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SECȚIUNEA 1: CONTEXT STRATEGIC 

1.1. ROLUL STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ 

Strategia integrată de dezvoltare urbană reprezintă unul dintre principalele instrumente de 
planificare strategică aflate la dispoziția municipiilor, orașelor și zonelor metropolitane, urmărind 
utilizarea optimă și responsabilă a resurselor disponibile pentru a asigura o coeziune urbană și 
pentru a maximiza oportunitățile sustenabile de dezvoltare urbană. 

Pilonul central al unei Strategii Integrate (SIDU) îl reprezintă viziunea coerentă de dezvoltare - 
sprijinită de comunitate și factorii implicați în procesul de consultare - care transpune obiective 
strategice și tematici de dezvoltare în direcții de acțiune, prefigurând apoi un portofoliu concret de 
proiecte prioritare, cu mecanisme de implementare și surse de finanțare.  

Ca instrument de planificare, elaborarea SIDU are loc cu participarea reprezentanților 
administrației locale și cu contribuția activă a partenerilor sociali și economici locali, printr-un 
proces participativ de bună guvernanță care să asigure continuitatea viziunii de dezvoltare pe 
termen mediu și lung. 

Percepția generală cu privire la rolul unui document strategic la nivel urban este strâns legată de 
necesitatea atragerii fondurilor comunitare (în perspectiva cadrului financiar 2021-2027) și naționale 
(cu atât mai mult cu cât România urmează să implementeze prima Politică Urbană anul acesta) 
destinate dezvoltării urbane durabile. Cu toate acestea, scopul principal al unui SIDU trebuie să 
privească dincolo de identificarea unor surse de finanțare pentru proiecte locale, aspirând să 
definească locul și rolul ocupat de localitate în regiune în perspective de timp medii și lungi, având 
la bază un proces constructiv de întărire a planificării integrate. 

Conform unui studiu1 elaborat de Programul URBACT la nivelul a 205 orașe participante din Uniunea 
Europeană, cele șase aspecte ale dezvoltării urbane integrate sunt: 

1. Dezvoltarea urbană durabilă - acțiunile abordează toți cei trei piloni ai dezvoltării durabile în 
ceea ce privește obiectivele economice, sociale și de mediu; 

2. Integrarea sectorială - abordarea întregii game de politici și sectoare de activitate, inclusiv 
infrastructură, transport, ocupare, educație, spații verzi, locuințe, cultură, etc. 

3. Integrarea spațială locală - coerența acțiunilor în diferite locații din oraș și luarea în 
considerare a coerenței spațiale generale în interiorul și între locații și cartiere; 

4. Integrarea teritorială - coerența și complementaritatea acțiunilor și politicilor implementate 
de localitățile învecinate; 

5. Guvernare pe mai multe niveluri - acțiunile sunt planificate coerent la diferite niveluri de 
guvernanță, acoperind nivelurile locale (district, oraș), regionale și naționale; 

6. Implicarea părților interesate în implementare - întreaga gamă de părți interesate relevante 
sunt implicate în implementarea acțiunilor planificate. 

Date fiind circumstanțele în care localitățile urbane din Uniunea Europeană s-au regăsit în anul 2020 
– unde pandemia Covid-19 a provocat numeroase consecințe la nivel social, demografic și economic 
– sunt necesare soluții rapide și eficiente pentru atingerea obiectivelor unei economii competitive, 
durabile și favorabile incluziunii. Aceste priorități se sprijină reciproc și pot duce la obținerea unui 
nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială. 

Strategia integrată reprezintă un instrument indispensabil în vederea identificării problemelor cu 
care se confruntă orașul și înțelegerii contextului urban actual. Astfel, în cadrul SIDU, planificarea pe 
termen mediu a viziunii și obiectivelor sale vizează consolidarea tuturor aspectelor determinante de 

                                                           
1
 Studiu asupra Planurilor de Acțiune Integrate, URBACT, 2019. Sursa web: 

https://urbact.eu/sites/default/files/iapstudy-finalreport.pdf 
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dezvoltare urbană – cu integrare verticală-orizontală, analizând și diagnosticând următoarele 
domenii: 

● Profil socio-demografic 
● Profil economic 
● Profil spațial și funcțional 
● Infrastructura de transport și mobilitate 
● Echiparea tehnico-edilitară 
● Servicii publice 
● Mediu și schimbări climatice 
● Profil și capacitate administrativă 

După procesul amplu de consultare a tuturor factorilor interesați și de colectare a datelor pentru 
identificarea clară a contextului actual pentru toate dimensiunile specificate anterior, Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană stabilește viziunea și obiectivele strategice pentru un orizont de 
timp mediu și lung, determinând direcții de acțiune clare și portofoliul de proiecte alocate 
exercițiului financiar multianual. 

Desigur, considerând orizontul mare de timp atribuit viziunii și obiectivelor sale, procesul Strategiei 
de Dezvoltare Urbană nu se finalizează odată cu elaborarea propriu-zisă a documentului strategic, 
ci intră în faza de implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor. Principiul dimensiunii 
multianuale este esențial în implementarea unei SIDU, solicitând astfel autorităților locale să își 
gestioneze resursele pe un cadru ce se extinde pe durata mai multor exerciții financiare. 

Figura 1. Etapele definite ale SIDU  

 

Nu în ultimul rând, asumarea implementării strategiei integrate se efectuează printr-un proces 
participativ de dezvoltare locală, agregând interesele tuturor actorilor locali pentru a crea 
premisele unui avantaj competitiv față de alte unități administrativ-teritoriale. Asumarea publică a 
implementării direcțiilor de dezvoltare de către autoritățile locale generează un mediu stabil și 
predictibil atât pentru locuitori, cât și pentru potențialii investitori. Transparentizarea proceselor de 
implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor dispuse în strategie conduc la procesul 
participativ al factorilor interesați, un element esențial în dezvoltarea urbană sustenabilă. 
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1.2.  CONCEPTE CHEIE ȘI TENDINȚE INTERNAȚIONALE / REGIONALE / LOCALE 

Dezvoltarea durabilă a unei unități administrativ-teritoriale din România are loc într-un context în 
care aceasta trebuie să fie corelată în plan vertical cu planuri strategice constituite la nivel european, 
național, regional și județean. Astfel, unul dintre principalele elemente din procesul elaborării sale îl 
reprezintă flexibilitatea viziunii sale strategice, adresată în mod eficient pe planurile ierarhice 
superioare.  

Pentru a-și atinge obiectivele strategice pe termen mediu, municipalitățile trebuie să identifice 
oportunităților ce îi pot oferi o poziție competitivă pe piața globală, angajându-se în formularea 
unor politici de dezvoltare orientate către rezultat.  

Filosofia unei planificări strategice orientată către rezultat rezidă în capacitatea unităților 
administrativ-teritoriale de a identifica avantajele sale specifice, bazate pe cererea actorilor 
regionali și coroborate cu nevoile comunității sale.  În acest mod, proiectele-fanion ale 
municipalității pe termen mediu pot genera dezvoltarea urbană, utilizând combinații unice de 
produse și servicii urbane și rurale, incluzând infrastructura, facilitățile de educație și cercetare, 
mediul economic, turismul, calitatea vieții sau alți factori de atracție.  

În urma procesului de planificare, strategia de dezvoltare pornește de la profilarea teritoriului pe 
piața regională (identificând punctele tari, oportunitățile, problemele sau amenințările sale), de la o 
viziune unanim acceptată și propune politici sectoriale care să conducă la programe şi proiecte ce 
răspund acelei viziuni. Contextul strategic general de elaborare a pornește de la o integrare a 
problematicii acestuia (prezentată în cadrul analizei diagnostic) într-o radiografie teritorială, care vor 
răspunde priorităților de dezvoltare teritorială națională și ale Uniunii Europene. 

La nivel național, formularea prezentei strategii integrate de dezvoltare prezintă oportunitatea de a 
fi parte din proiectul pilot al primei Politici Urbane a României2, elaborată ca instrument de 
consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România. În 
acest sens, strategia va fi corelată cu agenda comună a autorităților publice de la nivel central, iar 
seturile sale de măsuri vor fi perfect integrate cu viziunea dezvoltării sustenabile la nivel național. 

 

Contextul internațional  

Contextul internațional este determinat de adoptarea de către ONU a Agendei 2030 pentru 
dezvoltare durabilă3, un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal 
şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile (economic, social şi 
de mediu), vizând în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.  

  

                                                           
2
 Politica Urbană este elaborată în cadrul unui proiect de asistență tehnică derulat de Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației și Banca Mondială în perioada septembrie 2019 – martie 2022. 
3
 Obiectivele pot fi consultate aici: https://sdgs.un.org/2030agenda 
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Figura 2. Obiectivele ONU pentru Dezvoltarea Durabilă 

 

  Sursa: Website ONU (tradus) 

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă reprezintă un set de ținte legate de dezvoltarea 
internațională pe viitor, care stabilesc direcții de acțiune în vederea eradicării sărăciei extreme, 
combaterii inegalităților şi a injustiției şi protejării planetei până în 2030, după cum urmează: 

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context; 

2. Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea 
unei agriculturi durabile; 

3. Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă; 

4. Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul 
vieţii pentru toţi; 

5. Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor; 

6. Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi; 

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi 
modern; 

8. Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării 
depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi; 

9. Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea 
inovaţiei; 

10. Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta; 

11. Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 
reziliente şi durabile;  

12. Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile; 

13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor; 

14. Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 
dezvoltare durabilă; 
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15. Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării 
solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate; 

16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 
justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate 
nivelurile; 

17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilă. 

 

Contextul european  

Contextul european este determinat de propunerea pentru Agenda Teritorială 2030, de Agenda 
Urbană pentru UE (Pactul de la Amsterdam, 2016), Inițiativa Urbană Europeană (2021-2027), 
Programul URBACT IV (2021-2027), și Politica de coeziune a UE 2021-2027. 

Agenda urbană pentru UE 

Agenda urbană pentru UE4 se concentrează, în mod special, pe trei piloni ai elaborării și 
implementării politicilor UE: 

1. O reglementare mai bună 
● Se concentrează pe o implementare mai eficientă și mai coerentă a politicilor, 

legislației și instrumentelor existente ale UE. Legislația UE ar trebui să fie concepută 
astfel încât să atingă obiectivele la costuri minime, fără a impune sarcini legislative 
inutile. 

2. O finanțare mai bună 
● Va contribui la identificarea, susținerea, integrarea și îmbunătățirea surselor 

tradiționale, inovatoare și ușor de utilizat pentru zonele urbane, la nivel instituțional 
relevant, inclusiv din fondurile europene structurale și de investiții (FESI) (în 
concordanță cu structurile juridice și instituționale deja existente) în vederea 
implementării eficiente a intervențiilor în zonele urbane. 

3. O cunoaștere mai bună 
● Va contribui la îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind problemele urbane și la 

schimbul de bune practici și cunoștințe. Datele de încredere sunt importante pentru 
portretizarea diversității structurilor și sarcinilor autorităților urbane, pentru 
elaborarea de politici urbane bazate pe dovezi, precum și pentru furnizarea de 
soluții adaptate la provocările majore. 

Inițiativa Urbană Europeană 

Inițiativa Urbană Europeană își propune să consolideze abordările integrate și participative la 
dezvoltarea urbană durabilă și să ofere o legătură mai puternică cu politicile relevante ale UE și, în 
special, cu investițiile în politica de coeziune, prin următoarele trei linii de acțiune5:  

● sprijin pentru consolidarea capacităților orașelor în conceperea politicilor și practicilor 
urbane durabile într-un mod integrat și participativ și îmbunătățirea proiectării și 
implementării strategiilor și planurilor de acțiune urbane durabile în orașe; 

                                                           
4
 https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/what-urban-agenda-eu 

5
 (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/20-03-2019-european-urban-initiative-

post-2020-the-commission-proposal, 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2019/explanatory-memo-
european-urban-initiative-post-2020-article-104-5-cpr-proposal-and-article-10-erdf-cf-proposal) 
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● sprijin pentru acțiunile inovatoare prin dezvoltarea de soluții inovatoare transferabile și 
scalabile la provocările urbane; 

● sprijin pentru cunoaștere, elaborarea de politici și comunicare. 

Programul de cooperare URBACT IV (2021-2027) 

URBACT este un program dedicat cooperării urbane interregionale, urmărind să consolideze 
eficiența Politicii de coeziune și astfel, promovarea schimbului de experiență, creșterea capacității și 
identificarea, transferul și valorificarea practicilor urbane durabile și integrate6. 

Viitorul program urmărește sprijinirea acțiunilor și completarea inițiativelor suplimentare prevăzute 
în propunerea de Regulament pentru Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și alte 
elemente, care sunt relevante pentru contextul urban european, în special Inițiativa Urbană 
Europeană, Agenda Urbană pentru UE, Acordul Verde al UE și revizuirea Cartei de la Leipzig 

Agenda teritorială a Uniunii Europene 2030  

Propunerea pentru Agenda Teritorială 2030 este un document strategic la nivel european care oferă 
un cadru de acțiune către coeziunea teritorială, aducând în același timp plus valoare printr-o 
abordare orientată spre implementare și creștere a vizibilității. Agenda teritorială propune șase 
priorități pentru dezvoltarea teritoriului european, și anume: 

● Europa echilibrată – dezvoltare teritorială mai echilibrată, utilizând diversitatea Europei 
● Regiuni funcționale – dezvoltare locală și regională și mai puține inegalități între teritorii  
● Integrare și dincolo de frontiere – trăind și muncind peste granițele naționale 
● Mediu sănătos – medii ecologice de viață mai bune și orașe și regiuni neutre din punct de 

vedere climatic 
● Economie circulară – economii locale puternice și durabile într-o lume globalizată 
● Conexiuni durabile – conectivitate digitală și fizică durabilă a teritoriilor 

Politica de coeziune a UE 2021-2027 

Versiunea modernizată a Politicii de coeziune a Uniunii Europene, principala politică de investiții la 
nivel european, acoperă domenii precum dezvoltarea urbană, mobilitatea, mediul și dezvoltarea 
rurală. Versiunea pentru perioada programatică 2021-2027 are la bază următoarele cinci priorități 
investiționale7: 

● O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii; 

● O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 
climatice; 

● O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

● O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 
sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; 

● O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 
nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

De asemenea, Politica de Coeziune are în vedere o abordare mai personalizată a dezvoltării 
regionale, prin simplificarea pachetului de reguli, un cadru bugetar mai flexibil, eliminarea 

                                                           
6
 (https://urbact.eu/files/orientations-urbact-post-2020) 

7
 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/ 
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obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor interregionale pentru inovare, precum și 
norme consolidate pentru cele mai performante investiții la nivel de UE.  

Tabel 1. Documente strategice sectoriale aplicabile la nivel european 

Sectorul Denumirea documentului strategic 

Dezvoltare urbană și 
teritorială 

Inițiativa Urbană Europeană (2021-2027) 
Programul URBACT (2021-2027) 
Declarația de la București – Către un cadru comun pentru dezvoltare 
urbană în Uniunea Europeană (2019) 
Noua Agendă Urbană (2016) 
Principalele propuneri ale Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027 în 
domeniul dezvoltării teritoriale și urbane 

Dezvoltare sustenabilă Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă 

Schimbări climatice 
Politica UE în domeniul schimbărilor climatice 
Programul pentru mediu și politici climatice LIFE (2021-2027) 

Protecția mediului Pactul ecologic european (European Green Deal) 

Dezvoltare economică 

Politica UE în domeniul IMM-urilor 
Programul InvestEU (2021-2027) 
Programul privind piața unică 
Investiții într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă. O strategie 
reînnoită privind politica industrială a UE 

Cultură 
O nouă agendă europeană pentru cultură 
Programul Europa Creativă (2021-2027) 

Turism Politica UE în domeniul turismului 

Cercetare-inovare 
O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare – șansa Europei 
de a-și modela viitorul – COM (2018) 306 final din 15.05.2018 
Program-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (2021- 2027) 

Incluziune socială Pilonul european al Drepturilor sociale 

Educație, tineret, sport 
Erasmus, programul de acțiune al Uniunii în domeniul educației, formării, 
tineretului și sportului (2021-2027) 

Guvernanță 
Bună guvernanță pentru politica de coeziune. Consolidarea capacității 
administrative 

Energie 
Politica UE în domeniul energiei până în 2030 
Politica UE în domeniul energiei până în 2050 
Rețeaua transeuropeană pentru energie (TEN-E) 

Digitalizare Programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027 

Transport 

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (2021-2027) 
CARTE ALBĂ Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al 
transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din 
punct de vedere al resurselor 
EUROPA ÎN MIȘCARE. Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată 
și curată (2018) 
Document de lucru: Cadrul UE pentru 2021-2030 privind politica de 
siguranță rutieră – Următorii pași spre ”Viziune Zero” 

Agricultură și dezvoltare 
rurală 

Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027 

Cooperare teritorială 

Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) pentru perioada 
2021-2027 
Programul Transnațional Dunărea 2021-2027 – în lucru (document de 
poziție) 

  Sursa: Politica Urbană a României 
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1.3. STRATEGII RELEVANTE LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL ȘI LOCAL 

Strategii relevante la nivel național 

Politica Urbană a României 

Politica Urbană reprezintă viziunea de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României. 
Ea va stabili o agendă comună a autorităților publice de la nivel central și local pentru îmbunătățirea 
cadrului de dezvoltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coerente și prin coordonarea și 
corelarea domeniilor sectoriale și a diferiților actori. 

Politica Urbană vizează următoarele direcții pe care autoritățile naționale le vor aborda, și anume: a) 
dezvoltare urbană verde și rezilientă; b) competitivă și productivă; c) echitabilă și incluzivă; d) orașe 
bine guvernate8. 

De asemenea, cinci „obiective prioritare” au apărut drept cele mai importante pentru realizarea 
efectivă obiectivelor de mai sus. Acestea au fost selectate luând în considerare aspecte precum 
efecte multiplicatoare, capacitatea de a genera co-beneficii și contribuția simultană la mai multe 
dintre cele patru obiective. Aceste cinci obiective prioritare sunt următoarele: 

● Obiectivul prioritar 1: Dezvoltarea teritorială durabilă  
● Obiectivul prioritar 2: Crearea de orașe inteligente locuibile și climatice prin îmbunătățirea 

infrastructurii verzi și albastre pentru a atenua și adapta la pericolele urbane 
● Obiectivul prioritar 3: Îmbunătățirea activității economice prin furnizarea de medii de viață 

de calitate, îmbunătățirea oportunităților de muncă și a locațiilor de afaceri bine deservite 
● Obiectivul prioritar 4: Îmbunătățirea condițiilor de viață, în special prin extinderea accesului 

la locuințe și servicii publice 
● Obiectivul prioritar 5: Îmbunătățirea capacității publice și a cooperării între jurisdicții și 

sectoare 

În acest sens, a fost identificată o paletă largă de obiective și măsuri asociate la nivel național, pentru 
a putea fi adaptate și utilizate de toate autoritățile locale pe măsură ce își vor actualiza strategiile 
integrate de dezvoltare urbană. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Național 

Strategia se coordonează la nivel de obiective și politici sectoriale cu Planul de Amenajare a 
Teritoriului Național - secțiunile: (I) Rețele de transport, (II) Apă, (III) Zone protejate, (IV) Rețeaua de 
localități (2014), (V) Zone de risc natural, (VI) Zone turistice. 

PATN reprezintă o bază de amenajare pentru programele sectoriale strategice, determinând scopul 
și prioritățile pentru dezvoltarea teritorială a țării în relație cu politicile UE. Deși acesta nu este încă 
în formă finală, autoritățile locale au responsabilitatea de a asigura pentru comunitățile lor o 
dezvoltare în armonie cu principiile și liniile directoare ale PATN, pe măsură ce secțiunile sunt 
elaborate. 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune și 
competitivitate teritorială, dezvoltare și egalitate de șanse pentru oameni 

Prin SDTR este stabilit cadrul strategic de fundamentare a dezvoltării teritoriale a României pe 
termen lung, necesar pentru sprijinirea și ghidarea procesului de dezvoltare teritorială la nivel 
național, cu scopul valorificării oportunităților și a nivelului de dezvoltare ale fiecărui teritoriu. 
Scenariul România Policentrică urmărește, în perspectiva anului 2035, dezvoltarea teritoriului 
național la nivelul unor nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice și de 
capitaluri (orașe mari/medii) și conectarea eficientă a acestor zone de dezvoltare cu teritoriile 

                                                           
8
 Sursa: Politica Urbană a României  
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europene. În cadrul Strategiei au fost identificate 5 obiective generale și mai multe obiective 
specifice aferente: 

● Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin 
sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband 

● Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor 
publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive 

● Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării 
teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane 

● Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate 
teritorială 

● Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială 

Strategii sectoriale naționale 

Tabel 2. Documente strategice sectoriale aplicabile la nivel național 

Sectorul Denumirea documentului strategic 

Dezvoltare metropolitană, 
urbană și locală 

Orașe Magnet – Migrație și navetism în România 
Orașe Competitive - Remodelarea economiei geografice a României 
Programul Național de Dezvoltare Locală I și II 
Criterii de prioritizare îmbunătățite pentru proiectele PNDL 

Dezvoltare sustenabilă 
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României – orizonturi 
2013-2020-2030 
Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung 

Schimbări climatice Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013-2020 (2023) 

Protecția mediului 
Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 (2023) și 
Planul Național privind Managementul Deșeurilor 

Dezvoltare economică 
Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 (2023) 
Strategia națională pentru export a României pentru perioada 2014-2020 
(2023) 

Cultură 
Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru 
perioada 2016-2022 

Turism 
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-
2026 
Strategia Națională de Dezvoltare a Ecoturismului în România 

Cercetare-inovare 
Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 
(2023) 

Incluziune socială și sănătate 

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-
2020 (2023) 
Strategia pentru Sănătate 2014-2020 (2023) 
Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția 
persoanelor vârstnice 2015-2020 (2023) 
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 (2023) 
Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 (2023) 
Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 
2014-2020 (2023) 
Strategia națională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilități” 2015-2020 (2023) 

Educație, tineret, sport 

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 (2023) 
Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții 
Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 (2023) 
Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023 
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Sectorul Denumirea documentului strategic 

Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 

Guvernanță 
Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (2023) 
Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020 (2023) 

Energie Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 

Digitalizare 
Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România (2023) 
Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii – NGN (Next Generation 
Network) 

Transport 
Master Plan General de Transport al României 
Strategia de transport intermodal în România 2020 (2023) 

Agricultură și dezvoltare 
rurală 

Strategia pentru Dezvoltarea Sectorului Agro-Alimentar pe termen mediu și 
lung (orizontul 2020-2030) 
Planul Strategic Național Multianual privind Acvacultură 

Cooperare teritorială - 

  Sursa: Politica Urbană a României 

Propunerile de arhitectură pentru Programele Operaționale 2021-2027 

Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 

Programul Operațional Tranziție Justă își propune să asigure trecerea către o economie neutră din 
punct de vedere climatic, într-un mod echitabil – care să mențină sau să crească numărul locurilor de 
muncă din aceste sectoare, bazându-se pe obiective care vizează sprijinirea diversificării economice 
a celor mai afectate teritorii, măsuri de recalificare și incluziune a muncitorilor și a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă. 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

Viziunea Programului Operațional Dezvoltare Durabilă este în concordanță cu obiectivul Uniunii 
Europene de conservare și îmbunătățire a calității mediului, bazându-se pe obiective care vizează 
asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute 
de gaze cu efect de seră și prin asigurarea utilizării eficiente a resurselor naturale. 

Prin PODD se urmărește finanțarea nevoilor de dezvoltare naționale din următoarele sectoare: 
adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor 
inteligente de energie, a soluțiilor de stocare a sistemului energetic; infrastructura de apă și apă 
uzată; economia circulară; conservarea biodiversității; calitatea aerului; decontaminarea siturilor 
poluate și managementul riscurilor. 

Programul Operațional Transport (POT) 

Viziunea Programului Operațional Transport pentru anul 2030 este de a moderniza și extinde 
infrastructura de transport de pe teritoriul României, în vederea îmbunătățirii conectivității cu restul 
țărilor din Uniunea Europeană concomitent cu regiunile de dezvoltare ale țării. 

Obiectivul general îl reprezintă recuperarea decalajelor de dezvoltare din domeniul infrastructurii de 
transport, concomitent cu aderarea la politicile europene de transport evidențiate prin Politica TEN-
T, Strategia Europa 2020, pachetul „Europa în mișcare” și Master Planul General de Transport al 
României. 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare propune măsuri în 
domeniile cercetării, dezvoltării și inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării, 
finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de ajutor de stat, 
după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național. 
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Programul Operațional Sănătate (POS) 

Programul Operațional Sănătate 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă 
o serie amplă de domenii, precum: medical, social, energie, CDI si TIC, obiectivul acestuia fiind de a 
contribui la strategiile elaborate în domeniile de resort, considerând astfel obiectivele și prioritățile 
specifice tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale, județene și locale. 

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Programul Operațional Educație și Ocupare prezintă o viziune integrată privind accesul la învățământ 
și accesul pe piața muncii, propunându-și să modernizeze instituțiile și serviciile oferite pieței muncii, 
să promoveze participarea echilibrată, după gen, pe piața muncii, să asigure echilibrul dintre viața 
profesională și cea personală, dar și să ducă la o mai bună adaptare a lucrătorilor la schimbările 
rapide de pe piața muncii. 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială are o importantă componentă socială, cu mai 
multe obiective, precum: creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, 
creșterea calității serviciilor sociale, reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile 
vulnerabile, creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile 
populației vulnerabile, creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile 
sociale ale comunității într-un mod participativ. 

De asemenea, POIDS se adresează unei categorii extinse de grupuri vulnerabile: persoane din mediul 
rural, familii monoparentale, persoane fără locuință, familii cu o situație materială precară, 
emigranți, persoane cu dizabilități, vârstnici, victime ale violenței domestice, etc. 

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 

Programul Operațional Asistență Tehnică are drept scop continuarea abordării din perioada 2014-
2020, respectiv finanțarea din POAT a măsurilor orizontale și a asistenței tehnice pentru programele 
operaționale gestionate de MFE care nu vor avea axă proprie de asistență tehnică, respectiv PODD, 
POCIDIF, POS, POIDS și POAT. Acest mecanism permite implementarea eficace a asistenței tehnice, 
în sensul în care elimină riscul de duplicare a funcțiilor de evaluare, monitorizare, verificare cereri de 
rambursare și achiziții pentru proiectele de asistență tehnică implementate.  

Strategii relevante la nivel regional 

Programul Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Vest 

Strategia9 POR Vest reflectă orientările politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 
2021-2027 și a fost elaborată luând în considerare nevoile și provocările existente la nivelul regiunii, 
precum si concluziile Raportului de țară din 2019 pentru România. 

Strategia prezintă 7 axe prioritare, anume:  

● Axa prioritară 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 
● Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată 

Axa prioritară 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 
● Axa prioritară 4 - O regiune accesibilă 
● Axa prioritară 5 - O regiune educată  
● Axa prioritară 6 - O regiune atractivă 
● Axa prioritară 7 - Asistență tehnică 

                                                           
9
 Documentul poate fi consultat aici: https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/09/POR-Vest_Draft-

1_30.09.2020.pdf 
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Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) al regiunii Sud-VEST Oltenia 2021-2027, aflat în consultare 
publică, reprezintă instrumentul de planificare strategică prin care regiunea își va promova 
interesele în domeniul economic și social10. 

PDR reprezintă atât o reflectare a nevoilor de dezvoltare a regiunii, în vederea reducerii cât mai 
rapide a decalajelor existente față de regiunile mai dezvoltate din UE, cât și un instrument de 
prioritare a investițiilor în regiune. Planul vizează să stabilească tipurile de investiții ce urmează să fie 
finanțate din viitoarele Programe Operaționale în concordanță cu prioritățile regiunii și obiectivele 
specifice. 

Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS3)  

Strategia de Specializare Inteligentă (RIS3) a regiunii Vest 2021-2027, aflată în consultare publică, are 
rolul de coordonare a politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în regiune pentru 
perioada 2021-202711. 

Elaborarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă reprezintă o precondiție pentru accesarea 
finanțărilor europene disponibile în cadrul Obiectivului de politică 1 „O Europă mai inteligentă” 
aferent noii Politici de Coeziune a UE și se bazează pe parteneriatul regional între ADR Vest și toți 
actorii cheie regionali. 

Contextul la nivelul județului Hunedoara 

Planul de amenajare a teritoriului județean Hunedoara  

Planul de amenajare a teritoriului județean Hunedoara, aflat în curs de actualizare12, va avea efecte 
asupra teritoriului administrativ al  județului și reprezintă expresia spațială a programului de 
dezvoltare socio-economică. Planul de amenajare a teritoriului este instrumentul principal pentru 
planificarea şi monitorizarea dezvoltării economice, a îmbunătăţirii cadrului de viaţă al populaţiei 
prin intervenţia în principalele domenii relevante în plan teritorial. 

Planul de amenajare a teritoriului zonal interorășenesc Deva Hunedoara Simeria 

Documentul13 elaborat în anul 2008 își propunea dezvoltarea regională între orașele Deva, 
Hunedoara și Simeria în planul mai multor dimensiuni strategice, precum: infrastructura de transport 
și energie, dezvoltarea mediului economic, turism, dezvoltare rurală, dezvoltarea resurselor umane 
și a serviciilor sociale, mediul înconjurător și dezvoltarea urbană. 

