CUVÂNT ÎNAINTE

Misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a asigura,
locuitorilor oraşului Simeria servicii publice eficiente şi de calitate, în condiţii de
reală transparenţă şi cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor.
Dezvoltarea durabilă, aşa cum a fost definită la Conferinţa Mondială pentru
Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992, este "dezvoltarea care asigură
cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite şansele generaţiilor viitoare de a-şi
satisface propriile necesităţi".
Fiecare generaţie îşi are propriile provocări, dar şi responsabilitatea de a
crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma
posibilitatea de a se bucura de condiţii care să le asigure confortul pentru o viaţă
plină de satisfacţii. Pentru îndeplinirea acestei responsabilităţi, am realizat acest
document - "Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Simeria".
Această lucrare trebuie să stea la baza guvernării locale în procesul prin care
autoritatea locală, în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii, va întocmi planuri
realiste de acţiune care să stea la baza dezvoltării durabile a oraşului. Strategia
propune un model de dezvoltare economică care să susţină rezolvarea problemelor
sociale, precum şi exploatarea raţională a resurselor, protejarea mediului
înconjurător şi folosirea tuturor oportunităţilor locale.
Simeria este un oraş dinamic, în continuă extindere şi schimbare. Una din
caracteristicile comunităţii simeriene este aceea că este deschisă către schimbare şi
prezintă abilitatea de a urma noi iniţiative.
Implementând împreună strategia de dezvoltare durabilă vom da cetăţenilor
acestui oraş posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de
bunăstare, de a se implica în deciziile majore şi de a fi actori activi în parcursul
dinamic al vieţii oraşului nostru.
Stă în puterea noastră, a tuturor, să realizăm acest lucru!

Păun - Jura Petru Radu,
Primarul oraşului Simeria
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CONTEXTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI SIMERIA

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile pot
să îşi creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi
resurse şi să îşi traseze căi de realizare a acelui viitor.
Pe baza profilului economico-social al zonei, Comitetul Strategic de
Dezvoltare a sintetizat misiunea şi obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă a
oraşului Simeria şi a identificat direcţiile strategice şi domeniile prioritare de acţiune
pentru următorii 9 ani. Strategia de dezvoltare urmãreşte ,,Creşterea bunãstãrii
comunitãţii locale în ansamblul ei”.
Pentru aceasta este nevoie de:
- o economie localã diversificatã, dinamicã şi eficientã;
- locuri de muncã şi câştiguri decente pentru toatã populaţia activã;
- stabilitate politicã şi deschidere din partea autoritãţii locale şi centrale;
- încurajarea iniţiativei şi creşterea libertãţii de opţiune în toate domeniile;
- condiţii favorabile existenţei umane şi servicii de bunã calitate: locuinţe,
asistenţã socială şi medicalã, climat social echilibrat, posibilitãţi pentru activitãţi
educaţionale, culturale, sportive, recreative, religioase şi o calitate bunã a mediului
înconjurãtor.
Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul
naţional şi regional de dezvoltare, Primăria oraşului Simeria îşi va desfăşura
activitatea în următoarele direcţii:
1. Identificarea programelor naţionale şi externe de finanţare şi depunerea
de proiecte în vederea atragerii de resurse financiare în zonă.
2. Înfiinţarea unor zone economice pentru crearea unor întreprinderi care
să absoarbă forţa de muncă existentă pe piaţă.
3. Atragerea altor localităţi în programe de dezvoltare zonale cu beneficii
pentru toţi partenerii implicaţi.
4. Investiţii în infrastructură care să permită deschiderea zonei.
5. Valorificarea resurselor naturale, a potenţialului turistic cultural-istoric,
a celui de agrement şi utilizarea forţei de muncă disponibile.
Condiţii de implementare a strategiei:
- determinarea profilului socio-economic şi de mediu al oraşului, inclusiv
identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;
- propunerea mai multor scenarii de dezvoltare;
- stabilirea viziunii de dezvoltare, a direcţiilor strategice şi a obiectivelor;
- acordul şi susţinerea strategiei de către cetăţeni şi politicieni;
- susţinerea din partea sectorului privat a strategiei;
- informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării strategiei;
- implicarea mass-media şi a O.N.G.-urilor în diseminarea informaţiilor şi
monitorizarea Strategiei.
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I. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE

AŞEZARE GEOGRAFICĂ ŞI SCURT ISTORIC
Oraşul Simeria este situat în partea central-vestică a ţării, în Regiunea de
Dezvoltare V Vest, partea de est a judeţului Hunedoara.
Poziţia geografică a oraşului Simeria, este limitată de valorile 45°51' latitudine
nordică şi 23°01' longitudine estică. Din punct de vedere demografic, oraşul este
situat pe D.N. 7, la est de municipiul Deva şi se întinde pe o suprafaţă de 4975 ha
(49,75 km²), cu o populaţie de aproape 14.000 de locuitori, cuprinzând în teritoriul
sau administrativ şi localităţile Cărpiniş, Uroi, Simeria-Veche, Săuleşti, Sântandrei,
Bârcea Mare.
Simeria se află pe cursul mijlociu al Mureşului şi pe cursul inferior al Streiului,
fiind o placă turnantă din punct de vedere rutier şi feroviar. Relieful este de deal şi de
luncă, caracterizând astfel şi tot ce decurge din aceasta: vegetaţie, faună, floră. Văile
Mureşului şi Streiului au lunci largi, în care apele meandrează sau se despletesc în
mai multe braţe şi terase mai mult sau mai puţin continui, dezvoltate de o parte şi de
alta a lor. Astfel , la confluenţa cu Mureşul se realizează o subunitate depresionară,
care se continuă spre sud cu Depresiunea Bretea iar spre vest cu Depresiunea
Hunedoarei. Pe partea nordică a luncii Mureşului, în dreptul satului Uroi, relieful
începe să se înalţe brusc, iar spre Cărpiniş mai lent, ajungând foarte repede la o
confluenţă de înălţimi.
În anii 1862-1869, pe Valea Mureşului s-a construit prima cale ferată din
Transilvania: Arad-Alba-Iulia, cu ramificaţiile Simeria - Petroşani şi Simeria Hunedoara. Amplasarea în
zona de vărsare a Streiului
în râul Mureş a atelierului
pentru reparat locomotive şi
vagoane, precum si a unei
gări de călători a dat naştere
în acest loc Coloniei
Simeria,
unde
locuiau
muncitori români, germani,
maghiari, slovaci, polonezi,
italieni si sârbo-croaţi.
În jurul coloniei se înfiripa localitatea Simeria, care, după 1885, capătă caracter
permanent. Treptat, aici se ridică edificiile unor instituţii importante pentru o astfel de
aşezare: locuinţe pentru funcţionari, poşta, spitalul feroviar (sec. XIX), şcoala
populară elementară (1875), grădiniţa (1884). După Primul Război Mondial şi Marea
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Unire de la 1 Decembrie 1918, în Simeria se edifica biserica ortodoxă, apar filiale ale
băncilor, clădirile băii comunale, a primăriei şi este ridicat monumentul din centrul
oraşului, în cinstea eroilor localităţii. Odată cu sfârşitul celui de-al Doilea Război
Mondial în Simeria se refac atelierele de locomotive şi vagoane, se dezvoltă industria
de prelucrare a marmurei, cea de pregătire a fierului vechi pentru oţelăriile
Hunedoarei, se înfiinţează o fabrică de industrializarea laptelui, se dezvoltă
agricultura, pomicultura, creşterea animalelor. În anul 1952, Simeria a fost
declarată oraş, înglobând şi localităţile limitrofe: Simeria Veche, Cărpiniş,
Sântandrei, Săuleşti, Uroi, Bârcea Mare.
1.2 SUPRAFAŢA ŞI CARACTERISTICILE ADMINISTRATIV
TERITORIALE
Oraşul Simeria se află în teritoriul administrativ al judeţului Hunedoara, în
lunca Mureşului, la cca. 10 km. de reşedinţa de judeţ, municipiul Deva.
Satele aparţinătoare se împart în două categorii: sate colinare - Cărpiniş, Uroi,
şi sate de câmpie - Săuleşti, Sântandrei, Bârcea Mare şi Simeria Veche.
Teritoriul administrativ cuprinde zone colinare în partea de nord, zona de
luncă a Mureşului, Streiului şi zone de câmpie.
Suprafaţa teritoriului administrativ este de 4975 ha.
La 1 ianuarie 2006, populaţia stabilă este astfel structurată:
Populaţia stabilă
Total: 13790 persoane

Cărpiniş
Săuleşti
Uroi

233 (1,68 %)

Oraş Simeria

316 (2,27 %)

Bârcea Mare

400 (2,88 %)
413 (2,97 %)

Simeria
Veche
Sântandrei

457 (3,29 %)

Simeria

722 (5,20 %)
11354 (81,71 %)
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1.3 SITUAŢIA SOCIO-ECONOMICĂ
Legată prin tradiţie, economia oraşului Simeria a depins cu ani în urmă de
puternica dezvoltare a structurii C.F.R - ului în zonă. Reparaţiile de vagoane,
întreţinerea utilajelor pentru calea ferată sau alte activităţi legate de aceasta, au
constituit punctul forte al economiei oraşului. O alta forţă industrială a fost Marmura
Simeria o întreprindere ce exploata şi prelucra marmură. Astăzi, datorită
numeroaselor privatizări ce au avut loc după Revoluţie, au apărut firme importante cu
activităţi în diverse domenii, cele mai semnificative fiind: Marmura S.A, S.C REVA
S.A, S.C Aprotera S.A, S.C Transforest International, S.A Bircea-Mare S.C Maer
Import-Export S.C, OMV S.A. Toate aceste firme şi multe altele sunt o bază solidă în
economia şi comerţul Simeriei contribuind totodată la dezvoltarea acestui oraş.
Dinamica economiei oraşului Simeria

Domeniu
Agricultura
Industrie
Construcţii
Comerţ
Servicii
Turism
Total

2002 (lei)
2003 (lei)
2004 (lei)
2005 (lei)
518.279
521.324
289.483
289.649
51.269.557 52.428.484 71.056.271 72.496.105
7.605.228 7.222.341
7.038.003 15.010.955
31.212.603 27.956.918 56.352.368 56.805.295
2.130.120 2.230.166
2.173.429
2.817.764
1.094.673 1.166.243
2.897.267
3.370.797
93,830,460 91,525,476 139,806,821 150,790,565

Dinamica
faţă de
2002
-55%
+41%
+97%
+81%
+32%
+307%
+160%

Pondere
în total
0,19%
48%
9,9%
37%
1,86%
2,2%

Se observă în ultimii doi ani un avânt economic. Dinamica cea mai mare este
înregistrată în sectorul turismului, urmată de construcţii şi comerţ. Industria şi
serviciile înregistrează şi ele creşteri, dar mai puţin spectaculoase. Sectorul agricol
este în scădere, înregistrându-se o descreştere a cifrei de afaceri în agricultură cu 55%
în ultimii doi ani.
Conform ultimului recensământ, locurile de muncă existente au următoarele
repartiţii în teritoriu:
- în industrie
cca. 33,41 %
- în agricultură
cca. 9,09 %
- în construcţii
cca. 1,42 %
- în transport şi telecomunicaţii
cca. 31,97 %
- în circulaţia mărfurilor
cca. 5,44 %
- învăţământ, cultură,ştiinţă
cca. 3,23 %
- sănătate
cca. 2,62 %
- gosp.com loc.servicii administr.
cca. 3,71%
- alte ramuri
cca. 8,28 %
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Industria
Ponderea sectoarelor de activitate sunt în principal de interes naţional
(MARMOSIM, REVA).
Producţia industrială deci se axează pe materiale de construcţie (prelucrarea
marmurei şi a pietrei), construcţii de maşini şi prelucrarea metalului. Sectorul
industrial oferă cea mai mare parte a locurilor de muncă.
Agricultura
Din totalul suprafeţei teritoriului administrativ, 3520 ha. este suprafaţă
agricolă. Se înregistrează o medie de 0,25 ha/locuitor faţă de media pe ţară de 0,65
ha/locuitor.
Modul de folosinţă al terenului agricol, raportat la suprafaţa totală a
oraşului se prezintă astfel :

Suprafaţa totală
Suprafaţa agricolă
din care:
-arabil
-păşuni
-fîneţe
-livezi şi pepiniere

HA

%

4975
3520

100.0
73,75

2572
709
124
115

53,24
14,23
1,49
4,58

În graficul de mai jos sunt evidenţiate tipurile de terenuri agricole, raportate la
suprafaţa agricolă totală a oraşului Simeria

Suprafata agricola dupa modul de folosinta
3520 ha
Suprafata arabila

13%
3%

Suprafata - livezi si
pepiniere pomicole
Suprafata - pasuni
17%
3%

64%

Suprafata - finete
Suprafata cultivata cu
griu si secara
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În sectorul agricol, activează 5 societăţi pe acţiuni, 23 societăţi cu răspundere
limitată şi două persoane fizice, oferind aproximativ 9.09% din totalitatea locurilor de
muncă. De remarcat că nu există nici o organizaţie de tip cooperatist.
Serviciile şi comerţul
Domeniul serviciilor şi comerţului are o dinamică scăzută. Majoritatea
serviciilor acum nu sunt nerentabile şi se vor dezvolta de la sine în momentul
rentabilităţii lor.
Activitatea ce a luat amploare în sectorul privat este comerţul atât alimentar cât
şi nealimentar, alimentaţia publică, benzinării, autoservice-uri.
De asemenea, unele bănci şi-au deschis activitate în oraş (Banca Comercială
Română - sucursala Simeria; Banca Comercială Carpatica – sucursala Simeria)
Transporturile şi reţeaua de acces
O caracteristică importantă a oraşului Simeria este că dezvoltarea sa a fost
puternic influenţată de existenţa staţiei CFR, care constituia un puternic nod feroviar
al magistralelor Bucureşti - Arad, Tg. Jiu - Simeria , precum şi a legăturilor spre
nordul ţării şi spre Hunedoara.
Transporturile de călători sunt asigurate în special pentru transporturile
interurbane. Transport local de călători nu este organizat deoarece localitatea este
mică, adunată, iar principalul transport către şi de la locurile de muncă este asigurat
în parte prin convenţie de către agenţii economici.
Transportul de marfă şi materie primă se face atât rutier cât şi pe calea ferată.
Transportul feroviar este asigurat atât pentru marfă cât şi pentru călători, gara
CFR Simeria fiind un vechi nod de cale ferată.
Oraşul Simeria se află amplasat pe drumul naţional DN7 la 10 km de
municipiul Deva (reşedinţa judeţului Hunedoara) la 1 km de intersecţia DN7 şi DN66
(Tg.Jiu-Simeria). DN7 (şoseaua naţională) traversează oraşul pe o lungime de
cca.2 ,00 km.
Intre localitatea Simeria şi municipiul Deva, este asigurată atât legătura rutieră
(DN7) cât şi feroviară (CF Deva-Simeria).
În oraşul Simeria, transportul rutier se desfăşoară pe trama stradală a oraşului,
fiind un inconvenient mai ales transportul rutier al blocurilor de marmură şi piatră,
deci materie primă, cât şi cel al produselor finite în cantitate mare de la
MARMOSIM. Cu toate că există linie de garare pentru acest agent economic,
transportul c.f. fiind de mai lungă durată sau nefăcând legătura cu carierele, nu este
agreat.
Oraşul fiind mic, până în prezent nu există o reţea de transport în comun
proprie, ci numai de tranzitare a oraşului, aceasta având influenţă asupra navetiştilor.
O importantă cale de acces pentru navetişti, este calea ferată. Trama stradală a
localităţii este bine dezvoltată, ordonată, cu stăzi drepte de categoriile II, III, IV,care
asigură legătura rutieră între zone. Principalele artere de circulaţie ale oraşului
Simeria sunt:
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-De categ.a-II-a (cu patru benzi de
circulaţie)
-str.1 Decembrie
-str.Avram Iancu
-în viitor şoseaua naţională
pe o
lungime de cca.2 00km.
-De categ.a III-a(cu două benzi de
circulaţie)
-str.Libertăţii
-str.Traian
-str.I.B.Deleanu
-str.Gh.Doja
-De categ.a IV-a (cu o bandă de
circulaţie) în ansamblurile şi
zonele de locuinţe existente.
Infrastructura - strazi modernizate
36 Km
40

27 Km

35

Lungimea strazilor
orasenesti - total - km

30
25
20

Lungimea strazilor
orasenesti
modernizate - km

15
10
5
0
1

Turismul
Turismul ce se desfăşoară este cel de agrement, de sfârşit de săptămână. Acesta
polarizează şi populaţia din Deva şi se desfăşoară cu precădere pe râul Strei, în
localitatea aparţinătoare Simeria Veche. Prin amenajarea hidroenergetică a râului
Strei şi prin amenajările începute în zonă de investitori particulari, sunt toate şansele
ca această zonă să recapete ponderea pe care o avea în anii ’70 în ceea ce priveşte
turismul de agrement zilnic şi de sfârşit de săptămână.
De un deosebit interes este şi Parcul Dendrologic. Prin istoria lui de peste două
secole şi jumătate, arboretumul Simeria se situează printre cele mai vechi parcuri
forestiere din ţara noastră. Acest trecut îndelungat - menţionat în diferite documente (
din păcate pierdute astăzi ) şi confirmat de dimensiunile şi vârstele excepţionale ale
vegetaţiei spontane sau introduse - îi ridică şi mai mult valoarea ştiinţifico arhitecturală, conferită de raritatea plantelor cultivate, de diversitatea şi întinderea
suprafeţei ce ocupă, şi de succesiunea peisajelor.
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Arboretumul a fost creat la începutul secolului al XVIII-lea prin amenajarea
zăvoaielor naturale din lunca Mureşului în pădure de agrement. Până la naţionalizare
( 1948 ) el a constituit proprietate particulară. Între 1948 şi 2006 acesta a constituit
proprietate publică. În anul 2006, arboretumul a fost revendicat.
În apropierea Simeriei este şi zona numită “ lacul Cotro” , un ochi de apă nedragat care amenajat ar putea polariza interesul pentru agrementul sezonier de vară
(zilnic şi de sfârşit de săptămână ).
Simeria nu deţine un hotel de tranzit.
Servicii publice
Dintre serviciile publice de stat, în Simeria se află unitate proprie de Poliţie,
servicii de telecomunicaţie şi poştă, dispensare, un spital pentru salariaţii SNCFR.
Apa potabilă - În prezent oraşul Simeria este alimentat cu apă potabilă din
aducţiunile Haţeg-Deva şi Batiz-Deva, aducţiuni prin care se face alimentarea cu apă
a mai multor localităţi din zonă.
În prezent, în special în cartierele de blocuri, la nivelele superioare se constată
lipsa presiunii necesare bunei funcţionări a instalaţiilor interioare, ca urmare a subdimensionării reţelei de distribuţie. Totodată, conductele de apă existente sunt în
general de oţel, prezentând fenomene de coroziune şi depuneri de piatră, unele
conducte având durata de funcţionare depăşită.
Canalizare - În prezent oraşul Simeria dispune de canalizare, dar canalizarea nu
este extinsă în întreaga localitate, iar unele canale deversează în emisari fără ca apele
să fie în prealabil epurate.
Infrastructura - Retea canalizare
46,2 Km
50
40
21 Km

