop 

2 Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și a rețelei de canalizare 

pe raza U.A.T Oraș Hațeg 

3 Reabilitare și modernizare străzi de pe raza U.A.T. Oraș Hațeg 

4 Digitalizarea instituțiilor aparținătoare administrației publice 

locale ale Orașului Hațeg 

5 Creșterea Eficienței Energetice a Grădiniței cu Program 

Prelungit Hațeg 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 166 

 

6 Creșterea Eficienței Energetice la Școala Gimnazială Aron 

Denșianu Hațeg 

7 Reabilitarea și extinderea zonelor verzi și parcurilor publice în 

orașul Hațeg 

8 Modernizarea, extinderea și eficientizarea sistemului de 

iluminat public in orașul Hațeg 

9 Modernizarea și echiparea Serviciului Public Local pentru 

Situații de Urgență 

10 Modernizarea și dotarea Serviciului de Protecție Civilă 

11 Extinderea sistemului de monitorizarea video a orașului Hațeg 

12 Campanii de conștientizare privind colectarea selectivă a 

deșeurilor 

13 Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea Spitalului 

Orășenesc Hațeg 
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14 Reabilitare, modernizare, extindere și dotare  

Centru Administrativ Oraș Hateg 

15 Construire clădire cu funcțiune „Creșa” în Orașului Hațeg 

16 Reabilitare termică blocuri de locuințe în orașul Hațeg 

17 Construire variantă ocolitoare a orașului Hațeg pe relația DN 66 

– DN 68 

18 Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă 

19 Amenajarea hidrotehnică și turistică a Râului Galbena 

20 Construirea de locuințe pentru tineri/ locuințe de serviciu/ 

locuințe ANL 

21 Construire locuințe sociale 

22 Reabilitarea și modernizarea actualei clădiri a Școlii Gimnaziale 

„Ovid Densusianu” in vederea schimbării destinației 
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23 Utilizare energie regenerabilă la clădirea Liceului Teoretic „Ion 

Constantin Brătianu” 

24 Înființare și dotare after – school 

25 Modernizarea și dotarea Bibliotecii Orășenești 

26 Modernizarea și dotarea Casei de Cultură și a Ansamblului 

„Ritmuri Hațegane” 

27 Amenajare centru de închiriere biciclete, construire piste / 

amenajare trasee pentru bicicliști și amenajare parcare specială 

pentru biciclete în orașul Hațeg 

28 Restaurarea și valorificarea turistică a Cetății de epocă 

Hallstatiană de pe raza administrativ - teritorială a orașului 

Hațeg 

29 Construire bază de agrement – bazin de înot  

30 Centru de agrement bowling – popicărie 

31 Centru de asistență social cu funcțiuni multiple 

32 Înființare și dotare centru paleativ 
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33 Reabilitarea, modernizarea, dotarea actualei Cantine Sociale și 

dezvoltarea serviciilor din cadrul cantinei 

34 Centru de calificare / reconversie a forței de muncă neocupată 

pe componente sociale aflate în dificultate 

35 Înfințare centru de voluntariat și promovarea voluntariatului în 

mediul social 

36  Centru de prevenire, evaluare, consiliere, reabilitare social 

privind persoanele toxico – dependente 

37 Centru social de îngrijire și igienă (spălătorie, dușuri) 

38 Reabilitarea, modernizarea și dotarea cinematografului DACIA, 

oraș Hațeg, județul Hunedoara 

39 Extinderea rețelei de gaze naturale în orașul Hațeg și localitățile 

de pe raza unității administrativ teritoriale  

40 Realizare parc de panouri fotovoltaice 

41 Realizare Skatepark 
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42 Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural în satul 

Silvașu de Jos  

43 Reabilitare și modernizare Liceu Teoretic „Ion Constantin 

Brătianu” 

44 Reabilitare, modernizare și dotare Bază Sportivă 

45 Reabilitare și reamenajare alei de circulație principale 

46 Wi-fi în spații publice 

47 Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 

48 Parcări de reședință și parcări publice 

49 Modernizare drumuri zonă centrală a orașului Hațeg 

50 Construcție corp nou clădire Liceu Teoretic „Ion Constantin 

Brătianu” 