Tabel 3. Documente strategice sectoriale aplicabile la nivel județean 

Sectorul Denumirea documentului strategic 

Dezvoltare metropolitană, 
urbană și locală 

Planul de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014-2020 pentru 
pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții aferente 
exercițiului financiar 2014-2020 

Schimbări climatice 
Planul județean de menținere a calității aerului pentru Județul Hunedoara 
2019-2023 

Protecția mediului Planul de Investiții pe Termen Lung aferent proiectului Sistem integrat de 

                                                           
10

 Documentul poate fi consultat aici: https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/04/Analiza-socio-

economica-si-SWOT-PDR-Vest-2021-2027-prima-versiune.pdf  
11

 Documentul poate fi consultat aici: https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/09/RIS3_28-09-2020.pdf  
12

 Intenția de actualizare a documentului poate fi consultată aici: 

https://www.cjhunedoara.ro/documente/noutati/Anunt%20actualizare%20PATJ.pdf 
13

 Documentul poate fi consultat aici: 

https://www.cjhunedoara.ro/documente/urbanism/PATZI/Parte%20scrisa/parte%20scrisa%20vol%20III.pdf 
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Sectorul Denumirea documentului strategic 

Gestionare a Deșeurilor 

Dezvoltare economică 
Programul anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă pentru anul 2018 

Incluziune socială și sănătate 

Strategia județeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și 
adultului în dificultate, 2014-2020 
Strategia județeană Antidrog Hunedoara 2013-2020 
Planul de acțiuni al Direcției Generale de asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara pentru anul 2018 

Transport 

Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate 
Programul de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene 
pe anul 2018 
Planul de Mobilitate Durabila pentru realizarea proiectului de dezvoltare 
zonală „Linie verde autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – 
Vulcan – Lupeni – Uricani GREEN LINE Valea Jiului” 

Cooperare teritorială 
Programul de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean 
Hunedoara 2018 

 

Strategii relevante la nivel local 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Simeria 

Versiunea precedentă a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană orașului Simeria, realizată pentru 
perioada 2016-2020, avea drept viziune să devină „un oraș continuator al tradiției locale, în 
permanentă modernizare și perfecționare, activ cu și pentru fiecare cetățean al comunității”14. 

Cele 9 obiective strategice de dezvoltare durabilă propuse de Strategia de Dezvoltare Durabilă 2015-
2020 sunt: 

● Dezvoltarea antreprenoriatului şi atragerea investitorilor în oraşul Simeria 
● Creşterea calităţii vieţii în oraşul Simeria, acces facil la utilităţi şi mobilitate urbană 
● Crearea şi menţinerea unui mediu de viaţă sănătos 
● Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă socială şi sănătate la standarde europene 
● Furnizarea de servicii de calitate în educaţie, promovarea sportului și a patrimoniului cultural  
● Calificarea forţei de muncă şi facilitarea accesului pe piaţa muncii 
● Dezvoltarea agriculturii şi a pescuitului la standarde europene 
● Dezvoltarea infrastructurii de turism şi atragerea turistilor în oraşul Simeria 
● Implicarea activă a cetaţenilor în viaţa comunităţii 

Documentul reprezintă punctul de plecare pentru prezenta Strategie Integrată de Dezvoltare 
Urbană, care continuă sinergia de proiecte și obiective propuse anterior, completându-le cu viziunea 
strategică adaptată la realitățile globale pentru perioada 2021-2030. 

 

 

                                                           
14

 Documentul poate fi consultat aici: 

http://www.primariasimeria.ro/Documente/Primarie/SSDLP/SD%20Simeria%20cu%20anexe%20securizata%2
0minima.pdf 
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1.4. PROCESUL DE CONSULTARE / IMPLICAREA FACTORILOR INTERESAȚI 

Formularea strategiei integrate de dezvoltare urbană a este rezultatul unui proces participativ, care implică 
factorii de decizie, oamenii de afaceri, asociațiile și organizațiile non-guvernamentale, cetățenii, în vederea 

stabilirii unor direcții prioritare pentru dezvoltarea orașului în orizontul de timp 2021-2030. 

Creșterea transparenței și implicarea cetățenilor în luarea deciziilor publice este elementul de bază 
al unei bune guvernări, angajament asumat de către România prin semnarea Pactului pentru o 
guvernanță deschisă și o serie de documente legislative. Dincolo de obligativitatea informării 
cetățenilor cu privire la deciziile administrative, este necesară dezvoltarea unui culturi a dialogului și 
consultării cetățenilor, al căror rezultat să fie integrat în deciziile care privesc dezvoltarea 
comunității.  

De asemenea, participarea activă a cetățenilor la implementarea și monitorizarea direcțiilor de 
dezvoltare și obiectivelor prioritare pentru orașul lor este esențială pentru stabilirea unei relații de 
colaborare eficientă între administrație și cetățeni. Cu cât cetățenii sunt mai implicați în viața 
orașului lor, cu atât orașul devine mai atractiv, competitiv și dezvoltat. 

Asociația Internațională pentru Participarea Publică (IAPP) descrie trei niveluri de participare activă: 

· Implicarea publicului în elaborarea politicilor publice, un proces gestionat de autorități 
pentru a se asigura că opiniile diferitelor părți interesate sunt considerate, armonizate și 
integrate în produsul final. 

· Parteneriatele public-private, prin care instituția publică se angajează în colaborare și 
parteneriat cu diferiți actori din comunitate, în fiecare etapă a dezvoltării politicilor publice, 
de la identificarea și selectarea alternativelor, până la implementarea, monitorizarea și 
evaluarea acestora. 

· Delegarea responsabilităților legate de implementarea politicilor publice, unor grupuri 
interesate din comunitate, care primesc puterea, precum și responsabilitatea de a atinge 
obiectivele asupra cărora a fost convenit, contribuind la crearea unei comunități puternice. 

O comunitate implicată se construiește pe încredere. La nivel național, implicarea cetățenilor în 
deciziile administrative și gradul de informare cu privire la documentele strategice locale sunt 
reduse. În ceea ce privește gradul de informare al cetățenilor din Simeria cu privire la prevederile 
Planului Urbanistic General și al Strategiei de dezvoltare urbană, 94.2% dintre respondenții din 
Simeria au declarat că nu cunosc aceste prevederi (față de 86.6% la nivel național). 

Astfel, în cadrul procesului de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 
2021-2030 a fost acordată o importanță ridicată nivelului de implicare cetățenească și gradului de 
informare al cetățenilor. În acest scop, în procesul de elaborare a strategiei au fost aplicate o serie 
de instrumente participative, descrise în continuare, precum și un plan de comunicare (Secțiunea 
6.4.) care să asigure o bună informare și un nivel înalt și constant de implicare a cetățenilor în 
implementarea și monitorizarea acesteia. Instrumente de consultare și participare publică utilizate 
au fost: 

(1) Cercetare sociologică  

Instrumentele de cercetare au inclus Barometrul Urban privind Calitatea Vieții realizat de către 
Banca Mondială în perioada 1 iulie -15 august 2020, care a utilizat ancheta bazată pe chestionar 
ca metodă exclusivă de colectare a datelor (telefonic și față în față). Au fost avute în vedere și 
rezultatele  unui sondaj trimis prin e-mail către cele 319 de administrații locale din România, cu 
259 de răspunsuri (inclusiv orașul Simeria), în perioada februarie-martie 2020.  
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(2) Colectare de provocări și soluții (platforma Citadini.ro, Facebook) 

Acțiunile de implicare a părților interesate pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană au inclus și colectarea de provocări și soluții urbane din partea locuitorilor Orașului 
Simeria prin două platforme online dedicate Politicii Urbane a României (site-ul web citadini.ro și 
pagina de Facebook - Politica Urbană a României).  

(3) Consultările tematice au fost realizate cu actori ai societății civile, având ca scop validarea 
ipotezelor analizei-diagnostic, precum și identificarea problemelor și provocărilor la nivel 
sectorial și propunerea unor soluții sau idei de proiecte.   

Cercetarea sociologică  

Barometrul Urban privind Calitatea Vieții (2020) 

Barometrul Urban privind Calitatea Vieții realizat de către Banca Mondială în perioada 1 iulie -15 
august 2020 a oferit informații valoroase privind percepția locuitorilor asupra situației existente la 
nivelul orașului Simeria, precum și asupra direcțiilor strategice de dezvoltare. Eșantionul a inclus alte 
40 de localități urbane, ceea ce a permis o analiză comparativă a rezultatelor cu alte localități urbane 
similare ca dimensiune și rang. Principalele teme acoperite în sondaj au fost: satisfacția față de viața 
urbană, percepția privind calitatea mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice, percepția 
cetățenilor despre orașul lor, percepția privind situația personală, probleme și priorități de 
dezvoltare.  

Precizări metodologice: 

● Sondajul este reprezentativ la nivel național pentru mediul urban, cu o marjă de eroare 
statistică de +/-1% pentru un interval de încredere de 99%. Colectarea datelor s-a realizat în 
sistem mixt: telefonic și față în față.  

● Sondajul de opinie a avut un număr de 13.380 respondenți la nivel național, din tot atâtea 
gospodării; aceste gospodării totalizează 32.978 indivizi cu vârste de peste 15 ani. La nivelul 
unei gospodării a fost selectat un singur respondent. 

● La nivelul fiecărei localități au fost selectați, în funcție de categoria de dimensiune a 
localității, între 250 și 500 de respondenți. La nivelul orașului Simeria au fost selectați 250 de 
respondenți.  

● Selecția respondenților s-a realizat pe baza cotelor determinate de ponderea populației pe 
categorii de vârstă și gen, în conformitate cu prognozele demografice calculate de Institutul 
Național de Statistică pentru 1 ianuarie 2020.  

Rezultatele cercetării sociologice au contribuit la identificarea nevoilor specifice sectoriale și sunt 
prezentate pe larg în secțiunea Analiza situației actuale. Principalele trei probleme cu care, în opinia 
cetățenilor, orașul Simeria se confruntă sunt:  Locurile de muncă, Locuințele și Infrastructura 
rutieră.  

Figura 3. Care sunt principalele trei probleme cu care credeți că se confruntă orașul dvs.? 

 
Sursa: Barometrul Urban, 2020 
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De asemenea, respondenții au fost invitați să prioritizeze, pentru următorii 10 ani, următoarele cinci 
aspecte: condițiile de viață ale oamenilor, calitatea mediului, transport și conectivitate, mediul de 

afaceri, tehnologizare, inovare și buna administrare. La nivelul Orașului Simeria, ierarhia acestora 
se prezintă astfel:  

1. Mediul de afaceri, tehnologizare, inovare - 54% 
2. Condițiile de viață ale oamenilor -21% 
3. Buna administrare - 18% 
4. Transport și conectivitate - 3% 
5. Calitatea mediului - 4% 

Figura 4. Care dintre următoare cinci aspecte credeți ca este cea mai importantă în următorii 10 ani?  
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Sursa: Barometrul Urban, 2020 

Colectarea de provocări și soluții urbane (Facebook, Citadini.ro)  

Propuneri digitale – platforma Facebook 

Consultarea părților interesate a cuprins și plasarea unui ad prin intermediul paginii de Facebook 
Politica Urbană a României, instrument de consultare publică pentru elaborarea politicii urbane. Ad-
ul a fost setat pentru 30 de zile și a avut ca audiență persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 65+.  
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Profilul respondenților 

Pagina de Facebook Politica Urbană a României a fost lansată în mai 2020 și este deschisă publicului 
larg.  În prezent, platforma are o comunitate de peste 6.000 de urmăritori din toată România, cu o 
acoperire de peste 200.000 de persoane. 

Ad-ul a înregistrat 21,535 reach, a generat 936 link clicks și a fost targetat atât către tineri, cât și 
către persoanele cu vârsta peste 35 de ani. Procentul femeilor și al bărbaților care au interacționat 
cu postarea sunt asemănătoare,  diferența fiind de 4% în plus pentru persoanele de sex masculin.  

Rezultate 

Prin intermediul paginii de Facebook au fost primite 24 de propuneri de îmbunătățire a vieții 
locuitorilor. Datele adunate sunt prezentate în detaliu în secțiunea anexe, anexa 1, Tabel 13. 
Propuneri digitale primite pe Facebook. 

Consultarea a fost realizată cu ajutorul vizualului și mesajului de mai jos.  

Figura 5. Vizual și mesaj utilizat prin intermediul platformei Facebook 

 

 

Ce schimbare vrei în Simeria? 

Spune ce proiecte crezi că ar trebui implementate 
pentru a dezvolta orașul pentru oameni. Primăria 
orașului Simeria, împreună cu Ministerul Dezvoltării și 
Banca Mondială, pregătesc Strategia Integrată de 
Dezvoltare Urbană (SIDU) Simeria 2021-2030 și doresc 
să reflecte în strategie și proiecte propuse de 
comunitate. 

Headline: Propune soluții urbane pentru Simeria! 
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Tabel 4. Principalele provocări semnalate de către cetățeni pe Facebook  

Principalele provocări semnalate 

Calitatea locuirii  

Lipsa infrastructurii de bază și îmbunătățirea celei existente 

Îmbunătățirea calității vieții 

Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul nemotorizat și motorizat, parcări 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

Atragerea investitorilor și crearea mai multor locuri de muncă  

Dezvoltarea turismului 

Spații verzi și de agrement  

Accesarea fondurilor europene 

Dezvoltarea urbană să fie gândită la nivel metropolitan 

Concluziile propunerilor primite prin intermediul paginii de Facebook sunt expuse mai jos, în funcție 
de cele 4 obiective politice stabilite în cadrul politicii urbane (Oraș verde și rezilient, Oraș competitiv 
și productiv, Oraș just și incluziv, Oraș bine guvernat): 

● Oraș verde și rezilient. Provocările urbane primite pe Facebook au menționat necesitatea 
îmbunătățirii mobilității urbane prin sprijinirea infrastructurii pietonale, a ciclismului și a 
mașinilor, precum și prin construirea mai multor spații de parcare. Alt subiect menționat a 
fost necesitatea de a menține și extinde spațiile verzi.  

● Oraș competitiv și productiv. Principalele obiective ale orașului Simeria au reieșit a fi 
dezvoltarea turismului și dezvoltarea mai multor oportunități de a îți petrece timpul liber.  

● Oraș just și incluziv. Părțile interesate au subliniat necesitatea extinderii accesului la 
infrastructura de bază și la infrastructura socială, precum și accesul la locuri de muncă și 
îmbunătățirea infrastructurii de sănătate.   

● Oraș bine guvernat. Cetățenii au enunțat ca nevoi accesarea fondurilor europene și 
dezvoltarea urbană să fie realizată la nivelul zonei urbane funcționale.   

Propuneri digitale – platforma Citadini.ro 

Un alt instrument digital utilizat a fost citadini.ro, platforma de conectare și colaborare pentru 
specialiști și pasionați de dezvoltare urbană și regională din România, prin intermediul căreia, 
cetățenii pot trimite provocări urbane, precum și sugestii pentru a le aborda și pentru a îmbunătăți 
calitatea vieții urbane din țară. În ceea ce privește orașul Simeria, în cadrul platformei au fost 
colectate 8 propuneri. Datele adunate sunt prezentate separat, în secțiunea anexe, anexa 2, Tabel 
14. Propuneri digitale primite pe platforma citadini.ro. 

Profilul respondenților 

Platforma este dezvoltată pentru a încuraja accesul și contribuțiile, prin instrumentele furnizate, atât 
pentru actorii care lucrează în domenii relevante pentru dezvoltarea politicii urbane (factori de 
decizie, planificatori urbani, economiști, arhitecți etc.), cât și pentru cetățenii interesați de 
dezvoltarea orașului și grupuri de inițiativă care susțin proiecte urbane.  

Tabel 5. Principale provocări semnalate de către cetățeni pe citadini.ro  

Principalele provocări semnalate 

Extinderea infrastructurii de servicii publice 

Îmbunătățirea accesului la infrastructura socială 

Îmbunătățirea mobilității urbane 

Dezvoltarea economică  
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Rezultate 

● Orașe verzi și reziliente. Îmbunătățirea mobilității urbane și gestionarea deșeurilor au fost 
provocările urbane semnalate de către cetățeni.  

● Orașe juste și incluzive. Principalele provocări în atingerea acestui obiectiv au reieși a fi 
accesul la infrastructura de bază (alimentarea cu apă, gaz, canalizare etc) și lipsa accesului la 
infrastructura socială.  

(a) Consultări cu administrația locală, societatea civilă și experții în ceea ce privește prioritizarea 
pilonilor și obiectivelor de dezvoltare urbană  

Cei 4 piloni de dezvoltare urbană, stabiliți în cadrul primei Politici Urbane a României, au fost supuși  
unui proces de ierarhizare. Acest proces a fost realizat cu ajutorul unui instrument online, Survey 
Monkey, prin care părțile interesate (administrația locală, societatea civilă și experții) au prioritizat  
pilonii în funcție de nevoile orașului Simeria. Pe lângă această componentă, chestionarul a conținut 
și  
ierarhizarea obiectivelor fiecărui pilon. 

Figura 6. Pilonii și obiectivele de dezvoltare urbane ale unui oraș (Politica Urbană a României) 

 

În urma procesului de diseminare, care a cuprins atât componenta de email marketing, cât și de 
promovare pe canalele de social media, au fost înregistrate următoarele răspunsuri:  28 de 
răspunsuri oferite de administrația locală și peste 20 de răspunsuri primite de la societatea civilă. 

 

 

   Utilități și servicii la costuri 
accesibile 

Acces la locuințe convenabile 
ca preț 

Atragerea de noi locuitori 
Accesul facil al tuturor la 

servicii publice 
Implicarea societății civile și a 

cetățenilor în dezvoltarea 
urbană 

Eliminarea decalajului digital 

 

Consolidarea capacității 
administrative 

Reducerea birocrației și 
adaptarea serviciilor la nevoile 
cetățenilor 

Guvernanță participativă   
Coordonarea pe verticală și 

orizontală între administrații 
Stabilitate și eficiență bugetară 
Digitalizarea administrației 

publice 

 

Dezvoltarea și consolidarea de 
parteneriate 
Încurajarea inovației și a start-up-urilor 
Spații publice de calitate 

 

 
Reducerea poluării aerului 
Reziliență seismică  
Managementul deșeurilor în 

conformitate cu directivele europene 
Reducerea riscurilor urbane 
Neutralitate energetică 
Mobilitate urbană durabilă 

 

Oraș verde și 
rezilient 

 

Oraș 
competitiv și 

productiv 

 

Oraș just și 
incluziv 

 

Oraș bine 
guvernat 

 

 

Forță de muncă calificată 
Infrastructură publică de 
calitate 
Valorificarea terenurilor și 
clădirilor pentru investiții 
strategice 
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Rezultatele au fost luate în considerare de către administrația locală în cadrul procesului de 
stabilire a priorităților de dezvoltare ale orașului. 

Mesajul și vizualul de promovare al sondajului 
pentru stabilirea pilonilor și obiectivelor de 
dezvoltare urbană ale unui oraș 

 

Cum ar fi să îți poți alege viitorul în 5 minute? Intră 
aici (link) și spune-ne care sunt pentru tine 
prioritățile orașului Simeria! 

---------------------------------------------------------------- 

Scopul acestui chestionar este să sprijine cu 
identificarea principalelor obiective ale zonei 
urbane Simeria în perioada 2021-2030. Pentru a 
reflecta nevoile reale ale comunității, sunt necesare 

cât mai multe puncte de vedere de la nivel local, astfel, contribuția dumneavoastră este esențială. 

 
 

Rezultate ad de promovare al sondajului pentru stabilirea pilonilor și obiectivelor de dezvoltare 
urbană ale unui oraș 

 
Postarea a fost promovată pentru 15 zile și a înregistrat următoarele rezultate: 14.937 reach, 601 de  
click-uri, iar audiența către care a fost livrat este formată din 59% bărbați și 41% femei. Totodată, în  
ceea ce privește segmentul ce vârstă, ad-ul fost targetat atât către tinerii din Simeria, cât și pentru  
persoanele care înregistrează vârste peste 35 și locuiesc în oraș. 
 

Chestionar pentru identificarea proiectelor prioritare  

 
 

Cum ar fi să poți alege cum va arăta Simeria peste 9 
ani?   

Primăria orașului Simeria te invită să le transmiți 
care sunt pentru tine prioritățile orașului! 

Cum?  

Prin completarea următorului chestionar: 
https://cutt.ly/kcwBmnl 

 
 
 

Scopul acestui chestionar a fost să sprijine cu identificarea proiectelor prioritare ale zonei urbane 
Simeria în perioada 2021-2030. Acesta a fost promovat de către administrația locală prin propriile 
canale de comunicare, precum și prin intermediul paginii de Facebook Politica Urbană a României, 
adunând în total 497 de răspunsuri. Ca atare, și acest instrument a ajutat la colectarea nevoilor reale 
ale comunității, care dețin o pondere foarte importantă în cadrul procesului de selectare a 
proiectelor prioritare.  

https://cutt.ly/kcwBmnl
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Consultare publică înainte de publicarea ultimei variante a Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană a Zonei Urbane Simeria 2021-2030  

În data de 2 iulie, în Parcul de Afaceri din centrul orașului Simeria, Primăria Simeria a organizat o 
consultare cu părțile interesate înainte de publicarea ultimei versiuni a Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană. Scopul acestei consultări a fost prezentarea și comunicarea direcțiilor principale, 
precum  și adunarea părerilor tuturor grupurilor interesate. Ca urmare, evenimentul a fost organizat 
într-o sală de conferințe, în conformitate cu măsurile pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și au participat reprezentanți ai administrație 
locale, mediului de business local și ai societății civile. Totodată, prin intermediul platformei Webex 
au participat la dezbatere și  reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației și ai Băncii Mondiale.   

Evenimentul a fost promovat prin varii canale de comunicare ale administrației locale (site-ul 
Primăriei, 2 pagini de Facebook și invitații trimise via email). Participanților le-au fost puse la 
dispoziție o adresa de e-mail (management.proiecte@primariasimeria.ro) și un număr de telefon  
(0254 260005) pentru a confirma prezența la această dezbatere. 

 

 

 

Sursă: Site-ul Primăriei și Pagina de Facebook a Primarului 

O parte din consultare a fost transmisă live iar post-eveniment a fost publicat video-ul integral al 
evenimentului pe pagina de Facebook a Primăriei și pe pagina domnului primar. Cele două pagini au 
însumat peste 1400 de vizualizări în ceea ce privește video-ul, iar live-ul  a adunat 1000 de vizualizări.  
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Sursă: Pagina de Facebook Primăria Orașului Simeria 

Agenda evenimentului a prevăzut și  o secțiune de întrebări și răspunsuri, unde diferite părți 
interesate au luat cuvântul pentru a adresa întrebări referitoare la procesul de realizare a strategiei 
și pentru a semnala provocări și soluții urbane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Poze din timpul evenimentului 

 

 

 

 



UNITATEA SPAȚIALĂ DE ANALIZĂ 

Dinamicile demografice, spațiale și economice asociate orașelor ne indică o relație de 
interdependență între centrul urban și localitățile înconjurătoare, ca urmare a influenței polilor urbani 
asupra dinamicilor spațiale nu doar din interiorul limitelor unității administrativ teritoriale, dar și dincolo 
de acestea, în localitățile peri-urbane. Mai mult, aglomerările urbane sunt motoarele de creștere ale 
economiei, astfel este dinamicile studiate vor fi analizate nu doar în cadrul orașului Simeria, dar și în 
contextul învecinării cu orașului de municipiul, reședință de județ Deva și a învecinării cu orașele Călan, 
Hațeg, Geoagiu și Orăștie. De altfel, există studii și demersuri la nivel regional pentru a forma Conurbația 
CORVINA, ce ar cuprinde următoarele UAT-uri: Deva, Hunedoara, Simeria și Călan.1 

Pe lângă relațiile economice și de navetism ce se stabilesc dinspre Simeria spre Deva și alte orașe din 
zonă, s-au identificat relații de navetism între orașul Simeria și localitățile Băcia și Rapoltu Mare, de 
unde cel puțin 15% din locuitori fac naveta înspre oraș, și astfel conform metodologiei CE-OECD utilizată 
în propunerea de modificare a legii 351/2001, fac parte din zona urbană funcțională a acestuia. Având în 
vedere proximitatea lor, analiza spațială va cuprinde și localitățile Harău și Turdaș, ce se învecinează cu 
orașul Simeria la nord-vest și respectiv est. 

Figura 1. Orașul Simeria în raport cu Municipiul Deva, localitățile din ZUF Simeria și conurbația Corvina . 

 
Sursa: autorii. 

                                                           
1
 ADR Vest, Regiunea Vest: Dezvoltare Urbană 2014, Link: 

https://www.adrvest.ro/attach_files/Regiunea%20Vest%20-%20Dezvoltare%20urbana%20versiunea%202014.pdf  

https://www.adrvest.ro/attach_files/Regiunea%20Vest%20-%20Dezvoltare%20urbana%20versiunea%202014.pdf


Figura 2. Amplasarea Simeriei în raport cu celelalte orașe din Județul Hunedoara.  

 

Sursa: autorii. 
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PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

STRUCTURA DEMOGRAFICĂ 

Numărul și dinamica populației 

Populația ce are domiciliul în orașul Simeria era la 1 Ianuarie 2020 de 13.604 de locuitori, conform 
celor mai recente date puse la dispoziție de INS, însumând 3% din populația totală a județului. 
Datorită poziției orașului în cadrul unei aglomerări urbane – Conurbația Corvina, este relevantă 
comparația cu celelalte orașe componente, dar și analizarea datelor din comunele învecinate, în 
special Băcia și Rapoltu Mare, care au fost determinate ca zona urbană funcțională a orașului 
Simeria, conform metodologiei CE-OECD.    

Figura 1. Populația cu domiciliul, la nivel de UAT, la 1 ianuarie 2020.

 

Sursa: autorii, INS Tempo – prelucrare și vizualizare date proprie. 
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Orașul Simeria este al doilea cel mai populat oraș de rang III din județul Hunedoara, după orașul 
Petrila (23.998 de locuitori), dar reprezintă doar 6,6% din totalul populației aglomerării urbane. Cea 
mai mare pondere o are municipiul Hunedoara cu 35% (71.640 de locuitori), urmat de municipiul 
Deva cu 33,5% (68.643 de locuitori) și municipiul Orăștie cu 10,6% (21.807 de locuitori).  

Figura 2. Ponderea populației în aglomerarea urbană.  

 

Sursa: Politica Urbană a României 

Populației cu domiciliul în orașele componente aglomerării urbane au înregistrat o scădere 
constantă în intervalul 1992-2020, de la 235.864 la 204.793 de locuitori, regiunea fiind una din 
regiunile tării ce au înregistrat cel mai accentuat declin demografic, datorită tranziției economice 
dificile a acestor orașe industriale și miniere.    

Figura 3. Dinamica populației cu domiciliul în intervalul 2000-2020.    

 

Sursa: autorii, INS Tempo – prelucrare și vizualizare date proprie. 
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Față de anul 2010, populația cu domiciliul în orașul Simeria a scăzut cu 5,9%, în timp ce orașele din 
aglomerare urbană au scăzut cu o medie de 6,8%, localitățile Rapoltu Mare și Bacia (ZUF) au scăzut 
cu 4,7%, dar împreuna cu localitățile Turdaș și Harău, împreună cu care formează inelul peri-urban al 
Simeriei, au înregistrat o creștere de 2,5% - localitatea Harău a crescut cu 7% iar Turdaș cu 2,9%. 
Declinul demografic de la nivelul județului este de 8,1%, mai accentuat față de cel înregistrat în 
orașul Simeria, dar și în celelalte localități și orașe analizate, cu excepția municipiului Hunedoara, 
unde populația a scăzut cu -8,7%.    

Figura 4. Dinamica populației cu domiciliul în intervalul 2010 – 2020. 

 

Sursa: autorii, INS Tempo – prelucrare și vizualizare date proprie. 
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Totodată populația rezidentă sau stabilă, înregistrată în urma recensămintelor din 2002 și 2011, a 
scăzut cu 9,6% în Simeria și cu 13,1% în orașele din aglomerarea urbană. In acest interval, declinul 
demografic din orașul Simeria a fost mai mic față de cel din toate celelalte orașe învecinate, cea mai 
semnificativă scădere fiind înregistrată în Hunedoara (-15,1%) și Orăștie (-14,1%). La nivel 
localităților învecinate Simeriei se observă o creștere demografică în Harău (5.1%), Turdaș (2,9%) și 
Băcia (1,6%), localitatea Rapoltu Mare fiind singura cu declin demografic (-5,1%).   

Figura 5. Dinamica populației cu reședința în intervalul 2002 – 2011.  

 

Sursa: autorii, INS Tempo – prelucrare și vizualizare date proprie. 
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Structura populației  

Structura pe sexe a populației cu domiciliul în orașul Simeria, la 1 ianuarie 2020, indică o populație 
de sex masculin de 6.680 de persoane, reprezentând 49,1% din total și o populație de sex feminin de 
6.924 de persoane, reprezentând 50,9% din total – ponderea este egală cu cea din anul 2010. La 
nivel național se înregistrează o pondere ușor mai mare a populației masculine, de 49,6%, însă 
balanța este mai echilibrată în orașul Simeria și în comunele învecinate, față de celelalte orașe din 
aglomerarea urbană, cea mai mare diferență fiind înregistrată în municipiul Deva (6%) și orașul 
Hațeg (5.4%).  

Figura 6. Structura pe sexe în localitățile din aglomerarea urbană. . 

 

Sursa: INS Tempo online – prelucrare date. 

Structura pe grupe mari de vârstă a populației cu domiciliul în orașul Simeria indică o pondere a 
populației active de 67,5%, mai mică față de media aglomerării urbane, media județeană, regională 
dar și națională. Totodată, orașul Simeria înregistrează cea mai mare pondere a populației de peste 
65 de ani, cu 3% mai mult față de media națională și o pondere a populației tinere de 12,7%, mai 
mică față de media națională, dar peste media județeană de 8,3%.  
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Figura 7. Structura pe grupe mari de vârstă, analiza comparativă. 