30

Lung. simpla a retelei
de distrib a apei
potabile - km
Lungimea simpla a
retelei de canalizare km

20
10
0
1

Energie electrică - Toţi consumatorii de energie electrică sunt alimentaţi în
prezent din reţelele electrice trifazate sau monofazate (aeriene sau subterane ) ale
Filialei de Reţele Electrice Deva, fiind racordaţi în buclă sau radial, de la posturile de
transformare aeriene sau în cabină zidită, posturi care la rândul lor sunt incluse in
sistemul de medie tensiune al oraşului (unele buclat, altele radial). Toate instalaţiile
electrice existente satisfac necesarul actual de energie electrică, reţelele existente
putând prelua şi o creştere corespunzătoare consumatorilor proiectaţi (de
perspectivă). Sub aspect cantitativ şi calitativ, faţă de consumatorii existenţi, reţelele
electrice sunt corespunzătoare, fiind proiectate şi executate conform normativelor în
vigoare.
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Alimentarea cu gaze naturale:
În Simeria există reţele de gaze naturale cu presiune medie şi redusă.
Există o staţie reglare de sector ce alimentează blocurile mai nou construite şi
cele vechi ce au trecut pe consum de gaze naturale.
Racordarea blocurilor la reţelele de gaze naturale se face prin intermediul
branşamentelor de presiune redusă la capătul cărora sunt montate posturi de reglare.
Dimensionarea reţelelor s-a făcut cu respectarea normativului de gaze naturale
I.6.86.
Exista o staţie de predare, există 3 staţii reglare-măsurare industriale şi anume:
pentru ICIL Simeria, Depou şi Marmura.
Există o staţie reglare măsurare de sector.
Învăţământ şi educaţie
În total, în oraşul Simeria activează 8 unităţi de învăţământ, din care 2
grădiniţe, 5 şcoli de învăţământ primar şi gimnazial şi două licee.
Educatie scolara
2300

2500
2000

Elevi inscrisi

Elevi inscrisi in invatamint
primar si gimnazial
1477
Elevi inscrisi in invatamint
liceal

1500
537

1000

259

500
0

27

Elevi inscrisi in invat.
profesional,compl,ucenici
Elevi inscrisi in invatamint
tehnic de maistri

1

Din totalul populaţiei tinere, cu vârsta între 14 şi 18 ani, se observă că doar
77.8% dintre aceştia sunt cuprinşi în diverse forme de învăţământ liceal sau
profesional.
Invatamant liceal, prof., tehnic
1057
1200

823 (77,8 %)

1000

Popularie tineri 14 - 18
ani

800
600

Elevi inscrisi liceu, inv.
profesional,maistri

400
200
0

1
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Din totalul populaţiei de 10 ani şi peste, 57% din populaţie a absolvit o formă
de învăţământ superior de lungă durată (5.7%), superior de scurtă durată (0.8%),
postliceal sau de maiştri (4.96%), liceal (27.79%) sau profesional şi de ucenici
(17.67%). Restul de 43% reprezintă persoane cu studii gimnaziale (26.52%), primare
(13.9%) sau fără studii (2.6%).
Populatia de 10 ani si peste ,dupa nivelul scolii
absolvite
27,79% 26,52%

30,00
25,00

17,67

20,00

13,90%

15,00
10,00

5,75% 4,96%

5,00

0,80%

0,00

2,58%
0,02%
1

Superior de lunga
durata
Superior de scurta
durata
Postliceal si de
maistri
Liceal
Profesional si de
ucenici
Secundar inferior
(gimnazial)
Primar
Fara scoala
absolvita
Scoala absolvita
nedaclarata

Mediul înconjurător
De la Agenţia judeţeană de protecţie şi conservarea mediului nu se semnalează
noxe peste limitele admise.
Calitatea apei potabile este bună. Ponderea spaţiilor verzi, la bilanţ, este de cca.
6 ha./ 1000 locuitori, ceea ce este mult peste normele internaţionale, dar în amănunt
luat, dispunerea acestei zone verzi este de 66 ha. în parcul dendrologic şi de cca. 4,7
ha în oraş ceea ce înseamnă 0,39 ha./1000 locuitori. Această lipsă este suplinită de
curţile şi loturile cultivate, din punct de vedere al calităţii aerului.
De asemenea, în incintele industriale este o mare lipsă de astfel de vegetaţii,
care ar da şi un aspect plăcut acestora şi ar reţine praful care se adună sau se produce
pe acestea.
Simeria beneficiază de un parc Dendrologic, cu o suprafaţă apreciabilă, în
raport cu oraşul, care contribuie foarte mult la păstrarea microclimatului acestuia.
Canalizarea menajeră şi pluvială, în momentul de faţă este defectuoasă,
neacoperind toate zonele oraşului. Pentru remedierea acestui neajuns, s-a proiectat
şi este în curs de execuţie canalizarea oraşului şi mărirea capacităţii staţiei de
epurare, cu preluarea canalizării obiectivelor ce au o cotă absolută mai mică decât
staţia de epurare printr-o staţie de pompe.
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In ceea ce priveşte salubritatea şi deşeurile menajere, Simeria este deficitară.
Gunoiul menajer din oraşul Simeria este transportat la depozitul de reziduuri
menajere - Deva. În prezent, salubritatea oraşului Simeria este administrată de o
societate comercială.
În satele aparţinătoare oraşului Simeria există un punct de monitorizare
pentru indicatorul pulberi sedimentabile în satul Sântandrei, cu frecvenţă de
recoltare lunară şi săptămânală. Valorile concentraţiilor indicatorului pulberi
sedimentabile, obţinute în acest punct în anul 2006, nu depăşesc limitele admise de
STAS 12574/87 şi sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicator

Pulberi
sedimentabile

Perioada
de
recoltare,
anul 2006
Ianuarie
Februarie
Martie

U.M

Concetraţia
maximă
admisibilă
Concentraţia conform
medie
STAT
obţinută
12574/87
3,75
4,06
-

Aprilie
g/mp/lună
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

3,21 17g/mp/lună
4,04
3,8
4,31
3,6
3,84
3,87

Principalii agenţi economici potenţiali poluatori sunt: S.C. Marmosim S.A,
S.C Reva S.A, S.C Apa Prod S.A – sucursala Simeria, Depoul CFR Marfă.
Situaţia emisiilor în anul 2005, aferente zonei Simeria, se prezintă în tabelul
următor:

Poluant
SO 2 (dioxid de sulf)
NO x (oxizi de azot)
NMVOC (compuşi organici
colatili nemetanici)
CH4 (metan)
CO (monoxid de carbon)
CO2 (dioxid de carbon)
N2O (protoxid de azot)
NH3 (amoniac)
Cd (cadmiu)
Cr (crom)
Cu (cupru)

Emisii zona
Simeria
18,9175 t
29,5048 t
99,6523 t
87,8248 t
43,209 t
5913,5 t
3,6166 t
26,7758 t
0,0044 kg
0,0218 kg
0,7398 kg

% din totalul
emisiilor pe jud.
Hunedoara
0,04
0,2
1,96
0,12
0,21
0,1
0,5
2,58
0,73
0,002
0,64

15

Ni (nichel)
Pb (plumb)
Se (seleniu)
Zn (zinc)

0,0305 kg
6,84 kg
0,0044 kg
0,4352 kg

TSP (pulberi în suspensie totale)

1,6261 t

0,003
0,1
0,02
0,01
0,01

În cursul anului 2006, pe raza oraşului Simeria nu s-au înregistrat poluări
accidentale sau accidente grave de mediu. În anul 2005, în lunile aprilie şi iulie, sau produs două poluări accidentale cu produse petroliere pe Canalul Streiului Mic,
în zona din aval de Depoul CFR Marfă Simeria şi S.C. Reva S.A Simeria.
În anul 2006, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara a efectuat în
oraşul Simeria măsurători ale nivelului de zgomot în unele zone de funcţionare a
unor utilaje folosite la prelucrarea marmurei. În urma acestor măsurători, valorile
nivelului acustic înregistrate au depăşit limitele impuse de STAS 10009/88.
Conform H.G. nr. 321/2005 – privind evaluarea şi gestionarea zgomotului
ambiental, determinarea expunerii populaţiei la zgomotul cauzat de cele patru surse
(trafic rutier, feroviar şi zone industriale), se face prin întocmirea hărţilor acustice
(hărţi de zgomot), acolo unde se impune. În acest sens, pe raza oraşului Simeria se
vor elabora hărţi de zgomot pe tronsonul de la calea ferată principală
470+012-473+522 Staţia Simeria Călători de deoarece este un tronson de cale ferată
cu un trafic mare de 60.000 de treceri de trenuri/an. Responsabilitatea întocmirii
hărţii de zgomot îi va revine Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” –
Sucursala Regională CF Timişoara, până în luna aprilie 2007.
Pe baza acestor hărţi de zgomot, se impune întocmirea unor planuri de acţiune
pentru prevenire creşterii şi reducerea nivelului zgomotului, acolo unde acesta
depăşeşte limitele maxime admise, pentru minimizarea efectelor lui asupra
populaţiei. Publicul va fi informat despre zgomot şi efectele sale asupra populaţiei
şi măsurile ce se pot lua pentru limitarea nivelului de zgomot.
În perimetrul oraşului Simeria zonele protejate naturale şi construite sunt
următoarele:
• Naturale :
- Parcul dendrologic " Arboretumul Simeria ", se întinde pe o suprafaţă
de 67 ha, în lunca Mureşului şi pe terasa superioară a acesteia. Colecţia
dendrologică cuprinde în prezent peste 2600 taxoni (arbori şi arbuşti),
alături de care se regăsesc fragmente din fosta vegetaţie naturală din
luncă. Această colecţie este dispusă într-un ansamblu peisajer cu
valoare de unicat şi are o mare importanţă ştiinţifică, peisagistică şi
recreativ - socială. Arboretumul Simeria se află în proprietatea statului
şi este administrat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, prin
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti – Colectivul de
Cercetare Silvică Simeria.
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-

Măgura Uroiului, la 2 km NV de Simeria, rezervaţie geologică şi
peisagistică având suprafaţa de 10 ha (desemnată prin Legea 5/2000),
este o prelungire sudică a Munţilor Metaliferi, rezultatul activităţii
vulcanice neogene;

În ariile naturale protejate Măgura Uroiului şi Arboretumul Simeria s-au
observat influenţe negative datorate omului, astfel:
- cele mai frecvente rămân deşeurile menajere pe care turiştii ocazionali
le lasă peste tot în urma trecerii lor prin natură;
- în partea nord – estică a ariei protejate Măgura Uroiului, la baza
versantului este amplasată rampa de gunoi a comunei Rapolt.
• Construite :
- Gara CFR / datare 1846
- Castelul Bell Fay (în parc)
• Arheologice :
"Aşezare " între Şăuleşti şi Simeria , pe locul denumit "La vie",
datare: neolitic; bronz; Hallstatt
- " Aşezare " ; Măgura Uroiului / datare bronz Coţofeni;
- carieră de piatră , Măgura Uroiului / datare romană timpurie
Din rapoartele trimise de către Direcţia Apelor Mureş, în cursul anului 2006,
principalele surse de poluare a râului Mureş în perimetrul oraşului Simeria sunt:
- S.C. APAPROD S.A. – Sucursala Simeria, înregistrându-se depăşiri
la indicatorii amoniu şi fosfor total;
- S.C. REVA S.A. – înregistrându-se depăşiri la indicatorul amoniu.
Situaţia Socială
Statut economic populatie
Populatia ACTIVA
40,48%

Populatia INACTIVA
59,52%

Un procent de 59.52% din totalul populaţiei oraşului este populaţie inactivă.
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Populatie INACTIVA

Elevi/s tudenti
Pens ionari

13,41%

1,25% 0,87%
27,55%

Cas nice

45,33%

Intretinute de alte
pers oane
Intretinute de s tat s au de
organizatii private

45,33%

Pers oane cu alta s ituatie
econom ica (chirii ..)

Din totalul populaţiei inactive, ponderea o reprezintă pensionarii (45,33%) şi
elevii (27,55%).
Rata şomajului este de 6,63%, raportată la populaţia activă şi numărul de
şomeri indemnizaţi (noiembrie 2006).
Situaţia şomajului este reflectată în imaginea de mai jos:
SOMERI - Total 784 pers.
52,42%
54,00
Nr. someri indemnizati

52,00
50,00

47,58 %
Nr. someri neindemnizati
in cautarea unui loc de
munca

48,00
46,00
44,00

1

Situaţia salariaţilor pe domenii de activitate este prezentată în graficul de mai jos:
Industrie

Salariati pe domenii de activitate
Total 4091pers.

Agricultura
Industria prelucratoare

1%
6%
0%

3%
32%

22%

Energie electrica si
term,gaze si apa
Constructii
Comert

3%
1%
1%

1%
30%

Transp,depozitare,posta,c
omunicatii
Activ. financiare, bancare
si de asig
Administratie publica
Invatamint
Asistenta sociala
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II. ANALIZA SWOT
SWOT Factori pozitivi
Factori Puncte tari:
interni
EDUCATIE, CULTURA SI SPORT
- Resurse umane cu nivel ridicat de
calificare si experienţa profesională
- Existenta unui număr corespunzător
de unităţi de învăţământ
- Existenţa Sălii de festivităţi a
oraşului Simeria destinată
evenimentelor culturale şi artistice
- Existenta infrastructurii necesare
pentru practicarea sportului (stadion, 2
săli de sport)
- Existenta Centrului de Integrare si
Terapie Ocupaţională Simeria-Veche
pentru tinerii cu dizabilităţi
- Tradiţie in organizarea Zilelor
Oraşului Simeria si a Festivalului
"Cântecele Streiului"
- Existenta unui cor si a doua
ansambluri de dansuri populare
- Cadre didactice deschise
perfecţionării şi interesate în
desfăşurarea unui învăţământ de
calitate
- Buna colaborare cu comunitatea
locală şi cu părinţii elevilor care susţin
material şi moral dezvoltarea şcolilor
- Disponibilitatea elevilor, a cadrelor
didactice şi a părinţilor de a participa
la proiecte şi parteneriate
- Interesul părinţilor în asigurarea unui
cadru organizat şi de siguranţă pentru
timpul liber al copiilor
- existenţa unui stadion unde îşi
desfăşoară activitatea echipa de fotbal
a oraşului Simeria, ce participă la
întreceri în campionatul judeţean, iar
în perioada de vară, acest stadion este
folosit ca centru de pregătire a
juniorilor republicani din Regiunea V
Vest.

Factori negativi
Puncte slabe:
EDUCATIE, CULTURA SI SPORT
- Buget local cu resurse reduse
- Lipsa unor infrastructuri dedicate
activităţilor culturale şi artistice pentru
tineret
- Inexistenta unor instituţii de cultură –
sala de cultură, cinematograf, teatru.
- Baza materială insuficientă sau uzată
fizic şi depăşită tehnic în unităţile de
învăţământ
- Nefolosirea la potenţial optim a unor
dotări existente în unităţile de
învăţământ
- Neimplicarea părinţilor în procesul
educativ al copiilor, din lipsă de timp
sau de pricepere
- Inexistenţa unor spaţii, deschise sau
închise, în care copiii şi tinerii să-şi
poată petrece în mod util şi în siguranţă
timpul liber
- Inexistenţa facilităţilor pentru
dezvoltarea tinerilor excepţionali.
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- infrastructură de educaţie, cultură şi
sport relativ bună.
SOCIAL
- Funcţionarea Serviciului de Asistenţă
Socială din subordinea Consiliului
Local Simeria.
- Funcţionarea Cantinei de Ajutor
Social a oraşului Simeria
- Funcţionarea Biroului de Consiliere
pentru Cetăţeni Simeria, implementat
de Asociaţia pentru Integrarea
Dezvoltării
Durabile,
A.I.DD.
(acreditată în servicii sociale)
- Funcţionarea în oraşul Simeria a
Centrului de Informare Europeană al
judeţului Hunedoara, implementat de
A.I.D.D., ce oferă servicii gratuite
publicului larg privind drepturile şi
responsabilităţile sociale ce derivă din
statutul de cetăţeni europeni
- Colaborare eficienta cu structurile
judeţene pentru problemele sociale
- Funcţionarea Centrului de Pedagogie
Curativa Simeria-Veche pentru copiii
cu dizabilităţi
- Funcţionarea Centrului de Integrare
şi Terapie Ocupaţională Simeria cu
servicii adresate persoanelor adulte cu
dizabilităţi
- existenta unor ONG-uri ce activează
în domeniul social (Asociaţia pentru
Integrarea Dezvoltării Durabile,
Asociaţia Volsim, Asociaţia Hans
Spalinger) cu experienţa şi rezultate la
nivel judeţean si naţional

SOCIAL
- Buget local cu resurse reduse
- ponderea crescută a populaţiei
inactive 59,52%
- Lipsa locuinţelor sociale
- Inexistenta unui serviciu social de
îngrijire la domiciliu a persoanelor
vârstnice
- Procent ridicat de persoane vârstnice
cu venituri reduse
- posibilităţi reduse de angajare a
persoanelor cu dizabilităţi
- Incapacitatea persoanelor cu
probleme (persoane nevoiaşe,
pensionari, bătrâni neputincioşi) de a-şi
duce traiul în mod decent şi civilizat
- lipsa unor unităţi care să furnizeze
servicii sociale (Centre de reabilitare
pentru adulţi, Centre de zi pentru copii,
Centre de reconversie profesională,
centru de zi pentru persoane vârstnice,
etc.);
- lipsa unui centru medical specializat;
- lipsa cunoştinţelor specifice pentru
dezvoltarea afacerilor si crearea de noi
locuri de munca;

VIATA ASOCIATIVA,
PARTICIPARE CETATENEASCA
- Resurse umane cu nivel ridicat de
calificare si experienţa profesională
- Existenta Clubului CFR Marmosim
Simeria
- Existenta Centrului de voluntariat
"Volsim" Simeria
- Tradiţie de peste 30 de ani in

VIATA ASOCIATIVA,
PARTICIPARE CETATENEASCA
- implicare redusă a cetăţenilor la
viaţa asociativă
- lipsa unor programe/activităţi de
angrenare a comunităţii locale în
rezolvarea unor probleme ale
comunităţii şi luarea deciziilor.
20

organizarea "Serilor de romanţe si
umor"
- Funcţionarea în oraşul Simeria a
Centrului de Informare Europeană al
judeţului Hunedoara, implementat de
A.I.D.D., ce oferă servicii gratuite
publicului larg privind drepturile şi
responsabilităţile ce derivă din statutul
de cetăţeni europeni
- comunitate unitară.
ECONOMIA ŞI MEDIUL DE
AFACERI
- oraş recunoscut prin tradiţia de
prelucrare a marmurei si a reparaţiilor
de material rulant
- Existenţa în oraşul Simeria a
Centrului de Informare Europeană al
judeţului Hunedoara, implementat de
Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării
Durabile în vederea informării privind
finanţările şi politicile UE
- grad ridicat de pregătire profesională
a salariaţilor în domeniul industrial
- reţea de transport feroviar dezvoltată
- forţă de muncă calificată şi
disponibilă
- acces la reţeaua naţională şi
europeană de transport rutier: drumului
european E68 care străbate ţara de la
Arad la Bucureşti prin oraşele Deva,
Simeria, Orăştie, Sibiu şi Braşov;
drumul naţional DN66 care face
legătura între centrul judeţului
Hunedoara şi sudul ţării, străbătând
oraşele Simeria, Călan, Haţeg şi
oraşele Văii Jiului.
- situarea localităţii pe principalele
trasee rutiere şi ferate, deschidere
înspre drumul european È 79, ceea ce
facilitează accesul investitorilor;
- deschiderea autorităţilor locale pentru
dezvoltarea comunităţii de afaceri.