51 Amenajare Autogară 

52 Amenajare parcări publice strada Mihai Viteazu, Piața Unirii 

53 Reabilitarea și modernizarea clădirii fostei unități de învățământ 

din Silvașul de Jos și Silvașul de Sus, în vederea schimbării 

destinației  
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54 Realizare parc tematic 

55 Amenajare și dotare parc de agrement și sport în Nălațvad 

56 Regularizare pârâu Slivuț în intravilanul localității Silvașul de 

Sus 

57 Construire drum de interes local în zona calea ferată, 

modernizare și reabilitare zonă 

58 Sistem GIS Integrat (Sistem Informațional Geografic) 

59 Semnalizarea turistică unitară 

60 Strategie de branding turistic 

61 Info puncte de interes și ajutor pentru nevăzători 
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PROIECTUL  NR. 1 Rețea de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Silvașu 

de Sus și Manăstirea Prislop 

Descrierea 

proiectului 

Construirea rețelei de apă potabilă și a rețelei de canalizare, 

branșarea gospodăriilor. 

Justificarea 

proiectului 

Asigurarea accesului la infrastructura de bază pentru populația 

localității Silvașu de Sus, precum și a Manăstirii Prislop. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

 

PROIECTUL  NR. 2 Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și a rețelei de 

canalizare pe raza U.A.T Oraș Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Reabilitarea și extinderea rețelei de apă potabilă și a rețelei de 

canalizare. 

Justificarea 

proiectului 

Asigurarea accesului al infrastructura de bază pentru populația 

orașului Hațeg și a localităților aparținătoare U.A.T. Oraș 

Hațeg. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 3 Reabilitare și modernizare străzi de pe raza U.A.T. Oraș Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Executarea lucrărilor specifice de infrastructură. 

Justificarea 

proiectului 

Modernizarea și reabilitarea căilor de circulație în vederea 

dezvoltării tuturor sectoarelor de activitate și îmbunătățirea 

mobilității oamenilor și a bunurilor materiale. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 4 Digitalizarea instituțiilor aparținătoare administrației publice 

locale ale Orașului Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Dotarea instituțiilor aparținătoare administrației publice locale 

cu infrastructură digitală. 

Justificarea 

proiectului 

Transformarea digitală a instituțiilor publice în vederea creșterii 

gradului de eficacitate, transparență și simplitate în relația 

cetățenilor cu acestea. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 5 Creșterea Eficienței Energetice a Grădiniței cu Program 

Prelungit Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Executarea lucrărilor de anvelopare a clădirii grădiniței cu 

program prelungit. Introducerea, reabilitarea şi modernizarea  

a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea 

agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum. 

Implementarea sistemelor de management energetic. 

Justificarea 

proiectului 

Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu destinaţie 

de unităţi de învăţământ şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea 

consumului anual de energie finală. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2022 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 6 Creșterea Eficienței Energetice la Școala Gimnazială Aron 

Denșianu Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Executarea lucrărilor de anvelopare a clădirii școlii gimnaziale. 

Introducerea, reabilitarea şi modernizarea  a instalaţiilor pentru 

prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru 

încălzire şi a apei calde de consum. Implementarea sistemelor de 

management energetic. 

Justificarea 

proiectului 

Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu destinaţie 

de unităţi de învăţământ şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea 

consumului anual de energie finală. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2022 – 2027 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 175 

 

 

PROIECTUL  NR. 7 Reabilitarea și extinderea zonelor verzi și parcurilor publice în 

orașul Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Realizare lucrări de conservare, reabilitare, modernizare, 

extindere, punere în valoare a spaţiului ambiental, amenajare 

spaţii de recreere. 

Justificarea 

proiectului 

Reabilitarea şi extinderea zonelor verzi din oraşul Haţeg. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2023 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 8 Modernizarea, extinderea și eficientizarea sistemului de 

iluminat public in orașul Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Reabilitarea și eficientizarea sistemului de iluminat existent. 

Extinderea sistemului de iluminat public pe stâlpii pe care există 

rețea de iluminat. Achiziționarea și instalarea unui sistem de 

dimming și telegestiune a sistemului de iluminat public. 