 

Sursa: INS Tempo online – prelucrare date. 

Comparativ cu celelalte orașe din aglomerarea urbană, orașul Simeria are a doua cea mai mică 
pondere a populației tinere, după Deva și cel mai mare procent al populației vârstnice, la egalitate cu 
orașul Geoagiu. Totodată, două din localitățile rurale din vecinătatea orașului, Harău și Rapoltu 
Mare, au o populație de peste 65 de ani de 20,4% și respectiv 22%, dar toate cu excepția comunei 
Băcia au o pondere a populației tinere ușor mai mare față de cea a Simeriei.  

Figura 8. Ponderea populației pe grupe mari de vârstă la 1 ianuarie 2020.  

  

Sursa: INS Tempo online – prelucrare date. 

Figura 9. Piramida vârstelor populației cu domiciliul în Simeria și ZUF Simeria, în anul 2020. 
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Sursa: INS Tempo online – prelucrare date. 

Piramida vârstelor populației, reprezentând distribuția populației în funcție de sex și categorie de 
vârstă, reflectă atât evoluția populației ca urmare a deciziilor politice și dinamicilor sociale din 
ultimele decenii dar indică și proiecții pentru viitor. Astfel la nivelul orașului Simeria se identifică 
următoarele dinamici: 

- Cei mai mulți locuitori au între 30 și 54 de ani, generațiile născute înainte de 1989, din care 
se evidențiază grupa de vârstă 45-49 ca fiind cea mai numeroasă, urmată de grupa de 
vârstă 50-54, mai exact contingentul de populație născut începând cu 1970, reflectând astfel 
politica pro-natalitate a regimului comunist și efectele Decretului nr. 770 / 1966, care 
interzicea întreruperea de sarcină – generația „decrețeilor”. 

- O populație tânără mai redusă față de cea adultă, marcată de o scădere bruscă a grupei de 
vârstă 25-29 de ani, cea născută imediat după 1989, iar contingentul grupelor următoare a 
continuat să scadă în decadele următoare, ca urmare a scăderii natalității după 1990 și al 
declinului economic din anii ’90, cu excepția unei ușoare creșteri în cadrul grupei 10-14 ani. 

Contingentul mai mare de populație cu vârsta între 40 și 64 de ani față de cel al grupei de vârstă 0-14 
ani, va duce în anii următori la accentuarea dependenței demografice și la îmbătrânirea populației 
active, crescând astfel presiunea asupra populației active și deficitul de forță de muncă, atrăgând 
după sine probleme de natură economică și socială.   

Durata medie a vieții a persoanelor cu domiciliul în județul Hunedoara era în 2019 de 75,4 ani, ușor 
mai mică față de media regională de 75,91 de ani, dar și de media națională, de 75,99 ani. Media 
județeană s-a situate constant cu sub media regional și cea națională, însă a crescut treptat de la 
68,08 de ani în 1990, la 69,48 în 2000 și apoi la 73,43 în 2010.  

Totodată, vârsta medie a populației cu domiciliul din județul Hunedoara era la 1 ianuarie 2020, de 
43,8 ani, cu 1.9 ani mai mare față de media națională și cu 1.2 mai mare față de media regională. 



8 

Vârsta media a populației de sex feminine din județ este de 45,2 ani – față de 43,4 ani la nivel 
național, iar cea a populației de sex masculine este de 42,2 ani – față de 40,3 ani la nivel național. 
Diferența între media națională și cea județeană este mai mica în mediul urban față de cel rural, 
acolo unde vârsta media ajunge la 47,9 ani în rândul populației feminine (față de 42,7 ani) și cea 
masculină la 44,3 ani (față de 39,7 ani).    

Tabel 1. Structura populației pe grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020.  

 

Grupa 
0-14 
 ani 

Grupa 
15-64 

ani 

Grupa 
65+  
ani 

Indicele de 
îmbătrânire 

demografică1 

Raportul de 
dependență 

demografică2 

Rata de 
înlocuire a 
forței de 
muncă3 

Simeria 12,7% 67,5% 19,8% 1561؉ 482؉ 564؉ 
Deva 12,6% 68% 19,3% 1532؉ 470؉ 557؉ 

Hunedoara 12,8% 69,2% 18% 1406؉ 447؉ 557؉ 

Orăștie 13,3% 70,4% 16,3% 1219؉ 421؉ 569؉ 
Călan 13% 70,4% 16,5% 1269؉ 419؉ 555؉ 

Geoagiu 13,8% 66,4% 19,8% 1431؉ 507؉ 626؉ 
Hațeg 14% 67,6% 18,4% 1318؉ 479؉ 620؉ 

Rapoltu Mare* 14% 64% 22% 1575؉ 563؉ 656% 
Băcia* 12,4% 67,5% 19,8% 1576؉ 468؉ 545؉ 

Sursa: INS Tempo – prelucrare date.  

Dinamica structurii populației de grupe mari de vârstă ne indică o scădere a populației active (15-64 
ani) din orașul Simeria cu 10,14% față de anul 2000 (1.037 de persoane) și o scădere a populației 
tinere cu 43,7%, față de 1992, de la 3066 de persoane la 1.727 de persoane. Totodată populația de 
peste 65 de ani a crescut cu 60,7%, de la 1.679 până la 2.696 de persoane. Scăderea populației 
adulte și a celei tinere a fost mai accentuată în cadrul aglomerării urbane din jurul Simeria, populația 
cu vârsta între 15 și 64 de ani scăzând cu 17,1% față de 2000, iar cea tânără cu 49,5% față de anul 
1992, în timp ce populația de peste 65 de ani a crescut cu 128,4% față de 1992, de la 16.478 la 
37.637 de persoane.    

Figura 10. Structura și dinamica populației pe grupe mari de vârstă în Simeria  

 

Sursa: INS Tempo online – prelucrare date. 

                                                           
1 Indicele de îmbătrânire demografică se calculeară prin raportul numărului de persoane vârstnice la 100 de copii. 
2
 Raportul de dependență demografică se calculează prin raportul numărului de persoane dependente la 100 de persoane adulte.   

3
 Rata de înlocuire a forței de muncă se calculează prin raportul dintre numărul de copii la 1/3 din numărul populației adulte. (Sursa: INS) 
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Figura 11. Structura și dinamica populației pe grupe mari de vârstă în aglomerarea urbana din jurul Simeriei  

 

Sursa: INS Tempo online – prelucrare date. 

Fenomenul de îmbătrânire a populației este un fenomen mondial ce ridică probleme economice și 
sociale, cauzat în principal de scăderea natalității, creșterea migrației internaționale dar și de 
creșterea speranței de viață. La nivelul Uniunii Europene, raportul dintre ponderea tinerilor și cea a 
vârstnicilor s-a schimbat în favoarea celor din urmă în anul 2005, atunci când populația tânără avea o 
pondere de 16,3% iar cea vârstnică de 16,6%, în timp ce în România inversarea s-a produs mai târziu, 
în anul 2009.4 O situație aparte României, ale cărei consecințe vor începe să fie vizibile în următoarea 
decadă, este generația „decrețeilor”, născuți în urma politicilor pro-natalitate din perioada socialistă 
ce reprezintă cel mai generos contingent de populație, ce urmează să atingă vârsta de pensionare și 
va trebui să fie susținută financiar de contingentul actual al populației tinere, semnificativ mai redus.   

                                                           
4
 Institutul Național de Statistică. Tendințe Sociale. 2019 
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Indicele de îmbătrânire demografică din orașul Simeria, de 156,1% este mai mare față de cel al 
aglomerării urbane, de 139% dar și de cel înregistrat la nivel național, de 115,6%. Asta înseamnă că 
la nivelul Simeriei exista 156,1 persoane vârstnice la fiecare 100 de copii. Simeria, împreună cu 
localitățile din zona sa urbană funcțională (Băcia și Rapoltu Mare) au cel mai mare indice din 
localitățile studiate, urmate de municipiul Deva (153,2%), în timp ce localitatea Turdaș este singura 
unde raportul dintre tineri și vârstnici este pozitiv, cu un indice de 88,8%.  

Figura 12. Indicele de îmbătrânire demografică în Simeria și aglomerarea urbană.  

 

Sursa: autorii, INS Tempo – prelucrare și vizualizare date proprie. 
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Raportul de dependență demografică din orașul Simeria, calculat prin raportul numărului de 
persoane vârstnice și tinere la 100 de persoane adulte, este mai mare față de media națională, 
conform datelor privind populația cu domiciliul la 1 ianuarie 2020, când în oraș existau  48,2 
persoane dependente la 100 de persoane adulte, în timp ce la nivel național 100 de persoane adulte 
trebuie să susțină din punct de vedere financiar aproximativ 46 de tineri și vârstnici. Media 
înregistrată la nivelul aglomerării urbane este de egal cu media națională, cele mai mici valori fiind 
înregistrate în orașul Călan și municipiul Deva.    

Figura 13. Raportul de dependență demografică în Simeria și aglomerarea urbană. 

 

Sursa: autorii, INS Tempo – prelucrare și vizualizare date proprie. 
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Rata de înlocuire a forței de muncă în orașul Simeria este de 56,4%, sub media națională de 64,1% 
dar și sub media aglomerării urbane, de 57,8%. Acesta este calculată prin raportarea efectivului 
populației tinere la o treime din persoanele în vârstă de 15-64 de ani. Astfel la nivelul orașului 
Simeria, peste 15 ani, la 100 de persoane active ce vor ieși din câmpul muncii, vor intra aproximativ 
56,4 de persoane tinere, ceea ce va produce un deficit de 43,6 persoane. În orașele aglomerării 
urbane, Deva și Hunedoara au cea mai mică rată de înlocuire a forței de muncă, în timp ce orașele 
Geoagiu și Hațeg au o rată apropiată de media națională. Localitățile rurale învecinate, au o rată mai 
mare decât cea din Simeria, cu excepția comunei Băcia (54,5%) dar se remarcă și comuna Turdaș cu 
cea mai mare rată de înlocuire, de 75,8%.    

Figura 14. Rata de înlocuire a forței de muncă în Simeria și aglomerarea urbană. 

 Sursa: autorii, INS Tempo – prelucrare și vizualizare date proprie. 
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Structura etnică a populației, determinată doar în cadrul recensămintelor, pe bază de 
autodeclarare, indica faptul ca în 2011, 89,7% din locuitorii orașului Simeria și 84,9% din locuitorii 
aglomerării urbane erau de etnie română, 2,5% și respectiv 4,8% erau de etnie maghiară, iar 1,3% și 
respectiv 2% de etnie romă. Cel mai mare procent al populației maghiare este în municipiul Deva 
(7,2%) iar cel mai mare procent al populației rome din cadrul orașelor din aglomerare în Geoagiu 
(8,6%). Din localitățile învecinate Simeriei, se remarcă o comunitate romă mai semnificativă în 
comuna Turdaș (19,9%) dar și comunități maghiare în Băcia și Harău de 4,3% și respectiv 5,9%.   
 

Structura confesională a populației, de asemenea determinată doar în cadrul recensămintelor, pe 
bază de autodeclarare, indica în 2011 faptul că din totalul populației orașului Simeria, 80,9% erau de 
religie Ortodoxă, urmati de 5,76% de religie penticostală, 1,7% romano-catolică, 1,5% reformată și 
1,3% baptistă. În cadrul aglomerării urbane, ponderea populației ortodoxe este de 77,9%, urmat de 
populația de religie romano-catolică (4,4,%), religia penticostală (3,5%), și cea reformată (2,1%).   
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MIȘCAREA NATURALĂ ȘI MIGRATORIE A POPULAȚIEI 

Mișcarea naturală și migratorie a populației din România în context european 

La nivelul Uniunii Europene, în anul 2018, România se afla în grupa țărilor cu cele mai slabe 
performanțe de mișcare naturală a statelor membre, alături de Bulgaria, Italia, Grecia și 
Portugalia. De altfel, mișcarea naturală a populației din România este într-o foarte mare măsură 
asemănătoare cu cea a Bulgariei, prin nivelul ridicat al mortalității infantile, de aproximativ 6‰, 
comparativ cu 3,5‰ media europeană. De asemenea, România și Bulgaria au cele mai mici niveluri 
de speranță de viață la naștere, 74 de ani, în timp ce media U.E. este de 81 ani. Rata dependenței 
pentru vârstnici este de 27,5.%, sub media UE de 30,5%. 

La nivel european, dintre fostele țări comuniste din Europa de Est, Polonia, Slovacia și Cehia întâlnesc 
o mișcare naturală a populației bună. 

Figura 15. Grupări de similitudine între țările din UE sub aspectul performanțelor de mișcare naturală, 2018 

 

Sursa: Politica Urbană a României 
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Tabel 2. Performanțele de mișcare naturală și vârstă în Uniunea Europeană, 2018 
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Grupuri de 
țări 

Rata 
mortalității 

infantile 
(RINF) 2018 

Rata sporului 
natural  

(RSN)2018 

Rata 
dependenței 

pentru vârstnici  
(RDV)2018 

Indicele de 
îmbătrânire 
(IBAT) 2018 

Indicele 
performanțelor  de 
mișcare naturală și 
vârstă (IPMN) 2018 

C
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Irlanda 2,9 6,2 21,2 66,4 153,5 

P
e

rf
o

rm
an

țe
 m

ax
im

e
 în

 

m
iș

ca
re

a 
n
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lă

 

Suedia 2,0 2,3 31,7 111,8 39,4 

Estonia 1,6 -1,0 30,6 120,1 31,5 

Austria 2,7 0,2 27,9 129,4 31,4 

Slovenia 1,7 -0,4 29,6 129,2 31,7 

Cehia 2,6 0,1 29,6 122,1 30,7 

Spania 2,7 -1,2 29,2 128,4 24,4 

Îm
b

ăt
râ

n
ir

e
 r

ed
u

să
 Marea 

Britanie 
3,9 1,8 28,6 101,9 34,9 

Olanda 3,5 0,9 29,0 117,2 29,3 

Danemarca 3,7 1,1 30,1 116,2 25,4 

Belgia 3,8 0,7 29,1 110,2 28,3 

Franța 3,8 2,2 31,7 108,7 25,0 

RDV 
redusă 

Polonia 3,8 -0,7 25,3 112,3 32,0 

Slovacia 5,0 0,6 22,5 99,4 29,6 

  

    
 

      

Declin 
prin 

mișcare 
naturală 

Ungaria 3,3 -3,9 28,5 130,2 14,3 

Croația 4,2 -3,9 30,7 138,9 7,2 

Lituania 3,4 -4,1 30,1 130,9 11,4 

Letonia 3,2 -4,9 31,4 127,4 9,5 

Îm
b

ăt
râ

n
ir

e
 m

ax
im

ă
 

Finlanda 2,1 -1,3 34,2 132,4 13,6 

Germania 3,2 -2,0 32,8 158,5 6,5 

Portugalia 3,3 -2,5 33,3 155,4 6,0 

Grecia 3,5 -3,2 34,1 151,3 5,0 

Italia 2,8 -3,2 35,2 168,9 2,7 

R
IN F 

m
ax

im
ă 

România 6,0 -3,1 27,5 116,3 4,3 
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performanțelor  de 
mișcare naturală și 
vârstă (IPMN) 2018 

Bulgaria 5,8 -6,6 32,5 147,5 0,9 

 

Sursa: Politica Urbană a României 

În ceea ce privește mișcarea migratorie a populației, România se află în topul statelor membre U.E. 
care au pierdut cel mai mare număr de locuitori, mai exact 3,8 milioane de locuitori în anii 1990 și 
2019. Astfel, în 2018, la nivelul Uniunii, întâlnim cel mai mare deficit migratoriu (în cifre absolute) și 
al doilea cel mai mare deficit, în termeni relativi (pe primul loc este Croația).  

În prezent, între trei și cinci milioane de români trăiesc în altă țară. Principalele țări de destinație 
ale cetățenilor români emigranți sunt Spania, Franța, Italia, Germania, Regatul Unit, unde pot fi 
întâlnite mari comunități de români.  

Conform Barometrului Urban, realizat în cadrul elaborării Politicii Urbana a României, 11% din 
populația intervievată a declarat că intenționează să migreze (intern sau extern) pentru o perioadă 
mai mare de doi ani. Cea mai mare pondere la nivel de reședințe de județ a fost înregistrată în 
Alexandria (20%), iar cea mai scăzută în Constanța (4%). 

Figura 16. Intenția de migrare (intern sau extern) în următorul an 

În următorul an intenționați să plecați din localitatea dvs. 
pentru o perioadă mai mare de doi ani? Dacă „DA”, unde? 

 
 

Sursa: Politica Urbana a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

În ceea ce privește prezența imigranților, rezultatele Barometrului arată că 73% din populația urbană 
este de acord cu afirmația „prezența străinilor este benefică pentru orașul meu”. Alte rezultate 
semnificative:  

 În orașele cu populație între 50.000 - 500.000 locuitori se înregistrează valori ale acordului 

semnificativ mai ridicate (80% în medie). În orașele sub 30.000 locuitori a fost înregistrat un 

nivel de acord mediu de 62%. Municipiul București se poziționează sub valoarea medie (68% 

acord). 

 Regiunile Centru (84% acord) și Sud-Est (80% acord) se poziționează pe primele locuri în 

distribuția la nivel regional. Sud-Muntenia ocupă ultimul loc (62% acord). 
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 Persoanele cu vârste între 18 și 24 ani tind să fie în mai mare măsură de acord cu afirmația 

(76%) decât persoanele cu vârste peste 65 ani (69%). 

 Persoanele cu studii superioare, active, cu venituri peste medie, tind să fie în mai mare 

măsură de acord cu afirmația. La polul opus, valori ale acordului s-au înregistrat în rândul 

persoanelor cu studii inferioare, inactive și venituri sub medie. 

De asemenea, 70% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „străinii care locuiesc în orașul meu 

sunt bine integrați”. Alte rezultate semnificative: 

 Orașele turistice tind să înregistreze un nivel al acordului mai ridicat decât restul centrelor 

urbane. 

 În centrele urbane cu populație peste 50.000 de locuitori se înregistrează valori ale acordului 

de peste 75%, cu excepția Bucureștiului, cu o medie de 64%. 

 La nivel regional pe primele locuri se poziționează Centru (79% acord) și Sud- Est (78%), iar 

pe ultimele două locuri Vest (62% acord) și Sud-Muntenia (62% acord). 

 Persoanele tinere (18-24 ani) cu studii universitare și venituri peste medie tind să 

înregistreze un grad mai ridicat de acord (peste 75%) decât restul populației. 

Mișcarea naturală a populației zonei urbane funcționale Simeria 

Mișcarea naturală a populației reprezintă raportul dintre numărul de născuți și numărul de decese 
dintr-un an calendaristic. Astfel, analiza mișcării naturale a Simeriei și Zonei Urbane Funcționale 
Simeria pornește de la situația la nivelul teritorial al numărului de copii născuți și al numărului de 
decese.  

Natalitatea 

Ultimele date puse la dispoziție de INS arată că în 2019, în Simeria, numărul născuților-vii a fost 96, 
ceea ce înseamnă aproximativ 3% din totalul județului (3070 născuți-vii). La nivelul zonei urbane 
funcționale, numărul a fost de 116 (aproximativ 3,7% din total), în timp ce la nivelul conurbației 
Corvina de 1092 (aproximativ 36%). Comunele Băcia și Rapoltu Mare au înregistrat un număr egal de 
născuți-vii în 2019, adică 10 de fiecare.  

În perioada 2010-2019, numărul născuților-vii a scăzut atât la nivel local, cât și la nivel metropolitan. 
Orașul Simeria a înregistrat o scădere de 15% de la începutul perioadei de referință (113 născuți) la 
sfârșitul acesteia (96 născuți). La nivelul zonei funcționale, scăderea a fost de 20%, de la 146 născuți-
vii în 2010, la 116 în 2019. Localitățile Băcia și Rapoltu Mare au înregistrat, de asemenea, scăderi în 
acest sens. Dinamica numărului de născuți vii, în perioada 2010-2019, la nivelul localităților 
componente ZUF Simeria și conurbației Corvina este prezentată în tabelul de mai jos.  

Tabel 3. Dinamica numărului de născuți-vii în perioada 2010-2019 

Localitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dinamica 

Băcia 17 9 6 15 21 19 16 15 9 10 -41,18 

Rapoltu 
Mare 

16 21 15 18 16 22 19 12 15 10 -37,50 

Călan 114 107 88 105 108 126 128 106 101 79 -30,70 

Mun. 
Hunedoara 

628 490 545 646 547 647 627 633 548 465 -25,96 

Deva 590 535 518 538 491 548 601 555 535 452 -23,39 

Simeria 113 98 91 113 105 112 99 117 113 96 -15,04 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 
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Figura 17. Numărul de născuți-vii în 2019 

 

Sursa: autorii, INS Tempo – prelucrare și vizualizare date proprie. 

Evoluția numărului de născuții vii pentru perioada 2010-2019, la nivel local, metropolitan și județean 
este reprezentată în figura următoare. 

Figura 18. Evoluția numărului de născuți-vii, în perioada 2010-2019 

 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hunedoara 3683 3270 3436 3496 3508 3745 3752 3694 3556 3070

Simeria 113 98 91 113 105 112 99 117 113 96

ZUF Simeria 146 128 112 146 142 153 134 144 137 116

Conurbația Corvina 1445 1230 1242 1402 1251 1433 1455 1411 1297 1092
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Rata de natalitate 

Rata de natalitate reprezintă numărul de născuți-vii dintr-un an raportat la populația de la 1 iulie din 
statistica curentă și se exprimă în număr de născuți-vii la 1000 locuitori. În 2018, rata natalității în 
orașul Simeria a fost de 7,55‰. Situația la nivelul zonei urbane funcționale și conurbației Corvina 
este prezentată în următoarea figură. 

Figura 19. Rata natalității în 2018 

 

Sursa: autorii, INS Tempo – prelucrare și vizualizare date proprie. 

Rata de fertilitate 

Rata de fertilitate reprezintă numărul născuților vii dintr-un an raportat la populația feminină de 15-
49 ani de la 1 iulie din statistica curentă a anului respectiv și se exprimă în numărul de născuți-vii la 
1000 femei de vârstă fertilă (15-49 ani). Rata de fertilitate a populației feminine de 15-49 de ani din 
Simeria a fost de 35,56‰ în 2018. Situația la nivelul zonei urbane funcționale și conurbației Corvina 
este prezentată în următoarea figură. 
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Figura 20. Rata de fertilitate în 2018 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Mortalitatea 

Numărul de decese în Simeria a ajuns la un număr de 193 în 2019, reprezentând aproximativ 3,3% 
din totalul județean (5871). Zona urbană funcțională a înregistrat un număr de 256 decese, adică 
aproximativ 4,3% din totalul județean. 

Privind pe o perioadă de 10 ani, între 2010-2019, numărul deceselor nu a oscilat foarte mult. Simeria 
a înregistrat o scădere de 4,93% de la începutul perioadei de referință (203) până în 2019 (193). De 
cealaltă parte, zona urbană funcțională a cunoscut o creștere de 2,4% în această perioadă, de la 250 
la 256 decese. 

Dinamica numărului de decese în localitățile componente ZUF și a conurbației Corvina, pentru 
perioada 2010-2019, este prezentată în tabelul de mai jos.  
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Tabel 4. Dinamica numărului de decese în localitățile componente ZUF, în perioada 2010-2019 

Localitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dinamica 

Mun. 
Hunedoara 

939 824 817 849 884 763 882 863 912 865 -7,88 

Simeria 203 189 185 139 151 179 170 170 161 193 -4,93 

Deva 754 690 679 720 758 815 845 836 814 816 8,22 

Rapoltu Mare 28 28 32 30 15 23 29 30 34 36 28,57 

Băcia 19 21 24 28 25 27 23 30 27 27 42,11 

Călan 123 126 167 135 177 160 202 161 170 182 47,97 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

Evoluția numărului de decese în perioada 2010-2019 la nivel local, metropolitan și județean este 
prezentată în figura de mai jos. 

Figura 21. Evoluția numărului de decese în perioada 2010-2019 

 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

Rata mortalității 

Rata mortalității reprezintă numărul persoanelor decedate dintr-un an raportat la populația de la 1 
iulie din statistica curentă și se exprimă în număr de decese la 1000 locuitori. În 2018, rata 
mortalității în Simeria a fost de 11,62‰. Comunele Băcia și Rapoltu Mare au înregistrat valori de 
14,55‰, respectiv, 17,28.  

Sporul natural 

Sporul natural al populației reprezintă diferența dintre numărul născuților-vii și numărul 
persoanelor decedate, în anul de referință.   

Sporul natural al populației Simeria s-a menținut negativ în ultimii 10 ani (2010-2019), cu o scădere 
de aproximativ 7% din 2010 (spor natural de -90 persoane) până în 2019 (-97). De asemenea, zona 
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urbană funcțională a înregistrat doar spor natural negativ în perioada 2010-2019, la fel ca și 
Conurbația Corvina și sporul natural la nivel județean. 

În figura de mai jos este reprezentat numărul de nașteri, decese și sporul natural pentru localitățile 
din zona urbană funcțională și conurbația Corvina, în anul 2019. 

Figura 22. Dinamica numărului de nașteri, decese și a sporului natural în anul 2019 

 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

Evoluția sporului natural în perioada 2010-2019 la nivelul Simeriei, metropolitan și județean este 
reprezentată în figura de mai jos. 

Figura  22. Evoluția sporului natural în perioada 2010-2019 

 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

Rata sporului natural 

Rata sporului natural al populației este indicatorul care măsoară diferența algebrică între rata 
natalității și rata mortalității generale a populației. 

În perioada 2016-2018, rata sporului natural în Simeria a fost de -4,38‰, în scădere cu 1,11 puncte 
procentuale față de 2013-2016, când rata a fost de -3,27‰. Comunele Băcia și Rapoltu Mare au avut 
valori ale ratei aproape egale în 2016-2018, de 7,5‰, respectiv, 7,8‰. Diferența față de 2013-2015 
este considerabilă, în cazul comunei Băcia de 2,96 puncte procentuale, iar în cazul comunei Rapoltu 
Mare de 5,69 puncte procentuale. 
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Figura 233. Rata sporului natural, 2018 

 

Sursa: autorii, INS Tempo – prelucrare și vizualizare date proprie. 

Nupțialitate și divorțialitate 

La capitolul căsătoriilor și divorțurilor, situația este una bună. În ultimii 10 ani (2010-2019), trendul 
numărului de căsătorii a oscilat în Simeria, între maximum de 103 (2015) și minimum de 48 (2011). 
Zona urbană funcțională a înregistrat, de asemenea, oscilații în numărul de căsătorii, cu cele mai 
puține căsătorii în 2011 (66) și cele mai multe în 2010 (107).  

În 2019, în orașul Simeria s-au înregistrat 75 de căsătorii, iar în comunele Băcia și Rapoltu Mare, 26, 
respectiv, 5 căsătorii. 

Evoluția numărului de căsătorii la nivel local, metropolitan și județean este reprezentată în figura 
următoare. 
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Figura24. Evoluția numărului de căsătorii în perioada 2010-2019 

 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

Numărul divorțurilor au scăzut în ultimii 10 ani, atât în Simeria, cât și în ZUF Simeria. Cele mai puține 
divorțuri în Simeria între 2010-2019 au avut loc în 2014 (10), iar cele mai multe în 2010 (30). La 
nivelul zonei urbane funcționale, cele mai puține divorțuri au fost în 2014 (16), iar cele mai multe în 
2011 (34). 

Evoluția numărului de divorțuri la nivelul Simeriei, zonei urbane funcționale, conurbației Corvina și la 
nivel județean este reprezentată în figura următoare.  

Figura  25. Evoluția numărului de divorțuri  în perioada 2010-2019 

 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

Tabelul următor cuprinde valorile indicatorilor cuprinși în analiza mișcării naturale în municipiului 
Simeria și la nivelul zonei urbane funcționale Simeria, unde este cazul. 
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ZUF Simeria 107 66 83 81 86 114 103 103 95 106
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Tabel 5. Indicatorii mișcării naturale la nivelul municipiului Simeria și al zonei urbane funcționale Simeria 

1. Date absolute (număr) Simeria ZUF Simeria 

Născuți-vii, 2019 96 116 

Decese, 2019 193 256 

Spor natural, 2019 -97 -160 

Căsătorii, 2019 75 106 

Divorțuri, 2019 22 25 

2. Rate (la 1000 locuitori) Simeria ZUF Simeria 

Rata natalității, 2018 7,55 
 

Rata mortalității, 2018 11,62 
 

Rata sporului natural, 2018 -4,38 
 

Rata fertilității, 2018 35,56 
 

Sursa: INS Tempo online – prelucrare date 

 

Mișcarea naturală a populației orașului Simeria în comparație cu mișcările naturale din alte orașe 

Tabel 6. Comparație - mișcarea naturală a populației din alte orașe 

 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online.

1. Date absolute (număr) Simeria  Rovinari Dprăbani  Bolintin-Vale   

Născuți-vii, 2019 96 104  89  161  

Decese, 2019 193 71  145  136   

Căsătorii, 2019 75 81 78 74 

Divorțuri, 2019 22 23 12 13 

2. Rate (la 1000 locuitori) Simeria Rovinari Dărăbani Bolintin-Vale   

Rata natalității, 2018 7,55 9,62   7  10,77  

Rata mortalității, 2018 11,62 4,70  11,38  11,82  

Rata sporului natural, 2018 -4,38 5,24  -3,55  1,98  
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Mișcarea migratorie a populației 

Spor migratoriu 

Sporul migratoriu a populației orașului Simeria a fost de -5,52, fiind cea mai mică valoare la nivelul 
ZUF-ului și conurbației Corvina. Comunele Băcia și Rapoltu Mare au înregistrat un spor migratoriu 
pozitiv, de 3,23, respectiv 0,51.  