ECONOMIA ŞI MEDIUL DE
AFACERI
- insuficienta dezvoltare a
parteneriatului public-privat
- accesul dificil al IMM-urilor la
sursele de finanţare
- politici manageriale slab dezvoltate la
nivelul IMM-urilor
- posibilitate redusă de cofinanţare de
la bugetul local a proiectelor
- acces dificil la informaţie în domeniul
afacerilor
- nr. scăzut al întreprinzătorilor privaţi
cu capital mare;
- nr. scăzut al unităţilor ce oferă servicii
de cazare şi masă.
- infrastructura bancara şi de asigurări
slab dezvoltată
- potenţialului economic slab
promovare
- lipsa unor spaţii adecvate pentru
unităţile de prestări servicii
- lipsa uni sistem informatic de
colectare a impozitelor si taxelor de la
populaţie
- nivel redus de investiţii în IMM
- număr redus de IMMuri/microîntreprinderi de interes local;
- spirit antreprenorial slab dezvoltat.
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RESURSE UMANE
- reţea de învăţământ şcolar adaptată
condiţiilor zonei (învăţământ teoretic)
- concentrarea populaţiei stabile
ocupate în oraşul Simeria
- distribuţia echilibrată a populaţiei
după sexe
- forţă de muncă bine calificată şi
instruită.

RESURSE UMANE
- grad ridicat al populaţie inactive
-59,52%
- insuficienta dezvoltare a activităţilor
de instruire (formare profesionala,
calificare, recalificare)
- cursuri insuficiente pentru şomeri şi
necorelarea acestora cu necesităţile
pieţei muncii)
- existenţa pieţei negre a muncii;
- lipsa unor manageri instruiţi şi
experimentaţi;
- insuficienţa instituţiilor de învăţământ
cu profil industrial, altele decât cele
existente.
- investiţii scăzute în resursele umane;
- fluctuaţia populaţiei bine pregătite
înspre alte zone.

INFRASTRUCTURĂ
- existenta în proporţie mare a reţelelor
subterane
- existenta terenului şi construcţiei
nefinalizate în centrul oraşului Simeria
- posibilitatea dezvoltării zonei prin
realizarea proiectului ''Parc de afaceri''
- existenţă aeroport în zonă
- existenţa magistralelor CF şi DN în
localitate
- infrastructură de educaţie, cultură şi
sport.
- poziţie geografică favorabilă (în
apropierea viitoarei autostrăzi)

INFRASTRUCTURĂ
- reţelele subterane învechite
- reţele de apă şi canalizare, staţii de
epurare învechite
- drumuri nemodernizate la sate
- iluminare şi semnalizare treceri
pietoni defectuoasă cât şi a intersecţiei
cu DN7 şi DN 66
- existenţa unei pieţe agroalimentare
sub standardele ce sunt impuse
- insuficienţa locurilor de parcare
- investiţii reduse în sectorul
infrastructurii
- stare necorespunzătoare a drumurilor
- lipsă autogară
- P.U.G neactulizat
- lipsa unei platforme de gunoi
- infrastructura de mediu;
- infrastructura socială (domeniul
medical);
- infrastructura rutieră ( reabilitarea
drumurilor şi podurilor).
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MEDIU
- poziţia geografică
- reţea hidro bogată
- parcul dendrologic
- spaţii verzi/locuitor mari
- relief de tip ,, de culoar,,
- zonă protejată cu suprafaţă întinsă
(PARCUL DENDROLOGIC
SIMERIA).

MEDIU
- lipsa unei staţii de epurare
modernizată
- lipsa unui depozit ecologic al
gunoiului la nivel local
- insuficientă canalizare în raport cu
reţeaua de apă potabilă
- lipsa unei zone de protecţie în zona
DN 7 şi CFR
- existenţa deşeurilor pe malurile
râurilor
- management deficitar al deşeurilor
- inexistenţa tehnologiilor moderne de
reducere a poluării industriale
- investiţii mici în sectorul de protecţie
a mediului
- lipsa conectării unor străzi din
localitate la reţelele de canalizare, apă;
- gestionarea deficitară a deşeurilor.

AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE
RURALĂ ŞI PESCUIT
- teren fertil peste media judeţului;
- suprafaţă mare de teren agricol;
- acces uşor la parcelele de teren;
- satele aparţinătoare oraşului Simeria
sunt la distanţă mică de acesta;
- existenţa unui potenţial piscicol mare
datorită râurilor Strei şi Mureş şi a
bălţilor din Simeria (Cotro) şi
Sântandrei.
- teren mecanizabil în proporţie de
80%
- calitatea superioară a terenurilor
agricole;
- potenţial agricol.

AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE
RURALĂ ŞI PESCUIT
- lipsa cultivării terenului;
- lipsa organizării formelor asociative
de exploatare a terenului;
- lipsa mijloacelor de lucru;
- greutatea obţinerii fondurilor necesare
înfiinţării exploataţiilor agricole;
- deşi există potenţial nu sunt
infrastructuri piscicole;
- sistem de irigaţii existent care nu este
folosit la capacitate.
- legislaţie inadecvată în domeniu
- lipsa consilierii în obţinerea
fondurilor europene pentru agricultură
şi dezvoltare rurală
- practicarea agriculturii de subzistenţă
(pentru auto consum).

TURISM
- situri arheologice;
- areal protejat Măgura Uroiului;
- Parcul Dendrologic;
- zonă atractivă din punct de vedere

TURISM
- datorită infrastructurii acces greu la
zonele de interes turistic;
- lipsa pensiunilor turistice;
- nu există formare profesională pentru
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turistic şi peisagistic.
- regiune străbătută de drumuri
europene;
- existenţa unei zone protejată cu arie
extinsă ( PARCUL DENDROLOGIC).
Factori Oportunităţi:
externi

sectorul turism;
- lipsa hotelurilor în zonă.
- Lipsa unor baze de agrement
- Lipsa unei baze de agrement
amenajată pe râul Strei şi Mureş
- ofertă redusă servicii turistice.
Ameninţări (Riscuri/Pericole):

EDUCATIE, CULTURA SI SPORT
- Organizarea de întreceri sportive la
nivel local
- Organizarea de concursuri culturaleducative pentru elevi si tineri
- Afirmarea tinerelor talente în diferite
domenii artistice şi sportive
- Existenţa unor clădiri care pot fi
reabilitate şi transformate
corespunzător diverselor proiecte
propuse
- Existenţa unor terenuri care ar putea
fi valorificate ptr. edificarea unor
clădiri având drept destinaţie
proiectele propuse
- Posibilitatea accesării de fonduri
pentru dezvoltarea educaţiei, culturii şi
sportului în oraş.
- realizarea de investiţii pentru
desfăşurarea activităţilor de educaţie,
cultură şi sport.

EDUCATIE, CULTURA SI SPORT
- Nedescoperirea si nevalorificarea la
timp a talentelor sportive şi culturale.
- Migrarea populaţiei tinere spre alte
zone
- Populaţie îmbătrânită
- Scăderea numărului de copii şcolari,
una din cauze fiind provenienţa lor din
familii cu posibilităţi materiale şi
intelectuale reduse
- Creşterea nivelului infracţionalităţii în
rândul tinerilor
- Dotarea insuficientă şi depăşită cu
mobilier a internatului de la Colegiul
tehnic „Anghel Saligny”, poate duce la
disconfort în rândul elevilor
- Risc de expunere a copiilor la pericole
sociale.
- Creşterea sentimentului de frustrare a
copiilor şi tinerilor, faţă de semeni din
alte comunităţi, unde beneficiază de
diverse facilităţi ptr. petrecerea
timpului liber
- gradul de uzură al unor instituţii de
învăţământ, educaţie, cultură şi sport
- Rata ridicată de abandon şcolar

SOCIAL
- Noi surse de investiţii , inclusiv
fondurile structurale
- Dezvoltarea sectorului IMM-urilor si
crearea de noi locuri de munca
- Poziţia geo-strategică a oraşului
Simeria
- mediu permisibil pentru dezvoltarea
de unităţi sociale (locuinţe sociale,
centre de urgenţă);

SOCIAL
- Creşterea numărului de persoane cu
nevoi rămase fără sprijin datorită
capacităţii instituţionale reduse pentru
bătrâni, persoane cu handicap şi copii
- Imigrarea persoanelor fără locuinţă şi
venit
- calitatea vieţii comunităţii periclitată
din cauza lipsei şi uzurii
echipamentelor de specialitate din
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- construire de noi unităţi de servicii
sociale şi asigurarea utilităţilor pentru
cele existente;
- parteneriate cu ONG-uri acreditate să
furnizeze servicii sociale.

cadrul unicului spital din Simeria care
datorită echipamentelor vechi şi cu
durată de funcţionare depăşită
afectează calitatea serviciilor şi
siguranţa pacienţilor.

VIATA ASOCIATIVA,
PARTICIPARE CETATENEASCA

VIATA ASOCIATIVA,
PARTICIPARE CETATENEASCA

- Existenţa unor structuri pentru
- Nivel redus al simţului civic
promovarea voluntariatului în rândul
- Populaţie îmbătrânită
cetăţenilor
- Organizarea de campanii în vederea
colectării de fonduri pentru familiile
aflate in dificultate
- Facilitarea încheierii de parteneriate
prin organizarea de schimburi de
experienţa între structurile cu acelaşi
obiect de activitate
- atragerea cetăţenilor la viaţa
asociativă prin participarea în luarea
deciziilor la nivelul comunităţii,
participarea la elaborarea unor politicii
de interes public;
- elaborarea unui cadru organizat prin
care cetăţenii să se implice în
activităţile şi rezolvarea problemelor
de interes comunitar.
ECONOMIA ŞI MEDIUL DE
AFACERI
- existenţa unor terenuri şi clădiri
adecvate pentru amenajarea unor
parcuri industriale
- forţa de munca ieftina
- infrastructura de afaceri finanţată prin
fonduri structurale poate impulsiona
dezvoltarea economica a oraşului
şi zonelor aparţinătoare
- construirea unui incubator de afaceri
- posibilitatea atragerii unor resurse la
bugetul local (resurse guvernamentale,
fonduri structurale de dezvoltare,
resurse private);
- majoritatea societăţilor sunt cu
capital privat,contribuţia acestora la

ECONOMIA ŞI MEDIUL DE
AFACERI
- resurse insuficiente puse la dispoziţia
autorităţilor locale pentru finanţarea
unor proiecte majore
- emigrarea forţei de munca în statele
UE
- dezvoltarea economiei subterane
- Intensificarea procesului de
restructurare industriala prin
disponibilizări de personal
- aşezarea în apropierea municipiilor
Hunedoara şi Deva poate orienta
investitorii (pe termen scurt) înspre
aceste localităţi în detrimentul oraşului
Simeria
- capacitate redusă a agenţilor
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CA fiind ridicata
- o infrastructura de străzi şi drumuri
comunale modernizate şi uşor
accesibile
- nr. relativ ridicat de şomeri
neindemnizaţi în căutarea unui loc de
muncă
- posibilitatea de atragere a
investitorilor străini în regiunea Vest
- modernizarea şi dezvoltarea
aeroportului de la Săuleşti (clarificarea
regimului juridic)
- macrostabilitatea economică şi
scăderea inflaţiei în limite accesibile
- construcţia autostrăzii pe ramura
nordică a coridorului Pan – European
IV între
localităţile Nădlac – Arad – Timişoara
– Lugoj – Deva – Sibiu – Piteşti –
Bucureşti – Constanţa
- posibilitatea iniţierii unor facilităţi
fiscale pe perioada investiţiilor de
lungă durată a întreprinzătorilor
- existenţa utilităţilor necesare pentru
crearea unui mediu de afaceri
favorabil;
- dezvoltarea sectorului de servicii;
- creşterea numărului de investitori –
crearea de noi locuri de muncă –
creşterea productivităţii economice a
localităţii.

economici de a se adapta la condiţiile
de calitate impuse de UE
- întârzierea înfiinţării parcurilor
industriale
- neadaptarea infrastructurii mediului
de afaceri la cererea existentă.

RESURSE UMANE
- grad relativ ridicat de şomeri
neindemnizaţi în căutarea unui loc de
muncă;
- cei mai mulţi salariaţi fac parte din
domeniul industrial;
- forţa de muncă ieftina, disponibila ,
cu calificare satisfăcătoare
- poziţia geografică a oraşului cu
posibilităţi de atragere de investitori si
implicit forţa de munca.
- grad ridicat de concentrare a
populaţiei la nivelul localităţii Simeria
unde se desfăşoară cea mai mare parte

RESURSE UMANE
-fluctuatie mica a personalului spre alte
domenii de activitate;
-utilizarea fondurilor guvernamentale
in special pentru rezolvarea
problemelor sociale si mai putin pentru
a sustine dezvoltarea economica a
zonei
-inflexibilitatea fortei de munca
calificate intr-un anumit
domeniu(ex:reparatii CFR) spre alte
domenii de activitate.
- migraţia forţei de muncă calificată şi
mai ales înalt calificată către alte
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a activităţii economice;
localităţi din judeţ, alte zone ale ţării şi
- apariţia unor locuri de muncă pentru către ţările membre UE.
demararea unor proiecte cu finanţare
europeană
- rata a şomajului relativ scăzută
- crearea unui mediu de dezvoltare a
resurselor umane;
- integrare pe piaţa muncii, reconversie
profesională;
- resurse umane semnificative.
INFRASTRUCTURĂ
- dezvoltarea oraşului prin Parcul de
afaceri
- extinderea canalizării întregului oraş
- modernizare aeroport Săuleşti
- realizare autogară
- suport legislativ şi financiar al UE
favorabil
- regiune străbătută de drumuri
europene;
- număr ridicat de investitori.

INFRASTRUCTURĂ
- nealocarea de fonduri externe
- situarea oraşului lângă localităţi mai
mari
- producerea de accidente de circulaţie
pe DN
- imposibilitatea asigurării susţinerii
financiare în toate domeniile
infrastructurii

MEDIU
- zonele naturale protejate
(parc+măgura Uroi)
- realizarea unui sistem public de
avertizare alarmare în situaţii de
urgenţă
- posibilitatea realizării unui depozit
ecologic local
- montare panouri, zonă verde pentru
reducerea impactului de mediu
(zgomot redus) pe D.N. 7 şi CFR.
- accesarea fondurilor structurale si de
coeziune
- valorificare PARC
DENDROLOGIC;
- management eficient al deşeurilor;
- reabilitarea, modernizarea reţelelor
de apă, canalizare etc.

MEDIU
- educaţie ecologică insuficientă şi
superficială
- serviciile oferite sunt limitate şi
uneori de slabă calitate
- potenţial turistic nevalorificat
corespunzător
- lipsa unei colectări selective
- activităţile industriale sunt factori
importanţi de poluare în zonă
- pericol de inundaţii pe râuri, risc
chimic pe DN, CF, şi de incendii la
staţiile peco, depou, în păduri
- efecte nefavorabile asupra mediului
datorită traficului de autovehicule pe
DN şi a principalilor agenţi economici
poluatori
- zgomot ridicat în zona DN 7 şi CFR
- concurenţă puternică din partea
oraşelor vecine;
- investiţii scăzute în domeniul
mediului.
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AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE
RURALĂ ŞI PESCUIT
- existenţa unui potenţial de investiţii
în dezvoltarea agriculturii în special pe
infrastructura existentă: serele şi ferma
de pomi;
- potenţial piscicol neexploatat;
- posibilitatea dezvoltării
microfermelor în mediul rural.
- posibilitatea realizării de culturi
ecologice
- diversificarea şi dezvoltarea
activităţilor economice în mediul rural;
- sprijinirea construirii infrastructurii
aferente formelor asociative;
- încurajarea asocierii şi sprijinirea
înfiinţării de exploataţii pentru culturi
alternative şi ecologice;
- creşterea competitivităţii sectorului
agricol prin sprijinirea tinerilor
fermieri în dezvoltarea afacerilor;
- crearea, dezvoltarea unităţilor
agricole de producţie şi prelucrare.

AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE
RURALĂ ŞI PESCUIT
- zone inundabile de-a lungul cursurilor
de apă;
- fărâmiţarea terenului făcută odată cu
aplicarea legilor fondului funciar duce
la imposibilitatea dezvoltării unei
exploataţii agricole individuale;
- lipsa informaţiilor privind obţinerea
de fonduri europene în domeniul
agriculturii, dezvoltării rurale şi
pescuitului.
- competitivitate pe piaţa de desfacere a
produselor din partea altor producători
din alte localităţi şi zone ale ţării.

TURISM
- amenajarea pensiunilor rurale
familiale;
- amenajarea din punct de vedere
turistic a siturilor arheologice;
- practicarea turismului sportiv de pe
Măgura Uroiului.
- conservarea şi valorificarea
PARCULUI DENDROLOGIC în
vederea exploatării acestuia în scop
turistic;
- dezvoltarea parteneriatului şcoală,
mediu de afaceri turistic.