Justificarea 

proiectului 

Realizarea unui iluminat corespunzător în scopul scăderii 

consumului anual de energie primară, a emisiilor de gaze cu 

efect de seră și ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a 

calitătii vieții. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2024 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 9 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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

10 

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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

11 

Extinderea sistemului de monitorizarea video a orașului Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare video 

existent 

Justificarea 

proiectului 

Extinderea zonei de supraveghere și monitorizare video. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

12 

Campanii de conștientizare privind colectarea selectivă a 

deșeurilor 

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 asigure dezvoltarea pe termen lung a 

orașului. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

13 

Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea Spitalului 

Orășenesc Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Extinderea clădirii  Spitalului Orășenesc Hațeg. Efectuarea 

lucrărilor de extindere și modernizarea a spitalului orășenesc, 

precum și dotarea acestuia cu aparatura și mobilierul necesar. 

Justificarea 

proiectului 

Cresterea capacității  Spitalului Orășenesc Hațeg, modernizarea 

și dotarea secțiilor. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

14 

"Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 

Centru Administrativ Oraș Hateg" 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea lucrărilor de anvelopare a clădirii, extinderea și 

dotarea clădirii Primăriei Orașului Hațeg. 

Justificarea 

proiectului 

Îmbunătățirea confortului termic și reducerea costurilor, 

modernizarea și echiparea spatiilor  și reabiltarea subsolului. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 179 

 

PROIECTUL  NR. 

15 

Construire clădire cu funcțiune „Creșa” în Orașului 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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

16 

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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

17 

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 din cauza traficului 

greu. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

18 

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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

19 

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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

20 

Construirea de locuințe pentru tineri/ locuințe de serviciu/ 

locuințe ANL 

Descrierea 

proiectului 

Construirea de noi locuințe destinate tinerilor tineri/ locuințe de 

serviciu/ locuințe ANL 

Justificarea 

proiectului 

Crearea unui fond de locuințe pentru tineri și locuințe de 

serviciu 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

21 

Construirea de 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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

22 

Reabilitarea și modernizarea actualei clădiri a Școlii 

Gimnaziale „Ovid Densusianu” in vederea schimbării 

destinației 

Descrierea 

proiectului 

Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizarea clădirii 

Școlii Gimnaziale „Ovid Densusianu”. 

Justificarea 

proiectului 

Necesitatea schimbarea destinației clădirii după relocarea 

unității de învățământ. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

23 

Utilizare energie regenerabilă la clădirea Liceului Teoretic „Ion 

Constantin Brătianu” 

Descrierea 

proiectului 

Achiziționarea și montarea unor instalații solare fotovoltaice. 

Justificarea 

proiectului 

Îmbunătățire confortului termic și reducerea costurilor necesare 

încălzirii clădirii liceului. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

24 

Înființare și dotare after – school 

Descrierea 

proiectului 

Înființarea și dotarea unui centru de tip after – school. 

Justificarea 

proiectului 

Centrul va asigura următoare activități, fără a se limita: 

- suport în realizarea temelor; 

- desfășurarea activităților recreativ – educative; 

- consiliere psiho-pedagogică. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

25 

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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

26 

Modernizarea și dotarea Casei de Cultură și a Ansamblului 

„Ritmuri Hațegane” 

Descrierea 

proiectului 

Executarea lucrărilor de modernizare și dotare a Casei de 

Cultură a Orașului Hațeg și a Ansamblului „Ritmuri Hațegane”. 

Justificarea 

proiectului 

Modernizarea și dotarea corespunzătoare a Casei de Cultură în 

vederea optimizării condițiilor de desfășurare a activităților 

culturale și dotarea ansamblului „Ritmuri Hațegane” cu 

instrumente muzicale. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

27 

Amenajare centru de închiriere biciclete, construire piste / 

amenajare trasee pentru bicicliști și amenajare parcare specială 

pentru biciclete în orașul Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Amenajarea 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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

28 

Restaurarea și valorificarea turistică a Cetății de epocă 

Hallstatiană de pe raza administrativ - teritorială 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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

29 

Construire bază de agrement – bazin de înot 

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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

30 

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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

31 

Centru de asistență social 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, victime 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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

32 

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 
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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 

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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

33 

Reabilitarea, modernizarea, dotarea actualei Cantine Sociale și 

dezvoltarea serviciilor din 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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

34 

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 de a forma 

profesional categoriile sociale defavorizate și de a le facilita 

integrarea pe piața muncii. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

35 

Înfințare 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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

36 

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 consilia. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

37 

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 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

38 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea cinematografului 

DACIA, oraș Hațeg, județul Hunedoara 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare si dotarea 

cinematografului și a spațiilor conexe conform specificului 

activității. 