Figura26. Spor migratoriu, 2018 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 
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Stabiliri de reședință 

Numărul stabililor de reședință a urmat un trend descendent în perioada 2010-2019, înregistrând o 
scădere de aproape 40% de la începutul perioadei de referință (113 stabiliri) la sfârșit (68 stabiliri). La 
nivelul zonei urbane funcționale, situația este similară, o scădere de aproximativ 31%, de la 168 
stabiliri de reședință în 2010 la 116 în 2019.  

Figura27. Evoluția numărului de stabiliri de reședință, 2010-2019 

 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

Plecări cu reședința 

Numărul de plecări cu reședința a scăzut în perioada 2010-2019 la nivelul orașului Simeria, cu 
anumite creșteri în anii 2015 și 2016. La nivel metropolitan, situația este similară, numărul de plecări 
oscilând în anumiți ani. Evoluția numărului de plecări cu reședință din ultimii 10 ani este 
reprezentată în figura de mai jos. 

Figura28. Evoluția numărului de plecări cu reședința, 2010-2019 

 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hunedoara 4483 4237 3911 4352 3597 4059 5409 3994 4069 4381

Simeria 113 105 102 196 106 83 93 85 78 68

ZUF Simeria 168 143 142 236 153 137 158 149 147 116

Conurbația Corvina 1698 1514 1313 1325 1203 1283 1284 1317 1269 1293
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Imigranți definitivi 

Situația numărului de imigranți definitivi în zona urbană funcțională Simeria nu este clară, deoarece 
nu sunt date complete puse la dispoziție pentru comunele Băcia și Rapoltu Mare. Cele mai recente 
date, din 2019, indică că în orașul Simeria au fost înregistrați 4 imigranți, în timp ce la nivelul 
conurbației Corvina numărul a fost de 55 (aproximativ 34% din totalul județean).  

Evoluția numărului de imigranți definitivi din ultimii 10 ani este reprezentată în figura de mai jos. 

Figura29. Evoluția numărului de imigranți definitivi, 2010-2019 

 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

Conform Barometrului Urban, realizat în 2020 în cadrul elaborării Politicii Urbane a României, doar 
27% dintre respondenții din Simeria sunt total de acord că prezența străinilor este benefică pentru 
oraș, plasându-se în josul clasamentului realizat. 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hunedoara 81 79 82 61 71 106 122 156 127 163
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Figura  30. În ce măsură sunteți de acord cu afirmația „prezența străinilor este benefică pentru orașul meu”? 

 

Sursa: Politica Urbana a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 
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De asemenea, privind integrarea străinilor, 23% dintre respondenți sunt total de acord că străinii 
care locuiesc în Simeria sunt bine integrați. 

Figura31. În ce măsură sunteți de acord cu afirmația „străinii care locuiesc în orașul meu sunt bine 
integrați”? 

 

Sursa: Politica Urbana a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 
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Emigranți definitivi 

În ceea ce privește numărul emigranților definitivi, numărul acestora a crescut în perioada 2010-
2019, dar nu foarte semnificativ la nivelul orașului Simeria. Pe de altă parte, la nivelul conurbației 
Corvina, putem observa o creștere destul de evidentă, de la 114 emigranți în 2010, la 262 în 2019.  

Evoluția numărului de emigranți definitivi din ultimii 10 ani este reprezentată în figura de mai jos. 

Figura32. Evoluția numărului de emigranți definitivi, 2010-2019 

 

Sursa: autorii, prelucrare date INS, baza de date TEMPO Online. 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hunedoara 220 364 339 395 290 354 555 632 633 571

Simeria 4 9 7 4 7 13 12 10 11 17

ZUF Simeria 4 10 10 6 8 14 16 11 12 20

Conurbația Corvina 114 161 154 159 90 170 239 280 323 262
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în același județ în altă localitate din țară în altă țară 

Conform Barometrului Urban, majoritatea respondenților din municipiul Simeria intenționează să 
migreze pentru o perioadă mai mare de 2 ani. 

Figura33. Intenționați să migrați pentru o perioadă mai mare de 2 ani? Dacă da, unde? 

 

Sursa: Politica Urbana a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

  



33 

Indicele experienței locale de emigrare în străinătate 

Indicele experienței locale de emigrare în străinătate reprezintă scorul factorial al ratelor de plecați 
pe termen lung și pe termen scurt din localitate, în străinătate, la ultimele recensăminte din 2011 și 
2002.  

Indicele orașului Simeria a fost de 66, în timp ce al comunelor Rapoltu Mare și Băcia de 51, respectiv, 
45. În ceea ce privește localitățile din conurbația Corvina, situația este următoarea: Deva – 78; 
Hunedoara – 80; Călan – 70.  

Tipul de experiență migratorie dominantă 

Un alt indicator important este tipul de experiență migratorie dominantă. Acest indicator este o 
combinare calitativă a criteriilor indicelui al experienței locale de emigrare în străinătate cu 
generarea a cinci tipuri de localități, definite în principal prin emigrare redusă, migrațiune de 
revenire, migrațiune după aderarea la Uniunea Europeană, migrațiune post-criză, migrațiune 
cumulativă de intensitate ridicată. 

Orașul Simeria este încadrat în categoria de localități cu migrațiune cumulativă de intensitate 
ridicată, alături de celelalte localități din conurbația Corvina. Comuna Băcia face parte din categoria 
localităților cu migrațiune de revenire, iar comuna Rapoltu Mare în categoria localităților cu 
migrațiune după aderarea la U.E. 

Comparație mișcarea migratorie a populației orașului Simeria  cu alte orașe 

 

Tabel 7. Comparația mișcării migratorie a orașului Simeria cu alte orașe 

 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

 

1. Date absolute (număr) Simeria  Rovinari Dărăbani  Bolintin-Vale   

Spor Migratoriu, 2018 -5,52 -14,16  9,92  -1,23  

Stabiliri de reședință, 2019 68   107  39 67  

Plecări cu reședința, 2019 132  156  146  75  

Imigranți definitivi, 2019 4   2 160  13  

Emigranți definitiv, 2019 17  26  13  8 

Tip experiență de migrație 

migrațiune 
cumulativă de 

intensitate 
ridicată 

migrațiune 
după 

aderarea la 
U.E 

migrațiune 
cumulativă 

de 
intensitate 

ridicată 

migrațiune 
cumulativă 

de 
intensitate 

ridicată 

Indice al experienței locale de 
emigrare 

66 58 67 6666 
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ZONE DEZAVANTAJATE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIO-ECONOMIC ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

Indicele dezvoltării umane locale (IDUL) dezvoltat de Banca Mondială, ne permite realizarea de 
comparații între nivelul de dezvoltare al fiecărei unități administrativ teritoriale. În aglomerarea 
urbană din jurul Simeriei, toate așezările pot fi clasificate ca dezvoltate, cu excepția orașului Călan, 
ce intră în categoria în sărăcia stagnantă. Din localitățile rurale din jurul Simeriei, se distinge Harău ca 
fiind dezvoltată, și Rapoltu Mare ca fiind în sărăcia stagnantă, în timp ce celelalte doua au un indice 
de dezvoltare mediu -stagnant.     

Figura34. Indicele dezvoltării umane locale (IDUL) 

 

Sursa: autorii, sursă date Politica Urbană a României – Baza de date RFSC. 
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În județul Hunedoara, 62,9% din populație trăiește în zone nedezavantajate dar există și un 
procent de 7% din populație ce trăiește în comunități marginalizate. Din populația dezavantajată, 
1,6% este dezavantajată pe locuire, 9,3% pe ocupare, iar 18,2% pe capital uman.   

În același timp, 71,71% din populația orașului Simeria nu trăiește în zone dezavantajate, raportat la 
populația stabilă din 2011 (12.556). Din populația dezavantajată, 6% este dezavantajată din punct de 
vedere al locuirii, 4,09% din punct de vedere al ocupării și 15,25% din punct de vedere al capitalului 
uman. Doar 2,95% din populația Simeriei trăiește în zone marginalizate. În momentul elaborării 
atlasului zonelor urbane marginalizate au fost identificate două comunități: 

- O comunitate de tip ghetou în foste colonii muncitorești, în sud-estul orașului, lângă 
platforma industrială, unde locuiau 150 de persoane. 

- O comunitate de tip ghetou de blocuri, lângă stadionul CFR și zona gării, unde locuiau 125 de 
persoane.  

Cele mai recente imagini surprinse de Google Street View, ne arată că aceste zone se confruntă în 
continuare cu probleme de locuire  - locuințe informale sau in stare avansata de degradare, străzi 
neasfaltate în cazul comunității de lângă platforma industrială. 

Figura 24. Comunitățile marginalizate din orașul Simeria. 

 

Sursa: Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, Banca Mondială. 
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Zonele marginalizate și așezările informale necesită o abordare adaptată la condițiile de trai din 
comunitățile identificate, atât prin investiții în infrastructura - de la asigurarea serviciilor publice de 
baza la prețuri accesibile, la managementul deșeurilor și la regenerarea fondului construit sau 
construirea de noi locuințe sociale, cât și prin programe de dezvoltare comunitară și integrare socială 
– programe de recalificare, asistență socială, accesul la educație.5  

La nivelul localităților rurale din zona de influență a orașului Simeria – Rapoltu Mare, Băcia, Harău 
și Turdaș nu există comunități marginalizate, la nivelul întregului județ existând doar șapte localități 
unde există comunități marginalizate. 

Tabel 8. Rata marginalizării la nivel de comună în Simeria și localitățile din zona de influență.  

Localitate 
Populația stabilă 

(2011) 

Ponderea 
populației rome în 

total populație 
(2011) 

Rata marginalizării  
Tipul 

Marginalizarii 

SIMERIA 
12.566 1,3% 2,95% 

Marginalizare sub 
medie 

Rapoltu Mare 
1.960 2.14% 0 0 

Băcia 
1.827 0.57% 0 0 

Harău 
2.231 1.48% 0 0 

Turdaș  
1.801 19.88% 0 0 

Sursa: Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate. 

  

                                                           
5
 Politica Urbană a României, Livrabilul 3 – Contribuții la Politica Urbană 2020-2035, Document însoțitor 8: 

Marginalizare, sărăcie și excluzune în orașele românești.  
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ANALIZA DIAGNOSTIC: CONCLUZII, PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI RECOMANDĂRI 

Provocări, tendințe și nevoi identificate Recomandări 

Structura demografică 

 Simeria se află într-un proces de ușor declin 
demografic - 5,9% în Simeria și se confruntă cu 
scăderea populației active    

 Simeria se confruntă cu fenomenul de 
îmbătrânire demografică, având o pondere a 
populației vârstnice cu 3% mai mare față de 
media națională. 

 Populația tânără cu 12,7% mai mică față de 
media națională însă se clasează cu 8,3% peste 
media județeană. 

 Valorificarea faptului că Simeria se află în 
interiorul unei aglomerări urbane cu potențial de 
dezvoltare și a relațiilor de navetism posibile 
între acestea - implementarea unor politici care 
să reorienteze Simeria spre un oraș verde, 
pentru oameni     

 Implementarea de politici care să încurajeze 
tinerii să rămână în oraș, prin îmbunătățirea 
calității vieții, a modalităților de petrecere a 
timpului liber și prin încurajarea angajatorilor 
locali să angajeze tineri din comunității locale.  

 Având în vedere faptul că Simeria se confruntă 
cu fenomenul de îmbătrânire a populației, este 
necesară dezvoltarea unei strategii locale pentru 
persoanele vârstnice, care să aibă în vedere 
încurajarea îmbătrânirii active - promovarea 
voluntariatului, adaptarea spațiului public și al 
clădirilor la nevoile populației vârstnice - 
facilitarea mobilității verticale în regenerarea 
fondului construit etc.  

 Implementarea de politici care să faciliteze 
mobilitatea forței de muncă între localitățile din 
zona urbană funcțională.  

Mișcarea naturală și migratorie a populației 

 Conform Barometrului Urban, în ceea ce 
privește integrarea străinilor, doar 23% dintre 
respondenți sunt total de acord că străinii care 
locuiesc în Simeria sunt bine integrați. 

 Conform Barometrului Urban, doar 27% dintre 
respondenții din Simeria sunt total de acord că 
prezența străinilor este benefică pentru oraș. 

 Orașul Simeria este încadrat în categoria de 
localități cu migrațiune cumulativă de intensitate 
ridicată. 

 Sporul natural al populației Simeria s-a menținut 
negativ în ultimii 10 ani (2010-2019). 

 Implementarea de măsuri care să promoveze și 
faciliteze integrarea migranților în comunitate. 

 

Zone dezavantajate din punct de vedere socio-economic și incluziune social 

 28,29% din populație se confruntă cu o formă de 
dezavantajare, dintre care 15,25% din punct de 
vedere al capitalului uman.  

 Implementarea de politici și programe de 
integrare socială pentru comunitățile vulnerabile 
sau dezavantajate, încurajând integrarea lor în 



38 

 

 În momentul elaborării atlasului zonelor urbane 
marginalizate au fost identificate două 
comunități: 
o  O comunitate de tip ghetou în foste colonii 

muncitorești, în sud-estul orașului, lângă 
platforma industrială, unde locuiau 150 de 
persoane. 

o O comunitate de tip ghetou de blocuri, 
lângă stadionul CFR și zona gării, unde 
locuiau 125 de persoane.  

 Indicele de dezvoltare mai mic în localitățile 
Rapoltu Mare, Băcia și Călan - primul în sărăcie 
stagnantă, celelalte două fiind în ieșire din 
sărăcie. 

societate.  

 Integrarea persoanelor vulnerabile pe piața 
forței de muncă, prin politici care să încurajeze 
angajatorii să ia în considerare persoanele 
marginalizate / defavorizate.   

 Inventarierea locuințelor sociale și asigurarea 
minimului necesar, pentru grupele vulnerabile.  

 Îmbunătățirea infrastructurii de transport și a 
celei edilitare în comunitățile marginalizate.  
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PROFIL ECONOMIC 

CONTEXT ECONOMIC NAȚIONAL, REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

Povestea economiei României este 
sinuoasă și complexă. Odată cu căderea 

comunismului, România a întreprins o tranziție sinuoasă către o economie de piață, cu o mare parte 
a anilor 1990 marcată de declin economic și restructurare. În 2000, când perspectivele aderării la UE 
și NATO au devenit mai realiste, economia românească a întreprins totuși un sprint destul de 
impresionant, venitul său național brut (VBN)  pe cap de locuitor (metoda Atlas) crescând de la 1.720 
dolari la 12.630 dolari în 2019. Această performanță este subliniată și mai bine atunci când se 
compară România cu o serie de țări din America Latină, care se aflau într-o poziție economică mai 
bună în 2000 (a se vedea figura de mai jos). 

Figura 1. VNB pe cap de locuitor (Metoda Atlas) în țările selectate  

 

Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020   

Numerele preliminare pentru 2019 indică faptul că România a atins anul trecut un statut de țară cu 
venit ridicat, pentru prima dată în istoria sa. Desigur, accesul României la piața comună a UE este 
unul dintre principalele motive pentru performanța spectaculoasă a țării. Uniunea Europeană a fost 
o veritabilă „mașină de convergență” pentru țările sale membre, permițând unor națiuni precum 
Grecia, Irlanda, Portugalia, Polonia și Slovacia să ajungă la venituri ridicate într-un timp record. Acest 
lucru a permis, de asemenea, României să devină o economie cu venituri ridicate și să depășească 
economiile similare din America Latină. 

Analiza principalilor indicatori macroeconomici naționali relevă faptul că România a continuat 
evoluția sa puternică din ultima decadă, cu o scurtă întrerupere în perioada 2009-2010 cauzată de 
precedenta criză financiară și economică globală. 

Cu o creștere de 4,2% a Produsului intern brut în anul 20191, România a continuat trendul de a se 
clasa între primele țări la nivelul Uniunii Europene privind acest indicator. După o creștere de 7,1% a 
PIB-ului în anul 2017 și de 4,5% în 2018, creșterea înregistrată la nivelul 2019 arată o stabilitate 
economică, fiind în continuare mai mult decât dublă comparativ cu media Statelor Membre și a 
statelor din Zona Euro. 
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Figura 2. Rata volumului de creștere a Produsului Intern Brut 

 

  Sursa: Eurostat 

Deficiențele creșterii PIB de peste 7% în anul 2017 și valorile de peste 4% în anii precedenți se 
datorează în mare parte consumului individual, ceea ce indică o dependență foarte ridicată a 
consumului în creșterea PIB-ului. Această dependență față de consum expune performanța 
economiei la vulnerabilități cauzate de veniturile reduse ale populației în raport cu Statele Membre. 

Conform ultimelor date statistice definitive la nivelul Institutului Național de Statistică, nivelul 
Produsului intern brut în termeni nominali la nivel național în anul 2018 a fost de 952.396,8 milioane 
lei prețuri curente, revenind o valoare de 48.899,3 lei pe locuitor. Cu toate că s-a înregistrat o 
scădere semnificativă a dinamicii PIB comparativ cu anul precedent (4,4% în anul 2018, comparativ 
cu 7,1% în anul 2017), valoarea raportată pe cap de locuitor a fost de 5,1%. 

Tabel 1. Produsul intern brut și Produsul intern brut pe locuitor în România 

 
2017 2018 

Produsul intern brut (milioane lei) 857.895,7 952.396,8 

Creşterea PIB în termeni reali (în procente faţă de anul anterior)  107,1 104,4 

Produsul intern brut pe locuitor (lei)  43.788,8 48.899,3 

Creşterea PIB pe locuitor în termeni reali (în procente faţă de anul anterior)  107,7 105,1 

  Sursa: Starea economică și socială a României – date statistice, 2018, INS 

În ceea ce privește principalele ramuri de activitate care au contribuit la creșterea Produsului intern 
brut național în anul 2018, se remarcă: 

 Pe primul loc în ceea ce privește contribuția la formarea PIB se află serviciile (cu 55.062,3 
milioane de lei, respectiv 57,8% din total). Din totalul serviciilor este de remarcat faptul că 
hotelurile și restaurantele au contribuit cu 18,1% din PIB. 

 Pe locul secund se află domeniul industrial, cu o contribuție de 22,8% la formarea PIB 
(respectiv 215.955,9 milioane de lei). 

 Pe ultimul loc se află agricultura, silvicultura și pescuitul, cu o contribuție de 4,3% din PIB 
(respectiv 41.494,2 milioane de lei). 

Figura 3. Contribuții la creșterea Produsului intern brut, pe categorii de resurse, în anul 2018 

9,3 

-5,5 

-3,9 

1,9 2 

3,8 3,6 
3 

4,7 

7,3 

4,5 4,2 

-8,

-6,

-4,

-2,

0,

2,

4,

6,

8,

10,

12,

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Media UE Zona Euro România



3 

 

  Sursa: Starea economică și socială a României – date statistice, 2018, INS 

În comparație cu media Uniunii Europene, creșterea accelerată a PIB/locuitor raportat la puterea de 
cumpărare începând cu anul 2016 ajută la reducerea decalajelor față de statele din Zona Euro, ale 
căror procent s-a redus semnificativ în ultimii ani, aproape de nivelul de armonizare cu media Uniunii 
Europene. 

Figura 4. PIB/Capita raportat la puterea de cumpărare
2
 

 

  Sursa: Eurostat 

Rolul determinant al consumului gospodăriilor populației în evoluția semnificativă a PIB-ului din anul 
2017 a contribuit la o creștere accelerată a inflației în anul 2018, ajungând la o valoare de 4,1%, mult 
peste media europeană. Aceasta a fost urmată de o scădere moderată a ratei inflației în anul 2019, 
până la valoarea de 3,9%, în tendință cu media Uniunii Europene a cărei inflație a scăzut de la 1,8% 
în 2018 la 1,4% anul următor. 

Figura 5. Rata inflației armonizată la indicele puterii de cumpărare 
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  Sursa: Eurostat 

În privința evoluției Produsului intern brut pe regiuni de dezvoltare, observăm că Regiunea Vest a a 
avut o performanță sub cea a României în perioada 2008-2017 (o creștere de 51% a PIB-ului pentru 
intervalul de timp, față de 59% la nivel național). Regiunea București-Ilfov a fost motorul național de 
creștere economică, cu evoluții semnificative în privința produsului intern brut (64,4% creștere a PIB-
ului în intervalul 2008-2017), urmată de Regiunea Centru (61,6% creștere a PIB-ului).  

Figura 6. Evoluția PIB pe regiuni de dezvoltare 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Este de remarcat faptul că în anul 2008, regiunea Vest avea o pondere de 9.9% din PIB-ul total, 
aceasta micșorându-se până la un raport de 9.2% în 2014, ca apoi să crească până la 9.4% în anul 
2017. La nivel european, Regiunea Vest este una dintre cele mai performante. Astfel, PIB-ul pe cap 
de locuitor (ajustat la putere de cumpărare) a crescut de la 27% din media UE în 2000, la 67% în 2018 
– o performanță remarcabilă. 

Figura 7. Evoluția PIB a regiunii Vest comparativ cu PIB-ul total 
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Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

În regiunea Vest se regăsește a doua zonă economică ca importanță în România – aglomerația 
Timișoara-Arad, și o serie de aglomerări urbane cu potențial. O astfel de aglomerare este, aflată de-
a lungul noii construite autorstrăzi A1, ce leagă Arad și Timișoara de Deva-Hunedoara-Simeria Sibiu 
și, pe viitor, de București. Aglomerarea Deva-Hunedoara-Simeria este a treia ca importanță din 
Regiunea Vest, cu venituri ale firmelor în 2018 de aproximativ 2 miliarde Euro – față de 5.5 miliarde 
Euro în Arad (a doua zonă ca importanță) și 11.7 miliarde Euro în Timișoara. Simeria, la nivel 
individual, este numai al 36-lea centru economic ca importanță din Regiunea Vest, dar a înregistrat o 
creștere accelerată, de aproximativ 76%, între 2011 și 2018. 

 

Analiza datelor privind complexitatea economică în 
România indică în mod cert că economia românească seamănă din ce în ce mai 

mult cu economia UE. 

Accesul la piața UE a mers mână în mână cu o transformare a economiei românești înspre o mai 
mare apropiere de modelul economic al UE – astfel, au fost înregistrate creșteri în trei sectoare 
majore care domină economia UE3:  

 transporturile (ex. automobile, componente auto, autobuze, trenuri, componente pentru 
avioane);  

 electronicele (ex. filtre de cafea, televizoare, aparate de prăjit pâine, cuptoare cu 
microunde);  

 produsele chimice (ex. detergenți, lichide de curățare, îngrășăminte).  

Transformarea economiei românești, atât în ceea ce privește dimensiunea, cât și domeniul de 
aplicare, este bine prezentată de baza de date Observatorul MIT al Complexității Economice (date 
reprezentate în figurile de mai jos). Astfel, exporturile românești nu au crescut doar de la 3,19 
miliarde de dolari în 1990 la 70,4 miliarde de dolari în 2017, dar au crescut semnificativ în 
complexitate și varietate. Marile complexe industriale din epoca comunistă au fost inițial înlocuite de 

                                                           
3
 Orașe Magnet – Migrație și navetism în România, Banca Mondială, 2018 
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fabricarea ușoară (de exemplu, textile și mobilier), iar ulterior au fost înlocuite cu producții mai 
complexe (automobile, piese auto, echipamente electrice, produse chimice etc.) 

Figura 8. Exporturile României în anul 1990 (valoare totală: 3,19 miliarde dolari) 

 

Sursa: Observatorul Complexității Economice, MIT 

Figura 9. Exporturile României în anul 2000 (valoare totală: 10,3 miliarde dolari) 

 

 

Sursa: Observatorul Complexității Economice, MIT 
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Figura 10. Exporturile României în anul 2017 (valoare totală: 70,4 miliarde dolari) 

 

 

Sursa: Observatorul Complexității Economice, MIT 

În 2019, România a înregistrat o creștere a exporturilor de înaltă tehnologie, reprezentând mai 
mult de 11% din totalul exporturilor fabricate. Conform statisticilor Băncii Mondiale4, aceste 
exporturi de înaltă tehnologie au crescut de la 1 miliard de dolari în 2007 la 11 miliarde de dolari în 
2019, dovedind beneficiile pe care le are aderarea la Uniunea Europeană asupra comerțului exterior 
al țării, piața de destinație pentru 73% din totalul exporturilor României. Țările care sunt mai bune în 
producția tuturor bunurilor (avantaj absolut) ar trebui să se specializeze în continuare în producția 
de bunuri în care sunt relativ mai bune (avantaj comparativ). Mărfurile a căror producție este relativ 
mai slabă ar trebui obținute prin comerțul cu alte țări. 

Analiza avantajelor comparative5 permite identificarea oportunităților și instrumentelor care să 
susțină exporturile în viitor. Considerăm că cea mai mare importanță în descrierea comerțului 
exterior al României este calculul avantajului intern comparativ care permite evidențierea 
avantajului comparativ al comerțului dintr-un grup de bunuri față de totalul comerțului exterior. 

 

Figura 11. Avantajul competitiv al României între 2011-2019 

                                                           
4
 Exporturile de înaltă tehnologie ca procent din totalul exporturilor industriale (tradus). Banca Mondială. 

https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS 
5
 RCA=ln(Xir/Mir)/(Xr/Mr), unde I – produs al unui grup de produse, r – țară, X – exporturi, M – importuri 

https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS
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Sursa: Calcule proprii bazate pe datele INS 

Privind dincolo de exporturile de bunuri, există dovezi că aportul sectorului industrial la economia 
românească este în scădere, în beneficiul sectorului de vânzare cu amănuntul și al sectorului 
serviciilor. Unele sub-sectoare ale producției (de exemplu, producția de autovehicule, fabricarea de 
echipamente electronice și electrice) au crescut, dar creșterea în sectoarele serviciilor și a comerțului 
cu amănuntul a fost mai rapidă. 

Figura 12. Valoarea adăugată brută a principalelor sectoare economice din România  

 

Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din 
România, 2020   
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de stimulare a dezvoltării întreprinderilor private. La nivel național, cele mai mari volume de 
investiții străine directe s-au înregistrat în regiunea de dezvoltare București – Ilfov (55.349 milioane 
euro sold la 31 decembrie 2019, reprezentând 62,7% din totalul ISD), urmată de regiunea Centru 
(7.648 milioane euro), regiunea Vest (6.198 milioane euro) și regiunea Sud – Muntenia (5.671 
milioane euro). În contrast, cele mai mici valori ale investițiilor se regăsesc în regiunea Sud‑Vest–
Oltenia (2.536 milioane euro) și regiunea Nord-Est (1.765 milioane euro).  

Regiunea Vest continuă să atragă volume crescute de investiții străine directe și Simeria poate fi 
un beneficiar direct a atractivității generale a regiunii. Primăria Simeria a dezvoltat infrastructură 
dedicată pentru firme cu profil manufacturier și a avut deja discuții avansate cu firme de importanță 
în domeniu. 

În timp ce orașele primare stabilesc direcția de evoluție pentru restul economiei, orașele 
secundare sunt deseori sursa de dinamism a unei economii. Simeria, precum și orașe mai mari ca și 
Deva sau Hunedoara, nu au putut concura cu centre urbane precum Timișoara și Arad în anii de 
tranziție economică, dar acum a devenit un centru de interes pentru investitori.  

Orașele aflate în apropierea centrelor urbane mari manifestă inițial tendința de a pierde competiția 
de creștere economică (deși suburbiile și localitățile periurbane sunt prospere), întrucât persoanele 
calificate migrează către orașul mai mare în căutarea unor oportunități mai bune. Pe măsură ce 
„potențialul economic” al orașului mai mare este acoperit (mai precis, pe măsură ce costurile cresc 
în orașul mai mare), beneficiile încep să se reverse înapoi către orașele mai mici. Acesta este și cazul 
României, în care poli de creștere precum Ploiești, Brașov, Constanța sau Craiova se află în sfera de 
influență a Bucureștiului și au pierdut inițial în fața capitalei. În prezent, când costurile și salariile din 
București au cunoscut o creștere puternică, din ce în ce mai multe investiții se fac în orașele din jurul 
capitalei.  

Figura 13. Repartizarea pe regiuni de dezvoltare a soldului ISD la 31 decembrie 2019 

 

Sursa: Banca Națională a României, Investițiile Străine Directe în România în anul 2019 

Din totalul de 88.304 milioane de euro reprezentând stocul de investiții străine directe atrase de 
România în anul 2019, Olanda a contribuit cu mai mult de 23% - în total 20.515 milioane de euro. 
Austria și Germania au contribuit cu 12,6%, respectiv 12,3% din totalul ISD, urmate de Italia cu 8,2%. 
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Statele Unite ale Americii au avut o contribuție de 901 milioane de euro, echivalentul a 1% din 
totalul ISD. 

Tabel 2. Repartizarea pe principalele țări de origine a soldului ISD la 31 decembrie 2019
6
 

  Valoare % din total ISD 

TOTAL 88304 100.0 

Olanda 20515 23.2 

Austria 11107 12.6 

Germania 10893 12.3 

Italia 7263 8.2 

Cipru 5492 6.2 

Franţa 5486 6.2 

Elveţia 3792 4.3 

Luxemburg 3779 4.3 

Marea Britanie 2853 3.2 

Belgia 2518 2.9 

Cehia 2036 2.3 

Ungaria 1612 1.8 

Spania 1425 1.6 

Grecia 1249 1.4 

Polonia 925 1.0 

Statele Unite ale Americii 901 1.0 

  Sursa: Banca Națională a României 

În anul 2019, fluxul net de ISD național a cunoscut o ușoară scădere față de anul precedent, după 
cinci ani consecutivi de creștere (2014-2018). Profitul reinvestit a avut o evoluție ascendentă în 
ultimii ani, ajungând de la valori negative (pierderi nete ale companiilor datorate amortizării 
investițiilor) din perioada 2010-2014, până la peste 2,78 miliarde de euro în anul 2019. Anul 
precedent a reprezentat o premieră în privința fluxului net de ISD, în sensul în care profitul reinvestit 
a depășit pentru prima dată componenta de aport la capitalurile proprii, care a fost în scădere 
comparativ cu anii precedenți. 