TURISM
- degradarea accentuată a locurilor care
prezintă interes turistic;
- inundaţiile şi alunecările de teren;
- lipsa publicităţii locurilor cu potenţial
turistic mare.
- competitivitate cu alte localităţi care
deţin potenţial turistic.
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III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
III.1 Parteneriatul
În vederea elaborării strategiei, a fost constituit Comitetul de Dezvoltare
Strategică al Oraşului Simeria, având la bază principiul democraţiei, al liberei
asocieri, al iniţiativei şi al dreptului de exprimare a opiniei. Acest grup de lucru este
format din reprezentanţi ai Primăriei oraşului Simeria, instituţii locale, IMM-uri,
organizaţii neguvernamentale şi persoane fizice care au dorit să-şi aducă contribuţia
la elaborarea acestei lucrări şi care au în vedere un spectru larg de interese ale
comunităţii locale.
Comitetul s-a întrunit în sesiuni de lucru în cadrul cărora au fost realizate
analiza socio-economică a oraşului Simeria şi analiza SWOT conturându-se viziunea,
obiectivele, domeniile majore de intervenţie ale strategiei şi proiectele prioritare.
III.2 Viziunea şi obiectivele strategiei
VIZIUNE:
SIMERIA, UN ORAŞ CU TRADIŢIE, MODERN, ACTIV PENTRU FIECARE
CETĂŢEAN AL COMUNITĂŢII
Obiectivul general al strategiei este de a creşte competitivitatea economiei
oraşului Simeria prin
- aducerea infrastructurii la standarde europene
- dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri
- creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice
- creşterea calităţii vieţii persoanelor defavorizate
III.3 Domenii majore de intervenţie
III.3.1 Economie şi mediul de afaceri
Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a oraşului Simeria,
prin crearea condiţiilor apariţiei unui mediu de afaceri prosper şi sănătos, bazat pe
competiţie şi pe satisfacerea cerinţelor reale ale pieţei. Un accent deosebit se va pune
pe atragerea resurselor financiare necesare susţinerii şi implementării unor proiecte
de importanţă majoră pentru dezvoltarea economică a oraşului şi creării unui cadru
instituţional de stimulare a investiţiilor, în care să activeze resurse umane cu un înalt
grad de pregătire şi informare.
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III.3.1.1 Economie şi mediul de afaceri, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul
proiectului

Obiective
generale/specifice

1.

Parc de
Afaceri
-Simeria

Obiectiv General:
Îmbunatatirea
infrastructurii
regionale de
afaceri din zona
tinta in vederea
obtinerii unei
cresterii economice
prin crearea unui
centru de
promovare al
initiativelor
antreprenoriale
pentru stimularea,
atragerea şi
dezvoltarea
investitiilor locale si
străine.
Scopul proiectului:
Realizarea unui
Parc de Afaceri la
nivelul Regiunii V
Vest, situat în
oraşul Simeria, care
să promoveze
initiativele
antreprenoriale şi
să potenteze
dezvoltarea
mediului de afaceri
în Regiune şi în
zona tinta (SimeriaDeva-HunedoaraOrastie)

Activităţi principale

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
Mediul
de afaceri
- Semnarea
din
zona
tinta a
Contractului de coproiectului
va
finantare
beneficia de pe
- Definitivarea si
urma creeari unei
organizarea echipei
infrastructuri de
proiectului
afaceri functionale
- Efectuarea studiilor care va imbunatati :
de teren
- accesul la
asistenţă şi
- Proiectare si
consultanţă în
engieneering
- Obtinerea avizelor si afaceri ;
- accesul la servicii
acordurilor
de instruire ;
- Obtinerea
- accesul la spaţii
autorizatiei de
de producţie şi
constructie
utilităţi la preţuri
- Selectarea si
accesibile ;
contractarea
- accesul la
constructorului
asistenţă pentru
dezvoltare
- Organizarea
antreprenorială ;
santierului
- accesul la facilităţi
- Amenajarea
de promovare .
terenului
- Efectuarea
Benficiind de
racordurilor si a
accesul facil la
bransamentelor
- Constructia cladirilor aceste servicii, care
ce compun complexul in acest moment
sunt dificil de
- Achizitionarea
accesat pentru
utilajelor
IMM-uri, aceste
- Montarea utilajelor servicii, prestate
intr-un mod
- Realizarea

Beneficiari/Grup
ţintă
- Mediul de afaceri
din zona SimeriaDeva-HunedoaraOrastie
- Investitorii locali
si straini existenti
si potentiali din
regiunea V Vest

Instituţia
responsabilă

Parteneri

Durata
proiectului

Primăria
oraşului
Simeria

Consiliul
Elaborare
Judeţean proiect:
Hunedoara 01.12.2006
–
30.04.2007
Implement
are proiect:
30.09.2007
–
30.05.2009

Buget/Sur
se de
finanţare
Total
General:
2.332.565
Euro
UE/POR:
1574279
Euro
CJHD:
233526
Euro
Fondul
Naţional,
Guvernul
României
:
524.760
Euro
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profesionist, vor
amenajarilor
imbunatatii
exterioare
considerabil situatia
- Efectuarea
existenta a IMMamenajarilor pentru
urilor.
protectia mediului
- Achizitionarea
Rezultate:
mijloacelor fixe si a
obiectelor de inventar - Parc de Afaceri
amenajat şi
- Receptionarea
realizat, având
investitiei
toate utilităţile
- Monitorizarea
asigurate,
proiectului
- Facilitati pentru
- Promovarea ofertelor furnizarea de
de servicii disponibile servicii de
prin investitia facuta asistenta a
- Raportari tehnice si IMM/urilor
financiare periodice si - Noi locuri de
finale
munca create
- Inaugurarea Parcului - Centru
de Afaceri - Simeria expozitional si sala
de conferinte,
realizate avand
toate utilitatile
asigurate, gata
pentru organizarea
de evenimente
promotionale
- Pachet de servicii
de asistenta si
instruire, disponibil
cu minim 5 servicii
noi in zona
- Minim 10
evenimente
organizate in
primul an dupa
terminarea
investitiei
- Minim 15 firme
locale expun
permanent in
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2.

Parc
industrial
Simeria

Dezvoltarea
infrastructurii de
afaceri în oraşul
Simeria

- Elaborare studii de
fezabilitate,
proiect
tehnic, avize mediu,
etc.
- Construirea a două
hale industriale în
oraşul Simeria, pe un
teren în suprafaţă de
aprox. 60.000 mp.
Cele două hale cu o
suprafaţă totală de

showroom
- 20 noi locuri de
munca create pe
durata realizarii
investitiei
- 18 noi locuri de
munca create
direct de incubator
- 268 noi locuri de
munca create de
firmele incubate
- Minim 100 noi
locuri de munca
induse, indirecte
- O cladire
modernizata şi
finalizată
8.615,28 mp
construiti,
disponibili în cele 3
clădiri ale Parcului
de afaceri
- 6 retele de utilitati
asigurate conform
cerintelor de
functionare: retea
de alimentare cu
energie electrica,
gaz,
apa,canalizare,
comunicaţii.
- Parc Industrial
amenajat şi
realizat, având
toate utilităţile
asigurate,
- Noi locuri de
munca create
- minim 20 noi
locuri de munca
create pe durata
realizarii investitiei
- minim 100 noi

- Mediul de afaceri
din zona
- Investitorii locali
si straini existenti

INCONTRO
Investiţie
PREFABRICAT privată
I S.A.

2007
2008

-

Total
General
estimativ:
2.000.000
Euro
Investiţie
privată
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23756 mp , vor fi
construite
la
intersecţia drumului
european E68 care
străbate ţara de la
Arad la Bucureşti
prin oraşele Deva,
Simeria,
Orăştie,
Sibiu şi Braşov cu
drumul
naţional
DN66
care
face
legătura între centrul
judeţului Hunedoara
şi
sudul
ţării,
străbătând
oraşele
Simeria,
Călan,
Haţeg şi oraşele Văii
Jiului.
3.

4.

Punerea în Punere in valoare
valoare a
zacamant travertin
zăcământul Carpinis
ui existent
din Cărpinş
-Simeria

Cresterea economica
a zonei Carpinis

Elaborarea
studiului
privind
oportunităţi
le de
dezvoltare
a afacerilor
de către
agenţii
economici
din oraşul
Simeria

- Contractare
consultant/consurţiu
- Elaborare studiu
- Orientarea agenţilor
economici pentru
dezvoltarea
afacerilor prin
următorele
componente ale
studiului:
- depistarea
sectoarelor şi
subsectoarelor
economice cu
potenţial de
dezvoltare

Crearea premiselor
de dezvoltare
economică a
oraşului Simeria

locuri de munca
create de firmele
din parcul
industrial amenajat
- Minim 100 noi
locuri de munca
induse, indirecte
- retele de utilitati
asigurate conform
cerintelor de
functionare: retea
de alimentare cu
energie electrica,
gaz,
apa,canalizare,
comunicaţii.

- prospectare
- explorare
- exploatare
zacamant de
piatra ornamentala

Creare locuri de
munca
Cresterea cifrei
de afaceri

- determinarea
priorităţilor de
investiţii
- dezvoltarea
sectorului
economic în
oraşul Simeria

Agenţi
economici, IMMuri

Comunitatea
locala

Primăria
oraşului
Simeria

2007-2010
Parteneri
at public
privat

SC
Izabela
SRL
Rapolt
Primăria
oraşului
Simeria

2007

Total
general
estimativ:
80.000
Euro
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5.

Sprijinirea
agenţilor
economici
în vederea
dezvoltării
afacerilor

- informare şi
asistenţă privind
sursele de finanţare
ale Uniunii
Europene

- surse de finanţare
posibile
- calificări
profesionale
necesare
- costuri
- depistare modalităţi
de sprijinire a
agenţilor economici
de către Primăria
oraşului Simeria
- studierea
posibilităţii penetrării
pe piaţa naţională şi
internaţională
- diversificarea
activităţilor Centrului
de Informare
Europeană din
Simeria în vederea
acordării serviciilor
de informare,
asistenţă şi
consultanţă privind
fondurile şi politicile
economice ale
Uniunii Europene
- crearea unei baze
de date privind
agenţii economici din
oraş
-identificarea
agenţilor economici
interesati de finanţări
-realizarea intalniri
intre potentialii
solicitanti de
finanţare si
reprezentanti ai
diferiţilor donorilor.
-prezentarea ofertei
de finanţare a
donorilor

-cresterea
performantei
agenţilor
economici
-accesul facil al
agenţilor
economici la
informatii din
domeniul financiar
-informatii pentru
agenţii economici
asupra tipurilor de
afaceri care ar
trebui dezvoltate;
-atragerea de
resurse financiare
suplimentare de
catre agenţii
economici in
vederea
dezvoltarii
acestora

IMM-urile, agenţi
economici
interesate de
dezvoltarea
afacerilor

Primăria
oraşului
Simeria

Parteneri
at Public
Privat
- Primăria
oraşului
Simeria
- Consiliul
Judeţean
Hunedoar
a
Asociaţia
pentru
Integrare
a
Dezvoltări
i Durabile
– Centrul
de
Informare
Europa al
judeţului
Hunedoar
a,
Simeria
-Institutii
Bancare

2007 2015

Total
general
estimativ
:
20.000
Euro
fonduri
europene
Buget
Local,
Parteneri
at Public
Privat
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6.

Imbunatati
rea
capacitatii
de
colectare
a
impozitelo
r si taxelor
locale de
catre
Primaria
Simeria

-cresterea
transparentei si
colaborarii
administratiei
fiscale cu
contribuabili
-imbunatatirea
activitatii de
colectare in
conformitate cu
standardele UE
-cresterea eficientei
aparatului fiscal

-furnizarea de
consultanta in
domeniul afacerilor si
construirea de
planuri de afaceri şi
proiecte de finanţare
-prezentarea de
catre donori a
principalilor indicatori
economico-financiari
urmariti pentru
acordarea
finanţărilor, etc.
- realizare studiu de
fezabilitate
-identificarea
platitorilor de taxe si
impozite din baza de
date a Primariei
-afisarea pe internet
a bazei de date cu
platitorii de impozite
si taxe, persoane
fizice si persoane
juridice
-persoanele
interesate sa
plateasca impozitele
si taxele prin sistem
electronic vor
depune o cerere la
Primarie privind
includerea lor in
sistem
-formularul va
cuprinde numele si
prenumele(numele
societatii),codul
numeric
personal(codul
fiscal),adresa si
numarul de telefon
-utilizatorii care vor

-Agenţi
economic
i, IMM-uri

-rezolvare rapida a
cererilor
-reducerea
birocratiei
-reducerea cozilor
de la ghiseu
-o mai buna
informare a
contribuabililor
asupra nivelului
impozitelor si
taxelor fiscale;
-posibilitatea
efectuarii platilor
de impozite si taxe
cu ajutorul
cardului
-standardizarea
procedurilor de
colectare a
impozitelor si
taxelor locale
-administrarea mai
buna a datelor
fiscale

contribuabilii
persoane fizice si
juridice

Primaria
orasului
Simeria

-Institutii
Bancare
-firme de
soft

2007 2009

Total
general
estimativ:
100.000
Euro
-bugetul
local
-fonduri
UE
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7.

8.

Dezvoltarea şi
modernizare
a pieţei
agroalimenta
re, oraş
Simeria

Sistem
Informatic
integrat –
Primăria
oraşului
Simeria

facilitarea
întâlnirii „cererii”
cu „oferta” şi
obţinerea unui
comerţ dinamic

Dezvoltarea
sistemului de
tehnologia
informaţiei şi a
comunicării în
vederea unei
dezvoltari
accelerate a întregii

completa cererea vor
primi in plic datele de
autentificare
cuprinzand un nume
de utilizator si o
parola
-utilizatorii trebuie sa
fie in posesia unui
cont bancar curent
sau a unui contract
de internetbanking
- elaborarea
documentaţiilor
tehnice (SF, Proiect
tehnic, etc.) pentru
investiţia
„modernizarea pieţei
agroalimentare, oraş
Simeria şi amplasare
a staţiei de autobuz
şi a unei parcări
- amenajarea pieţei :
platformă betonată,
construcţie metalică,
grupuri sociale,
utilităţi tehnico –
edilitare
- contractarea
spaţiilor de
desfacere, cu
societăţi comerciale
şi producătorii
independenţi;
- selectare şi
angajare personal
- Elaborare Studiu de
fezabilitate “Sistem
Informatic Integrat al
Primăriei Simeria” :
managementul
documentelor,
demarare proceduri
legale pentru

- dezvoltare
economico –
locală prin
amenajarea unui
complex modern a
pieţei
agroalimentare
Simeria

-comunitatea
locală
-producătorii
independenţi
-societăţile
comerciale

Primăria
oraşului
Simeria

Parteneri
at Public Privat

2007 2009

Total
general
estimativ:
105000
Euro
Pentru
elaborare
documen
taţie în
prima
fază:
5.000
Euro
Bugetul
local
Contribuţi
e
societate/
societăţi
partenere

- infrastructură
informatică şi
logistică
dezvoltată la
nivelul
compartimentelor
din Primăria
oraşului Simeria

Primăria
oraşului Simeria
şi
comunitatea
locală
(pers.
fizice,
juridice,
etc.)

Primăria
oraşului
Simeria

Parteneri
at Public Privat

2007 –
2015

Total
General:
1.178.57
0 Euro
Buget
Local:
61.428
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comunităţi
administrate de
către autoritatea
publică locală,
producând beneficii
şi avantaje din
punct de vedere
tehnologic,
economic, social,
politic şi cultural,
tuturor cetăţenilor
acesteia

varianta decisă
privind administrarea
întregului sistem de
tehnologia informaţiei
şi a comunicaţiilor în
administ. Publică
locală; realizare
modul Ghişeu Unic –
Registratură – Relaţii
Publice; Realizare
modul sistem
informatic geografic,
realizare modul
sistem de arhivare,
salvare şi recuperare
a datelor,
informaţiilor şi
documentelor;
Realizare Intranet şi
Extranet Primărie;
Cuplarea Primăriei
oraşului Simeria la
reţeaua judeţeană şi
naţională a
autorităţilor publice;
realizare reţea
infochioşcuri;
Facilitarea accesului
la Internet prin
Reţeaua P.A.P.I.;
Realizarea modulului
bibliotecă de cărţi
electronice;realizare
modul sistem digital
de sănătate;
realizare modul
sistem de
monitorizare a
traficului rutier şi a
zonelor de
infracţionalitate;
informatizarea
utilităţilor publice;

- înfiinţare Ghişeu
Unic –
Registratură
pentru Cetăţeni
- circuit electronic
al documentelor
finalizat
- 12 servicii
publice electronice
funcţionabile
pentru cetăţeni
- arhivă
electronică
realizată
- hartă a oraşului
Simeria digitizată
- audit managerial
şi informatic
- personal instruit
din aparatul
propriu (minim 4
cursuri/an)
- date securizate
- reţea de
infochioşcuri
implementată
- acces la
informaţie facilitat
- sistem GIS
(sistem informatic
geografic) care
integrează toate
informaţiile, datele
necesare
managementului
administrativ.
- structură de
comunicaţii
„inteligente”
dezvoltată
- realizarea a
minim două
sondaje de opinii

Euro
UE:
1.031.42
8 Euro
Parteneri
at Public
Privat:
85.714
Euro
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realizare modul
sistem digital de
evidenţă a
persoanelor;
realizare modul
sistem digital de
educaţie digitală;
realizare modul
pentru mediul de
afaceri; realizare
modul de protecţia
mediului; realizare
modul de prevenire a
dezastrelor; realizare
modul sistem digital
de cultură
- licitaţie achiziţie de
bunuri, lucrări şi
servicii pentru :
- efectuarea unor
studii de piaţă şi
sondări ale opiniei
publice în
principalele domenii
de activitate a
Primăriei oraşului
Simeria
- efectuarea unei
analize a legislaţiei
româneşti şi
europene în domeniu
- depistarea surselor
de finanţare externă
- analiza
managementului
general al aparatului
executiv al Primăriei
oraşului Simeria.
- instruirea aparatului
propriu din Primăria
Simeria în sistemele
informatice
- Realizarea unui

în ceea ce
priveşte activitatea
Primăriei oraşului
Simeria
- Studiu
managerial de
piaţă finalizat
- flux facilitat al
datelor şi
informaţiilor către
beneficiari
- administrare
integrată a
întregului sistem
de tehnologia
informaţiei şi a
comunicării
Primăriei oraşului
Simeria
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9.