Justificarea 

proiectului 

Desfăsurarea activităților culturale în  condiții moderne și 

diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber atât 

pentru locuitori, cât și pentru turiști. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

39 

Extinderea rețelei de gaze naturale în orașul Hațeg și în 

localitățile de pe raza unității administrativ teritoriale 

Descrierea 

proiectului 

Extinderea rețelei de gaze naturale a orașului Hațeg și Nălațvad. 

Introducerea rețelei în localitătile Silvașu de Jos și Silvașul de 

Sus. 

Justificarea 

proiectului 

Prin extinderea rețelelor gazului metan se va realiza o economie 

anuală de combustibil convențional și disponibilizare de masă 

lemnoasă respectiv butelii cu gaze lichefiate. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

40 

Realizare parc de panouri fotovoltaice 

Descrierea 

proiectului 

Construire parc de panouri fotovoltaice. 

Justificarea 

proiectului 

Reducerea costurilor de alimentare cu energie electrică a 

clădirilor administrative prin folosirea de surse regenerabile și 

independente de producere a acesteia. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

41 

Realizare Skatepark 

Descrierea 

proiectului 

Construire și dotare spațiu de agrement. 

Justificarea 

proiectului 

Realizarea unei zone pentru recreere sigură pentru tineri,  un 

loc în care ei se pot exprima într-un mod individual, personal, 

sănătos și atletic; diversificarea posibilităților de petrecere a 

timpului liber atât pentru locuitori, cât și pentru turiști. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

42 

Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural în satul 

Silvașu de Jos 

Descrierea 

proiectului 

Realizare lucrări de reabilitare, modernizare și dotare a 

căminului cultural din satul Silvașu de Jos. 

Justificarea 

proiectului 

Modernizarea și dotarea căminului cultural în vederea 

protejării acestei clădiri și păstrării moștenirii rurale. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

43 

Reabilitare și modernizare Liceu Teoretic „Ion Constantin 

Brătianu” 

Descrierea 

proiectului 

Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a Liceului 

Teoretic I. C. Brătianu. 

Justificarea 

proiectului 

Reabilitare si modernizare obiectiv de patrimoniu cultural. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

44 

Reabilitare, modernizare și dotare Bază Sportivă 

Descrierea 

proiectului 

Executarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și dotare 

corespunzătoare, cu echipamente de ultimă generație a Bazei 

Sportive. 

Justificarea 

proiectului 

Reabilitare, modernizare și dotare obiect de agrement. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Credite 
Alte surse de finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

45 

Reabilitare și reamenajare alei de circulație principale 

Descrierea 

proiectului 

Revitalizare și amenajare alei de circulație principale  prin 

crearea de spații verzi și dotarea cu mobilier urban. 

Justificarea 

proiectului 

Creșterea calității vieții oferind vitalitalitate și funcționalitate 

domeniului pietonal; reducerea poluării și imbunătățirea 

calității aerului. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

46 

Wi-fi în spații publice 

Descrierea 

proiectului 

Intalare Wi-Fi în spații publice. 

Justificarea 

proiectului 

Oferirea accesului gratuit la internet localnicilor și turiștilor în 

zona spațiilor publice țintă. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

47 

Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 

Descrierea 

proiectului 

Infințarea de stații de încărcare pentru vehiculele electrice 

pentru stimularea transportului durabil. 

Justificarea 

proiectului 

Generarea tranziției pe scară largă a utilizării autovehiculelor 

electrice; reducerea poluării generând un impact pozitiv asupra 

mediului. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

PROIECTUL  NR. 

48 

Parcări de reședință și parcări publice 

Descrierea 

proiectului 

Amenajarea noilor spații de parcare, amenajarea spațiilor 

existente și administrarea acestora. 

Justificarea 

proiectului 

Crearea de noi spații de parcare, decongestionarea și fluidizarea  

traficului; implementarea sisteme digitale de administrare a 

acestora. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

49 

Modernizare drumuri zonă centrală a Orașului Hațeg 

Descrierea 

proiectului 

Lucrări de modernizare drumuri în zona centrală a Orașului, 

reabilitare parte carosabilă, amenajare locuri de parcare și 

reabilitare  trotuare. 