  

                                                           
6
 Milioane euro 
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Figura 14. Evoluția fluxului net de ISD pe componente în perioada 2010-2019 

 

  Sursa: Banca Națională a României 

Pentru anul 2019, fluxul net de investiții străine directe s-a orientat preponderent către domenii 
precum comerț (1.804 milioane euro), industrie (1.343 milioane euro) și intermedieri financiare și 
asigurări (1.102 milioane euro). Majoritatea investițiilor străine din cadrul industriei s-au realizat în 
industria prelucrătoare. O altă contribuție importantă pentru fluxul ISD a fost înregistrată pentru 
industria de IT&C, cu un total de 447 milioane euro. 

Figura 15. Fluxul net de ISD pe principalele activități economice în anul 2019 

 

  Sursa: Banca Națională a României 

Din punct de vedere al orientării pe activități economice, 40,4% din soldul total al ISD sunt localizate 
în industrie, cu precădere în industria prelucrătoare (29,0% din soldul total al ISD). Alte activități 
economice care au atras investiții străine directe consistente sunt construcții și tranzacții imobiliare 
(reprezentând 16,9% din soldul total al ISD), comerț (16,6%) și intermedieri financiare și asigurări 
(11,5%). 
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Figura 16. Repartizarea pe principalele activități economice a soldului ISD în 2019 

 

  Sursa: Banca Națională a României 

Raportat la totalul populației rezidente, fluxul net de investiții străine directe a înregistrat valoarea 
de 267 euro/locuitor, în scădere ușoară de la 270 euro/locuitor în anul 2018. Aceeași scădere privind 
analiza fluxului de ISD relevă faptul că stocurile au scăzut în raport cu produsul intern brut. Acestea 
au reprezentat 2,3% din PIB în anul 2019, într-o evoluție descendentă comparativ cu anul precedent 
(2,6% din PIB).  

Figura 17. Evoluția fluxului ISD/PIB, respectiv a fluxului ISD/total populație rezidentă 

 

  Sursa: Banca Națională a României 
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Soldul ISD raportat la produsul intern brut în anul 2019 a înregistrat valoarea de 39,5% (-0,1 puncte 
procentuale față de anul precedent), datorată ritmului mai ridicat de creștere a PIB nominal 
exprimat în euro (+9,1%) față de soldul ISD (+8,9%). În termeni nominali, valoarea soldului ISD 
raportat la populația rezidentă a ajuns la 4.571 de euro în 2019.  

Figura 18. Soldul ISD în produsul intern brut și valoarea soldului ISD raportat la populația rezidentă în 
perioada 2010 – 2019 

 

Sursa: Banca Națională a României 

Cu toate că soldul ISD/PIB a avut o evoluție oscilantă între 2010-2019, acesta a avut o evoluție 
pozitivă în termeni nominali. În ceea ce privește raportul la populația rezidentă, observăm o valoare 
aproape dublă comparativ cu anul 2010 (unde soldul ISD raportat la populația rezidentă era de 2.545 
de euro). Acest rezultat nu este datorat doar creșterii stocului de investiții străine, ci și scăderii 
populației rezidente. 

Față de anul 2010, soldul total al ISD a crescut cu 71,8%, ajungând la valoarea de 88.304 milioane 
euro în anul 2019. Ritmuri de creștere apropiate au fost înregistrate pentru ambele componente 
(72,4% capitalurile proprii, 70,2% instrumentele de natura datoriei). Capitalurile proprii își continuă 
diferența față de instrumentele de natura datoriei, ajungând la valoarea de 61.352 milioane euro în 
anul 2019. 

Figura 19. Evoluția componentelor soldului ISD în perioada 2010-2019 

 

  Sursa: Banca Națională a României 
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Conform datelor privind exporturile și importurile de bunuri ale întreprinderilor ISD în anul 2019, se 
observă că cea mai importantă activitate economică o reprezintă industria, care realizat exporturi de 
44.378 milioane de euro, reprezentând 67,1% din totalul exporturilor la nivel de economie. Comerțul 
se află pe locul doi la o distanță însemnată, cu o valoare de 3.982 milioane euro, sau 6% din totalul 
economiei. Este totuși important de menționat în privința comerțului că exporturile provenite din 
companiile ISD din această ramură reprezintă 44,3% din totalul sectorului. 

Pentru anul 2019, companiile ISD din România au avut o activitate economică mai mare în privința 
importurilor, cu o cifră de afaceri totală de 55.880 milioane de euro (aproximativ 68,2% din 
economie). Și în acest caz, industria (36.284 milioane de euro – 44,3% din economie) și comerțul 
(18.200 milioane de euro – 22,2% din economie) au avut cea mai mare contribuție. 

Tabel 3. Exporturile și importurile de bunuri ale întreprinderilor ISD în anul 2019, după activitatea economică 
a acestora

7
 

Activitate economică 

Exporturi (FOB) Importuri (CIF) 

întrep. 
ISD 

(milioane 
euro) 

pondere întrep. ISD 
(%) întrep. 

ISD 
(milioane 

euro) 

pondere întrep. ISD 
(%) 

în total 
economie 

** 

în total 
sector de 
activitate 

în total 
economie 

** 

în total 
sector de 
activitate 

Total 49088 74.2 74.2 55880 68.2 68.2 

Industrie 44378 67.1 80.3 36284 44.3 81.3 

Energie electrică, gaze şi 
apă 

446 0.7 72.3 664 0.8 70.3 

Activităţi profesionale, 
ştiinţifice, tehnice şi 
administrative şi servicii 
suport 

164 0.3 43.5 548 0.7 44.2 

Agricultură, silvicultură 
şi pescuit 

342 0.5 42.4 187 0.2 24.1 

Comerţ 3982 6.0 44.3 18200 22.2 55.0 

Construcţii şi tranzacţii 
imobiliare  

48 0.1 29.1 170 0.2 26.8 

Hoteluri şi restaurante 1 0.0 10.0 17 0.0 23.6 

Intermedieri financiare 
şi asigurări  

1 0.0 33.3 73 0.1 34.4 

Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţii  

69 0.1 76.7 278 0.3 63.3 

Transporturi  101 0.2 34.4 90 0.1 17.4 

Alte activităţi  2 0.0 2.3 31 0.0 10.0 

  Sursa: Banca Națională a României 

 

 

 

                                                           
7
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MEDIUL ȘI DINAMICA ANTREPRENORIALĂ 

În acord cu Strategia de dezvoltare pentru 2015-2020 care definește ca prim 
obiectiv specific dezvoltarea unei culturi a antreprenoriatului și de atragere a 

investitorilor, acesta rămâne un obiectiv esențial și în anii următori.  

Economia Simeriei a fost în mod tradițional în strânsă corelație cu extracția și prelucrarea pietrei, 
precum și cu activitățile de reparare și întreținere a echipamentelor de transport feroviar. Aceste 
activități economice sunt încă foarte bine reprezentate, prin întreprinderile active în oraș, 
poziționate în topul întreprinderilor în funcție de cifra de afaceri și numărul de salariați. Însă,  după 
privatizarea și închiderea mai multor structuri economice, economia locală a intrat într-o fază de 
diversificare. Orașul oferă în prezent oportunități cetățenilor din Simeria și din cele 6 localități aflate 
sub jurisdicția sa (Uroi, Simeria Veche, Santandrei, Cărpiniș , Săulești, Bârcea Mare). 

Cele două companii cu tradiție industrială în extracția și prelucrarea pietrei (MARMOSIM) și 
reparațiile și fabricarea materialelor rulante (REVA) sunt în continuare principalii angajatori din 
Simeria, spre deosebire de alte companii privatizate care au avut mai puțin succes în menținerea 
capacității lor de angajare și performanța lor economică. Fabrica Marmosim a fost înființată în 1960 
și a aparținut statului până în 1998, când o companie privată a achiziționat pachetul majoritar de 
acțiuni, în timp ce REVA Simeria a fost fondată în 1869 și a fost privatizată prin licitație publică în 
20018. 

Conform unei analize elaborate de ADR Vest9, la nivelul județului Hunedoara, orașul Simeria a 
înregistrat o creștere a numărului de firme peste media județeană între 2008 și 2018. Cele mai 
spectaculoase creșteri au fost înregistrate în orașele Călan, Uricani și Lupeni. Creșteri foarte mari ale 
numărului de întreprinderi, dar sub media județeană, au fost înregistrate și de orașele Deva, 
Hunedoara, Petroșani și Aninoasa.    

În ceea ce privește tipul întreprinderilor în funcție de dimensiunea acestora, în 2018 cele mai multe 
întreprinderi din Simeria erau microîntreprinderi, urmate la distanță mare de întreprinderile mici. 
Iată distribuția lor în detaliu: 

 Microîntreprinderi10: 419 întreprinderi aveau sub 9 angajați și o cifră de afaceri sub pragul 
de 2 milioane Euro. Penny Simeria era pe locul întâi, cu o cifră de afaceri de 1,7 milioane de 
Euro și 9 angajați.    

 Întreprinderi mici11: 25 de întreprinderi aveau între 10 și 49 de angajați și o cifră de afaceri 
de 10 milioane Euro. Compania Artima SA cu punct de lucru în Simeria se situa pe locul întâi 
cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,6 milioane Euro  și 25 de angajați.  

 Întreprinderi mijlocii12: 5 întreprinderi aveau între 50 și 249 de angajați și o cifră de afaceri 
de până în 50 de milioane de Euro. Aceste întreprinderi erau SC Marmosim SA, SC Titan 99 
SRL, SC Dego System SRL, Instant Internațional și SC Societatea Întreținere și Reparații 
Locomotive. Toate cele 5 întreprinderi aveau cifre de afaceri între 800,000 Euro (SC 

                                                           
8
 Banca Mondială, Politica Urbană a României - Dinamica economică a oraşelor din România, 2020    

9
 ADR Vest, „Analiză socio-economică și SWOT 2021-2027. Prima versiune”, pag. 287, 2020 

10
 Microîntreprinderile sunt definite ca fiind întreprinderi care au sub 10 angajați și a căror cifră de afaceri 

anuală sau al căror bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR. 
11

 Întreprinderile mici sunt definite ca fiind întreprinderi care au sub 50 de angajați și a căror cifră de afaceri 
anuală sau al căror bilanț anual total nu depășește 10 milioane EUR. 
12

 Întreprinderile mijlocii sunt definite ca fiind întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră de 
afaceri anuală sau al căror bilanț anual total nu depășește 50 de milioane EUR. 
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Societatea Întreținere și Reparații Locomotive, 81 de angajați) și 6 milioane de Euro (SC 
Marmosim SA, 176 de angajați).  

 Întreprinderi mari13: o singură întreprindere avea peste 250 de angajați, aceasta fiind SC 
REVA SA, însă cifră de afaceri de aproape 13 milioane Euro este mult sub pragul de 50 
milioane Euro, așadar nu se încadra complet la categoria de întreprinderi mari.  

Sectorul economic predominant în orașul Simeria era cel al comerțului, urmat de cel al serviciilor.  
În 2018, în Simeria activau 198 de întreprinderi în domeniul comerțului, 121 în servicii, 81 în 
industrie și la distanță mare, 39 în construcții și 10 întreprinderi în agricultură.  

Figura 20. Evoluția celor 5 sectoare economice în funcție denumărul  întreprinderilor în perioada 2011 – 2018 
în Simeria 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Această ierarhie se regăsește și la nivelul județului și municipiului Hunedoara. În municipiul Deva, 
sectorul dominant era cel al serviciilor, urmat de comerț. În toate cele trei orașe, precum și în județ, 
al treilea sector predominant este cel al industriei, pe ultimele două locuri aflându-se construcțiile și 
agricultura.   

Figura 21 Distribuția firmelor pe cele 5 sectoare economice în Hunedoara, Simeria, Deva și județul 
Hunedoara (2018) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

                                                           
13

 Întreprinderile mari sunt definite ca fiind întreprinderi care au peste 250 de angajați și a căror cifră de afaceri 
anuală sau al căror bilanț anual total depășește 50 de milioane EUR. 
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În ceea ce privește evoluția celor cinci sectoare economice în perioada 2011 – 2018, se observă o 
creștere a întreprinderilor în sectorul industriei și al agriculturii, concomitent cu o scădere ușoară în 
sectorul construcțiilor și mai accentuată în servicii și comerț.  

În topul celor mai performante întreprinderi din Simeria, se remarcă opt entități în ceea ce 
privește cifra de afaceri, profitul și numărul de angajați. Acestea sunt: 

1. Reva S.A. are o vechime de 28 de ani 3020 și a înregistrat un profit net în 2019 în creștere de 
238%. Are 588 de angajați și activează în domeniul fabricării materialului rulant (CAEN 
3020)14.  

2. Marmosim S.A. are o vechime de 29 de ani și a înregistrat un profit net în 2019 în creștere 
de 214%. Are 185 de angajați și activează în domeniul tăierii, fasonării și finisării pietrei 
(CAEN 2370)15.  

3. Marsim Strei SRL are o vechime de 16 ani și a înregistrat un profit net în 2019 în creștere de 
400%. Are 2 angajați și activează în domeniul Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
(CAEN 5510)16.  

4. Savrom Mulaj SRL are o vechime de 17 ani și a înregistrat un profit net în 2019 în scădere de 
390%. Are 103 angajați și activează în domeniul fabricării altor produse din material plastic 
(CAEN 2229)17.  

5. Titan 99 SRL are o vechie de 21 de ani și a înregistrat un profit net ăn 2019 în creștere de 
68%. Are 115 de angajați și activează în domeniul fabricării pâinii, prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie18.  

6. Instant Internațional SRL are o vechime de 26 de ani și a înregistrat un profit net în 2019 în 
creștere de 350%. Are 78 de angajați și activează în domeniul comerțului cu amanuntul al 
altor bunuri noi, In magazine specializate (CAEN 4778)19.  

7. Aldona Prest SRL are o vechime de 16 ani și a înregistrat un profit net în 2019 în creștere de 
60%. Are 54 de angajați și activează în domeniul silviculturii și altor activități forestiere 
(CAEN 220)20.  

8. Promo Construct SRL are o vechime de 3 ani și a înregistrat un profit net în 2018 în creștere 
de 4484%. Are 13 angajați și activează în domeniul închirierii și leasingului cu echipamente 
de transport aerian (CAEN 7735)21.  

Tabel 4. Top 5 firme din Simeria în funcție de trei indicatori: cifră de afaceri, număr de angajați și profit 
(2020) 

Cifra de Afaceri Număr de angajați Profit 

REVA S.A. 
73,8 milioane lei  

(16,8 milioane Euro) 
Sector economic: Industrie  
Repararea, intretinerea si 

instalarea masinilor si 
echipamentelor 

REVA S.A. 
588 de angajați 

Sector economic: Industrie  
Repararea, intretinerea si 

instalarea masinilor si 
echipamentelor 

MARMOSIM S.A.  
4,1 milioane lei  
(928.506 Euro) 

Sector economic: Industrie 
Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice (piatră) 

MARMOSIM S.A.  
36,7 milioane lei  

MARMOSIM S.A.  
185 de angajați 

REVA S.A. 
4 milioane lei (901.659 Euro) 

                                                           
14

 https://www.risco.ro/verifica-firma/reva-cui-2150217 
15

 https://www.risco.ro/verifica-firma/marmosim-cui-2150373 
16

 https://www.risco.ro/verifica-firma/marsim-strei-cui-16424843 
17

 https://www.risco.ro/verifica-firma/savrom-mulaj-cui-15126512 
18

 https://www.romanian-companies.eu/titan99-srl-11482630/ 
19

 https://www.risco.ro/verifica-firma/instant-international-cui-6325370 
20

 https://www.risco.ro/verifica-firma/aldona-prest-cui-16317251 
21

 https://www.risco.ro/verifica-firma/promo-construct-cui-37759337 

https://www.risco.ro/verifica-firma/reva-cui-2150217
https://www.risco.ro/verifica-firma/marmosim-cui-2150373
https://www.risco.ro/verifica-firma/marsim-strei-cui-16424843
https://www.risco.ro/verifica-firma/savrom-mulaj-cui-15126512
https://www.romanian-companies.eu/titan99-srl-11482630/
https://www.risco.ro/verifica-firma/instant-international-cui-6325370
https://www.risco.ro/verifica-firma/aldona-prest-cui-16317251
https://www.risco.ro/verifica-firma/promo-construct-cui-37759337
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(8,4 miloane Euro) 
Sector economic: Industrie 

Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice (piatră) 

Sector economic: Industrie 
Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice (piatră) 

Sector economic: Industrie  
Repararea, intretinerea si 

instalarea masinilor si 
echipamentelor 

SAVROM MULAJ SRL 
29,4 milioane lei  

(6,7 milioane Euro) 
Sector economic: Industrie 

Fabricarea altor produse din 
material plastic                       

Titan 99 SRL 
115 de angajați 

Sector economic: Industrie 
Fabricarea pâinii, fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 

proaspete de patiserie 

MARSIM STREI SRL 
1,9 milioane lei  
(438.859 Euro) 

Sector economic: Servicii 
Hoteluri şi alte facilităţi de 

cazare similare 

INSTANT INTERNAȚIONAL SRL 
22, 2 milioane lei (5 milioane 

Euro) 
Sector economic: Comerț 

Comerţ cu amănuntul al altor 
bunuri noi, în magazine 

specializate 

SAVROM MULAJ SRL 
103 de angajați 

Sector economic: Industrie 
Fabricarea altor produse din 

material plastic                       

Titan’99 SRL 
1,7 milioane  

(388.140 Euro) 
Sector economic: Industrie 

Fabricarea pâinii, fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 

proaspete de patiserie 

ALDONA PREST SRL 
14, 7 milioane lei (3,3 milioane 

Euro) 
Sector: Comerț 

Depozitări 

INSTANT INTERNAȚIONAL SRL 
79 de angajați 

Sector economic: Comerț 
Comerţ cu amănuntul al altor 

bunuri noi, în magazine 
specializate 

PROMO CONSTRUCT SRL 
1,3 milioane lei 
(286.844 Euro) 

Sector economic: Servicii 
Activităţi de închiriere şi 

leasing cu echipamente de 
transport aerian  

Sursa: Top firme (https://www.topfirme.com/judet/hunedoara/localitate/simeria/) 

Domeniile cu cele mai mari cifre ale afacerilor sunt preponderent din sectorul industriei și al 
comerțului. În industrie se remarcă activititățile de fabricare a materialului rulant (CAEN 3020), 
Taierea, fasonarea si finisarea pietrei (CAEN 2370) și fabricarea altor produse din material plastic 
(CAEN 2229). În ceea ce privește comerțul, se remarcă transportul rutier de marfuri (CAN 4941), 
comerțul cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (CAEN 4778) și întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor (CAEN 4520).  

Figura 22. Top 20 domenii de activitate din Simeria în funcție de Cifra de Afaceri (2020) 

Cod CAEN Cifră de Afaceri 

CAEN: 3020 - Fabricarea materialului rulant 73,8 milioane lei (16,8 milioane euro) 

CAEN: 2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 50,3 milioane lei (11,4 milioane euro) 

CAEN: 2229 - Fabricarea altor produse din material 
plastic 

29,4 milioane lei (6,7 milioane euro) 

CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri 25,4 milioane lei (5,8 milioane euro) 

CAEN: 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri 
noi, in magazine specializate 

22,6 milioane lei (5,1 milioane euro) 

CAEN: 4520 - Intretinerea si repararea 
autovehiculelor 

20,1 milioane lei (4,6 milioane euro) 

CAEN: 4711 - Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun 

16,1 milioane lei (3,7 milioane euro) 

CAEN: 210 - Silvicultura si alte activitati forestiere 14,7 milioane lei (3,3 milioane euro) 

CAEN: 1071 - Fabricarea painii, fabricarea 
prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 

14 milioane lei (3,2 milioane euro) 

CAEN: 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

13,3 milioane lei (3 milioane euro) 

CAEN: 1419 - Fabricarea altor articole de 13 milioane lei (2,9 milioane euro) 

https://www.topfirme.com/judet/hunedoara/localitate/simeria/
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imbracaminte si accesorii n.c.a. 

CAEN: 4532 - Comert cu amanuntul de piese si 
accesorii pentru autovehicule 

12,3 milioane lei (2,8 milioane euro) 

CAEN: 4619 - Intermedieri in comertul cu produse 
diverse 

5,7 milioane lei (1,3 milioane euro) 

CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor 
farmaceutice, in magazine specializate 

5 milioane lei (1,1 milioane euro) 

CAEN: 7120 - Activitati de testare si analize tehnice 4,6 milioane lei (1,1 milioane euro) 

CAEN: 4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de 
uz gospodaresc 

4,5 milioane lei (1 milioane euro) 

CAEN: 220 - Exploatare forestiera 4,4 milioane lei (1 milioane euro) 

CAEN: 4673 - Comert cu ridicata al materialului 
lemnos si al materialelor de constructii si 
echipamentelor sanitare 

4,3 milioane lei (984.334 euro) 

CAEN: 4719 - Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 
produse nealimentare 

4 milioane lei (914.006 euro) 

CAEN: 4333 - Lucrari de pardosire si placare a 
peretilor 

3,9 milioane lei (878.968 euro) 

Sursa: Top firme (https://www.topfirme.com/judet/hunedoara/localitate/simeria/) 

La nivelul județului Hunedoara, Simeria este deocamdată un jucător economic mai mic, cu 529 
agenți economici dintr-un total de 12.442 la nivelul județului în anul 2018 (aproximativ 4%). 2% din 
veniturile firmelor și 3% dintre angajații de la nivelul județului se regăsesc în Simeria. Comparativ cu 
alte orașe dezvoltate din județul Hunedoara, municipiul Hunedoara găzduiește de 3 ori mai multe 
întreprinderi, iar Deva de aproape 7 ori mai multe.  

Tabel 5. Distribuția firmelor în Conurbația Hunedoara-Deva-Simeria-Călan comparativ cu județul Hunedoara 
(2018) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Figura 23. Distribuția agenților economici din Zona Urbană Funcțională Simeria în 2018 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 
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Între 2011 și 2018, orașul Simeria a înregistrat o creștere accelerată a veniturilor 
firmelor, de aproximativ 76%. În aceeași perioadă, cifra de afaceri totală 

înregistrată de întreprinderile din orașul Simeria a crescut de 1,7 ori. 

Tabel 6. Principalii indicatori ai performanței economice a orașului Simeria 

Populație (2018) 13.830 

Număr salariați (2018) 2.286 

Număr salariați (2011) 1.905 

Numărul firmelor (2018) 529 

Veniturile firmelor / capita (2018) € 5,49 

 Impozit pe venit / capita (valoare medie pentru 
2013-2017) 

€ 158.05 

Ranking național – veniturile firmelor 198 

Ranking națioanl - impozit pe venit personal 210 

Veniturile firmelor  (2011) € 44.513.175 

Veniturile firmelor  (2018) € 75.975.843 

Diferența în veniturile firmelor (2018-2011) € 31,462,668  

VNB / Capita (Atlas $), 2018 $5.565 

PIB / Capita (PPS €), 2018 € 10.027 

Nivel de dezvoltare 
Venituri medii spre mari 
“Upper middle income” 

Tipul localității Rămasă în urmă („lagging”) 

  Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020  

Figura 24. Evoluția Cifrei de Afaceri în perioada 2011 – 2018 în Hunedoara-Deva-Simeria-Călan 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Cifra Afaceri 2011 (Euro) Cifra de Afaceri 2018 (Euro)

DEVA € 1.244.161.394 € 1.460.444.102 

HUNEDOARA € 420.593.330 € 550.060.288 

SIMERIA € 44.513.175 € 75.975.843 

CĂLAN € 37.181.169 € 31.116.981 
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Comparativ, cifra de afaceri totală a orașului Simeria în valoare de 79 milioane de Euro înregistrată în 
anul 2018 era de aproape 7 ori mai mică decât cea înregistrată de municipiul Hunedoara și de peste 
18 ori mai mică decât cea înregistrată în municipiul Deva. Cifra de afaceri a orașului Simeria 
contribuia în 2018 cu puțin peste 2% la cifra de afaceri totală a județului Hunedoara. În același timp, 
era de peste 2 ori mai mare decât cea înregistrată în orașul Călan.  

Figura 25. Distribuția cifrei de afaceri a agenților economici din Zona Urbană Funcțională Simeria în 2018
22

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Tabel 7. Distribuția Cifrei de Afaceri în Conurbația Hunedoara-Deva-Simeria-Călan comparativ cu județul 
Hunedoara (2018) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Dintre orașele ce compun Conurbația Călan-Deva-Hunedoara-Simeria, numai Deva face parte din 
categoria localităților mai dezvoltate, conform metodologiei Comisiei Europene23 de încadrare a 
localităților din punct de vedere al dezvoltării economice, înregistrând în 2008 un PIB de cap de 
locuitor în funcție de standardul puterii de cumpărare (PPS) de aproape 39.000 Euro (de 2,7 ori mai 
mare decât cel al municipiului Hunedoara și de 3,8 ori mai mare decât cel al orașului Simeria). Cu o 
populație de 5 ori mai mică decât a municipiului Deva și cu un Venit Național Brut/ Cap de locuitor 
de 4 ori mai mic, calculat folosind metodologia Atlas a Băncii Mondiale24, orașul Simeria avea un 
nivel de dezvoltare mediu spre mare în 2018 și era considerat o localitate „rămasă în urmă” . 

 

                                                           
22

 Calculat în Euro 
23

 Comisia Europeană. 2017. „Raportul regiunilor rămase în urmă”. Link. 
24

 Banca Mondială. Metoda Atlas. Link. 
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Tabel 8.  Indicatori economici pentru Conurbația Hunedoara - Deva - Simeria - Călan 

 UAT 
Populație  

2020 

VNB/Cap de 
locuitor (Atlas 

$) 2018 

PIB/Cap de 
locuitor 

(PPS €) 2018 

Nivel de dezvoltare 
2018 

Tip de  localitate 
2018 

Călan 12883 $2.411 € 4.344 
Venituri medii spre mici 
“Lower middle income” 

Rămasă în urmă 
“Lagging” 

Simeria 13604 $5.565 € 10.027 
Venituri medii spre mari 
“Upper middle income” 

Rămasă în urmă 
“Lagging” 

Hunedoara 71640 $7.700 € 13.873 
Venituri medii spre mari 
“Upper middle income” 

Rămasă în urmă 
“Lagging” 

Deva 68643 $21.417 € 38.585 
Venituri mari 

“Higher income” 

Mai dezvoltată 
“More 

developed” 

  Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020 

O evoluție pozitivă a dinamicii antreprenoriale la nivel local e reprezentată de 
numărul de salariați, care a crescut cu 83% în perioada 2011-2018, spre deosebire 

de trendul descendent al acestui indicator la nivelul celorlalte orașe din 
Conurbația Călan – Deva – Hunedoara – Simeria.  

Figura 26. Evoluția salariaților în perioada 2011 – 2018 în Conurbația Hunedoara-Deva-Simeria-Călan 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Figura 27. Distribuția numărului de salariați din Zona Urbană Funcțională Simeria în 2018 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 
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Întreprinderi nou create – context regional 

În perioada 2011-2018, rata întreprinderilor nou create a scăzut în toate cele opt regiuni de 
dezvoltare, cele mai mici diferențe fiind înregistrate în regiunile Sud-Vest Oltenia, (0,8 procente), 
urmată de regiunea Vest și de regiunea Nord-Vest (ambele cu 1,1 procente). 

Figura 28. Întreprinderi active nou create – Rata de creare în perioada 2011 – 2018 pe regiuni de dezvoltare
25

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

La nivel regional, în sectorul industriei, numărul întreprinderilor nou create în anul 2018 era mai mult 
decât dublu decât numărul acestora din anul 2008. Creșteri ale numărului de întreprinderi noi s-au 
înregistat și în domeniul hotelurilor și restaurantelor, precum și an transportului. Regiunea Vest a 
înregistrat o scădere a numărului de noi întreprinderi în sectorul construcțiilor și al comerțului.  