Identificar
ea
terenurilor
disponibil
e şi a
informaţiil
or de
interes
pentru
investitori

Valorificarea optimă
a terenurilor şi
spaţiilor,
proprietatea
oraşului Simeria

studiu de
popularizare în
rândul comunităţii a
tehnologiei
informaţiei ţi
cunoaşterii
- realizarea unui
parteneriat public
privat pentru
elaborarea şi
implementarea
proiectului
Realizarea unui
inventar complet şi la
zi al terenurilor şi
spaţiilor disponibile
disponibile.
- Inventarierea
terenurilor şi a
spaţiilor, proprietatea
oraşului Simeria
- Analiza şi
determinarea
destinaţiilor în funcţie
de PUG
- Realizarea unui
catalog privind oferta
de terenuri şi spaţii
din oraşul Simeria

- Realizarea unui
inventar complet şi
la zi al terenurilor
şi spaţiilor
disponibile
- Promovarea
oraşului Simeria şi
a posibilităţilor de
dezvoltare a
investiţiilor
- Realizare catalog
privind oferta de
terenuri şi spaţii
disponibile
- Creşterea
investiţiilor în
zonă, crearea de
noi locuri de
muncă

Oraşul Simeria
Societăţi
comerciale care
vor avea
oportunitatea de
se dezvolta şi
investii pe
teritoriul oraşului
Simeria

Primăria
Simeria

Oficiul
2007 judeţean
2008
de
Cadastru Hunedoara

Total
general
estimativ:
500 Euro,
fără
cheltuieli
personal
Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul
local
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III.3.2 Infrastructură
Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii prin modernizarea
sau extinderea drumurilor, reţelelor de apă şi canalizare, amenajarea clădirilor existente,
iluminatului public, fluidizare trafic.
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III.3.2.1 Infrastructură, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul
proiectului

Obiective
generale/specifice

Activităţi principale

1.

Canalizare,
staţii de
pompare şi
staţie de
epurare ape
uzate, oraş
Simeria

Realizarea
canalizării
menajere
şi
pluviale pe zone a
oraşului
Simeria
după
cum
urmează:

1. Elaborarea
documentatiei de
proiectare pentru
obiectivul:
„CANALIZARE, STAŢII
DE POMPARE ŞI
STAŢIE DE EPURARE
APE UZATE, ORAŞ
SIMERIA, JUD.
HUNEDOARA”, cu
respectarea
următoarelor cerinţe de
proiectare:
Adoparea unor solţii
moderne, viabile în
concordanţă cu legile,
normele şi normativele
în vigoare şi normele
europene

1.
canalizare
pluviala
şi
menajeră
2.
staţie
de
pompare ape uzate
3. staţie de epurare

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
- Reţea finalizată
de canalizare
menajeră şi
pluviale a oraşului
Simeria după
îmbunătăţirea
calităţii
vieţii
comunităţii;
- realizarea unei
dezvoltări locale
echilibrate;
- crearea unui
mediu
favorabil
pentru
desfăşurarea
economico
–
socială în zonă.

Beneficiari

Instituţia
responsabilă

Parteneri

- Primăria
oraşului
Simeria
Comunitatea
locală din
zona
afectată de
proiect
- Societatea/
societăţile
contractate
pentru
realizarea
lucrării

Primăria
oraşului
Simeria

Lucrarea
va fi
contractată

Durata
proiectul
ui
2007 2009

Buget/Surse
de finanţare
Total
General:
8.601.000
Euro
Fondul
Naţional,
Guvernul
României:
8.601.000
Euro

Fazele PT şi DDE
Proiect Tehnic va
cuprine inclusiv:
Descrierea lucrărilor
Caiete de sarcini
pentru execuţia
lucrărilor,
Listele cu cantitatile de
lucrari pentru ofertanţi
Listele cu cantitatile de
lucrari si evaluarea
valorica a lucrarilor,
numai pentru
autoritatea
contractantã

41

Graficele de eşalonare
a lucrărilor
Proiect pentru
obtinerea autorizatiei
de construire;
Detalii de execuţie,
piese scrise şi
desenate
2. Licitaţie achiziţie
lucrări, contractare
ofertant/consorţiu
3. Demararea lucrărilor
conform S.F. şi a
proiectelor tehnice
Obiectivul 1. canalizare pluviala şi
menajeră
Zonele/străzile vizate
pentru acest proiect
sunt:
Partea sudică a
localităţii
Zona A. cuprinde
străzile : Ion Corvin, M.
Kogălniceanu, M.
Eminescu, Gh. Doja,
A . Vlahuţă, Traian,
Gh. Lazăr, Oituz,
Soseaua Nationala.
Zona B: cuprinde
străzile: Brâncoveanu,
Plevna, Griviţei,
Slavici, Streiului, Gh.
Doja, Traian, Victoriei,
Păcii.
Zona C: cuprinde
străzile: Ciocârliei,
Sadoveanu, P. Maior,1
Decembrie,
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Hunedoarei, Spicului,
Victoriei.
Zona D: cuprinde
străzile: V. Alecsandri,
D. Cantemir.
Partea nordică a
localităţii cuprinde
străzile: Traian,
Progresului, Biscaria,
Coşbuc, Andrei
Mureşanu, Santandrei
Obiectivul 2. - staţie
de pompare ape
uzate
Executarea unei staţii
de pompare ape uzate
menajere în zona str.
Traian, staţie care va
prelua apele uzate
colectate şi le va
pompa în colectorul
principal ce merge la
staţia de epurare.
Obiectivul 3. - staţie
de epurare
Extinderea capacităţii
staţiei de epurare a
localităţii Simeria la Q
zi max x 105 l/s, prin
realizarea următoarelor
obiective tehnologice:
2 decantoare radiale
primare, având
diametrul de 20 m.
2 paturi de uscare a
nămolului cu o
suprafaţă totală S= 600
mp.
Un deversor la intrarea
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în staţie de epurare
pentru deversarea
apelor pluviale în
timpul ploilor;
Un grătar existent
pentru reţinerea
corpurilor mari care se
menţine.
Desnisipator în stare
bună, ce păstrează
Hală adăpostire utilaje
pentru îngroşarea şi
deshidratarea
nămolului
Staţie pompe nămol,
se echipează cu tip
ACV
Staţie de clorinare se
echipează pentru clor
gazos;
Bazin de contact –
existent;
Debitmetru la ieşirea
din staţie – existent;
Pavilion de exploatare
(laborator +staţie
hidrofor +atelier
întreţinere)
-Staţie radio – emisie
la sediul unităţii; 3 buc
containere pentru clor
(4 buc)
iluminat exterior pentru
incinta staţiei;
împrejmuire staţie
oma (1 buc)
Vidanjoză (1 buc)
Numărul de personal k
necesar pentru noua
investiţie = 18
Treapta biologica.
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2.

Alimentarea
cu
apă
potabilă
a
satelor Uroi
şi
Cărpiniş,
oraşul
Simeria

Scopul principal al
acestui proiect este
satisfacerea
cerinţelor de
consum şi
exigenţelor de
calitate impuse de
normele interne şi
europene în
vigoare, pentru
locuitorii satelor
Cărpiniş şi Uroi,
oraşului Simeria
Obiective:
- asigurarea cu apă
potabilă pentru
îmbunătăţirea
nivelului de trai
social şi economic
al populaţiei din
cele două sate
- extinderea
activităţii de
distribuire a apei
potabile, activitate
care aduce venituri
la bugetul oraşului
Simeria
- asigurarea unui
grad de contorizare
de 100% a apei
consumate prin
montarea de
apometre
- dotarea reţelelor
cu vane, hidranţi
de incendiu,
manometre, etc.
- executarea
lucrărilor cu
tehnologii şi
materiale care să

Proiectul propune
alimentarea cu apă a
satelor Uroi şi Cărpiniş
din sursa Orlea prin
racordarea la reţeaua
de distribuţie a oraşului
Simeria.
1. Licitaţie, atribuire
contract de achiziţie
publică lucrări:
Vor fi demarate
următoarele lucrări
principale de
construcţii şi instalaţii:
- cămin de vane de
racord în conducta De
315 existente în oraşul
Simeria
- conducte de
aducţiune în satul Uroi
şi Cărpiniş
- conductă de refulare
la rezervor Cărpiniş
- rezervor de
înmagazinare sat
Cărpiniş
- staţie de clorinare
- reţea de distribuţie în
satul Uroi
- reţea de distribuţie în
satul Cărpiniş
- Contorizarea
consumului de apă

- Reţea extinsă şi
funcţională de
apă potabilă în
satele Uroi şi
Cărpiniş
- cerinţe
satisfăcute ale
locuitorilor din
Uroi şi Cărpiniş
privind accesul la
reţeaua de apă
potabilă

- Primăria
oraşului
Simeria
Comunitatea
locală din
Uroi şi
Cărpiniş
- Societatea/
societăţile
contractate
pentru
realizarea
lucrării

Primăria
oraşului
Simeria

Lucrarea
va fi
contractată

2007 2008

Total
General:
490.392,16
Euro
Fondul
Naţional,
Guvernul
României:
490392,16
Euro
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3.

Alimentarea
cu apă
potabilă a
satului
Bârcea Mare,
oraşul
Simeria

asigure o durată
de viaţă mai mare
a sistemului de apă
Scopul principal al
acestui proiect este
satisfacerea
cerinţelor de
consum şi
exigenţelor de
calitate impuse de
normele interne şi
europene în
vigoare, pentru
locuitorii satului
Bârcea Mare,
oraşului Simeria
Obiective:
- asigurarea cu apă
potabilă pentru
îmbunătăţirea
nivelului de trai
social şi economic
al populaţiei din
cele două sate
- extinderea
activităţii de
distribuire a apei
potabile, activitate
care aduce venituri
la bugetul oraşului
Simeria
- asigurarea unui
grad de contorizare
de 100% a apei
consumate prin
montarea de
apometre
- dotarea reţelelor
cu vane, hidranţi
de incendiu,
manometre, etc.
- executarea

Proiectul propune
alimentarea cu apă a
satului Bârcea Mare
din sursa Orlea prin
racordarea la reţeaua
de distribuţie a satului
Sântandrei.
1. Licitaţie, atribuire
contract de achiziţie
publică lucrări:
Vor fi demarate
următoarele lucrări
principale de instalaţii
construcţii
hidrotehnice:
- cămin de vane pentru
racord la conducta de
distribuţie a apei
existentă în satul
Sântandrei
- conducte de racord
între satul Sântandrei
şi Satul Bârcea Mare
- reţele de distribuţie
- contorizarea
consumului de apă

- Reţea extinsă şi
funcţională de
apă potabilă în
satul Bârcea Mare
- cerinţe
satisfăcute ale
locuitorilor din
Uroi privind
accesul la reţeaua
de apă potabilă

- Primăria
oraşului
Simeria
Comunitatea
locală din
Uroi şi
Cărpiniş
- Societatea/
societăţile
contractate
pentru
realizarea
lucrării

Primăria
oraşului
Simeria

Lucrarea
va fi
contractată

2007 2008

Total
General:
211.684 Euro
UE (75%):
158.763
Fondul
Naţional,
Guvernul
României
(12%):
25.402,08
Euro
Buget local
(3%):
6.350 Euro
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4.

Reţea de
distribuţie
apă potabilă
în satul
Săuleşti,
oraşul
Simeria

lucrărilor cu
tehnologii şi
materiale care să
asigure o durată
de viaţă mai mare
a sistemului de apă
Scopul principal al
acestui proiect este
satisfacerea
cerinţelor de
consum şi
exigenţelor de
calitate impuse de
normele interne şi
europene în
vigoare, pentru
locuitorii satului
Săuleşti, oraşului
Simeria

Proiectul propune
alimentarea cu apă a
satului Săuleşti, oraş
Simeria, din sursa
Orlea prin extinderea
reţelei de distribuţie a
oraşului începând cu
căminul CV 44 b.
Proiectul este în curs
de implementare.

- Reţea extinsă şi
funcţională de
apă potabilă în
satul Săuleşti
- cerinţe
satisfăcute ale
locuitorilor din
Săuleşti privind
accesul la reţeaua
de apă potabilă

- Primăria
oraşului
Simeria
Comunitatea
locală
Săuleşti

Primăria
oraşului
Simeria

Parteneriat
Public
Privat

Proiectul
este în
curs de
implemen
tare.
Finalizare
2007

Total
General:
213.802 Euro
Parteneriat
public privat

Obiective:
- asigurarea cu apă
potabilă pentru
îmbunătăţirea
nivelului de trai
social şi economic
al populaţiei din
cele două sate
- extinderea
activităţii de
distribuire a apei
potabile, activitate
care aduce venituri
la bugetul oraşului
Simeria
- asigurarea unui
grad de contorizare
de 100% a apei
consumate prin
montarea de
apometre
- dotarea reţelelor
cu vane, hidranţi
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5.

Amenajarea
Canalului
Strei în zona
podului de
cale ferată de
pe linia Teiuş
– Curtici Km
471 + 609 la
Simeria,
consolidare
pod

de incendiu,
manometre, etc.
- executarea
lucrărilor cu
tehnologii şi
materiale care să
asigure o durată
de viaţă mai mare
a sistemului de apă
Amenajarea
Canalului Strei în
zona podului de
cale ferată de pe
linia Teiuş – Curtici
Km 471 + 609 la
Simeria,
consolidare pod.

- Atribuire contract de
achiziţii publice, lucrări
Activităţi principale:
- defrişarea vegetaţiei
şi curăţirea albiei pe
lungimea podului şi 10
m în amonte şi aval de
pod
- săpături cu sprijiniri
metalice
- consolidare la podul
mai vechi, prin
executare a unui
trapez tot din beton
pentru coborârea
radierului
- coborâre radier la
podul mai nou prin
executarea unui trapez
din beton armat,
prelungirea acestei
secţiuni pe 5,00 m
amonte şi aval de pod
după care se va
racorda această
secţiune cu secţiunea
proiectată de
proprietarul general
Lucrări generale:
organizare de şantier,
demolare şi curăţire
albie, demolare pereu
şi executare săpătură,

- canal Strei
amenajat în zona
podului de cale
ferată
- pod consolidat

- Primăria
oraşului
Simeria
- furnizorul
de lucrări

Primăria
oraşului
Simeria

Parteneriat
public
privat
- Primăria
Simeria
Sucursala
Regională
Timişoara
– Divizia
de linii SC
CFR SA
Bucureşti

2007 2008

Total General
estimativ:
350.000 Euro
Parteneriat
public privat
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6.

Modernizare/
Reabilitare
(străzi, zone)
din
localitatea
Simeria

- Facilitarea
accesului pietonal,
al vehiculelor şi
autovehiculelor în
localitatea Simeria
- Dezvoltarea
infrastructura de
transport

turnare beton,
protejare ulterioară
beton, curăţire teren şi
desfacere organizare
de şantier.
- Elaborare Studii de
fezabilitate/proiecte
tehnice pentru
amenajare/reabilitarea
următoarelor străzi
nemodernizate din
localitatea Simeria:
Biscaria, Traian,
Mărăşeşti, Sigismund
Toduţă, Atelierului,
Spicu, Hunedoarei, I.
Slavici, Brâncoveanu,
Griviţei, Plevnei, Păcii,
I. Corvin, Gh. Doja,
Kogălniceanu, Gh.
Lazăr, M. Eminescu,
Oituz, Ciocârliei.

- străzi
amenajate/reabilit
ate
- acces facilitat la
reţeaua de
drumuri în
localitatea
Simeria
- infrastructură de
transport
dezvoltată
- Îmbunătăţirea
imaginii orasului
si calitatii
carosabilului

Locuitorii
oraşului
Simeria

Decongestionarea
intersectiei si
fluidizarea
circulatiei pe DN 7

proprietari
auto ce trec
prin
intersectie,
trafic auto
DN 7/1
Decembrie

Primăria
Simeria

Parteneriat
public
privat

2007 2015

Total General
estimativ:
3.007.140
Euro
(Studii de
fezabilitate şi
proiecte
tehnice:
150.000
Euro)
Buget Local
Fonduri UE

- Atribuire contract de
achiziţie publică, lucrări
- Demararea lucrărilor
conform contractelor
de achiziţii publice
încheiate.

7.

Sistematizarea Fluidizarea
traficului in
traficului
intersectia
1 Decembrie
cu DN 7

- Întreţinere şi
reabilitare periodică
străzi ce necesita
renovare
Studiu de fezabilitate
Lărgirea zonei de
intrare/ieşire în Simeria
la intersecţia 1
Decembrie cu DN 7

Primaria
Simeria

2007 2008

Total General
estimativ:
200.000
Euro
Buget local
Fonduri
externe
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8.

Modernizarea
sediului
Primăriei
oraşului
Simeria.

Dezvoltarea
capacităţii Primăriei
oraşului Simeria,
prin lucrări de
infrastructură

- Elaborare Studii de
fezabilitate/proiecte
tehnice
- atribuire contract de
achiziţii lucrări,
demarare proiect

9.

Sistem de
centuri
ocolitoare
(Sântuhalm –
Simeria, Uroi)

Dezvoltare
infrastructura de
transport

10.

Construirea
unei parcări
subterane
sau
supraterane
in zona
centrala a
orasului

Dezvoltare
infrastructura de
transport

- Elaborare Studii de
fezabilitate/proiecte
tehnice
- atribuire contract de
achiziţii lucrări,
demarare proiect
- Elaborare Studii de
fezabilitate/proiecte
tehnice
- atribuire contract de
achiziţie publică,
demarare lucrări

Dezvoltare
retea
canalizare, în
satele
apartinatoare
oaşului
Simeria

Dezvoltarea
infrastructurii în
zona rurală a
oraşului Simeria

11.

Intocmirea studiilor de
fezabilitate, proiecte si
- atribuire contract de
achiziţie publică,
demarare lucrări

- Spaţiu modern,
amenajat la
standarde
- capacitate
dezvoltată a
sediului Primăriei
oraşului Simeria
- acces facilitat al
aparatului propriu
şi al cetăţenilor la
serviciile din
cadrul Primăriei
oraşului
Reducerea
circulatiei cu
autovehicole grele
prin centrul
orasului Simeria

Primăria
oraşului
Simeria
Comunitatea
locală

Primaria
Simeria

2007 2008

Total
General:
428.572 Euro

Locuitorii
orasului

Primaria
Simeria

2007
-2009

Buget local si
judetean si
finantare
externa

Fluidizare trafic in
oras

Locuitorii
orasului

Primaria
Simeria

2010 2012

Total General
estimativ:
750.000 Euro

Fondul
Naţional,
Guvernul
României

(SF,
documentaţii
tehnice:
50.000) Euro

Imbunatatirea
calitatii vietii
locuitorilor din
mediul rural

Locuitorii
satelor
apartinatoare

Primaria
Simeria

2007 2010

Buget local
Total General
estimativ:
1.500.000
Euro
(SF,
documentaţii
tehnice:
50.000 Euro)
Buget local si
finantare
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externa
12.