Justificarea 

proiectului 

Decongestionarea și fluidizarea traficului rutier și pietonal în 

zona centrală a orașului Hațeg. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

PROIECTUL  NR. 

50 

Construcție corp nou clădire Liceu Teoretic „Ion Constantin 

Brătianu” 

Descrierea 

proiectului 

Construire corp nou clădire la Liceul Teoretic „Ion Constantin 

Brătianu” în vederea modernizării și dezvoltării programului 

naţional de ameliorare a capacităţilor de învăţământ și 

îmbunătățire a condiţiilor de studiu ale elevilor. 

Justificarea 

proiectului 

Necesitatea creării de noi spatii de învățământ dotate și 

compartimente conform normelor actuale în vigoare. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

51 

Amenajare Autogară 

Descrierea 

proiectului 

Identificare spațiu/ clădire și amenajare Autogară pe raza 

Orașului Hațeg. 

Justificarea 

proiectului 

Îmbunătățirea transportului public în comun. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

PROIECTUL  NR. 

52 

Amenajare parcări publice strada Mihai Viteazu, Piața Unirii 

Descrierea 

proiectului 

Amenajare noi parcări publice și administrarea acestora. 

Justificarea 

proiectului 

„Crearea de noi parcari publice, decongestionarea și fluidizarea  

traficului în zona centrală a orașului; implementarea sisteme 

digitale de administrare a acestora”. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

53 

Reabilitarea și modernizarea clădirii fostei unități de 

învățământ din Silvașul de Jos și Silvașul de Sus, în vederea 

schimbării destinației 

Descrierea 

proiectului 

Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirilor 

fostelor unităților de învățământ din Silvașul de Jos și Silvașul 

de Sus. 

Justificarea 

proiectului 

Necesitatea schimbării destinației clădirilor după inchiderea 

unităților de invățământ. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

PROIECTUL  NR. 

54 

Realizare parc tematic 

Descrierea 

proiectului 

Realizare parc tematic de agrement despre animalele preistorice 

din arealul Tării Hațegului. 

Justificarea 

proiectului 

Îmbunătățirea potențialului turistic local. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

55 

Amenajare și dotare parc de agrement și sport în Nălațvad 

Descrierea 

proiectului 

Execuție lucrări amenajare și dotare parc de agrement pe raza 

localității Nălațvad. 

Justificarea 

proiectului 

Realizarea unei zone de recreere pentru localnici.. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

PROIECTUL  NR. 

56 

Regularizare pârâu Slivuț în intravilanul localității Silvașul de 

Sus 

Descrierea 

proiectului 

Execuție lucrări hidrotehnice de rectificare a cursului pârâului 

Slivuț, consolidarea și reprofilarea albiei. 

Justificarea 

proiectului 

Realizărea unei albii stabile a pârâului Slivuț, în vederea 

diminuării proceselor de eroziune și protejarea gospodăriilor și 

a infrastructurii din Silvașul de Sus. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

57 

Construire drum interes local zona calea ferată, modernizare și 

reabilitare zonă 

Descrierea 

proiectului 

Construire drum; executare lucrări de modernizare a zonei; 

amenajare zonă de agrement. 

Justificarea 

proiectului 

Modernizarea si reabilitarea fostei zone feroviare de pe raza 

Orașului Hațeg. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

PROIECTUL  NR. 

58 

Sistem GIS Integrat (Sistem Informațional Geografic) 

Descrierea 

proiectului 

„Sistem GIS integrat Urbanism,  Transport, Investiții, 

Patrimoniu, Cadastru, Spații verzi, Management parcări de 

reședință și parcări publice. 

Gestionarea integrală a domeniului public pe conceptul Smart-

City pentru domenii precum Urbanism(flux integral online 

pentru obținerea/prelungirea documentației de urbanism și 

verificarea stadiului informației/notificari pe E-Mail), Cadastru 

(evidențiere pe etape de lucru, alerte termene, gestionare 

integrală documentație investiție, reprezentare pe hartă), 

Inventar Domeniul Public (mobilier urban, spații verzi, 

monumente, rețele utilități, iluminat public, salubritate, etc.); 

Nomeclantor Stradal; Registru Spații Verzi, Parcări (flux 

integral online)”. 