Tabel 9. Distribuția întreprinderilor active nou create, pe sectoare de activitate și regiuni de dezvoltare 
(Evoluție în perioada 2008 -2018)

 26
 

Activități ale 
economiei 
naționale 

Regiune de dezvoltare 
Întreprinderi nou 

create în 2008 
(procente) 

Întreprinderi nou create 
în 2018 (procente) 

Trend 

Industrie TOTAL 12,7 22,1 + 

  Regiunea NORD-EST 10,5 21,4 + 

  Regiunea SUD-EST 9,7 22,3 + 

  
Regiunea SUD-
MUNTENIA 

14,2 22,6 + 

                                                           
25

 INS: 2020 (ultima actualizare). “INT111C - Intreprinderi active nou create, rata de creare a acestora, pe 
regiuni de dezvoltare si evidenta PIB pe locuitor”. Link.  
26

 INS. 2020 (ultima actualizare). „INT111N - Distributia intreprinderilor active nou create, pe sectoare de 
activitate si regiuni de dezvoltare”. Link.  
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Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

10 23,2 + 

  Regiunea VEST 9,1 18,5 + 

  Regiunea NORD-VEST 16,6 25,7 + 

  Regiunea CENTRU 12,4 22,1 + 

  
Regiunea BUCUREȘTI - 
ILFOV 

16,2 20,2 + 

Construcții TOTAL 17,5 10,4 - 

  Regiunea NORD-EST 16,4 11,5 - 

  Regiunea SUD-EST 15,3 11,6 - 

  
Regiunea SUD-
MUNTENIA 

18,1 7,6 - 

  
Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

16,3 5,2 - 

  Regiunea VEST 15,5 12,2 - 

  Regiunea NORD-VEST 25,4 10 - 

  Regiunea CENTRU 17,4 8,8 - 

  
Regiunea BUCUREȘTI - 
ILFOV 

11,6 12,6 + 

Comerț TOTAL 45,6 29 - 

  Regiunea NORD-EST 53,3 28 - 

  Regiunea SUD-EST 51 32,5 - 

  
Regiunea SUD-
MUNTENIA 

40,6 31,5 - 

  
Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

54,6 27,4 - 

  Regiunea VEST 44,6 29,3 - 

  Regiunea NORD-VEST 40,2 23,1 - 

  Regiunea CENTRU 44,4 29,1 - 

  
Regiunea BUCUREȘTI - 
ILFOV 

39,8 32 - 

Hoteluri și 
restaurante 

TOTAL 4,8 7,7 + 

  Regiunea NORD-EST 5,4 9,4 + 

  Regiunea SUD-EST 5,6 7,4 + 

  
Regiunea SUD-
MUNTENIA 

3,8 7,6 + 

  
Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

4,3 7,4 + 

  Regiunea VEST 5,5 9,5 + 

  Regiunea NORD-VEST 4,5 8,7 + 

  Regiunea CENTRU 6,6 8 + 

  
Regiunea BUCUREȘTI - 
ILFOV 

3,3 4,9 + 

Transport TOTAL 9,3 14 + 

  Regiunea NORD-EST 6,3 12,1 + 

  Regiunea SUD-EST 11,2 15,9 + 

  
Regiunea SUD-
MUNTENIA 

7,8 14 + 
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Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

9,3 18,2 + 

  Regiunea VEST 12,1 13,1 + 

  Regiunea NORD-VEST 9,4 14,9 + 

  Regiunea CENTRU 9,2 14,1 + 

  
Regiunea BUCUREȘTI - 
ILFOV 

10 12,2 + 

Alte servicii TOTAL 10,1 16,8 + 

  Regiunea NORD-EST 8,1 17,6 + 

  Regiunea SUD-EST 7,2 10,3 + 

  
Regiunea SUD-
MUNTENIA 

15,5 16,7 + 

  
Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

5,5 18,6 + 

  Regiunea VEST 13,2 17,4 + 

  Regiunea NORD-VEST 3,9 17,6 + 

  Regiunea CENTRU 10 17,9 + 

  
Regiunea BUCUREȘTI - 
ILFOV 

19,1 18 - 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

În ceea ce privește întreprinderile active, regiunea Vest a avut o creștere modestă în 2018 
comparativ cu anul 2008, de numai 6,1 procente, comparativ cu regiunea București -Ilfov care 
prezintă cea mai mare creștere, respectiv de peste 31 de procente.    

Figura 29.  Situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare, pe regiuni de dezvoltare (evoluție în 
perioada 2008 – 2018 pentru cele active) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Regiunea Vest a avut în 2018 cele mai multe întreprinderi inactive la un an de înființare comparativ 
cu celelalte șapte regiuni de dezvoltare. Numărul companiilor inactive în regiune a crescut de la 
23,2% în 2008 la 39,7% în 2018. Procentul companiilor inactive la un an de la creare a crescut în 
toate cele opt regiuni, cea mai mică creștere fiind înregistrată în regiunea Sud-Est.  
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Figura 30. Situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare, pe regiuni de dezvoltare (evoluție în 
perioada 2008 – 2018 pentru cele inactive) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

În 2018, regiunea București – Ilfov a deținut cel mai mare procentaj de firme desființate la un an de 
la creare, respectiv de 48,8%, precum și cea mai mare scădere procentuală comparativ cu situația 
din 2008. În acest interval, procentajul firmelor desființate la un an de la creare a crescut de aproape 
9 ori. Următoarea cea mai mare creștere a procentajului de firme desființate în perioada 2008 – 
2011 este înregistrată de regiunea Vest, care avea în 2008 4% firme desființate după un an de 
activitate și peste 26% de firme desființate în primul an de activitate în anul 2018.  

Figura 31. Situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare, pe regiuni de dezvoltare (Evoluție în 
perioada 2008 – 2018 pentru cele desființate) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 
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ATRAGEREA DE INVESTIȚII, SERVICII ȘI INFRASTRUCTURA SUPORT PENTRU AFACERI ȘI 
INOVARE 

Atragerea de investiții reprezintă unul din 
obiectivele principale de dezvoltare ale orașului Simeria în perioada 2021-2030, în 

vederea creării de oportunități și locuri de muncă atractive pentru cetățenii din 
Simeria, din localitățile aflate în administrare și din zona urbană funcțională.  

Cu o populație totală de 13.638, principalele avantaje strategice ale Simeriei sunt apropierea de 
Occident, infrastructura de transport (Simeria este un nod feroviar, cu acces ușor la autostrada A1) și 
tradiția sa industrială. În afară de accesul la infrastructura rutieră și feroviară importantă, Simeria 
beneficiază și de poziționarea sa în apropierea județelor cu dinamică economică puternică (Timiș, 
Alba, Cluj). 

Investitorilor interesați să stabilească afaceri în orașul Simeria li se poate pune la dispoziție o gamă 
de terenuri de diferite dimensiuni, întrucât orașul Simeria dispune în continuare de suprafețe mari, 
potrivite pentru deschiderea șantierelor de producție27, iar municipalitatea le oferă sprijinul necesar 
pentru inițierea rapidă a investiției.  

Municipalitatea a organizat, de asemenea, programe de instruire pentru personalul administrației 
publice locale pentru a asigura o colaborare eficientă cu sectorul de afaceri. În plus, au fost demarate 
proiecte de investiții majore ce vizează calitatea vieții, prin extinderea și modernizarea rețelelor de 
apă, canalizare și gaze naturale și energie electrică, precum și modernizarea infrastructurii 
educaționale, finanțată prin fonduri europene prin și Programul Național de Dezvoltare Locală. Unul 
dintre cele mai recente proiecte aprobate pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 
2014-2020 constă în extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public, care va include un sistem 
de gestionare la distanță și va utiliza panouri fotovoltaice.  

Pe baza avantajelor oferite de această locație, grupul Bosch a decis să achiziționeze peste 30 ha de 
teren în oraș, cu infrastructura electrică, de gaz și rutieră construită de administrația locală. În timp 
ce deschiderea unei fabrici a fost suspendată temporar, prezența acestui partener strategic 
reprezintă o investiție promițătoare pentru dezvoltarea economică a Simeriei. 

Bune practici în atragerea investițiilor străine 

Investițiile străine directe (ISD) reprezintă una dintre principalele surse de stimulare a dezvoltării 
întreprinderilor private, având un efect multiplicator prin creșterea verticală în economia 
rezidentă. Complementar cu investițiile publice, ISD reprezintă cea mai mare sursă de finanțare 
externă pentru majoritatea țărilor în curs de dezvoltare. ISD au, de asemenea, un potențial 
semnificativ de a transforma economiile prin crearea de locuri de muncă mai bine plătite și mai 

stabile în țările gazdă28. În plus, pot contribui la profesionalizarea mediului de afaceri local, prin 
impunerea unor standarde ridicate în interacțiunile lor cu furnizorii, concurenții și partenerii de 
afaceri. 

Pe lângă contribuția la dezvoltarea întreprinderilor și contribuția la dezvoltarea capitalului uman, 
investițiile străine directe reprezintă o sursă importantă de tehnologii inovatoare care contribuie 
la stimularea competitivității și a productivității muncii. Relația directă cu mediul extern conduce 
în mod invariabil la dezvoltarea comerțului internațional pentru țara gazdă, facilitând la integrarea 
sa în economia globală și în mod direct la creșterea PIB-ului prin producție incrementală și 

                                                           
27

 Ibid.  
28

 Raportul privind competitivitatea investițiilor globale 2017/2018, Banca Mondială, 2018 
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exporturi. 

Astfel, cea mai rapidă cale de a impulsiona o economie locală este atragerea de investiții străine. 
Totuși, acest lucru trebuie realizat într-un mod strategic, prin căutarea de companii cu valoare 
adăugată mare, productivitate ridicată și salarii mari. Din păcate, administrațiile locale adoptă 
rareori un rol activ și strategic în promovarea regiunii lor către investitori cu valoare adăugată 
mare. De cele mai multe ori, ei se limitează la a primi pe primul venit. Este evident că orice 
investiție este preferabilă lipsei de investitori, dar dacă autoritățile locale ar fi mai proactive în a 
căuta, comunica și negocia cu potențialii investitori, acestea ar putea oferi și perspective 
economice mai bune pentru comunitatea pe care o reprezintă.  

Aportul Simeriei în ceea ce privește capitalul social străin subscris este unul foarte redus, dar 
orașul are potențial semnificativ și a fost considerat deja ca locație de investiție de către mari 
investitori. Pentru luna iunie 2020, datele ONRC indicau că în România exista un total de 108,84 
miliarde de lei în cuantum de capital social subscris străin în cadrul primelor 50 de companii active 
din fiecare județ, ordonate descrescător în funcție de participarea străină la capitalul social subscris. 
Din această valoare, Județul Hunedoara înregistra 0,26 miliarde de lei, respectiv 0,2% din valoarea 
totală.  

Figura 32. Valoarea capitalului social subscris străin în Zona Urbană Funcțională Simeria 

 

  Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului 

Figura 33. Valoarea capitalului social subscris străin (RON) în anul 2020 - comparație 

 

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului 
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Conform Barometrului Urban efectuat 
de către Banca Mondială cu ocazia 

elaborării Politicii Urbane a României, respondenții au avut ocazia de a răspunde la un set de 
întrebări cu privire la investițiile din orașul lor. Printre aceste întrebări regăsim informații despre 
satisfacția cetățenilor legată de investițiile realizate de primărie și despre prezența și atragerea 
investițiilor private. 

54% din respondenți au fost s-au declarat mulțumiți de atragerea investițiilor private în orașele în 
care locuiesc. Satisfacția față de atragerea investițiilor private corelează semnificativ cu aprecierea 
investițiilor realizate de către Primărie.  Peste 70% grad de mulțumire s-a înregistrat în Iași (71%), 
Timișoara (71%), Constanța (76%), Cluj-Napoca (76%) și Oradea (82%); Sub 40% nivel de mulțumire 
s-a înregistrat în Piatra Neamț (37%), Caransebeș (37%), Alexandria (32%) și Buhuși (21%). 

De asemenea, atât percepția privind disponibilitatea locurilor de muncă în localitatea în care trăiesc, 
cât și media aprecierii calității locurilor de muncă din oraș corelează semnificativ cu nivelul de 
mulțumire privind prezența / atragerea investițiilor private în localitate.  

Figura 34. Corelație între mulțumirea privind atragerea investiților, investițiile realizate de primărie și 
locurile de muncă 

  

 Sursa: Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 
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Figura 35. În ce măsură sunteți mulțumit de prezența, atragerea investițiilor private? 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 
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Figura 36. În ce măsură sunteți mulțumit de proiectele de investiții realizate de către primărie?  

 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 
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Rezultatele acestui sondaj duc către următoarele concluzii: 

 55% din populația urbană este mulțumită de proiectele de investiții realizate de către 
administrația locală; 

 Mulțumirea cetățenilor este mai ridicată în orașele cu peste 50.000 de locuitori (63%), cu 
excepția Bucureștiului și mai scăzută în orașele între 10-50.000 de locuitori (46%); 

 Cota de mulțumire este mai ridicată în regiunile Nord-Vest (68%) și Sud-Est (70%) și mai 
scăzută în Muntenia (41%) și București-Ilfov (44%); 

 Trei orașe înregistrează un nivel de mulțumire de peste 80%: Suceava (82%), Sinaia (85%) și 
Oradea (88%). Nouă orașe înregistrează un nivel de mulțumire sub 40%, Ploiești (37%) și 
Alexandria (33%) fiind în acest segment; 

 Persoanele cu vârste între 18-24 ani tind să fie mai mulțumite decât restul populației (60%). 
De asemenea, un nivel mai ridicat de satisfacție a fost înregistrat în rândul  angajaților din 
sistemul public (60%) și al persoanelor cu venituri individuale de peste 3000 lei/lună (66%). 

Respondenții din orașul Simeria sunt în mare mulțumiți de investițile realizate de Primărie în 
localitate, cu 17% declarându-se foarte mulțumiți și 37% declarându-se mulțumiți. Pe de altă parte, 
gradul de satisfacție este mai scăzut când vine vorba de investițile private, cu numai 6% declarându-
se foarte mulțumiți și 37% declarându-se mulțumiți – una din cele mai slabe cotări în eșantionul 
folosit pentru Barometrul Urban. 

Concluziile răspunsurilor referitoare la satisfacția respondenților privind investițiile private: 

 54% din respondenți s-au declarat mulțumiți de atragerea investițiilor private în orașele în 
care locuiesc; 

 Locuitorii din orașele medii (20-50.000 locuitori) sunt semnificativ mai puțin mulțumiți decât 
restul populației ( medie 43%-total mulțumire); 

 La nivel regional se înregistrează disparități semnificative între regiunile Nord-Vest (68%) și 
Sud- Vest Oltenia (46%) respectiv, Sud-Muntenia (43%); 

 Tinerii  (18-24 ani) și persoanele cu venituri peste medie tind să fie mai mulțumite decât 
restul populației; 

 Peste 70% grad de mulțumire s-a înregistrat în Iași (71%), Timișoara (71%), Constanța (76%), 
Cluj-Napoca (76%) și Oradea (82%); Sub 40% nivel de mulțumire s-a înregistrat în Piatra 
Neamț (37%), Caransebeș (37%), Alexandria (32%) și Buhuși (21%). 
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publică gata să medieze și să răspundă rapid la nevoile investitorilor este 
esențială pentru construirea de parteneriate și încredere pe termen lung.  

În ultimii douăzeci de  ani, ritmul accelerat al fenomenului globalizării a condus la creșterea 
competiției dintre orașele europene în domeniul promovării către fluxurile de capital sau de comerț, 
concurând în mod invariabil pentru obținerea de investiții.  

Astfel, se pune întrebarea cum autoritățile naționale, regionale și locale pot identifica o configurație 
optimă pentru a organiza promovarea investițiilor străine directe în cel mai eficient mod, generând 
un mediu potrivit de inovare și un ecosistem optim pentru a-și consolida avantajele specifice și 
investițiile strategice. 

În vederea atragerii investițiilor străine directe, piețele locale întreprind o serie amplă de inițiative 
pentru a genera condiții investiționale favorabile. Printre acestea se regăsesc diverse stimulente 
precum reduceri de impozite, reforme administrative, investiții în infrastructuri logistice, 
parteneriate comerciale, sau centre pentru reconversie profesională. Cu toate acestea, rezultatele 
fluxului ISD din cele mai performante centre urbane europene arată o corelație clară a rezultatelor 
pozitive cu capacitatea de a se face vizibile pentru a se „vinde” drept gazde viabile pentru proiecte 
de investiții. 

Revenind la principalele centre urbane europene, principalul mecanism de facilitare a accesului la 
potențialii investitori este realizat prin crearea unei Agenții de Promovare a Investițiilor (API). 
Concentrarea sporită asupra promovării și facilitării localizării este evidentă în estimările care 
sugerează că ar putea exista mai mult de 10.000 de API – cuprinzând API regionale, naționale, 
precum și niveluri subnaționale diferite (județe, zone metropolitane, orașe, comune)29.  

Evaluarea a 30.000 de proiecte de investiții străine directe relevă faptul că asistența directă oferită 
de autoritățile locale au influențat major deciziile investitorilor străini de a-și extinde operațiunile în 
diferite economii30. 

Serviciile dedicate investitorilor, în completarea infrastructurii de bază, corespund următoarelor 
faze: 

1. asistență în selectarea locației pentru investiții (informații despre: indicatori statistici 
regionali / locali, mediul de afaceri local, sistemul de învățământ, sistemul de transport 
public, infrastructura și costurile utilităților, costurile investițiilor, facilitarea întâlnirilor cu 
instituțiile / agențiile publice); 

2. asistență în realizarea investiției (informații privind conexiunea la rețelele de utilități 
publice, reglementările de urbanism aplicabile în zonă, asistență în legătură cu structurile 
instituțiilor publice cu atribuții în aprobarea investițiilor); 

3. asistență după finalizarea investiției, pe toată durata activității - facilitarea relației cu 
companiile publice care furnizează utilități (pentru semnarea contractelor de conectare, 
intervenții în caz de avarie, comunicarea întreruperilor anunțate în furnizarea utilităților), 
asistență în legătură cu instituțiile de învățământ. 

 

Model de organizare: intern vs. extern 

Organizarea activităților de sprijinire și atragere a investitorilor pe plan local se poate face prin trei 
modele diferite, care vizează atât variante interne, cât și externe. 

                                                           
29

 Estimări OCO Global, 2013 
30

 Kusi Hornberger, Joseph Battat, Peter Kusek, Atragerea ISD: Cât de mult contează climatul investițional? 
World Bank Group, nr. 327, August 2011. 
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Modelul 1: Departament intern în cadrul primăriilor 

Având o medie de 68 de firme înregistrate la fiecare 1.000 de locuitori31 și cu un total de 1,93 
miliarde de euro atrase în anul 2017, Biroul de Relații Externe și Investitori din cadrul Primăriei și 
Consiliului Local Cluj-Napoca este unul dintre cele mai performante departamente de atragere a 
investițiilor străine la nivel național și chiar regional. Biroul de Relații Externe și Investitori din Cluj își 
desfășoară activitatea în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și este subordonat primarului. 

Biroului de Relații Externe și Investitori are ca principal obiectiv „creşterea din punct de vedere 
calitativ şi cantitativ a investiţiilor în municipiu prin întărirea capacităţii de absorbţie a investiţiilor 
străine32”. Obiectivul este urmărit prin platforma web dedicată33 denumită Cluj Business, care 
conține o serie de informații utile, promovată intens în oportunitățile de abordare a investitorilor 
străini. 

 

Modelul 2: Agenții municipale 

La nivel european, cele mai importante destinații de investiții străine directe sunt reprezentate la 
nivel local și regional de agenții municipale specializate. Acestea au rolul de a menține contactul cu 
investitorii și de a extinde activitățile antreprenoriale în locațiile de investiții.  

Una dintre cele mai importante agenții municipale de atragere a investițiilor străine la nivel 
european este Choose Paris Region, agenția Consiliului Regional din Ile-de-France care se ocupă de 
atragerea investițiilor străine, cu birouri în Paris, Statele Unite (San Francisco și New York) și China 
(Shanghai și Beijing ). Agenția implementează strategia de atractivitate regională în coordonare cu 
actorii economici publici și privați.  

Choose Paris Region este unul dintre principalii poli magnetici pentru investițiile străine în Franța, 
ajutând Parisul să atragă mai mult de 1.000 de investiții în perioada octombrie 2012 - septembrie 
2017, devenind astfel câștigătorul regional în categoria „orașe și regiuni europene ale viitorului” din 
cadrul studiului realizat de publicația Financial Times34. 

 

Modelul 3: Colaborarea cu companii dedicate de atragere a investitorilor 

Al treilea de atragere a investitorilor include o externalizare a eforturilor API și a departamentelor de 
atragere a investitorilor din cadrul primăriilor și consiliilor locale. Acest model constă în strânsa 
colaborare dintre agențiile de promovare a investițiilor și companii private dedicate atragerii 
investițiilor străine.  

Raportul The Financial Times fDi arată că Marea Britanie și-a menținut în anul 2018 prima poziție în 
calitate de destinație de investiții în Europa35, cu o cotă de piață de 22% din ISD (o valoare de 38 
miliarde de lire sterline). Londra își păstrează prima poziție în clasamentul european al atragerii 
investițiilor străine, în pofida incertitudinilor declanșate de Brexit. Alături de Invest UK (agenția 
guvernamentală a Regatului Unit de atragere a investițiilor străine), compania Fitzgerald&Law a 
contribuit în mod semnificativ la crearea celor 1.600 de noi locuri de muncă pe săptămână în UK.36  
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 Sursa: Institutul Național de Statistică 
32

 A se vedea: https://primariaclujnapoca.ro/organigrama/primar/biroul-relatii-externe-si-investitori/ 
33

 A se vedea: http://clujbusiness.ro/ 
34

 Raportul FDI European Cities & Regions of the Future 2018/19, Financial Times 
35

 idem 
36

 Comunicat de presă F&L, martie 2017 
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Obiectivele API 

În general, API urmărește patru obiective majore, fiecare dintre ele cu un set de activități specifice. 
Cele mai bune practici internaționale în domeniul API-urilor37 sugerează următoarele obiective: 

 Acțiuni de advocacy la nivel local și central pentru eliminarea obstacolelor administrative; 

 Crearea unei imagini favorabile pentru promovarea comunității ca destinație de investiții; 

 Generarea de investiții prin abordarea activă a investitorilor pe baza planurilor naționale, 
regionale sau locale de dezvoltare. 

 Servicii de facilitare a investitorilor, pentru a ajuta la rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă investitorii existenți sau potențiali. 

Figura 37. Model structură API: viziune, obiective, activități  

 

Sursa: Îndrumar pentru Atragerea Investițiilor Străine - UrbanizeHub 

 

Activitățile API 

A. Interacțiuni cu autoritățile pentru eliminarea obstacolelor administrative 

 Identificarea barierelor în calea investițiilor prin consultarea investitorilor străini și 
autohtoni, prezentând recomandări de politici și programe specifice administrațiilor locale și 
centrale. 

 Sprijinirea eforturilor de reducere a birocrației, ajutând la preluarea de bune practici și idei 
inovatoare de la investitorii străini.  

 Stabilirea de consultări între mediul privat și sectorul public, oferind o platformă de dialog cu 
investitorii străini și ajutând astfel administrația locală să își optimizeze procesele de 
atragere a ISD. 
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 Raport OECD – Policy Framework for Investment User’s Toolkit, 2011 
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B. Crearea unei imagini favorabile pentru promovarea comunității ca destinație de investiții 

 Materiale de marketing: API produce și distribuie o serie de materiale de marketing, precum: 
broșuri, buletine de știri, prezentări pe internet și materiale video, atât în limba engleză, cât 
și în alte limbi de circulație internațională. 

 Prezentări: Prezentările pot fi furnizate investitorilor potențiali fie de către membrii API, fie 
direct prin autoritățile locale. Prezentările sunt modulare, astfel încât acestea să poată fi 
modificate în conformitate cu audiența investitorilor: interesul lor special, sectorul, 
țara/regiunea de unde provin etc. 

 Website-ul API. Agențiile de promovare a investițiilor mențin prezența online printr-o 
platformă web dedicată, cu informații legate de oportunitățile de investiții, stimulentele de 
stat, fondurile europene disponibile, modalitățile de înregistrare a întreprinderilor, precum și 
calitatea vieții din comunitățile reprezentate. 

 Media. Reprezentanții API au apariții constante în mass-media locală, națională și 
internațională, distribuind comunicate de presă cu privire la evoluțiile investițiilor și a 
companiilor prezente la nivel local. 

 Prezență în cadrul comunității și la evenimente internaționale. API au rolul de a participa, 
organiza sau sponsoriza evenimente de business cu investitori și oficiali guvernamentali, în 
scopul promovării activității de investiții. 

C. Generarea de investiții prin abordarea activă a investitorilor pe baza planurilor naționale, 
regionale sau locale de dezvoltare. 

 Întâlniri și asistență. Reprezentanții API se întâlnesc cu investitorii potențiali și discută despre 
avantajele competitive ale comunității, oferind informații cu privire la procedurile legate de 
investiții și date de contact ale autorităților locale. 

 Generarea de contacte. Una dintre principalele preocupări ale API reprezintă crearea și 
contactarea de liste cu potențiali clienți, prin discuții cu ambasadele străine și asociațiile de 
afaceri, cu agențiile regionale de promovare a investițiilor, cu misiunile diplomatice ale 
României în străinătate, precum și participarea activă la evenimente de business 
internaționale. 

 Misiuni de investiții. API organizează misiuni de investiții în străinătate, concentrându-se pe 
cele mai atractive sectoare, locații și investitori potențiali. 

 Comunicarea strategică cu investitorii din principalele sectoarele economice vizate de 
municipalitate.  

D. Servicii de facilitare a investițiilor, pentru a ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă 
investitorii existenți sau potențiali. Aceste servicii includ, dar nu se limitează la: asistență pentru 
înregistrarea întreprinderilor, informații despre amplasament, asistență pentru extinderea 
investițiilor, legătura cu furnizorii de utilități și infrastructură, raportări către autoritățile publice și 
publicul larg, suport și răspunsuri pentru cereri de informații. 

Conform sondajului Băncii Mondiale Global Investment Competitiveness Survey 2017-2018, 
investitorii apreciază diferitele servicii oferite de API în proporții diferite: asistență pentru gestiunea 
problemelor în relația cu autoritățile publice (75%), informații privind înregistrarea companiei (73%), 
îmbunătățirea mediului de afaceri (69%), întâlniri pentru identificarea oportunităților de afaceri 
(54%), reprezentarea țării la evenimente externe de tipul expozițiilor și târgurilor (42%) și 
publicitate/reclame despre oportunitățile de investiții (39%).  
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Figura 38. Investitorii apreciază ajutorul API în rezolvarea problemelor (ponderea procentuală a 
respondenților)
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Sursa: Banca Mondială, Global Investment Competitiveness Survey, 2017-2018 

 

 

Alături de atragerea 
investitorilor, dezvoltarea culturii antreprenoriatului rămâne un obiectiv strategic 

major pentru orașul Simeria.  

Regiunea Vest cuprinde o serie de structuri menite să sprijine dezvoltarea economică. Printre 
acestea se regăsesc: 

 Parcuri: industriale, științifice, tehnologice și logistice 

 Incubatoare, Acceleratoare, Centre de afaceri 

 Spații de co-working, clădiri de birouri publice și / sau private  

 Programe de antreprenoriat și mentorat prin parteneriate ale universităților cu ONG-uri. 

 

 

 

 

 

Figura 39. Locații structuri de afaceri ADR Vest (2019) 
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 Notă: Întrebările privind serviciile IPA au fost adresate către 632 de respondenți. Acești respondenți au 
răspuns oarecum important, important sau extrem de important cu privire la întrebarea: „Cât de importante 
sunt serviciile de înaltă calitate și sprijinul din partea API al țării în decizia de a investi în țările în curs de 
dezvoltare?”. 
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Sursa: ADR Vest 

 

Parcuri și centre de afaceri 

Parcul de Afaceri Simeria 

 

Unul dintre cei mai importanți pași pentru dezvoltarea mediului antreprenorial la  nivel local a fost 
înființarea Parcului de Afaceri Simeria. Această structură de afaceri a fost construită pe 
amplasamentul ruinelor rămase în centrul orașului după 1989. Ceea ce aceste ruine au devenit 
ulterior, respectiv Parcul de afaceri, a fost realizat cu ajutorul unei finanțări europene, prin 
Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4, Domeniul de intervenție 4.1 
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”. 
Parcul oferă spații de producție și birouri, precum și o sală de conferințe cu o capacitate de peste 
300 de persoane și un program de incubare a afacerilor.  
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Parcul a fost inaugurat în 2014, iar rata de ocupare a crescut constant începând cu 2016, reușind în 
prezent să îndeplinească indicatorii economici agreați prin acordul de finanțare. Între 2014-2020 
Consiliul Județean a fost administratorul parcului prin intermediul Agenției Județene de Dezvoltare 
Economică și Socială Hunedoara, iar din 2020, Parcul de Afaceri aflat în proprietatea Consiliului Local 
Simeria a fost dat în administrare către Centrul Cultural si de Creație al orașului Simeria. 

 

Parcul de Afaceri Simeria 

 

Sursa:  Simeria Business Park 

Această structură nu este doar un spațiu de închiriat, ci un serviciu de dezvoltare complex, care 
sprijină înființarea și dezvoltarea afacerilor autohtone, prin punerea la dispoziția întreprinzătorilor 
atât a spațiilor, cât mai ales, a expertizei necesare. Totodată, acesta trebuie să conceapă acțiuni de 
marketing și de promovare a produselor locale, prin diverse evenimente, târguri și expoziții. Sunt 
foarte multe exemple concrete, din viața de zi cu zi, care pot fi date pentru a ilustra modul în care 
Parcul de Afaceri Simeria va funcționa:  

a. Să presupunem că un simerian dorește să demareze o afacere într-un anumit domeniu. În 
funcție de nevoile pe care le are, va primi sprijin pas cu pas pentru calificarea/recalificarea lui și a 
altor persoane, elaborarea unui plan de afaceri, identificarea resurselor financiare pentru 
înfăptuirea planului de afaceri, servicii necesare înființării și funcționării firmei (juridice, de 
contabilitate etc.), acordarea de spații necesare afacerii, promovarea firmei în cadrul unor 
târguri, expoziții etc.   

b. Un IMM, întreprindere mare din Simeria sau o companie reprezentativă pentru județ. 
Aceasta va fi informată periodic despre oportunitățile de finanțare existente și va primi, dacă 
solicită, consiliere suplimentară și sprijin pentru elaborarea documentației necesare obținerii 
finanțării.   

c. Un număr de agricultori din satul X spun că nu au acces la anumite utilaje și infrastructuri 
pentru a obține o recoltă bună. Parcul de Afaceri Simeria va putea identifica sursele de finanțare 
existente pentru procurarea utilajelor sau crearea infrastructurii și modalitățile prin care aceste 
surse sunt accesate. Acesta ar putea de asemenea elabora proiectele necesare pentru obținerea 
finanțării.  
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d. O firmă din Simeria sau din județ dorește să-și promoveze produsele. Parcul de Afaceri poate 
să-i pună la dispoziție un stand expozițional, să invite întreprinderea la târgurile pe care le 
organizează și, de asemenea, să îl sprijine în elaborarea unui plan de marketing și a unui proiect 
european de finanțare a acestui plan.  
 