13.

14.

15.

16.

Reactulizare
Plan
Urbanistic
General al
oraşului
Simeria
Extindere
urbană prin
construire –
zone noi de
locuit

Modernizare
cladiri
existente

Dezvoltare
infrastructura

Reactulizare PUG, în
funcţie de direcţiile de
dezvoltare a oraşului
Simeria

Imbunatatirea
calitatii vietii
locuitorilor

Oraşul
Simeria

Simeria
Primaria

Dezvoltarea
urbană a oraşului

- Inventarierea
terenurilor disponibile
pentru extinderea
zonelor de locuit cu
posibilitatea construirii
de noi cartiere
- Intocmirea studiilor de
fezabilitate,proiecte si
- atribuire contract de
achiziţie publică,
demarare lucrări.

- Studii de
fezabilitate,
proiecte tehnice,
etc.
- Construirea
locuinţe
- Eliminarea
problemelor
privind cererile de
locuinţe

Locuitorii
oarsului si
satele
apartinatoare
(unificare)

Simeria
Primaria

- Studii de fezabilitate,
documentaţii tehnice
- atribuire contract de
lucrări, demarare
lucrări

Reizolarea
cladirilor din punct
de vedere termic
si imbunatatirea
aspectului
fatadelor cladirilor

Locuitorii
oraşului
Simeria

Modernizarea
iluminatului
public în
Simeria şi
satele
aparţinătoare

Dezvoltare reţea
pentru iluminat
public în oraşul
Simeria

- Studii de fezabilitate,
documentaţii tehnice
- atribuire contract de
lucrări, demarare
proiect

Reţea de iluminat
public
modernizată

Locuitorii
oraşului
Simeria şi
satelor
aparţinătoare

Modernizare
drum sat
Cărpiniş

Imbunatatirea
accesului sat
Carpinis

Drum modernizat

Total
General:
39428 Euro
Buget local

2007
-2015

Total General
estimativ:
4.500.000
Euro
(SF,
documentaţii
tehnice:
60.000 Euro)

Adaptarea
arhitecturii clădirilor
la un design
modern (tencuieli si
zugraveli curente)

- Studii de fezabilitate,
documentaţii tehnice
- atribuire contract de
lucrări, implementare
proiect

Parteneriat
Public Privat

2007 –
2008

Primăria
Simeria

Parteneriat
public/priv
at

2007 –
2015

Buget local si
finantare
externa
Total General
estimativ:
850.000 Euro
Parteneriat
public/privat

Comunitatea
locala

Primăria
Simeria

Primaria
Simeria

2007 –
2009

Parteneriat
publicprivat

2009-201
1

Buget local
Total General
estimativ:
760.000 Euro
Buget local si
finantare
externa
1.000.000
euro
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17.

Reabilitare
infrastructură
acces cale
ferată/barieră
– str. Traian

Fluidizarea
traficului

- Studii de fezabilitate,
proiect tehnic
- atribuire contract si
executie lucrari

Deschidere pasaj
pentru traficul
auto

Comunitatea
locala

Primaria
Simeria

Parteneriat
publicprivat

2009-201
1

1.000.000
euro
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III.3.3 Mediul înconjurător
Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător prin
investiţii în colectarea deşeurilor menajere şi industriale, protejarea comunităţii de
riscurilor naturale, precum şi activităţi de conştientizare a locuitorilor cu privire la
importanţa păstrării curate a mediului în care trăiesc.
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III.3.3.1 Mediul înconjurător, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul
proiectului

Obiective
generale/specifice

Activităţi
principale

Rezultate obţinute
(cuantificabile)

Beneficiari

Instituţia
responsabilă

Parteneri

Durata
proiectului

Buget/Surse
de finanţare

1

Protecţie
împotriva
zgomotului
feroviar

Crearea unei zone
de protecţie şi
satisfacerea
Directivei privind
zgomotul ambiental

- elaborare
proiect tehnic şi
studiu de mediu
- montare panouri
-perdea de
protecţie

-reducerea
zgomotului
ambiental
- creşterea
suprafeţei de zone
verzi

-populaţia
stabilă din
zona
Atelierului
-populaţia
ce
tranzitează
zona

Regionala
CFR
Timişoara,
Primăria

Garda de
Mediu
Agenţia
de
protecţia
mediului
ONG-uri

2008- 2009

Total General
estimativ:
200.000 Euro

-modernizarea
sistemului public,
alinierea la
standardele UE
-informarea
comunităţii locale în
sitaţii de risc

studii de
fezabilitate pentru
achiziţionarea şi
montarea
mijloacelor de
înştinţare şi
alarmare

- mesajele verbale
difuzate au un rol
exenţial în
dezamorsarea
panici
- organizarea şi
desfăşurarea
eficientă a
înştinţării şi
alarmării

- populaţia
oraşului
- operatori
economici
indirecti
- călători,
turişti
- populaţia
limitrofă

Primăria
Simeria

elaborarea
planurilor de risc

proiectarea
hărţilor

reducerea riscului

- populaţia
oraşului
- operatori
economici
- turişti

Primăria
Simeria

2.

3.

4.

Îmbunătăţirea
sistemului
public de
înştiinţare şi
alarmare prin
semnale
acustice şi
optice a
comunităţii
locale în
situaţii de
urgenţă
Elaborarea
hărţilor de
identificare a a
hazardurilor, a
hărţilor de risc
la inundaţii la
nivelul
administrativ,
implementare
a prevederilor
în planul de
amenajare a
teritoriului
Sistem
imbunatatiri
funciare

IGSU
ISU - HD
Garda de
Mediu
Agenţia
de
protecţia
mediului

Consiliul
jud
OGA

Buget local
Finanţare UE
(POS Mediu)
2008 2010

Total General
estimativ:
30.000 Euro
Buget local
Finanţare UE
(POS Mediu)

2007 2009

Total General
estimativ:
50.000 Euro
Buget local
Fonduri UE
(POS Mediu)

preluarea apelor
pluviale si a panzei
freatice

- Elaborare Studii
de
fezabilitate/proiec

reducerea riscului
la inundatii; marirea
zonei pt agricultura

populatia
din zona

Primăria
Simeria

populatia
din zona

2007 2010

Total general
estimativ:
80.000 Euro
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(Barcea Mare,
Santandrei,
Saulesti)

5

6

7

8.

te tehnice
- Relizare sistem
de santuri si
stavilare

Protecţia şi
conservarea
naturii, a
diversităţii
biologice

conservarea si
reabilitarea
sistemelor
ecologice existente

Construire de
statii de
epurare in
zonele
periurbane a
localitatilor
apartinatoare

Construirea statiilor
de epurare

Realizarea
unui plan local
de gestiune a
deşeurilor –
colectare
selectiva ,
reciclare si
punere in
aplicare

Gestionarea
deseurilor prin
colectare selectiva

Sistem
ecologic de
sortare,
reciclare şi
tratare a
deşeurilor
menajere şi
asimilate

Dezvoltarea
infrastructurii
ecologice urbane,
reabilitarea şi
modernizarea
infrastructurii de
mediu pentru
îmbunătăţirea
calităţii acestuia.

extinderea
spaţiilor verzi
selecţie terenuri

Intocmirea
studiilor de
fezabilitate,proiec
te si licitatii

Studii de
fezabilitate,proiect.
Identificare
zonelor in care
pot fi amplasate
tomberoane( prot
ejarea
tomberoanelor
impotriva
intemperiilor si
inscriptionarea lor
)
Intocmirea
studiilor de
fezabilitate,
proiecte si licitatii,
demarare lucrări
Crearea unui
centru de
colectare
selectivă şi

Buget local
Fonduri UE

creşterea
suprafeţei de zonă
verde

Imbunatatirea
calitatii apelor
epurate

Imbunatatirea
imaginii orasului,
folosirea deseurilor
reciclabile,protejare
a zonei verzi

- populaţia
oraşului

-populatia
orasului

-populatia
orasului

Primăria

Primaria
Simeria

Garda de
Mediu
Agenţia
de
protecţia
mediului

2007 2015

Parteneri
at Public
- privat

2007 -2010

Primaria
Simeria

2007 2008

Total General
estimativ:
100.000 Euro
Buget local
Fonduri
externe
Total General
estimativ:
2.000.000
Euro
Buget local
Fonduri
externe
Total General
estimativ:
60.000 Euro
Buget local
Fonduri
externe

- Infrastructură
ecologică de
depozitare şi
reciclare a
deşeurilor creată
- management
eficient al
deşeurilor;
-crearea unui

Comunitate
a locală şi
cea
învecinată
Actorii
implicaţi în
problema
deşeurilor

Primăria
oraşului
Simeria

Parteneriat
Public –
privat
Consiliul
Judeţean;
Primăria
oraşului
Simeria

2007 2015

Total General
estimativ:
2.500.000
Euro
Buget
Consiliul
Judeţean
Hunedoara
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Îmbunătăţirea
serviciului de
management al
deşeurilor
Instituirea unei
strategii de
colectare selectivă
şi valorificare a
deşeurilor
reciclabile pentru
formarea conştiinţei
ecologice şi
instituirea unor
comportamente ce
previn degradarea
mediului

închiderea gropii
de gunoi
existente
Organizarea unei
întâlniri cu toţi
actorii interesaţi
în problema
deşeurilor pentru
stabilirea
unei viziuni
comun acceptate.
Realizarea
strategiei, care să
cuprindă:
• Identificarea
categoriilor de
deşeuri ce
trebuie separate
şi a destinaţiei
acestora spre
recuperare.
• Încheierea unor
contracte cu
companiile ce vor
prelua diferite
categorii de
deşeuri
• Identificarea
amplasamentelor
pentru deşeuri în
zona periurbană
Simeria

mediu protejat;
-îmbunătăţirea
calităţii vieţii
comunităţii.
- Strategie de
colectare selectivă
şi valorificare a
deşeurilor
reciclabile
elaborată

Asociaţiile
de
proprietari
care
participă la
proiect
Primăria
oraşului
Simeria

Agenţia
Judeţeană
de Mediu.
Serviciul
de
salubritate
din oraşul
Simeria

Buget local
Fondul
Naţional –
Guvernul
României
Fonduri UE

- Serviciu de
management al
deşeurilor
îmbunătăţit
- Încasare taxe de
penalizare pentru
nerespectarea
colectării selective
a deşeurilor

Aprobarea
strategiei de
către actorii cheie
Alegerea unei
zone pilot.
Comunicarea
proiectului şi a
zonei alese
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pentru proiectul
pilot, cu
specificarea
procedurilor
de selectare a
deşeurilor.
Introducerea
recipientelor
speciale de
colectare şi a
maşinilor
adaptate la
diverse categorii
de deşeuri, întrun nou orar de
colectare,
diversificat în
funcţie de
categoria de
deşeuri.
Introducerea unui
sistem de
penalizare a
asociaţiilor de
proprietari pentru
nerespectarea
colectării
diferenţiate a
deşeurilor.
9.

Amenajarea
canalului Strei
din teritoriul
administrativ
al oraşului
Simeria
(canalizare,
decolmatare,
ecologizare)
Protecţia

Îmbunătăţirea
calităţii mediului în
oraşului Simeria
prin amenajarea
canalului Strei
Dezvoltare şi
implementare plan
de inundaţii

- Elaborare Studii
de
fezabilitate/proiec
te tehnice
- Identificare
societati si
licitarea lucrarilor
de amanajare
- Achiziţie contrat
lucrări
-plantare zona

- coborarea panzei
freatice din zona
- Curatarea
canalului Strei de
deseuri si namol
- mentinerea
curateniei canalului
Strei, prin
traversarea
orasului Simeria
- risc scăzut la

- populaţia
oraşului

Primaria
Oraş Simeria

2009 2015

Total General
Estimativ:
1.000.000
Euro
Buget local
Fonduri
externe
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împotriva
inundaţiilor,
îmbunătăţirea
capacităţilor
de transport
ale albiilor
mici,
asigurarea
scurgerilor
apelor
provenite din
precipitaţii,
ecologizarea
lor(Canal
Strei, Pârâul
Popi, etc.)
10

11

Incinerator al
deseurilor
spitalicesti in
scopul
respectarii
legislatiei in
domeniu

Eliminare deseuri
periculoase

Implicarea
comunităţii
locale în
amenajarea şi
întreţinerea
spaţiilor verzi
din zonele de
locuit din
oraşul Simeria

Creşterea calităţii
parcurilor şi
spaţiilor verzi din
oraşul Simeria, în
parteneriat cu
comunitatea locală.

verde
-lucrări de
canalizare,
decolmatare şi
ecologizare
-montare a două
sisteme de
preluare deşeuri
de pe Canalul
Strei ,

inundaţii
un mediu mai
sănătos
redarea în circuitul
agricol a terenurilor
inundate, cu
mlaştină
- Imbunatatirea
calitatii apei

Studiu de
fezabilitate,
lucrări şi dotări

Reducerea riscului
producerii
epidemiilor

-populatia
orasului

Primăria
Simeria,
Spital
SNCFR

A.S.P.
+APM

2008 2009

Total General
estimativ:
100.000 Euro
Funduri UE
POS Mediu

Creşterea calităţii
scuarurilor şi
spaţiilor verzi de
importanţă locală,
mai ales în zonele
de locuinţe
colective

Consultarea cu
asociaţiile de
proprietari pentru
a stabili
responsabilităţile
comunităţii
şi municipalităţii
pentru îngrijirea
spaţiilor verzi.
Delimitarea
exactă a spaţiilor
verzi din zonele
de locuit în
vederea atribuirii
responsabilităţii.

Minim 10
parteneriate
constituite cu
organizaţii ale
comunităţii pentru
amenajarea şi
întreţinerea
plantaţiilor şi
amenajărilor în
spaţiile verzi din
zonele de locuit
Calitate crescută a
spaţiilor verzi din
oraşul Simeria

Asociaţiile
de locatari
care
participă la
proiect
Primăria
oraşului
Simeria

Primăria
Simeria

Asociaţiil
e de
locatari
Agenţii
economici
Şcolile

Total General
1 aprile estimativ:
31 iulie 2007 1.500
(încheiere
Euro/anual
parteneriate)
proiect
anual

Buget Local
Primăria
Simeria

Locuitorii
oraşului

Pentru fiecare
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spaţiu verde este
încheiat un
contract de
parteneriat cu
asociaţiile de
proprietari
care sunt
implicate.
Monitorizarea
stării spaţiilor
verzi din zonele
de locuit şi
alcătuirea unor
planuri anuale
de intervenţie
Declararea unei
zi a mediului,
unde cetăţenii şi
persoanele
juridice sunt
solicitaţi să
contribuie la
curăţenia oraşului
12

Amenajare
curs raul
Mures

Reducerea
eroziunii malurilor,
protectia terenurilor
agricole

Elaborare studiu
de fezabilitate
Realizare sistem
de pinteni in
zonele expuse
eroziunii

mentinerea albiei
actuale a raului
Mures

populatia
din zona

Primaria
Simeria si
Regia Apele
Romane

Ragia
Apele
Romane

2009 2015

Total General
estimativ:
400.000 Euro
SF: 30.000
Euro
Buget local
Fonduri
externe

13.

Edificare
cimitir
orăşenesc
Simeria

În oraşul Simeria,
cimitirele autorizate
funcţionează de un
număr mare de ani,
motiv pentru care
suprafaţa

- Elaborare SF,
proiect tehnic,
avize, etc.
- atribuire
contract de
achiziţie publică

- Edificarea unui
cimitir orăşenesc
Simeria ce
corespunde
necesităţilor
comunităţii

Primăria
oraşului
Simeria

Comunitatea
locală

2007 2010

Parteneriat
Public
privat

Total
General:
369.126,19
Euro
Buget local,
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disponibilă pentru
morminte a fost
epuizată, iar
amplasarea
cimitirelor existente
nu permite
extinderea
acestora.

de lucrări
- edificarea cimitir
oraş Simeria

- Zonificarea
orasului privind
locurile de veci

Parteneriat
public privat

Proiectul propune
edificarea unui
cimitir orăşenesc,
care să satisfacă
cerinţelor oraşului.

60

III.3.4 Social
Scopul intervenţiei este de a contribui la creşterea calităţii vieţii persoanelor
marginalizate social sau aflate în stare de vulnerabilitate permanentă sau temporară prin
elaborarea de proiecte relevante pentru acest grup ţintă şi implementarea acestora într-un
cadru partenerial eficient administraţie publică – societate civilă.
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III.3.4.1 Social, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul
proiectului

Obiective
generale/specifice

Activităţi principale

1

Centru de
ingrijire la
domiciliu
pentru
persoane
varstnice

Cresterea calitatii
vietii persoanelor
varstnice prin
asigurarea unor
servicii minime si
evitarea
marginalizarii
sociale

Ingrijire personala,
recuperare, integrare/
reintegrare sociala

Cresterea calitatii
serviciilor sociale
oferite persoanelor
sărace

Reamenajarea si
modernizarea
cantinei

2

3

Modernizarea
Cantinei de
Ajutor Social

Construirea/
amenajarea
unui club al
varstei a III-a.

Diversificarea
activitatilor
corespunzatoare
varstei a III - a

Identificarea cladirilor
disponibile pentru a fi
transformate in club,
a firmelor de
constructii si licitarea

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
- Asistenta
medicala si
ingrijire a
persoanelor
varstnice
- Consiliere
psihologica
- Socializare si
petrecerea
timpului liber
- Transportul
hranei la domiciliu
pentru persoanele
varstnice.

Beneficiari

Instituţia
responsabilă

Parteneri

Durata
proiectului

Buget/Surse
de finanţare

Persoanele
varstnice din
orasul
Simeria

Primăria
oraşului
Simeria

ONG-uri

2008 2015

Total
General
estimativ:
25.000
Euro/an

Asigurarea unor
servicii de calitate
beneficiarilor

Nr. persoane
beneficiare

socializare

Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul
local
Fonduri
nerambursa
bile UE

pensionarii
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Primăria
oraşului
Simeria

Primaria
Simeria

ONG-uri

2008 2009

2007 2008

Total
General
estimativ:
65.000
Euro
Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul
local
Fonduri
nerambursa
bile UE
Total
General
estimativ:
45.000
Euro

lucrarilor de
amenajare,
selectionarea
personalului ce
urmeaza a fi angajat

4.