Justificarea 

proiectului 

Asigurarea managementului integrat, strategic decizional la 

nivelul UAT-ului, printr-un instrument de gestiune unitară a 

spațiului public, standardizarea procedurilor de lucru, 

centralizând efortul direcțiilor, serviciilor și compartimentelor 

printr-o reprezentare unitară, facilă, cu interacțiune grafică a 

tuturor datelor disponibile la nivelul administrației publice 

locale. 
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Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL  NR. 

59 

Semnalizarea turistică unitară 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de panouri și indicatoare rutiere/turistice, cu 

respectarea normelor prevăzute în Regulamentul Local de 

publicitate al orașului Hațeg. 

Justificarea 

proiectului 

Necesitatea existenței unei semnalizări clare și eficiente cu rol 

suportativ atât pentru turiști, cât și pentru administratorii de 

facilități turistice. Crearea de fluxuri de circulație facilă către 

obiectivele de interes turistic. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 
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PROIECTUL  NR. 

60 

Strategie de branding turistic 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea și implementarea unei strategii de branding turistic 

al Hațegului și Țării Hațegului, în colaborare cu ONG-uri, 

reprezentanți ai comunității locale, specialiști în domenii conexe. 

Justificarea 

proiectului 

Existența multiplelor brandinguri locale (ZIMBRI; 

DINOZAURI; RETEZAT; etc) duce la o nevoie de comunicare 

și promovare eficientă, însușită atât de către turiști, cât și de 

către localnici, care să diferențieze Hațegul de alte orașe 

turistice poziționate asemănător (ex. Râșnov). 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 

 

PROIECTUL  NR. 

61 

Info puncte de interes și ajutor pentru nevăzători 

Descrierea 

proiectului 

Montarea unor dispozitive care transmit pe aplicația 

telefoanelor inteligente a unor informații despre punctele de 

interes solicitate. Aplicația ajută și persoanele nevăzătoare să se 

deplaseze fără baston sau însoțitor. 

Justificarea 

proiectului 

Informațiile din punctele de interes turistic, clădiri istorice, 

orientarea și deplasarea persoanelor nevăzătoare, pot fi accesate 

de orice posesor de telefon inteligent. 

Studii existente Idee de proiect 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Credite 

Alte surse de 

finanțare 

Perioada estimată 

de implementare 

2021 – 2027 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI HAȚEG 2021-2027 

pg. 204 

 

 

XI. SURSE DE FINANȚARE 

Având ca punct de reper analiza situației curente a orașului Hațeg, s-a constat faptul 

că dezvoltarea domeniilor de interes reprezintă o prioritate deosebit de importantă la nivel 

local.  

Astfel că, în cele ce urmează se propun o serie de programe operaționale pentru 

perioada 2021-2027, prin intermediul cărora se pot finanța proiectele propuse pentru 

dezvoltarea orașului Hațeg. 

Propunerea de alocare financiară pentru România, pentru perioada 2021 – 2027 este 

de 30,60 miliarde euro, distribuită la nivel de fond astfel: 

✓ ERDF 17,323 miliarde EURO 

✓ ESF+ 8,385 miliarde EURO 

✓ CF 4,499 miliarde EURO 

✓ ETC 0,392 miliarde EURO 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune pentru perioada 

2021 – 2027: 

• Concentrarea tematică este distribuită astfel: 

o 35% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă 

o 30% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 2 - O Europă mai verde 

o FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice 

o FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice 

o Min. 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană 

o 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate 

o 25% din FSE+ pentru incluziune socială 

o 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă. 

• Condițiile de finanțare sunt următoarele: 
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o Cofinanțarea la nivel național 

▪ 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de 

Coeziune 

▪ 40% pentru regiunile mai dezvoltate. 

▪ Prefinanțare anuală – 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea 

fondurilor. 

o TVA-ul - nu este cheltuială eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor 

mai mare de 5 000 000 EUR. 

o Dezangajarea - regula „N + 2”. 