Centrul de afaceri Hunedoara  

Centrul de afaceri Hunedoara a fost finalizat în 2015. Construcția are o suprafață totală de 3200 de 
metri pătrați și a fost construit cu scopul de a fi dat în folosință investitorilor pentru primii 5 ani de 
funcționare. Centrul a fost construit în cadrul proiectului de ecologizare finanţat din fonduri de la 
Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Proiectul a inclus ecologizarea 
celor 20 de hectare ale fostului combinat siderurgic și a reprezentat o investiţie de circa 40 de 
milioane de lei, finanţată în cea mai mare parte din bani europeni. Conform unui articol, doar cinci 
din cele 27 de spaţii ale clădirii moderne a Centrului de afaceri au fost închiriate în primii doi ani de 
funcţionare, în ciuda preţurilor mici, de doar 7 lei pe metru pătrat39. 

 

Incubatoare de afaceri 

Incubatorul de afaceri Simeria din cadrul Parcului de afaceri Simeria40 

Agenții economici care doresc să intre în programul de incubare organizat în cadrul Parcului de 
Afaceri Simeria trebuie să îndeplinească anumite criterii, inclusiv cerința de a fi  întreprinderi mici și 
mijlocii nou înființate, cu un potențial ridicat de dezvoltare și de a crea cel puțin 3 locuri de muncă în 
următorii 2 ani de activitate. 

Incubatorul de tehnologic și de afaceri ITA BMTECH Deva41 

A fost inaugurat în 2006 și a reprezentat primul incubator tehnologic si de afaceri privat din 
Romania. Incubatorul Tehnologic si de Afaceri « ITA-BMTECH » este o entitate de Cercetare-Inovare-
Dezvoltare realizat in cadrul Programului National INFRATECH al Autoritatii Nationale pentru 
Cercetare Stiintifica, printr-un Proiect de Constructie Institutionala, intr-un parteneriat intre SC BM 
Technology srl Deva, SC Innovation & Technological Transfer Consulting SRL Deva. 

În regiunea Vest mai există incubatoare de afaceri în Timișoara, Vladimirescu și Anina. 

Tabel 10. Listă incubatoare de afaceri 

Nume Oraş, Judeţ Proprietar 

Incubator de Afaceri Software Timişoara Timişoara, Timiş public 

Incubator Tehnologic şi de Afaceri Vladimirescu, Arad public 
Incubator Tehnologic şi de Afaceri Deva, Hunedoara privat 

Incubatorul de Afaceri din cadrul Parcului de Afaceri Simeria Simeria, Hunedoara public 

Centrul de Afaceri Anina Anina, Caraş-Severin privat 

Sursa: ADR Vest
42

 și Primăria Simeria  

                                                           
39

https://adevarul.ro/locale/hunedoara/ce-s-a-ales-investitia-zece-milioane-euro-noul-centru-afaceri-ridicat-ruinele-
combinatului-siderurgic-1_5af17f3bdf52022f75b88a18/index.html  
40

 Nu există website dedicat incubatorului.  
41

 Nu există website funcțional. 
42

 http://www.regiuneavest.ro/locatii-investitori/incubatoare--i-proiecte-viitoare/page/id/68/  

https://adevarul.ro/locale/hunedoara/ce-s-a-ales-investitia-zece-milioane-euro-noul-centru-afaceri-ridicat-ruinele-combinatului-siderurgic-1_5af17f3bdf52022f75b88a18/index.html
https://adevarul.ro/locale/hunedoara/ce-s-a-ales-investitia-zece-milioane-euro-noul-centru-afaceri-ridicat-ruinele-combinatului-siderurgic-1_5af17f3bdf52022f75b88a18/index.html
http://www.regiuneavest.ro/locatii-investitori/incubatoare--i-proiecte-viitoare/page/id/68/
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Clustere 

Orașele competitive au nevoie de companii competitive, dar și de un mediu 
colaborativ în care acestea să se dezvolte.  

Companiile private au de câștigat din a avea alte companii din același sector, co-locația ușurând 
fluxul de idei, accesul la o forță de muncă calificată și o productivitate mai mare determinată de 
concurența locală. Un pas important pe care îl pot face administrațiile publice în această direcție 
este crearea de clustere, precum și centre de inovare și transfer de tehnologie, permițând astfel un 
parteneriat strâns între agenții economici și instituțiile academice și de cercetare și administrațiile 
publice, încurajând competitivitatea. 

Conform Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă43, în Regiunea Vest există mai multe 
clustere concentrate pe sectoarele dominante, formate pentru a facilita interacţiunea și cooperarea 
dintre actorii care își desfășoară activitatea în aceste sectoare. 

Clusterul Automotivest a fost înfiinţat în anul 2007 ca organism neguvernamental, nonprofit, 
apolitic, cu personalitate juridică. Obiectivul principal al Asociatiei este crearea unui mediu economic 
care să sprijine iniţiativa de „cluster” din domeniul industriei auto prin dezvoltarea unei platforme 
centrale de servicii pentru firmele (furnizori/cumpărători) din Regiunea Vest active în acest 
domeniu22. 

Clusterul TIC a fost creat în anul 2011, fiind rezultatul unui demers de lungă durată. Viziunea 
Clusterului Regional TIC23 este promovarea şi susţinerea întreprinderilor regionale TIC drept actori 
pe piaţa globală, generatori de produse proprii, sub un brand regional puternic. 

Creat în 2011, clusterul ROSENC este o asociaţie cu personalitate juridică română, de drept privat 
fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, având drept scop 
promovarea României si a Regiunii Vest, pe termen lung, ca lider în sectoarele energiilor 
regenerabile, eficientei energetice şi noilor energii sustenabile. 

Un alt cluster creat în anul 2011 este Clusterul Agro Food Banat Crișana, având ca obiectiv creșterea 
competitivităţii industriei agroalimentare și a dezvoltării regionale prin inovare și transfer tehnologic. 

Asociația Cluster pentru Turism Banat (CLUSTRBANAT) care urmărește dezvoltarea competitivă a 
domeniul turismului prin promovarea destinațiilor turistice locale, județene și regionale. 

 

Parcuri industriale 

Deși nu dispune de parcuri industriale, un avantaj major al orașului Simeria în 
atragerea de noi investiții în sectorul industriei îl reprezintă suprafața disponibilă 

pentru deschiderea de facilități de producție. 

Parcul industrial este definit prin Legea 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor 
industriale, ca „zonă delimitată în cadrul căreia se desfășoară activități economice, de cercetare 
științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, 
logistice și inovative, industriale etc., într-un regim de facilități specific.” Situația parcurilor 

                                                           
43

 ADR Vest. 2015. “Strategia regională de specializare inteligentă”.  
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industriale din România, întocmită de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la 
data 13.04.2020, indică prezența unui număr de 92 de parcuri industriale pe teritoriul țării. 

Parcurile industriale asigură infrastructura necesară pentru inițierea rapidă a investițiilor (drumuri, 
electricitate, alimentare cu apă și drenaj, eliminarea și epurarea apelor uzate, furnizarea gazului, 
încălzire, servicii de telecomunicații), precum și facilități fiscale (scutire de impozit pe terenuri și 
clădiri parc). Parcurile industriale sunt, de asemenea, o soluție pentru companiile care doresc să 
mute activitățile de producție, în conformitate cu legislația care impune transferul capacităților de 
producție în afara zonelor urbane. 

Ca instrumente de dezvoltare regională și locală, parcurile industriale au ca scop atragerea de 
investiții  și reprezintă o direcție strategică importantă a României, susținută la nivel guvernamental. 
În 2014, prin Hotărârea Guvernului nr. 959/2014, a fost înființat un Comitet interministerial pentru 
stimularea și facilitarea înființării de noi parcuri industriale, care include un reprezentant al 
Ministerului Economiei, Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Finanțelor Publice, Fondurilor 
Europene și Educației Naționale. 

În 2020, în regiunea Vest erau înregistrate 6 parcuri industriale, din care două în județul Hunedoara:  

1. Parc Industrial Hunedoara (HD) 
2. Parc Industrial Călan (HD) 
3. Parc Industrial UTA 2 Arad (AR) 
4. Parc Industrial Artemis Sanandrei (TM) 
5. Parc Industrial Giarmata (TM) 
6. Parc Industrial Sînandrei II (TM) 

Figura 40. Distribuția parcurilor industriale pe județe, 2020 

 

Sursa: MDLPA 

ADR Vest deţine o bază de date cu locaţii destinate proiectelor de investiţii în regiune, acestea fiind 
selectate în urma aplicării unor criterii care ţin de:  

 accesibilitatea terenului (existenţa şi calitatea drumului de acces, distanţa maximă faţă de 
drumul principal - 5 km, planeitatea terenului) 

 potenţialul de utilităţi (distanţa maximă faţă de punctele de conexiune 2 km)  
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 poluare (tipuri: situri industriale dezafectate neecologizate, halde de steril neecologizate, 
depozite de minereu neecologizate etc.). 

Conform bazei de date ADR Vest,  43 de locaţii au fost considerate potrivite pentru a fi promovate, 
cele mai multe din judeţul Hunedoara (22), urmate de Arad cu  9 locaţii şi judeţele Timiş şi Caraş-
Severin cu câte 6 locaţii fiecare. Dintre acestea, 39 sunt în proprietatea Primăriilor / Consiliilor Locale 
și 4 sunt proprietăți private. Suprafața totală a locaţiilor destinate proiectelor de investiţii din 
regiune este de 1.125,72 ha. 

Preţurile medii de vânzare, închiriere și conecesiune a locațiilor publice sunt: 

 Vânzare 39,48 ron/mp (echivalentul a 9,4 €)  

 Închiriere 9,7 ron/mp/an  

 Concesiune 0,94 ron/mp/an 

De asemenea, regiunea Vest oferă 7,2 ha în locații private, cu un preț mediu de vânzare de 20 
euro/mp. 

 

Parc Industrial Hunedoara  

Parcul Industrial are ca proprietar Consiliul Local Hunedoara, fiind în administrarea Societății PARC 
INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara. Suprafaţa totală a parcului este de 19,3 ha. Confom ADR Vest, 
suprafața rămăsă disponibilă este de 3ha, compuse din 4 parcele. 

Parcul Industrial Hunedoara este situat pe DJ 687 Hunedoara – Deva, la intrarea în Municipiul 
Hunedoara, Accesul în parc se face direct din drumul judeţean Hunedoara – Deva. De asemenea, 
Parcul industrial Hunedoara este situat la 7 km de drumul european E68. Infrastructura oferită 
include: Energie electrică, Gaz, Apă potabilă, Canalizare, Căi de acces, Cale ferată, Telefonie.  

Figura 41. Locații publice pentru investiții în județul Hunedoara 

 

Sursa: ADR Vest 



44 

Informații cu privire la modalitățile și prețurile pentru vânzare, închiriere și concesiune sunt 
prezentate mai jos: 

 Vânzare: se aprobă prin Hotărâre de Consiliu Local 
 Închiriere: 4-5 euro/mp/lună spaţiu de birou - perioadă minimă 1 an 
 Concesiune: preţ pornire licitaţie 0.1 euro/mp/an - 49 de ani 

 

Parc Industrial Călan 

Parcul Industrial Călan, proprietate privată a orașului Călan, a fost înfiinţat conform ordinului 
M.D.R.A.P. nr. 495/2016 şi funcţionează sub directa gestionare şi administrare a S.C. Parc Industrial 
Călan S.R.L., având ca fondatori Judeţul Hunedoara şi Oraşul Călan. Parcul industrial oferă o 
suprafață de 46,16 hectare.  

Lucrările au început în 2012, prin investiții din fonduri europene, după ce Primăria a intrat în posesia 
vechii platforme a combinatului siderurgic. Proiectul a necesitat decontaminarea terenului pe 
suprafaţa unde a funcţionat fosta uzină a combinatului siderurgic, în urma căreia a demarat faza de 
reconstrucție (inclsuiv drumuri, canalizare, reţele de apă, linii electrice, reţele de gaz). 

Parcul Industrial CĂLAN, cu adresa Oraș Călan, str. 1 Decembrie nr. 40, este amplasat în zona 
industrială a orașului, în imediata apropiere a DN 66 Simeria - Petroșani 

 Vest: calea ferată Simeria – Petroșani  

 Nord: calea ferată Simeria – Petroșani și DN 66 Simeria – Petroșani, 

 Estt:  baze ale firmelor, DN 66 Simeria – Petroșani 

 Sud: Strada Furnalistului. 
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MOTOARE ECONOMICE ȘI POTENȚIAL DE SPECIALIZARE 

Urbanizarea este esențială 
pentru dezvoltarea unei regiuni 

sau țări44. Procesul de creștere economică este însoțit în permanență de un proces de urbanizare, 
întrucât orașele generează dezvoltare și productivitate mai ridicate. Cele mai urbanizate regiuni din 
România (București-Ilfov, Vest, Centru) au ajuns în ultimii ani să performeze mai bine decât regiuni 
din Grecia, Portugalia, precum și din sudul Italiei sau sudul Spaniei. Aceste performanțe se transpun 
automat și în calitatea vieții și a nivelului de trai. Prezența unui sector privat puternic și care 
utilizează la adevăratul potențial resursele locale este esențială pentru dezvoltarea zonelor urbane și 
se traduce direct în nivelul calității vieții, element esențial în decizia de locui într-un anumit oraș.  

Deși oficial, numai 55% dintre români trăiesc la oraș, aproximativ 76% trăiesc într-o zonă urbană 
funcțională – adică în municipii, orașe și UAT-uri unde cel puțin 15% din forța de muncă face naveta 
zilnic către aceste municipii și orașe. Mai mult, aceste zone urbane funcționale generează 98% din 
producția economică a României – cele aproximativ 1.600 UAT-uri locale (jumătate din numărul total 
de UAT-uri) ce nu sunt parte a unei zone urbane funcționale generează numai 2% din producția 
economică.  

Figura 42. Zonele urbane funcționale ale municipiilor și orașelor din România 

  

Sursa: Banca Mondială, prelucrare pe baza datelor INS (2011) 

Orașul Simeria face parte din Zona Urbană Funcțională a Devei, care adună la un loc 9% din 
populația Regiunii Vest, însă generează numai 7% din producția economică a regiunii. Acesta este 
un semn că Deva, și prin extensie și Hunedoara și Simeria, au un deficit semnificativ de 
productivitate. Majoritatea centrelor urbane au o pondere în producția economică mai mare decât 
ponderea populației.  

                                                           
44

 Banca Mondială. 2019. “România Metropolitană”. Link. 

Contribuția zonelor urbane funcționale la dezvoltarea economică 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/473331580296321439/pdf/Romania-Catching-Up-Regions-Metropolitan-Romania.pdf
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Cadrul conceptual al orașelor 
competitive, dezvoltat de Banca 

Mondială oferă o perspectivă asupra rolului și pârghiilor autorităților locale în stimularea creșterii și 
a competitivității, ilustrând mai mulți factori determinanți ai performanței economice. Conform 
acestui cadru, condițiile locale pentru dezvoltarea economică sunt modelate în diferite grade de un 
set de factori la nivel local, grupați în patru grupuri cheie: (1) instituții și reglementări, (2) 
infrastructură și terenuri, (3) sprijin pentru întreprinderi și finanțare, (4) calificare și inovare. 

Figura 43. Cadrul conceptual al orașelor competitive („pârghiile orașului”) 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020
45

 
 

Analizând aceste dimensiuni la nivelul orașului Simeria, este de remarcat faptul că administrația 
locală a inițiat acțiuni în toate cele patru direcții, continuarea acestor eforturi având ca efect 
creșterea performanței economice. Acestea includ: 

- Instituții și reglementări: asumarea atragerii de investiții și dezvoltării culturii 
antreprenoriale ca obiectiv de dezvoltare în documentele strategice; inițiative de 
îmbunătățire a comunicării cu mediul privat de afaceri 

- Infrastructură și terenuri: investiții majore ce vizează calitatea vieții, prin extinderea 
și modernizarea rețelelor de apă, canalizare și gaze naturale și energie electrică, 
precum și modernizarea infrastructurii educaționale, rețeaua de iluminat public; 
punerea la dispoziție investitorilor a unor terenuri de diferite dimensiuni, potrivite 
pentru deschiderea centrelor de producție 

- Sprijin pentru întreprinderi și finanțare: dezvoltarea Parcului de Afaceri Simeria și a 
incubatorului de afaceri 

- Calificare și inovare: susținerea înființării Centrului Regional de formare profesională 
a adulților și a unui Centru pentru evaluarea și certificarea competențelor 
profesionale. Primăria Simeria intenționează să dezvolte activități de formare în 
cadrul Parcului de Afaceri Simeria.  

 

                                                           
45

 Sursa primară: GROWTH PATHWAYS, A Diagnostic Methodology for City Competitiveness, Banca Mondială, 
2015 

Factori ce determină performanța economică la nivel local 

Analiza principalelelor motoare economice la nivelul zonei urbane Simeria 
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Orașele foarte specializate sunt susceptibile de schimbări economice bruște. Ca 
atare, ori de câte ori este posibil, ar trebui căutat un echilibru între specializare și 

diversificare la nivel local. 

Pentru analiza principalelor motoare economice și potențialului de specializare ale zonei urbane 
Simeria au fost avute în vedere următoarele informații disponibile cu privire la contextul economic 
local, județean și regional: 

 volumul cifrei de afaceri firmelor din Simeria și domeniile cele mai performante 

 indicii de competitivitate și atractivitate ai orașului Simeria 

 costuri de producție competitive în orașul Simeria 

 numărul de salariați la nivel local și câștigurile salariale, coeficientul de concentrare a 
salariaților 

 avantajul comparativ relevat al exporturilor la nivel județean (RCA - Revealed 
Comparative Advantage)  

 balanța comercială la nivel județean 

 sectoare de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 la nivel regional 

Așa cum a reieșit din analiza mediului și dinamicii antreprenoriale, domeniile cele mai performante 
în funcție de cifra de afaceri sunt fabricarea materialului rulant, tăierea, fasonarea și finisarea 
pietrei, fabricarea altor produse din material plastic, transporturi rutiere de mărfuri, comerț cu 
amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate. 

Tabel 11. Secțiunile CAEN cu cele mai mari cifre de afaceri în orașul Simeria 

Cod CAEN Cifră de Afaceri 

CAEN: 3020 - Fabricarea materialului rulant 
73,8 milioane lei (16,8 milioane 

euro) 

CAEN: 2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 
50,3 milioane lei (11,4 milioane 

euro) 

CAEN: 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic 29,4 milioane lei (6,7 milioane euro) 

CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri 25,4 milioane lei (5,8 milioane euro) 

CAEN: 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine 
specializate 

22,6 milioane lei (5,1 milioane euro) 

CAEN: 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor 20,1 milioane lei (4,6 milioane euro) 

CAEN: 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

16,1 milioane lei (3,7 milioane euro) 

CAEN: 210 - Silvicultura si alte activitati forestiere 14,7 milioane lei (3,3 milioane euro) 

CAEN: 1071 - Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a 
produselor proaspete de patiserie 

14 milioane lei (3,2 milioane euro) 

CAEN: 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

13,3 milioane lei (3 milioane euro) 

CAEN: 1419 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii 
n.c.a. 

13 milioane lei (2,9 milioane euro) 

Sursa: Top firme (https://www.topfirme.com/judet/hunedoara/localitate/simeria/) 

În ceea ce privește numărul de salariați, cei mai mari angajatori din Simeria sunt cele două companii 
cu tradiție industrială în tăierea, fasonarea și finisarea pietrei (MARMOSIM), respectiv reparațiile și 
fabricarea materialelor rulante (REVA).  

De asemenea, orașul Simeria este în topul celor mai atractive orașe la nivel național în ce privește 
costurile de producție pentru Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice 
si electronice (locul 14), ce face parte din diviziunea CAEN Fabricarea echipamentelor electrice. 

https://www.topfirme.com/judet/hunedoara/localitate/simeria/
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În general, salariile din județ sunt cele mai joase comparativ cu ale județelor din regiune, fiind 
recomandată atragerea pro-activă de investitori în domenii cu valoare adăugată mai mare. 

Poziția geografică reprezintă în mod clar un factor de atractivitate pentru Simeria, în special pentru 
centrele de producție, având un avantaj comparativ prin apropierea de granița de Vest și 
poziționarea de-a lungul autostrăzii A1. 

Indicatori economici la nivel județean și regional 

Deși cea mai mare pondere a angajaților din județul Hunedoara lucrează în comerț, acesta nu este 
un sector de creștere economică și nu conferă unei localități un avantaj comparativ – o firmă de 
comerț se va localiza oriunde va găsi o piață de desfacere. 

43,8% din valoarea exporturilor înregistrate în anul 2019 în județul Hunedoara s-a obținut în 
secțiunea Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul 
și imaginile, în timp ce valoarea exporturilor din Mijloace și materiale de transport reprezintă 
12,01% din total.  Al treilea domeniu de exporturi este reprezentat de Textile și articole din textile 
(10,12%). Aceste trei domenii au înregistrat și o balanță comercială pozitivă, alături de altele 
precum: 

 XV. Metale comune și articole din acestea 

 XX. Mărfuri și produse diverse 

 IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier 

 XII. Încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 

 IV. Produse alimentare, băuturi și tutun 

 VIII. Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea 

În ceea ce privește exporturile la nivel județean, industria de piei crude, piei tăbăcite, blănuri și 
produse din acestea este cea mai competitivă pe piețele externe. De asemenea, industria textilelor 
și articolelor din textile, deține avantaje comparative pentru județul Hunedoara, precum și: 

 IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier 

 XX. Mărfuri și produse diverse 

 XII. Încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 

 XVI. Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus 
sunetul și imaginile 

 XV. Metale comune și articole din acestea. 

Dintre cele șase domenii de specializare inteligentă incluse în Strategia de Specializare Inteligentă a 
Regiunii Vest, domeniul Industriei manufacturieră și prelucrătoare este bine reprezentat la nivel 
local. 

 

Competitivitate și atractivitate – analiză comparativă 

Pentru a evalua performanța potențială a orașelor din România, au fost dezvoltați doi indici46 - un 
indice competitiv (concentrându-se pe performanța reală) și un indice general de atractivitate 
(concentrându-se pe performanța potențială). Competitivitatea și atractivitatea sunt indicatori 
importanți pentru analiza performanței economice a orașelor și a capacității lor de a atrage capital, 
cunoștințe și chiar companii inovatoare. 

Cu privire la calculul indicelui de competitivitate, orașul Simeria se situează pe poziția 185 la nivel 
național – o performanță nu tocmai remarcabilă, dar mai ridicată decât orașe similare din țară, 
inclusiv orașe precum Bolintin-Vale, lângă București, ce ar trebui să aibe teoretic o performanță mai 

                                                           
46

 Metodologia de calcul a indicelui competitiv și al indicelui de atractivitate se regăsește în anexa acestui 
document 
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bună. Orașe precum Ghimbav, Mioveni, Năvodari, Găești, Otopeni etc. beneficiază foarte mult de 
apropierea lor de polii de creștere urbană și acest lucru se reflectă în nivelul lor de competitivitate.  

 

Figura 44. Indicele de competitivitate 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020 

Tabel 12. Analiză comparativă privind indicele de competitivitate între Simeria și localități similare în 
perioada 2011 - 2018 

Nume Indicele de competitivitate 
Clasament indice de 

competitivitate 

GHIMBAV 4.881826 2 

GĂEŞTI 2.695844 8 

SANNICOLAU MARE 1.040657 95 

ROVINARI 0.833683 142 

SIMERIA 0.703056 185 

BOLINTIN-VALE 0.696408 188 

ORAVIȚA 0.646781 210 

DARABANI 0.523133 268 

COMARNIC 0.468075 292 

SÂNGEOZ-BĂI 0.442705 302 

FLĂMÂNZI 0.389344 313 

Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020 

Datele au arătat o corelație pozitivă între performanța economică exprimată prin VNB / locuitor și 
indicele competitivității, ceea ce înseamnă că un oraș competitiv oferă cu adevărat oportunități mai 
mari cetățenilor săi. Mai mult, s-a observat că valoarea indicelui este corelată cu nivelul de 
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specializare al unui oraș (de exemplu, Ghimbav este specializat în industria aerospațială, Mioveni în 
automobile - ambele având valori ridicate ale indicelui competitivității). Astfel, un grad mai ridicat de 
specializare într-un oraș creează premisele unui nivel de competitivitate mai ridicat. Cu toate 
acestea, orașele foarte specializate sunt susceptibile de schimbări economice bruște. Ca atare, ori de 
câte ori este posibil, ar trebui căutat un echilibru între specializare și diversificare la nivel local.  

Performanța Simeriei pe Indicele de Atractivitate este sub performanța pe Indicele de 
Competitivitate, situându-se pe locul 207. Bineînțeles, având în vedere dimensiunile Simeriei, este 
posibil ca diferențele dintre performanță efectivă și potențial să se datoreze modului în care au fost 
gândiți acești doi indici. În orice caz, faptul că au existat o serie de investitori mari interesați de a 
deschide facilități de producție în Simeria, și având în vedere investițiile majore făcute în localități 
precum Ciugud sau Orăștie, din apropierea Simeriei oferă premise importante în acest sens.  

Apropierea de granița de vest oferă avantaje clare, deoarece vestul este, în general, preferat de 
investitori datorită locației sale mai aproape de piețele vest-europene. Deci, poziția geografică 
reprezintă în mod clar un factor de atractivitate, în special pentru centrele de producție și aici 
Simeria are un avantaj comparativ căci este și la apropiere de granița de Vest și de-a lungul 
autostrăzii A1. 

 

Figura 45. Indicele de atractivitate 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020 

 

 

 

Tabel 13. Analiză comparativă privind indicele de atractivitate între Simeria și localități similare în perioada 
2011 - 2018 
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Nume Indice de atractivitate Clasament indice de atractivitate 

SÂNGEORZ-BĂI 0.932842 94 

ORAVIȚA 0.719042 174 

COMARNIC 0.682233 193 

DARABANI 0.667999 197 

SIMERIA 0.643596 207 

ROVINARI 0.586455 224 

GĂEŞTI 0.555994 237 

SANNICOLAU MARE 0.536027 251 

BOLINTIN-VALE 0.514269 268 

FLĂMÂNZI 0.450105 296 

GHIMBAV 0.355259 317 

Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020 

În ceea ce privește indicele de atractivitate, „ierarhia orașelor47”  arată că cele mai atractive orașe 
din această perioadă de expansiune economică continuă să fie București, Cluj-Napoca, Iași, 
Timișoara, Craiova, Constanța, Galați, Brașov, Oradea, sau Ploiești. În majoritatea cazurilor, deși 
există excepții, se poate observa o corelație pozitivă între indicele de atractivitate și valoarea 
capitalului străin atras de un anumit oraș (de exemplu Brașovul este pe locul 8 în ceea ce privește 
indicele de atractivitate și, de asemenea, în ceea ce privește atragerea de capital străin).  
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 Christaller, W. (1933), Central places in Southern Germany, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 
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Costuri de producție 

Simeria oferă costuri de producție relativ competitive pentru fabricarea dispozitivelor de conexiune 

pentru fire si cabluri electrice si electronice. 

 

NACE 2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 
Valoare medie România = 1.01 euro/buc. 

Valoare medie UE = 1.08 euro/buc. 

 

Oraș Județ 
Valoare unitară 
(lei/buc.) 

Valoare unitară 
(euro/buc.) 

DEJ CLUJ 16.9192 3.635801 

SIMERIA HUNEDOARA 7.824254 1.68137 

CLUJ-NAPOCA CLUJ 5.887446 1.265165 

TARGU SECUIESC COVASNA 5.819282 1.250517 

SIGHETU MARMATIEI MARAMURES 5.33048 1.145478 

TAUTII-MAGHERAUS MARAMURES 5.306773 1.140383 

BUCUREȘTI BUCUREȘTI 5.245 1.127109 

BOTOȘANI BOTOȘANI 4.825539 1.03697 

MEDIAS SIBIU 4.623734 0.993604 

SIBIU SIBIU 4.605729 0.989734 

DROBETA TURNU SEVERIN MEHEDINTI 4.556334 0.97912 

CURTEA DE ARGES ARGES 4.446631 0.955545 

GALATI GALATI 4.441745 0.954495 

SLATINA OLT 3.195435 0.686673 

ANINOASA HUNEDOARA 0.869813 0.186916 

Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020 
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Salariați și câștig salarial 

Pentru a susține creșterea pe termen lung a orașului, este important să existe un 
număr de sectoare economice care să poată plăti salarii din ce în ce mai mari.  

În județul Hunedoara, câștigul salarial mediu net lunar în 2019 a fost de 2426 lei (511,25 euro), 
înregistrând o creștere de 13,9% față de 2018, raportat la cursul euro mediu anual. Față de media 
regiunii, județul Hunedoara oferă salarii cu 15,74% mai mici decât regiunea Vest (diferență de 118,02 
euro). Salariile din județ sunt cele mai joase comparativ cu ale județelor din regiune.  