5

6

Camin de
batrani

Centru de
respiro pentru
familiile ce au
în îngrijire
persoane cu
dizabilităţi

Locuinte
protejate
pentru
persoane cu
dizabilitati

Cresterea calitatii
vietii persoanelor
varstnice prin
asigurarea unor
servicii minime si
evitarea
marginalizarii
sociale

Studii de fezabilitate,
proiect
Contractare şi
demarare lucrări
Ingrijire personala,
recuperare, integrare/
reintegrare sociala
Ingrijire specializata

- Asistenta si
ingrijire a
persoanelor
varstnice
- Consiliere
psihologica
- Socializare si
petrecerea
timpului liber

Persoanele
varstnice din
orasul
Simeria

Asigurarea unor
momente de respiro
pentru familiile ce
au in ingrijire
permanenta
persoane cu
dizabilitati

Ingrijire pe perioada
determinata,
Asistenta acordata
familiei

Ofera familiei un
timp de respiro,
Asistenta in
abordarea
problemelor
specifice
dizabilitatii

Persoane cu
dizabilitati si
familiile
acestora

Cresterea calitatii
vietii persoanelor cu
dizabilitati prin
asigurarea unor
conditii de viata la
nivelul standardelor

gazduire
ingrijire personala
integrare/reintegrare
sociala
recuperare

Gazduire, ingrijire
in sistem familial
Viata sociala si
culturala

Persoane cu
dizabilitati
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Primăria
oraşului
Simeria

Parteneria
t public privat

Primăria
oraşului
Simeria

2008 2015

2009 2015

Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul
local
Fonduri
nerambursa
bile UE
Total
General
estimativ:
700.000
Euro
Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul
local
Fonduri
nerambursa
bile UE
Parteneriat
public privat
Total
General
estimativ:
5.000
Euro/an
Fonduri UE
nerambursa
bile

Primăria
oraşului
Simeria

ONG-uri
acreditate
în
furnizare
de servicii
sociale

2009 2015

Total
General
estimativ:
20.000
Euro/an

actuale

7

Ateliere
protejate
pentru
persoane cu
dizabilitati

Dezvoltare ateliere
protejate

Fonduri UE
nerambursa
bile
Incadrarea in munca
Pregatire pentru
insertia pe piata
muncii

Cresterea
numarului de
persoane cu
dizabilitati
incadrate in
munca

Persoane cu
dizabilitati

Primăria
oraşului
Simeria

ONG-uri
acreditate
în
furnizare
de servicii
sociale

2008 2015

Total
General
estimativ:
10.000
Euro/an
Fonduri UE
nerambursa
bile

8

Centrul social
de urgenţă
pentru
persoane fără
adăpost Simeria

Combaterea
excluderii sociale a
persoanelor fără
adăpost de pe raza
oraşului Simeria şi
localităţile
învecinate, prin
crearea unui centru
social de urgenţă.

- Elaborare deviz
lucrări, studiu de
fezabilitate şi proiect
tehnic.
- atribuire contract de
achiziţie publică,
lucrări
reabilitare/amenajare
şi dotare clădire
pentru Centru de zi
- angajări personal şi
instruirea acestora
- tipuri de servicii
acordate în Centru de
zi:
a) găzduire;
b) consiliere în
vederea integrării
sociale (psihologică,
profesională, familială
etc.);
c) suport pentru
găsirea unui loc de
muncă, a unei
locuinţe, accesarea
unor cursuri de

- infrastructură şi
utilităţi create
- 10 persoane
angajate în Centru
- minim 60 de
persoane
beneficiari/an a
serviciilor în cadrul
Centrului de zi
- protecţie socială
asigurată pentru
persoanele fără
adăpost
- metodologie
elaborată în
vederea
identificării şi
evaluării
persoanelor care
trăiesc în stradă
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Grupul ţintă
este
reprezentat
de
persoanele
fără adăpost
(persoane
adulte sau
familii cu sau
fără copii)
aflate în
următoarele
situaţii:
a) se află în
stradă de o
perioadă
lungă de
timp;
b) necesită
adăpost de
urgenţă până
la
soluţionarea
situaţiei
sociale,
inclusiv
persoanele

Serviciul
Public de
Asistenţă
Socială din
subordinea
Consiliului
Local Simeria

ONG-uri
acreditate
în
furnizare
de servicii
sociale

2007 2009

Total
general:
228.571
Euro
UE (90%)
205.714
Euro
Bugetul
local (10%)
22.857 Euro

calificare şi
recalificare, educaţie
pentru sănătate etc.);
d) acompaniere în
vederea obţinerii unor
documente şi acte de
identitate sau stare
civilă;
e) facilitarea
accesului la alte tipuri
de prestaţii şi servicii
sociale;
f) servicii de îngrijire,
după caz;
g) servicii de
informare cu privire la
drepturile sociale şi
serviciile disponibile
pe raza
localităţii respective;
h) servicii mobile de
urgenţă: identificarea
persoanelor fără
adăpost, evaluarea
nevoilor
sociale ale acestora,
activităţi de consiliere
şi alte măsuri de
suport acordate în
stradă,
precum şi
cartografierea zonelor
de adăpostire a
persoanelor aflate în
stradă şi a celor
unde aceştia îşi
desfăşoară activităţile
lucrative pentru a-şi
câştiga existenţa;
i) distribuirea de
alimente, hrană şi
băuturi calde, saci de
dormit şi alte

care au
pierdut
locuinţa din
diverse
motive şi nu
au resursele
materiale
necesare
asigurării
unei
locuinţe şi
nici nu sunt
beneficiari
ale unor alte
servicii
sociale care
acordă
găzduire.
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9

Centru de zi
pentru
persoane
vârstnice

Proiectul urmăreşte
să
dezvolte
capacitatea
Serviciului
de
Asistenţă
Socială
din
subordinea
Consiliului local al
oraşului Simeria de
a acorda servicii
sociale de calitate
pentru
grupurile
vulnerabile,
incapabile de a-şi
îmbunătăţi situaţia
prin eforturi proprii.
Scopul proiectului
este de a înfiinţa în
oraşul Simeria un
Centru de zi pentru
persoane vârstnice,
aflate în situaţie de
vulnerabilitate, care
să asigure accesul
rapid al acestui grup
la servicii sociale cu
caracter
primarr
informare
în
domeniul drepturilor
de protecţie socială
dar şi în alte
domenii
esenţiale
pentru satisfacerea
nevoilor
de
informare
ale
grupului
ţintă,
consiliere
psihologică,
socializare
şi

echipamente pe
timpul iernii;
- monitorizare,
evaluare proiect
Amenajarea
şi
dotarea Centrului de zi
pentru
persoane
vârstnice Simeria, în
vederea
asigurării
unei funcţionări optime
- Mobilizarea echipei
de
specialişti
şi
recrutarea voluntarilor
Centrului de zi pentru
persoane vârstnice
- Sesiuni de formare
şi
dezvoltare
a
personalului Centrului
de zi pentru persoane
vârstnice
- Crearea sistemului
informaţional
şi
întreţinerea bazei de
date
Asigurarea vizibilităţii
proiectului
Preîntâmpinarea
nevoilor de informare
ale
persoanelor
vârstnice
Furnizarea
serviciilor
gratuite
beneficiarilor
în
cadrul Centrului de zi
pentru
persoane
vârstnice
Implicare în politicile
sociale
- Activităţi de Fund –
raising

Infrastructură
creată şi dotarea
cu echipament a
acesteia
- Minimum 350 de
persoane, vor fi
beneficiari
ai
serviciilor acordate
direct la sediul
Centrului de zi
pentru
persoane
vârstnice - Simeria
- Minim 30 de
persoane vor fi
beneficiari
permanenţi
şi
direcţi ai Centrului
- Vor fi organizate
cel puţin 30 de
momente festive,
activităţi sociale şi
de petrecere a
timpului
liber,
concursuri.
- Peste 90% din
clienţii
Centrului
de zi, vor fi
satisfăcuţi
de
serviciile primite
- Va fi încheiat
minimum
un
parteneriat şi va fi
elaborat minimum
un
proiect
în
vederea
continuării
activităţii,
diversificării
şi
dezvoltării
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Grupul ţintă
al proiectului
este format
din cetăţeni
persoane
vârstnice,
aflate
în
situaţie
de
vulnerabilitat
e, cu risc sau
marginalizat
e social şi cu
nevoi
de
informare,
consiliere,
asistenţă
socială
şi
alte servicii
comunitare,
pentru
ameliorarea
situaţiei
sociale
a
acestora,
creşterea
gradului de
independenţ
ă în eforturile
şi
acţiunile
proprii
de
rezolvare a
problemelor
cu care se
confruntă.
Aici
distingem
următoarele
categorii/gru
puri ţintă:

Serviciul
Public de
Asistenţă
Socială din
subordinea
Consiliului
Local Simeria

ONG-uri
acreditate
în
furnizare
de servicii
sociale

2007 2008

Total
General:
62.270
Euro
UE
(79,73%)
49.650 Euro
Bugetul
local
(20.27%)
12.620 Euro

petrecere a timpului
liber.

Centrului de zi
- Vor fi întocmite
cel puţin patru
rapoarte
şi
recomandări către
Consiliului
Local
Simeria
privind
problemele
generale
ale
persoanelor
vârstnice.
- Vor fi realizate
minim
trei
schimburi
de
experienţă cu alte Centre de Zi pentru
persoane
vârstnice. (Se are
în
vedere
deplasarea
la
Centrele de zi
înfiinţate la Alba
Iulia,
Timişoara,
Lugoj şi Arad)
- Minim doi
membru ai echipei
de proiect vor fi
instruiţi la nivel
avansat pe
tematici de
consiliere
- Va fi încheiat
minimum un
parteneriat şi va fi
elaborat minimum
un proiect în
vederea
continuării
activităţii,
diversificării şi
dezvoltării
Centrului de zi
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- persoane
care nu au
familie sau
nu se află în
întreţinerea
unei
sau
unor
persoane
obligate
la
aceasta,
potrivit
dispoziţiilor
legale
în
vigoare
nu
realizează
venituri
proprii
sau
acestea nu
sunt
suficiente
pentru
asigurarea
îngrijirii
necesare;
Grupul ţintă
este format
cu
preponderen
ţă din
locuitori ai
oraşului
Simeria, fără
studii sau cu
studii medii
sau
gimnaziale,
care au
împlinit
vârsta de
pensionare
stabilită de
lege,

marginalizat
e social sau
cu risc de
marginalizar
e, aflate în
situaţie de
vulnerabilitat
e
10

Modernizarea
Capelei
Cimitirului
orăşenesc

Asigurarea unor
conditii decente
pentru servicii
mortuare

Reamenajarea si
dotarea spatiului
existent

Capela Cimitirului
orasenesc,
modernizata, cu
conditii decente
pentru servicii
mortuare

Cetatenii
orasului
Simeria

Primăria
oraşului
Simeria

Reprezent
antii
cultelor

2008

Total
general
estimativ:
40.000
Euro
Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul
local

11

12

Parcuri
pentru copii

Dezvoltarea şi
diversificarea
serviciilor
sociale oferite
de Serviciul
Public de
Asistenţă
Socială şi
Biroului de
Consiliere
pentru

Eliminare gunoaie

Dezvoltarea şi
diversificarea
serviciilor sociale

Identificare zonelor
deţinute parcurilor
pentru copii
Studii, amenajare

- Informare, asistenţă
şi consiliere cetăţeni
în 12 domenii:
sănătate publică,
asistenţă socială,
asigurări sociale,
raporturi de muncă,
protecţia
consumatorului,

Cresterea
suprafetei de zone
verzi

Serviciu social
consolidat

-populatia
orasului

Locuitorii
orasului si
satele
apartinatoare

Primaria
Simeria

Oraşul
Simeria
Serviciul
Public de
Asistenţă
Socială
Simeria
Asociaţia
pentru
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2007 2015

Parteneria
t public
privat

2007 2015

Total
general
estimativ:
35.000
Euro
Buget local
Fonduri
externe
Total
General
estimativ :
4000 Euro/
an

Cetăţeni
Simeria

Integrarea
Dezvoltării
Durabile

drepturi şi obligaţii
civile, regimul
proprietăţii, impozite
şi taxe, învăţământ,
procedură notarială,
protecţia copilului şi
servicii publice.
- Identificarea
surselor şi
programelor de
finanţare pentru
dezvoltarea serviciilor

Biroul de
Consiliere
pentru
Cetăţeni
Simeria

-dezvoltarea
programelor,
activităţilor
şi
acţiunilor comune.
publicarea
rezultatelor
programelor, studiilor,
în condiţiile stabilite
-realizarea
obiectivelor acordului
de parteneriat
promovarea reciprocă
a imaginii.
-şedinţe de lucru
(workshop-uri),
cursuri de instruire şi
specializare
în
vederea
dezvoltării
capitalului uman.
-prezentarea
semestrială
de
rapoarte/bilanţuri de
activitate
către
Consiliul
local
al
oraşului Simeria
-elaborarea anuală a
Studiul privind
nevoile sociale ale
cetăţenilor oraşului
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13.

Centru de
fizioterapie în
fosta baie
comunală

Imbunatatirea starii
de sanatate a
orasului

Simeria ce va fi
prezentat Consiliului
Local. În cadrul
acestui studiu va fi
realizată şi evaluarea
rezultatelor obţinute
în urma implementării
prezentului acord de
parteneriat
Studiu de fezabilitate
Contractare lucrari,
dotari

Centru de
fizioterapie creat
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Comunitatea
locala

Primaria
Simeria

Spitalul
CFR
Simeria

2007-2010

Total
General
estimativ :
1.000.000
euro

III.3.5 Educaţie, cultură şi sport
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la creşterea atractivităţii oraşului Simeria
pentru locuitorii acestuia, în special pentru tineri, prin organizarea de activităţi
educaţionale, culturale şi sportive adaptate grupurilor ţintă. Un aspect deosebit de
important este necesitatea valorificării bazei materiale existente în oraş şi stimularea
implicării părinţilor în procesul educativ. Un efect indirect ar fi acela al diminuării
riscului de abandon şcolar şi ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, precum şi
stabilizarea tinerilor în oraşul Simeria.
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III.3.5.1 Educaţie, cultură şi sport, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul
proiectului

Obiective
generale/specifice

Activităţi principale

1.

Construcţie/
amenajare
Sală de sport
competiţională
– Şcoala
Generală Nr. 1
Simeria

Atragerea
tineretului spre
practicarea
sportului

- Studiu de fezabilitate,
proiect tehnic, etc.
- realizare lucrări:
Construirea unei săli de
sport.
- Organizarea de
competitii sportive

2.

Bază sportivă
de agrement Simeria

Petrecerea
organizată a
timpului liber într-un
mod sănătos

- Studiu de fezabilitate,
proiect tehnic, etc.
- realizare lucrări bază
sportivă de agrement
pentru practicarea
următoarelor activităţi:
tenis, înot (pişcină), pistă
role, popice, patinaj, etc.

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
Descoperirea de
noi talente
sportive
Petrecerea in
mod sănătos a
timpului liber

-Petrecerea în
mod plăcut şi în
siguranţă a
timpului liber
-Creşterea
gradului de
cultură şi educaţie
a copiilor
-Scăderea
infracţionalităţii în
rândul copiilor

Beneficiari
Elevii si
tinerii
orasului
Simeria

Instituţia
responsabil
ă
Primăria
oraşului
Simeria

Parteneri Durata
proiectului

Buget/Surse
de finanţare

Parteneri
at Public
Privat

Total general
estimativ:
1.700.000
Euro

2008 2010

Program
guvernament
al

Comunitate
a locală

Primăria
oraşului
Simeria

Parteneri
at public
- privat

2007 2015

Fonduri
nerambursabi
le UE
Total general
estimativ:
8.650.000
Euro
Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul local
Fonduri
nerambursabi
le UE

3.

Reabilitarea şi
modernizarea
bazei
materiale şi a
infrastructurii
unităţilor de
învăţământ,

Creşterea nivelului
de confort al
elevilor în timpul
procesului de
învăţământ
Îmbunătăţirea
performanţelor

Studii de fezabilitate,
proiecte tehnice
Achiziţionare mobilier
Renovarea/modernizarea
spaţiilor existente
Dotarea unităţilor de

Creşterea
nivelului de
confort al elevilor
în timpul
procesului de
învăţământ
Îmbunătăţirea

Elevii
Cadre
didactice
Unităţi de
învăţământ

Primăria oraş
Simeria
Unităţi de
învăţământ

Primăria
oraş
Simeria
Unităţi
de
învăţămâ
nt

2007 2015

Parteneriat
public - privat
Total general
estimativ:
1.400.000
Euro
Primăria
oraşului
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grădiniţelor şi
creşelor

4.

Reabilitare/
amenajare
Cinematograf
Simeria

şcolare
Scăderea ratei de
abandon şcolar

Amenajarea unui
spaţiu destinat
proiecţiilor de filme

învăţământ cu tehnică de
calcul, birotică, mobilier,
material didactic

Studii de fezabilitate,
proiecte tehnice
Atribuire şi executare
lucrări

performanţelor
şcolare
Scăderea ratei de
abandon şcolar

Cinematograf
funcţionabil,
deschis către
publicul larg

Comunitatea
locală şi din
împrejurimile
oraşului
Simeria

Primăria
oraşului
Simeria

Parteneri
privaţi
Inspector
atul
Şcolar
Judeţean
ONG
Parteneriat 2007 public/privat 2009

Simeria –
bugetul local
Fonduri
nerambursabi
le UE
Total general
estimativ:
600.000 Euro

Investitori
Parteneriat
public/privat

5.

6.

Şcoala
părinţilor

Capelă –
Şcoala
Generală nr. 2
Simeria

Creşterea nivelului
de responsabilizare
a părinţilor
Creşterea nivelului
de educaţi şi
cultură a părinţilor
Creşterea nivelului
de implicare a
părinţilor în actul
educaţional

Înfiinţarea unei
capele la Şcoala
Generală nr. 2
Simeria

Organizarea de
seminarii.
Facilitarea întâlnirii cu
persoane specializate
(psihologi, sociologi,
psihiatri, poliţişti etc.)

Studii de fezabilitate,
proiecte tehnice, etc.
Atribuire şi demarare
lucrări

Scăderea ratei de
abandon şcolar
Creşterea
nivelului de
disciplină în
timpul procesului
de învăţământ
Creşterea
nivelului simţului
civic
Îmbunătăţirea
performanţelor
şcolare
Infrastructură
culturală şi
spirituală creată:
Capelă

Părinţii
Elevii
Unităţile de
învăţământ

Primăria oraş
Simeria

Părinţi,
Primăria oraş
cadre
Simeria
didactice şi
elevi
Comunitatea
locală

Direcţia
Sanitară
Părinţii
Direcţia
de
Protecţie
a
Copilului
Poliţia

Partener
iat public
- privat

2007 2010

Total general
estimativ:
20.000 Euro
Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul local

2007 2009

Fonduri
nerambursabi
le UE
Total general
estimativ:
750.000 Euro
Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul local
Fonduri
nerambursabi
le UE
Parteneriat
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public privat
7.