  

Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național 

și prioritățile acestora: 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

o Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme 

inteligente de energie, rețele și soluții de stocare (intervenții adresate mediului 

privat), instrumente financiare 

o Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 

circulară 

o Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului 

și decontaminarea siturilor poluate 

o Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 

riscurilor 

• Programul Operațional Transport (POT) 

o Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier 

o Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 

accesibilitate teritorială 
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o Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 

calea ferată 

o Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă și rezilientă în faţa schimbărilor 

climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată 

o Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a transportului 

cu metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov 

o Îmbunătăţirea conectivităţii și mobilităţii urbane, durabilă și rezilientă în faţa 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea 

ferată 

o Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 

o Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 

o Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport 

o Asistenţă tehnică 

• Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID) 

o Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 

o Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 

o Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

o Dezvoltarea infrastructurii broadband 

o Instrumente financiare pentru întreprinderi 

o Creșterea capacității administrative 

• Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) 

o Continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași - faza a II-a 

o Servicii de asistență medicală primară, comunițară și servicii oferite în regim 

ambulatoriu 
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o Servicii de recuperare, paliaţie și îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 

demografic de îmbătrânire a populației și profilului epidemiologic al 

morbidităţii 

o Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 

servicii 

o Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

o Informatizarea sistemului medical 

o Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea 

metodelor moderne de investigare, intervenție, tratament 

• Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

o Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

o Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

o Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 

profesională 

o Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 

muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic 

o Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și 

tehnic 

o Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

o Antreprenoriat și economie socială 

o Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii 

o Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 

vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității 

• Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

o Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) 

o Protejarea dreptului la demnitate socială 
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o Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale 

o Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune 

socială și ceilalți copii 

o Servicii de suport pentru persoane vârstnice 

o Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  

o Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  

o Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile 

o Ajutorarea persoanelor defavorizate 

• Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

o Funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uri pentru PO care nu au axă 

de AT) 

o Sprijin pentru beneficiari 

• Programul Operațional pentru Tranziție Justă 

o Creșterea și diversificarea economică 

o Ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională 

o Decontaminarea siturilor poluate și economie circulară 

o Energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență 

energetică și energie din surse regenerabile 

o Digitalizare 

• Programul Operaţional Regional – implementat la nivel de regiune (POR) 

o O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

(intervenții OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI, parteneriate) 

o O regiune cu orașe Smart 

o O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 

o Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 
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o O regiune accesibilă 

o O regiune educată 

Prezentare Program Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Vest 

Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Vest presupune 

corelarea acestuia atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât și cu 

regulamentele existente la nivel european, investițiile propuse urmând să fie concentrate pe 

cele 5 obiective principale de politică (OP) ale Comisiei Europene: 

❖ O Europă mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și inteligentă) – 

minimum 25%; 

❖ O Europă mai verde, fără emisii de carbon – minimum 30%; 

❖ O Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională); 

❖ O Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale); 

❖ O Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor 

urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale) – minimum 8%. 

 

 

Obiectiv de 

politică (OP) 

Prioritatea Obiectiv specific - Măsuri 

 

 

 

OP 1 

O Europă mai 

competitivă și 

mai inteligentă, 

prin promovarea 

unei transformări 

 

 

 

 

Prioritatea 1 O 

regiune 

competitivă 

prin inovare, 

digitalizare și 

a (i) Dezvoltarea și creșterea capacităților de 

cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate 

 

a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și 

al autorităților publice 
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economice 

inovatoare și 

inteligente și a 

conectivității TIC 

regionale 

întreprinderi 

dinamice 

a (iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității 

IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-

urilor, inclusiv prin investiții productive 

 

 

a(iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare 

inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

 

 

Minim 25% din 

FEDR 

Prioritatea 2  

O regiune cu 

orașe Smart și 

o administrație 

digitalizată 

 

a (ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și 

al autorităților publice 

OP 2 

O Europă mai 

verde, rezilientă, 

cu emisii reduse 

de dioxid de 

carbon, care se 

îndreaptă către o 

economie cu zero 

emisii de dioxid 

de carbon, prin 

promovarea 

tranziției către o 

energie curată și 

echitabilă, a 

investițiilor verzi 

și albastre, a 

economiei 

circulare, a 

atenuării 

schimbărilor 

Prioritatea 3  

O regiune cu 

orașe prietenoase 

cu mediul 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 4  

O regiune cu 

mobilitate urbană 

sustenabilă 

b (vii) Creșterea protecției și conservării naturii, a 

biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în 

zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor 

de poluare 

 