Evenimente
cultural
artistice

Angrenarea şi
participarea
cetăţenilor la
activităţi cultural
artistice

Organizare şi dezvoltare
periodică de programe şi
acţiuni cultural - artistice
în oraşul Simeria, serbări
tradiţionale

Activităţi cultural
artistice
organizate

Comunitate
a locală

Primăria oraş
Simeria
Asociaţia
„Cântecele
Streiului”

Primăria
oraşului
Simeria

2007 2015

Total general
estimativ:
280.000
Euro/an
Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul local
Fonduri
nerambursabi
le UE
Parteneriat
public privat
Donaţii,
sponsorizări,
etc.

8.

9.

10.

Cămine
culturale,
Sântandrei,
Simeria
Veche,
Săuleşti
Casa socială
UROI

Reintroducere
a Casei
Sigismund
Toduţă în
circuitul
cultural

Cresterea gradului
de cultura la sate

Studii de fezabilitate,
proiecte tehnice
Contractare si executie
lucrari, dotari

Imbunatatirea vietii
sociale la sat

Recunoastere a
valorilor orasului
Simeria

Studii de fezabilitate,
proiecte tehnice
Contractare si executie
lucrari, dotari
Studii de fezabilitate,
proiecte tehnice
Contractare si executie
lucrari, dotari, activitati
promotionale

Camine culturale
reabilitate in
Santandrei,
Simeria Veche si
Saulesti

Comunitate
a locala

Casa sociala
reabilitata si
dotata

Comunitate
a locala

Primaria
Simeria

-

2007-2015

Total general
estimativ:
750.000 euro

Primaria
Simeria

Parteneri
at Public/
privat

2007-2015

Total general
estimativ:
100.000 euro

Casa Sigismund
Toduta introdusa
in circuitul cultural

Comunitate
a locala

Primaria
Simeria

-

2007-2015

Total general
estimativ:
200.000 euro
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III.3.6 Resurse Umane
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale oraşului
Simeria prin încurajarea formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu
piaţa muncii.
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III.3.6.1 Resurse Umane, proiecte propuse:
Nr.
crt.
1.

2.

Titlul
proiectului
Proiectul pentru
promovarea
culturii
antreprenoriale,
formare si
sprijin pentru
intreprinderi si
angajati pentru
promovarea
adaptabilitatii,
dezvoltarea
parteneriatului si
incurajarea
initiativelor
pentru partenerii
sociali
Masuri active
de ocupare a
forţei de
muncă

Obiective
generale/specifice

Activităţi principale

Promovarea culturii
antreprenoriale,
flexibilitatii si
adaptabilitatii prin
sprijinirea
competentei,
pregatirii
profesionale si
adaptabilitatii fortei
de munca si
intreprinderilor

- activitati de
instruire si
consultanta

Crearea de noi
locuri de munca

- crearea de noi
locuri de munca in
domeniul
gospodariei
comunale

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
- abilitati
manageriale
dezvoltate
- servicii de sprijin
pentru demararea
unei afaceri
furnizate
- sprijinirea instrurii
in noi tehnologii
- planuri de actiune
pentru dezvoltarea
parteneriatelor

50 locuri de munca
temporare, anual

Beneficiari

Instituţia
responsabilă

Parteneri

Durata
proiectului

Forta de
munca
activa sau
someri

Primaria
orasului
Simeria

Parteneri
at public
privat

2007-2015

Agenti
economici

Fonduri
Structurale
– POS
Dezvoltare
a
resurselor
umane

ONG-uri

Someri

Primaria
orasului
Simeria

Buget/Sur
se de
finanţare
Total
general
estimativ:
20.000
Euro/an

2008-2015

Buget
local
aprox.
1000 Euro
Total
general
estimativ:
300.000
euro/anual
Fonduri
Structurale
– POS
Dezvoltare
a
resurselor
umane
Bugetul
local,
aprox.
6.000 euro
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anual

3

Centru de
formare
profesională

crearea de
oportunităţi de
reconversie
profesională
consiliere şi
orientare în carieră:
cursuri de
calificare /
recalificare.

-consiliere
şi
orientare în corină;
-orientare
înspre
meserii de absorbţii
de pe piaţa muncii;
-dezvoltare
antreprenorială;
-iniţiere
în
dezvoltarea
unei
afaceri.

-formare
profesională
şi
antreprenorială;
-plasare în muncă

-şomeri;
-mici
întreprinzăt
ori

Primăria
oraşului
Simeria

AJOFM
2007 - 2015
Alte
organisme

Total
general
estimativ:
50.000
Euro/anu
al
Fonduri
neramburs
abile UE
Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul
local

4.

Program de
instruire şi
formare
profesională
continuă a
personalului
din învăţământ

Creşterea
randamentului
şcolar
Îmbunătăţirea
calităţii demersului
didactic

Organizarea de
cursuri de formare
ptr. cadrele
didactice.

Cuprinderea în
sistemul de
formare continuă a
min.80% din
resursele umane
din învăţământ

Profesori

Primăria oraş
Simeria

Inspectorat 2007 - 2015
ul Şcolar
Judeţean
Casa
Corpului
Didactic
ONG-uri

Total
general
estimativ:
10.000
Euro/anu
al
Primăria
oraşului
Simeria –
bugetul
local
Fonduri
neramburs
abile UE
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III.3.7 Agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi competitive
bazată pe cunoaştere şi iniţiativă privată, precum şi protejarea patrimoniului natural,
cultural şi istoric al zonelor rurale.
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III.3.7.1 Agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul proiectului

1

Studiu privind
potentialul de
dezvoltare
agricol, forestier
si de pescuit al
orasului Simeria

2

Exploataţie
Piscicolă şi zonă
de agrement
„Cotro”

Obiective
generale/specif
ice
Sprijinirea
orientarii
activitatilor
agricole
dezvoltate de
persoane fizice
si agenti
economici

Activităţi
principale

Dezvoltarea
pisciculturii în
oraşul Simeria

Studii de
fezabilitate,
mediu, proiect
tehnic, etc.
Atribuire şi
demarare lucrări

Contractare
consultant pentru
realizarea
studiului, care sa
cuprinda:
- evaluarea
potentialului
agricol al zonei
- determinarea
sub-sectoarelor
agricole cu
potential de
dezvoltare
- recomandari
privind
modalitatiloe de
sprijinire a
agriculturii de
catre autoritatea
locala
- recomandari
privind formule de
organizare
agricola
- recomandari
privind penetrarea
pietei regionale

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
Orientari
strategice privind
dezvoltarea
agriculturii in zona

Beneficiari

Instituţia
responsabilă

Parteneri

Durata
proiectului

Comunitatea
agricola
existenta si
potentiala

Primaria
orasului
Simeria

-

2007

Buget/Su
rse de
finanţare
Total
general
estimativ:
20.000
Euro
Bugetul
local

Exploataţie
Piscicolă „Cotro”,
dezvoltată

Comunitatea
locală
Persoane
pasionate de
pescuit ca
sport de
agrement
Agenţi
economici

Primăria
oraşului
Simeria

Parteneriat
Public Privat

2007 2015

Total
general
estimativ:
2.300.000
Euro
Primăria
oraşului
Simeria –
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bugetul
local
Fonduri
nerambur
sabile UE

3

Modernizarea
fermelor agricole

Dezvoltarea
unui sector
agricol
competitiv

Achizitia de
utilaje, utilitare,
animale, material
saditor

Numar ferme
sprijinite

Producatori
agricoli,
persoane
fizice si
juridice

Producatori
agricoli,
persoane
fizice si
juridice

Primaria

2008-2015

Parteneria
t Public
Privat
Total
general
estimativ:
1.400.000
Euro
Fonduri
UE

4

Cresterea valorii
adaugate a
produselor
agricole si
forestiere

Dezvoltarea
sectorului
prelucrarii
produselor
agricole si
forestiere

Constructii,
achizitie de
instalatii, masini si
echipamente

Numar proiecte
finantate

Primaria
Persoane
juridice
autorizate din
domeniul
prelucrarii
primare a
produselor
agricole

Persoane
juridice
autorizate din
domeniul
prelucrarii
primare a
produselor
agricole

2008-2015

Planul
National
pentru
Agricultur
a si
Dezvoltar
e Rurala
Total
general
estimativ:
100.000
Euro/an
Fonduri
UE
Planul
National
pentru
Agricultur
a si
Dezvoltar
e Rurala
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5

Construirea/
Modernizarea
drumurilor
agricole de
utilitate publica

Dezvoltarea
spatiului rural

Studiu de
fezabilitate si
proiect tehnic

Reducerea
duratei
deplasarilor

Producatorii
agricoli

Primaria
orasului
Simeria

Producatorii
agricoli

2008-2015

Lucrari de
modernizare/
construire

Total
general
estimativ:
450.000
Euro
(Studiu
de
fezabilitat
e si
proiect
tehnic:
5,000
euro)
Fonduri
UE
Planul
National
pentru
Agricultur
a si
Dezvoltar
e Rurala

6

Sprijinirea
exploatatiilor
agricole de
semisubzistenta

Asigurarea de
venituri
suplimentare
gospodariilor din
mediul rural

Inventarierea
exploatatiilor
agricole de
semisubzistenta
Informarea
potentialilor
beneficiari asupra
oportunitatii de
finantare
Sprijinirea
potentialilor
beneficiari pentru
intocmirea
planurilor de
afaceri

1500 euro/an
pentru fiecare
proprietate
agricola sprijinita,
pentru max. 5 ani

Proprietari de
exploatatii
agricole de
subzistenta

Primaria
orasului
Simeria

Exploatatii
agricole de
subzistenta

2008-2015

Total
general
Estimativ:
Necesar
din
bugetul
primariei:
20.000
euro/an
Planul
National
pentru
Agricultur
a si
Dezvoltar
e Rurala
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7

Sprijin pentru
Pescuit

Dezvoltarea
fermelor
piscicole

Populare,
amenajare, utilare

Nr. proiecte
sprijinite

Persoane
juridice

ferme

ferme

2008-2015

8.

Punerea in
valoare a 84 ha
padure,
proprietatea
orasului

In functie de
rezultatele
studiului din
cadrul
proiectului 1

In functie de
rezultatele
studiului din
cadrul proiectului
1

In functie de
rezultatele
studiului din
cadrul proiectului
1

Comunitatea
locala

Primaria
orasului

-

2008-2015

9.

Susţinerea
formelor
asociative

Comercializare
imbunatatita a
produselor
Competitivitate
crescuta a
produselor
agricole,
piscicole si
forestiere
Absorbtia
imbunatatita a
fondurilor UE

Activitati de
informare si
consiliere a
producatorilor

Nr. forme
asociative

Comunitatea
de
producatori

Primaria
orasului

Parteneriat
public-privat

2008-2015

Atragerea de
fonduri UE pentru
infiintarea
asociatiilor de
producatori

Cifra de afaceri
crescuta

Total
General
Estimativ:
300.000
Euro
Fonduri
UE
Programu
l National
pentru
Pescuit
Planul
National
pentru
Agricultur
a si
Dezvoltar
e Rurala
Fonduri
UE
Bugetul
local
300.000
euro
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III.3.8 Turism
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la o mai bună valorificare a patrimoniului
turistic prin restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, dezvoltarea
serviciilor de cazare şi agrement şi activităţi de promovare a potenţialului turistic al
zonei.
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III.3.8.1 Turism, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul
proiectului

Obiective
generale/specifice

Activităţi principale

1

Amenajare
complex
Turistic –
Măgura
Uroiului

Crearea unei
infrastructuri
destinată turismului,
sportului şi altor
activităţi de
agrement pe
Măgura Uroiului.

Studii de fezabilitate,
mediu, proiecte
tehnice, etc.
Atribuire contract şi
demarare lucrări
Amenajare complex
Turistic – Măgura
Uroiului:
Crearea infrastructurii
de bază (drum de
acces, apă,
canalizare, curent
electric.)

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
Îmbunătăţirea
aspectului Măgurii
Uroiului şi
introducerea
acesteia în
circuitul turistic din
Regiune
Dezvoltarea
pensiunilor
agroturistice.
Locuri de muncă.

Beneficiari
Comunitatea
locală.
Turişti din
judeţ şi
regiune

Instituţia
responsabi
lă
Primăria

Parteneri

Durata
proiectului

Parteneriat
Public
-Privat

2007 - 2015

Buget/Su
rse de
finanţare
Total
General
estimativ:
9.500.000
Euro
Fonduri
UE
Bugetul
local
Parteneri
at Public Privat

- spaţii de cazare,
masă
- parcare
- pişcină
- amenajarea platou
pentru parapantă,
etc.
2.

Amenajare
zona de
agrement in
Simeria Veche
– vecinatatea
Raului Strei si
in vecinatate
raului Mures

Valorificarea
potenţialului turistic

Studii de fezabilitate
şi evaluare mediu
Amenajare plajă
Spaţii comerciale
Identificare societati
si licitarea lucrarilor
de amenajare

Potenţial turistic
valorificat

Turişti din
judeţ

Primaria
Simeria

Parteneriat
Public privat

2007 - 2010

Total
General
estimativ:
200.000
Euro
Buget
local
Fonduri
externe
Parteneri
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at Public
– privat
3.

4.

Amenajare
zonă de
agrement
Săuleşti

Amenajare
zonă Turistică
Simeria, între
Parcul
Dendrologic, şi
autostradă

Valorificarea
potenţialului turistic

Valorificarea
potenţialului turistic

Amenajare loc şi
zonă de recreare

Studii de fezabilitate,
mediu, proiecte
tehnice, etc.
Atribuire contract şi
demarare lucrări
Amenajare complex
Turistic – Simeria:
Crearea infrastructurii
de bază (drum de
acces, apă,
canalizare, curent
electric.)

Potenţial turistic
valorificat

Potenţial turistic
valorificat

Turişti din
judeţ

Turişti din
judeţ ,
regiune

Primaria
Simeria

Primaria
Simeria

Parteneriat
Public privat

Parteneriat
Public privat

2007 - 2015

2007 - 2015

Total
General
estimativ:
600.000
Euro
Fonduri
externe
Parteneri
at Public privat
Total
General
estimativ:
2.500.000
Euro
Buget
local
Fonduri
externe
Parteneri
at Public privat

- spaţii de cazare,
masă
- parcare
- pişcină
- spaţii pentru
activităţi sportive
(fotbal, volei, tenis,
bascket)
- cluburi, etc

86

III.3.9 Viaţa asociativă, participare cetăţenească
Scopul acestei intervenţii este de a stimula viaţa asociativă în procesul de dezvoltare
socio-economică a oraşului Simeria şi participarea cetăţenească în procesul de luare a
deciziilor.
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III.3.9.1 Viaţa asociativă, participare cetăţenească, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul
proiectului

Obiective
generale/specifice

Activităţi principale

1.

Forumul
comunităţii
Simeriene

Creşterea
participării şi
implicării cetăţenilor
la viaţa comunităţii
prin
polarizarea şi
lansarea ideilor şi
problemelor
acestora prin
intermediul unui
forum local

Identificarea
obiectivelor ce se
doresc atinse prin
intermediul întâlnirii
directe cu
cetăţenii prin
intermediul unui
forum local cu
desfăşurare
periodică.
Realizarea unui plan
pentru organizarea
forumului local, cu
precizarea fondurilor
necesare.
Lansarea ideii
forumului în presa
locală şi anunţarea
temelor forumului
Distribuirea de
chestionare pentru
identificarea
subiectelor de
discuţie venite din
partea comunităţii şi
colectarea opiniilor
cetăţenilor
Alegerea unei locaţii
pentru forum şi
organizarea
forumului.

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
Susţinerea şi
organizarea
anuală a
Forumului
comunităţii
Simeriene
Minim 40
reprezentanţi la
forum

Beneficiari

Instituţia
responsabilă

Parteneri

Durata
proiectului

Buget/Surse
de finanţare

Participanţii
la dezbateri

Primăria
oraşului
Simeria

ONG-uri

2007 - 2015

Total
General
estimativ:
2.000
Euro/anual

Primăria
oraşului
Simeria

Buget local
Fonduri
externe

Minim 300 de
chestionare
completate
Elaborarea
studiu nevoi ale
comunităţii
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V. BUGETUL STRATEGIEI
Nr. Domeniile de intervenţie:
crt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Buget General
estimativ (Euro)
2007 – 2015

economie şi mediul de afaceri
infrastructură
mediul înconjurător
social
educaţie, cultură şi sport
resurse umane
agricultură, dezvoltare rurală şi
pescuit
turism
viaţa asociativă, participare
cetăţenească
TOTAL GENERAL

Buget General
estimativ (Euro)
2007

5.816.635
23.902.018
6.902.626
2.751.841
14.450.000
3.420.000
5.850.000

1.207.200
3.365.392
611.500
204.000
1.065.000
380.000
50.000

12.800.000
18.000

320.000
2.000

69.009.102

4.205.092

VI. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Un comitet de monitorizare va fi creat pentru supravegherea implementării,
monitorizării şi evaluării strategiei. Comitetul de monitorizare va fi prezidat de Primarul
oraşului Simeria şi asistat de un secretariat permanent, responsabil de pregătirea
documentelor pentru discuţii în cadrul comitetului şi pentru redactarea agendei şi
minutelor reuniunilor acestuia.
Comitetul de monitorizare va reflecta principiul parteneriatului, incluzând
reprezentanţi ai primăriei oraşului Simeria şi al serviciilor publice, parteneri sociali,
agenţi economici şi organizaţii neguvernamentale care pot avea o contribuţie eficace la
implementarea strategiei.
Comitetul de monitorizare va fi creat nu mai târziu de 3 luni de la aprobarea
strategiei de către Consiliul local al oraşului Simeria. Comitetul de monitorizare se va
întruni de cel puţin două ori pe an.
Două evaluări intermediare vor fi realizate de evaluatori independenţi, contractaţi
de Primăria oraşului Simeria, în anii 2010 şi 2013 pentru a verifica relevanţa, eficienţa,
eficacitatea, utilitatea şi sustenabilitatea strategiei şi a oferi recomandări pentru
îmbunătăţirea acesteia şi lecţii pentru viitoarele intervenţii de acest gen.
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ANEXĂ

Imagini surprinse în timpul
lucrărilor
Comitetului de Dezvoltare Strategică
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