 

 

 

 

b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, 

ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de 

dioxid de carbon 
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climatice și a 

adaptării la 

acestea, a 

prevenirii și 

gestionării 

riscurilor, precum 

și a unei mobilități 

urbane durabile 

 

Minim 30% din 

FEDR 

 

OP 3 
 

c (ii) Dezvoltarea și creșterea unei mobilități 

O Europă mai Prioritatea 5 naționale, regionale și locale durabile, rezistente la 

conectată prin O regiune schimbările climatice, inteligente și intermodale, 

creșterea accesibilă inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

mobilității  mobilității transfrontaliere 

OP 4 
 

 

Prioritatea 6 

 O regiune 

educată și 

incluzivă 

 

O Europă mai d (ii) Îmbunătățirea accesului egal la servicii de 

socială și mai calitate și incluzive în educație, formarea și învățarea 

incluzivă, prin pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii 

implementarea accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru 

Pilonului european 

al drepturilor 

sociale 

d(vi) Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în 

dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea 

socială 

OP 5   

 

 

e (i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în 

domeniul social, economic și al mediului, precum și a 

culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 

securității în zonele urbane 

O Europă mai  

aproape de  

cetățeni, prin  

promovarea Prioritatea 7 

dezvoltării O regiune 

durabile și atractivă 

integrate a  
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tuturor tipurilor  

de teritorii și de 

inițiative locale 

 

Sursa: https://adrvest.ro/por-2021-2027/ 

XII. CONCLUZII 

Strategia de Dezvoltare Locală elaborată pentru perioada 2021-2027 a orașului 

Hațeg va fi utilizată drept suport în procesul de dezvoltare durabilă a orașului, prin realizarea 

planului de dezvoltare. Planul de dezvoltare vizează creșterea calității vieții în comunitate, 

element indispensabil pentru existența longevivă viitoare a orașului. 

Dezvoltarea orașului Hațeg nu trebuie să reprezinte o preocupare problematică doar 

pentru autoritățile publice locale, ci presupune implicarea activă a tuturor factorilor interesați 

de evoluția comunității. Această dezvoltare durabilă ține, de asemenea, și de voința și 

capacitatea comunității de a fi actori activi implicați în realizarea obiectivelor strategice, și de 

atitudinea pozitivă cu privire la tot ceea ce este nou. 

Anumite orașe ale țării, inclusiv orașul Hațeg se confruntă cu problemele specifice 

unei comunități în plină dezvoltare. Este necesar ca autoritățile locale să își asume în 

totalitate rolul de coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunitățile de 

care beneficiază (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.). 

 Din cauza incapacității bugetului local de a susține realizarea obiectivelor propuse, 

acestea sunt în strânsă legătură și dependență cu sursele de finanțare nerambursabilă care pot 

fi atrase. Este foarte important ca orașul să beneficieze de oportunitățile financiare oferite de 

Uniunea Europeană prin variatele programe de finanțare puse la dispoziție. 

 În concluzie, Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Hațeg pentru 2021-2027 este 

realizabilă în condițiile specificate și se va adapta cerințelor și necesitățilorde fiecare dată 

când va fi nevoie, astfel încât aceasta să rămână realistă și aplicabilă.  

 Este de dorit ca orașul Hațeg să devină un mediu curat, sănătos și civilizat. De 

asemenea, se dorește ca orașul Hațeg să aibă o infrastructură modernă și funcțională, oferind 

servicii de sănătate și asistență socială de calitate, având instituții culturale moderne. Se 

dorește ca orașul Hațeg să devină un oraș care oferă actualelor şi, mai ales, viitoarelor 

https://adrvest.ro/por-2021-2027/
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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 valoare, punând accent pe reabilitatea și  promovarea acestora prin Centrul de 

Informare Turistică, un oraș - centru cultural al Țării Hațegului cu un calendar cultural bogat, 

respectiv un centru care valorifică moștenirea tradițională, folclorică și artizanală. 

 În concluzie, Strategia de Dezvoltare Locală este o radiografie a prezentului și a 

viitorului, stabilind direcțiile de dezvoltare și stând la baza deciziilor viitoare, ale celor care 

vor hotărî măsurile necesare atingerii obiectivelor propuse. 
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