Figura 46. Evoluția salariului nominal mediu net lunar, în euro 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Figura 47. Salariul mediu net lunar, în euro, regiunea Vest (2019) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nivel național  330,41 340,73 338,20 357,32 381,81 418,22 455,60 511,81 567,74 629,27

Regiunea Vest 307,61 314,31 317,77 337,63 360,21 402,02 442,01 490,79 546,90 606,72

Hunedoara 285,99 280,09 289,27 296,67 313,41 342,86 356,28 415,49 448,69 511,25
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Deși cea mai mare pondere a angajaților lucrează în comerț, acesta nu este un sector de creștere 
economică și nu conferă unei localități un avantaj comparativ – o firmă de comerț se va localiza 
oriunde va găsi o piață de desfacere. O analiză detaliată a activităților economice în funcție de 
numărul de angajați la nivel județean, precum și diferențele salariale în raport cu media națională 
este disponibilă mai jos. 

Tabel 14. Activitățile economice cu cei mai mulți angajați în județul Hunedoara (2019) 

CAEN Rev.2 (activitati ale economiei nationale) 
Nr. 

angajați în 
jud. 

Hunedoara 

Salarii medii 
nete în jud. 
Hunedoara 

(lei) 

Salarii 
medii nete 

la nivel 
național 

(lei) 

Diferența 
în raport 
cu media 
națională 

(lei) 

Diferența 
în raport 
cu media 
națională 

(%) 

Total 112239 2426 2986 -560 -18,8% 

G comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 
autovehiculelor si motocicletelor 

22594 
1740 2389 -649 -27,2% 

F constructii 9553 2487 2807 -320 -11,4% 

Q sanatate si asistenta sociala 9312 3796 3717 79 2,1% 

P invatamant 7067 2981 3396 -415 -12,2% 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor si semiremorcilor 

6011 
2208 3184 -976 -30,7% 

O administratie publica si aparare; asigurari sociale din 
sistemul public 

4297 
4086 4948 -862 -17,4% 

N activitati de servicii administrative si activitati de 
servicii suport 

3951 
1772 2290 -518 -22,6% 

I hoteluri si restaurante 3712 1529 1726 -197 -11,4% 

10 Industria alimentara 3194 1661 2044 -383 -18,7% 

05 Extractia carbunelui superior si inferior 3002 3411 3609 -198 -5,5% 

22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 2582 2825 2946 -121 -4,1% 

49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte 2407 2112 2417 -305 -12,6% 

15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de 
voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; 
prepararea si vopsirea blanurilor 

2234 
1684 1856 -172 -9,3% 

M activitati profesionale, stiintifice si tehnice 2188 2628 3938 -1310 -33,3% 

D productia si furnizarea de energie electrica si termica, 
gaze, apa calda si aer conditionat 

2142 
3714 4384 -670 -15,3% 

38-39 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; 
activitati de recuperare a materialelor reciclabile; 
Activitati si servicii de decontaminare 

1908 
1882 2135 -253 -11,9% 

01 Agricultura, vanatoare si servicii anexe 1767 1971 2191 -220 -10,0% 

02-03 Silvicultura si exploatare forestiera; Pescuit si 
acvacultura 

1730 
2170 2477 -307 -12,4% 

25 Industria constructiilor metalice si a produselor din 
metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii 

1687 
2803 2788 15 0,5% 

27 Fabricarea echipamentelor electrice 1671 2301 2724 -423 -15,5% 

14 Fabricarea articolelor de imbracaminte 1559 1731 1748 -17 -1,0% 

31 Fabricarea de mobila 1557 1803 1923 -120 -6,2% 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 1509 3325 3199 126 3,9% 

36 Captarea, tratarea si distributia apei 1473 2069 2803 -734 -26,2% 

32 Alte activitati industriale n.c.a. 1317 2180 2031 149 7,3% 

52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi 984 2930 3790 -860 -22,7% 

33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si 950 2357 2610 -253 -9,7% 
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echipamentelor 

13 Fabricarea produselor textile 943 1831 2163 -332 -15,3% 

R activitati de spectacole, culturale si recreative 927 2115 2587 -472 -18,2% 

S alte activitati de servicii 878 1519 1903 -384 -20,2% 

30 Fabricarea altor mijloace de transport 838 2120 3516 -1396 -39,7% 

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn 
si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din 
paie si din alte materiale vegetale impletite 

826 
1930 1961 -31 -1,6% 

64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de 
asigurari si ale fondurilor de pensii 

802 
3046 5246 -2200 -41,9% 

53 Activitati de posta si de curier 744 1696 2078 -382 -18,4% 

24 Industria metalurgica 600 2412 3364 -952 -28,3% 

08 Alte activitati extractive 534 2632 2646 -14 -0,5% 

61 telecomunicatii 384 2203 4003 -1800 -45,0% 

37 Colectarea si epurarea apelor uzate 339 1767 2720 -953 -35,0% 

L tranzactii imobiliare 317 1993 2481 -488 -19,7% 

26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice 
si optice 

311 
2070 3316 -1246 -37,6% 

66 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, 
activitati de asigurare si fonduri de pensii 

258 
1472 3009 -1537 -51,1% 

62-63 Activitati de servicii in tehnologia informatiei; 
Activitati de servicii informatice 

236 
2194 6744 -4550 -67,5% 

17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 159 2017 2557 -540 -21,1% 

28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 122 2080 3266 -1186 -36,3% 

07 Extractia minereurilor metalifere 121 3012 3648 -636 -17,4% 

11 Fabricarea bauturilor 113 2033 3112 -1079 -34,7% 

18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor 110 1554 2470 -916 -37,1% 

59-60 Activitati de productie cinematografica, video si 
de programe de televiziune; inregistrari audio si 
activitati de editare muzicala; Activitati de difuzare si 
transmitere de programe 

95 

1596 3655 -2059 -56,3% 

58 Activitati de editare 85 1458 5320 -3862 -72,6% 

20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice 71 2273 3075 -802 -26,1% 

65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de 
pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari 
sociale) 

55 
3743 5817 -2074 -35,7% 

09 Activitati de servicii anexe extractiei 6 1590 4998 -3408 -68,2% 

51 Transporturi aeriene 4 3047 5555 -2508 -45,1% 

19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor 
obtinute din prelucrarea titeiului 

3 
1456 6142 -4686 -76,3% 

Sursa: INS, 2019 (indicatori FOM105F, FOM106E) – cu galben sunt marcate salariile care depășesc salariul 
mediu net la nivel național 

 

Coeficientul de localizare compară concentrarea locală a unui sector economic cu concentrarea 
națională a acelui sector. Concentrarea locală e determinată de numărul de angajați în acel sector 
raportat la numărul total de angajați la nivel local.  Următoarele sectoare au un coeficient de 
localizare supraunitar (rezultat din concentrarea locală raportată la cea națională), având șanse mari 
de a atrage atât investitori în căutare de forță de muncă calificată. 
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Tabel 15. Domeniile cu coeficienți de localizare supraunitari 

Secțiune CAEN Coeficient de localizare 

05 Extractia carbunelui superior si inferior 12,33914 

32 Alte activitati industriale n.c.a. 3,411219 

07 Extractia minereurilor metalifere 2,966357 

02-03 Silvicultura si exploatare forestiera; Pescuit si acvacultura 2,181578 

33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 1,987016 

15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si 
marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea 
blanurilor 1,948324 

37 Colectarea si epurarea apelor uzate 1,923201 

08 Alte activitati extractive 1,912132 

D PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, 
APA CALDA SI AER CONDITIONAT 1,905175 

22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 1,777254 

36 Captarea, tratarea si distributia apei 1,777097 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si 
semiremorcilor 1,636997 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 1,588655 

38-39 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare 
a materialelor reciclabile; Activitati si servicii de decontaminare 1,57334 

27 Fabricarea echipamentelor electrice 1,533594 

30 Fabricarea altor mijloace de transport 1,277737 

G COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR 1,151265 

31 Fabricarea de mobila 1,141365 

13 Fabricarea produselor textile 1,105109 

F CONSTRUCTII 1,09922 

Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 1,087541 

Sursa: prelucrare proprie, pe baza datelor INS 

Tabel 16. Domeniile cu cele mai mari valori ale concentrării locale– județul Hunedoara 

Secțiune CAEN 

Număr 
salariați – 

județul 
HD 

Număr 
salariați – 

nivel 
național 

Concentrare 
locală 

05 Extractia carbunelui superior si inferior 3002 11881 0,252672 

32 Alte activitati industriale n.c.a. 1317 18854 0,069853 

07 Extractia minereurilor metalifere 121 1992 0,060743 

02-03 Silvicultura si exploatare forestiera; Pescuit si acvacultura 1730 38726 0,044673 

33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si 
echipamentelor 

950 23348 0,040689 

15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si 
marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si 
vopsirea blanurilor 

2234 55995 0,039896 

37 Colectarea si epurarea apelor uzate 339 8608 0,039382 

08 Alte activitati extractive 534 13638 0,039155 

Sursa: prelucrare proprie, pe baza datelor INS 



57 

Tabel 17. Domeniile cu cele mai scăzute valori ale concentrării locale – județul Hunedoara 

Secțiune CAEN 

Număr 
salariați 

– județul 
HD 

Număr 
salariați – 

nivel 
național 

Concentrare 
locală 

28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 122 56371 0,002164 

62-63 Activitati de servicii in tehnologia informatiei; Activitati de 
servicii informatice 

236 
115343 0,002046 

19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din 
prelucrarea titeiului 

3 
3039 0,000987 

51 Transporturi aeriene 4 4819 0,00083 

09 Activitati de servicii anexe extractiei 6 7455 0,000805 

Sursa: prelucrare proprie, pe baza datelor INS 

Conform datelor INS pentru anul 2019, în județul Hunedoara activează în domeniul tehnologiei 
informațiilor doar 0,2% dintre salariați, în cel al fabricării autovehiculelor de transport rutier, 
remorcilor si semiremorcilor 5,3 %, și în domeniul cercetare-dezvoltare 0,1%. Majoritatea angajaților 
în domeniul tehnologiei informațiilor este concentrată în județul Timiș. 

Figura 48. Ponderea salariaților angajați în Activități de servicii în tehnologia informației; Activități de 
servicii informatice (2019) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Figura 49. Ponderea salariaților din domenii economice-cheie  

 

Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020 
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Exporturi și importuri – nivel județean 

În 2019, valoarea totală a mărfurilor exportate din județul Hunedoara a fost de 826.812.000 euro, 
echivalând cu 1,2% din valoarea totală națională. 

43,8% din valoarea exporturilor înregistrate în anul 2019 în județul Hunedoara s-a obținut în 
secțiunea Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul 
și imaginile, în timp ce valoarea exporturilor din Mijloace si materiale de transport reprezintă 
12,01% din total.  Al treilea domeniu de exporturi este reprezentat de Textile și articole din textile 
(10,12%). 

În ceea ce privește importurile, valoarea totală a importurilor în județul Hunedoara în 2019 a fost de 
626.024.000 euro, adică 0,7% din valoarea totală națională. 35,6% din valoarea importurilor este 
reprezentată de secțiunea mașinilor, aparatelor și echipamentelor electrice, a aparatelor de 
înregistrat sau de reprodus sunetul și imaginile, 12,5% reprezintă importuri de textile si articole din 
textile, iar 10,2% de materiale plastice, cauciuc si articole din acestea. 

Figura 50. Evoluția exporturilor și importurilor în județul Hunedoara 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 
 

Așa cum se poate observa, soldul balanței comerciale aferent județului Hunedoara înregistrează un 
excedent pe întreaga perioadă analizată, observându-se o creștere a acestuia după 2012. 
Principalele sectoare economice care au înregistrat o balanță comercială pozitivă la nivelul județului 
Hunedoara în anul 2019 sunt prezentate mai jos: 

Tabel 18. Secțiuni economice care au înregistrat o balanță comercială pozitivă în județul Hunedoara (2019) 

Secțiune Excedent 

XVI. Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de 
reprodus sunetul și imaginile 140054 

XVII. Mijloace și materiale de transport 57502 

XV. Metale comune și articole din acestea 39971 

XX. Mărfuri și produse diverse 39844 

IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier 30190 

XII. Încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 12535 

XI. Textile și articole din textile 5196 

IV. Produse alimentare, băuturi și tutun 4433 

VIII. Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea 3 
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Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Figura 51. Soldul balanței comerciale pe sectoare economice, județul Hunedoara (2019) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

În vederea determinării ramurilor industriale pentru care județul Hunedoara, și inclusiv Zona Urbană 
Funcțională a Simeriei deține avantaje semnificative la export, am utilizat indicatorul Balassa al 
avantajelor comparative relevate. Acesta raportează exporturile înregistrate la nivelul unei categorii 
de produse la valorile totale ale exporturilor din județ, corelate cu valorile de la nivel național48. O 
valoare supraunitară indică un avantaj comparativ al respectivei categorii de produse. 

Identificând categoriile de produse cu valori supraunitare, reiese faptul că industria de piei crude, 
piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea este cea mai competitivă pe piețele externe, datorită 
prezenței puternice a producătorilor în județ, cu precădere în Orăștie. De asemenea, industria 
textilelor și articolelor din textile, deține avantaje comparative pentru județul Hunedoara, cea a 
încălțămintei regăsindu-se de asemenea în listă.  

                                                           
48

 Formula de calcul utilizată este RCA=(Xij/Xit)/(Xnj/Xnt), unde Xij = exportul produsului j la nivel județean, Xit 
= valoarea totală a exporturilor la nivel județean, Xnj = exportul produsului j la nivel național și Xnt = valoarea 
totală a exporturilor la nivel național. O valoare supraunitară indică un avantaj comparativ al respectivei 
categorii de produse. 
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Astfel, valori supraunitare se înregistrează pentru secțiunile: 

VIII. Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea 

XI. Textile și articole din textile 

IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier 

XX. Mărfuri și produse diverse 

XII. Încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 

XVI. Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul 
și imaginile 

XV. Metale comune și articole din acestea. 

După cum se poate observa mai jos, aceste secțiuni și-au menținut valoarea supraunitară care indică 
un avantaj comparativ, pe perioada 2015-2019, cu mici variații. Pentru secțiunea piei crude, tăbăcite, 
blănuri și produse din acestea s-a înregistrat o scădere a avantajului comparativ între 2015-2017, iar 
în ce privește industria textilelor și articolelor din textile, acesta a fost în creștere pe parcursul 
perioadei analizate.  

Figura 52. Indicatorul Balassa al avantajelor comparative relevate privind exporturile – Județul Hunedoara
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 
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Specializare inteligentă – nivel regional 

Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS3)49 a Regiunii Vest50 a identificat 
următoarele sectoare de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027: 

1. Agricultură și industrie alimentară; 
2. Eficiență energetică și construcții (clădiri) sustenabile; 
3. Industria manufacturieră și prelucrătoare; 
4. Industrii culturale și creative; 
5. TIC, industria 4.0 și automotive; 
6. Sănătate și calitatea vieții. 

Pentru următoarea perioadă europeană de finanțare, se va urmări îndeplinirea a trei priorități-cheie:  

 menținerea competitivității industriei europene la nivel mondial și a unor condiții de 
concurență echitabile, atât la nivel intern, cât și la nivel mondial;  

 asigurarea neutralității climatice a Europei până în 2050; și  

 conturarea viitorului digital al Europei51. 

Figura 53. Cele 6 sectoare de specializare inteligentă identificate la nivelul Regiunii Vest pentru perioada 
2021- 2027 

 

Sursa: Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS3) a Regiunii Vest
52

 

Tabelul de mai jos arată posibile diferențe structurale între media înregistrată în UE, România și 
Regiunea Vest, astfel, Regiunea Vest are o medie mai mare de angajați în sectorul de industrie, în 
rest proporțiile fiind aproximativ egale. De asemenea se observă o densitate scăzută a populației, la 
jumătate chiar față de cea din UE27. 

                                                           
49

 Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest. 2020. „Strategia Regională de Specializare Inteligentă 
2021-2027 (RIS3) a Regiunii Vest". Link.  
50

 Elaborarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3) reprezintă o condiție pentru accesarea 
finanțărilor europene disponibile în cadrul Obiectivului de politică 1 (OP1) al Politicii de Coeziune a UE – „O 
Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”. 
51

 Strategia UE în domeniul digital reprezintă un document important al Uniunii Europene care prevede măsuri 
pentru îmbunătățirea tehnologiilor în serviciul cetățenilor precum și sprijinirea economiei digitale echitabile și 
competitive. 
52

 Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest. 2020. „Strategia Regională de Specializare Inteligentă 
2021-2027 (RIS3) a Regiunii Vest". Link. 

https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/09/RIS3_28-09-2020.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/09/RIS3_28-09-2020.pdf
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Tabel 19. Comparație Regiunea Vest – România - UE27 

Ponderea de angajați în: Regiunea Vest România UE27 

Agricultură și Minerit (A-
B)  

12,9 25,2 4,6 

Industrie (C)  37,1 18,8 15,4 

Construcții și Utilități (D-
F)  

7,1 9,8 8,2, 

Servicii (G-N)  39 41,2 64,1 

Administrația publică (O-
U)  

3,9 4,9 7 

Numărul mediu de 
angajați/companie 

6,1 5,7 5,5 

PIB pe locuitor (PPS) în 
2017 (euro) 

20,000 18,800 30,000 

Evoluția PIB-ului (PPS) în 
perioada 2013-2017 

7,28 6,71 2,86 

Densitatea populației în 
2017 

56 84 118 

Urbanizarea în 2018 64,4 61,9 76 

Dimensiunea populației 
în 2018 (milioane) 

1.780 19.530 512.380 

Sursă: ADR Vest, preluare din Regional Innovation Scoreboard 2019
53

 

În ceea ce privește cooperarea internațională, Regiunea Vest deține multe exemple de bune practici, 
dintre acestea menționând pe scurt câteva exemple. Regiunea Vest este membră a Platformei 
Europene de Specializare Inteligentă, fiind prima regiune din România care a beneficiat de o evaluare 
a strategiei de specializare inteligente (Sevilla, 2012). De atunci, a rămas un membru activ al acestei 
platforme. Există o bogată implicare a Regiunii Vest în proiecte internaționale de colaborare, 
îndeosebi în cadrul Programului INTERREG și anume:  

 MonitoRis3 – proiect de schimb de experiențe în îmbunătățirea mecanismelor de 
monitorizare a indicatorilor și a metodologiilor pentru îmbunătățirea politicilor și 
instrumentelor în cadrul RIS3 din regiunile UE. 

 iEER – sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin politici la nivel regional.  

 DEVISE – proiect în care ADR VEST și partenerii proiectului își propun să ofere un răspuns la 
provocările actuale cu care se confruntă 10 regiuni europene pentru deblocarea și 
exploatarea potențialului pe care IMM-urile tehnologice digitale îl pot asigura pentru 
competitivitatea altor IMM-uri aparținând sectoarelor incluse în RIS3.  

 DIGITAL REGIONS – inițiativă prin care regiunile partenere își vor adapta politicile de inovare 
pentru a sprijini specializarea inteligentă în industriile de prelucrare, ca rezultat al trendului 
global Industria 4.0 și soluțiile sale care se află la intersecția dintre transformarea digitală și 
capacitățile industriale avansate.  

 NICHE – inițiativă coordonată de ADR Vest care a vizat îmbunătățirea politicilor existente și 
creșterea adoptării soluțiilor CDI de către firmele din sectorul agro-alimentar, facilitarea de 
noi oportunități de afaceri în sector, bazate pe inovare, pe expertiza existentă la nivelul 
regiunilor partenere și pe resursele de specializarea inteligentă ale acestora. 

 

CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE 

                                                           
53

 Comisia Europeană. 2019. “Regional Innovation Scoreboard 2019”. Link.  

https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf
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Pentru perioada 2021-2027, 25% din fondurile alocate politicii de coeziune la 
nivel național se vor adresa sectorului cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). În 

Regiunea Vest, proiectele din domeniul CDI vor fi finanțate în cadrul Programului Operațional 
Regional 2021-2027, Axa prioritară 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice. În următorii 7 ani, în cadrul Politicii de Coeziune, activitatea de cercetare, dezvoltare și 
inovare se va finanța prin Obiectivul de Politică (OP)1: „O Europă mai Inteligentă, prin inovare, 
digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii”, iar alocarea va 
avea un procentaj de 25% din Politica de Coeziune. Suma destinată României, în cadrul acestui 
obiectiv va fi de aproximativ 6 miliarde de euro. 

În cadrul Obiectivului de Politică 1, Comisia Europeană a formulat o serie de propuneri orientative 
de investiții pentru România precum: 

 Integrarea organizațiilor CDI românești în programe de colaborare transfrontaliere și 
internaționale (Sinergii Horizon Europe, Piața Unică, Interreg etc.); 

 Dezvoltare și utilizare infrastructuri CDI; 

 Consolidarea capacității CDI a întreprinderilor și promovarea colaborării între organizațiile 
CDI și mediul de afaceri; 

 Susținerea proceselor de transfer tehnologic pentru creșterea gradului de inovare a 
întreprinderilor. 

Alături de Politica de Coeziune, Comisia Europeană (CE) a prevăzut finanțarea priorităților și în 
cadrul altor programe. Programul Orizont Europa constituie viitorul program-cadru pentru cercetare 
și inovare (C&I) al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027.2 Prin acest program, CE își propune 
să consolideze atât sectorulștiinței, cât și sectorul tehnologiei din UE, pentru a permite abordarea  
principalelor provocări globale din domenii vitale precum: 

 sănătatea 

 îmbătrânirea populației 

 securitatea 

 poluarea 

 schimbările climatice. 

Structura propusă a programului Orizont Europa presupune trei piloni: 

 excelență științifică 

 provocări globale și competitivitate industrială europeană 

 Europă inovatoare. 

O secțiune transversală suplimentară ar urma să introducă măsuri de sprijin care să le permită 
statelor membre să-și valorifice la maximum potențialul național de cercetare și inovare. Acest lucru 
ar trebui să consolideze Spațiul european de cercetare.  

 

 

 

 

 

 

 

Conform indicatorilor de inovare colectați la nivel 

Context european 

Inovare – perspectivă regională 
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european, regiunea Vest se stiuează pe locul doi în 2019, după București-Ilfov.  

Conform indicatorilor de inovare colectați la nivel european, România este un inovator modest. Cea 
mai performantă regiune din România este București – Ilfov (54,08), urmată de regiunea Vest 
(34,35). Performanța regiunii a scăzut de la 40,83  în 2011, scăderi fiind înregistrate însă la nivelul 
tuturor regiunilor.  

Figura 54. Categoriile de inovatori la nivelul UE 

 

Sursa: Regional Innovation Scoreboard, 2017 

Regiunea Vest face parte din categoria inovatorilor modești. În tabelul de mai jos s-au selectat încă 
trei regiuni din proximitatea nu doar geografică a Regiunii Vest ci și valorică, pentru a compara 
performanțele între acestea și pentru a observa eventuale zone de intervenție în vederea creșterii 
indexului regional al inovării. Scopul este ca în următorii ani să se realizeze tranziția regiunii Vest la 
următoarea grupă valorică: inovatori moderați54. 

  

                                                           
54

 Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest. 2020. „Strategia Regională de Specializare Inteligentă 
2021-2027 (RIS3) a Regiunii Vest". Link. 

https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/09/RIS3_28-09-2020.pdf
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Tabel 20. Comparație index inovare cu trei regiuni Europene din prisma proximității valorice (2019) 

 

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, 2020 

Conform datelor din tabelul de mai sus, Regiunea Vest conduce detașat la indicatorul ocupării 
forței de muncă în manufactura cu tehnologii medii și înalte, scorul fiind de trei ori mai mare în 
comparație cu regiunile analizate. Regiunea înregistrează alte rezultate bune la indicatorul aplicații 
design unde ocupă locul II. Alte rezultate bune (locul III) sunt înregistrate la indicatorii educația 
terțiară, co-publicații științifice internaționale, cheltuieli pentru C&D sectorul de afaceri, cereri de 
brevet PCT.  

Cele mai mici scoruri ale regiunii sunt la indicatorii:  

 învățarea pe tot parcursul vieții  

 Inovații produs/process 

 IMM-uri care inovează în interior  

 IMM-uri inovative care colaborează  
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În vederea îmbunătățirii acestor indicatori, se poate avea în vedere încurajarea participării IMM-
urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare, intervenții aliniate la 
KIC-uri (Knowledge Innovation Community). 

Tranziția către următoarea grupă valorică de inovatori moderați nu va fi ușoară însă, investițiile din 
cadrul Programul Operațional Regional 2021- 2027: Axa 1 (OP1), pot avea un impact pozitiv în 
creșterea valorilor unor indicatori din indexul de inovare.  

În cadrul POR Axa 1 s-au prevăzut următoarele categorii de indicatorii de rezultat:  

 RCR 03 - IMM-uri care introduc inovații în materie de produse sau procese  

 RCR 05 - IMM-uri care introduc inovații la nivel intern  

 RCR 06 - Cereri de brevete depuse  

 RCR 08 – publicații din proiectele finanțate De asemenea, există și alte surse de finanțare 
disponibile pentru perioada 2021- 2027 precum POCIDIF, POEO, POTJ sau POS care pot avea 
un impact în creșterea indexului regional de inovare (vezi capitolul 5).  

Graficul radar de mai jos prezintă asemănări între Uniunea Europeană (linia albastră) și România 
(linia portocalie): 

Figura 55. Comparație indicatori CDI între Regiunea Vest și UE respectiv România 

 

Sursa: ADR Vest, preluare din Regional Innovation Scoreboard 2019 

Tabel 21. Indicatori de inovare la nivel regional (2011-2019) 

Regiune 2019 2017 2015 2013 2011 

 Bucuresti - Ilfov 54,08 48,3 48,38 60,5 61,97 

Vest 34,35 29,3 26,87 32,2 40,01 

Nord-Vest 31,06 29,61 26,88 39,02 40,83 

 Centru 28,58 27,15 24,32 35,48 39,4 

 Sud-Est 23,14 23,62 28,75 35,72 42,68 

Nord-Est 22,52 19,21 29,74 38,17 41,54 

 Sud - Muntenia 19,29 22,68 26,23 33,93 36,11 
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Sud-Vest Oltenia 14,98 13,92 14,63 26,68 31,38 

Sursa: Regional Innovation Scoreboard, 2019 

În comparație cu celelalte regiuni ale României, regiunea Vest se situează pe primul loc pentru 
indicatorii Angajare în producție de tehnologie medie și înaltă și servicii intensive în cunoștințe și  
Publicațiile cele mai citate, și pe locul al doilea în ce privește cererile de brevete și cheltuielile 
pentru cercetare și dezvoltare în sectorul de afaceri. Scoruri scăzute se înregistrează pentru 
indicatorii  IMM-uri care inovează intern, Vânzări de inovații noi pe piață și noi pentru firme și 
Inovatori de produse sau procese. 

Tabel 22. Indicatori ai inovării la nivelul regiunii Vest 

Indicator Regiunea Vest Ranking 

Aplicații de design 35,3 4 

Angajare în producție de tehnologie medie și înaltă și servicii 
intensive în cunoștințe 

209,47 1 

Cereri de brevet EPO 17,88 2 

Indicele inovației 34,35 2 

IMM-uri inovatoare care colaborează cu alții 8,89 5 

Învățarea pe tot parcursul vieții 4,95 3 

Inovatori de marketing sau organizaționali 14,87 5 

Publicațiile cele mai citate 55,44 1 

Cheltuieli de inovare non-C&D 35,74 5 

Populația cu studii superioare 43,04 4 

Inovatori de produse sau procese 4,48 7 

Co-publicații public-private 0 8 

Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare în sectorul de 
afaceri 

50,27 2 

Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare în sectorul public 34,59 5 

Vânzări de inovații 14 7 

Co-publicații științifice 65,65 3 

IMM-uri care inovează intern 4,63 7 

Aplicații pentru mărci comerciale 38,02 4 

Sursa: Regional Innovation Scoreboard, 2019 
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Tabel 23. Indicatori regionali ai inovării 

Indicator 
 Nord-
Vest 

Centru 
 Nord-
Est 

 Sud-
Est 

 Sud - 
Muntenia 

Bucuresti 
- Ilfov* 

Sud-Vest 
Oltenia 

Vest 

Aplicații de design 49,8 58,88 30,88 6,83 21,11 86,37 14,71 35,3 
Angajare în producție 
de tehnologie medie și 
înaltă și servicii 
intensive în cunoștințe 62,6 102,74 14,25 52,56 84,49 157,47 37,47 209,47 

Cereri de brevet EPO 14,83 14,35 11,13 10,03 13,12 19,45 9,69 17,88 

Indicele inovației 31,06 28,58 22,52 23,14 19,29 54,08 14,98 34,35 
IMM-uri inovatoare 
care colaborează cu 
alții 20,95 3,24 14,21 7,87 4,23 19,42 19,91 8,89 
Învățarea pe tot 
parcursul vieții 4,95 4,95 4,95 0 7,92 6,93 0,99 4,95 
Inovatori de marketing 
sau organizaționali 27 9,44 24,46 20,05 3,89 15,02 0 14,87 
Publicațiile cele mai 
citate 48,34 28,47 42,97 41,64 35,06 41,41 31,36 55,44 
Cheltuieli de inovare 
non-C&D 35,61 36,42 43,05 81,39 28,21 44,89 12,72 35,74 
Populația cu studii 
superioare 51,48 51,9 17,3 9,7 6,33 157,81 30,8 43,04 
Inovatori de produse 
sau procese 15,97 8,81 9,13 29,29 4,48 12,69 6,4 4,48 
Co-publicații public-
private 18,2 27,01 11,46 13,19 11,9 82,97 0 0 
Sectorul de afaceri al 
cheltuielilor pentru 
cercetare și dezvoltare 20,03 44,83 11,69 1,62 50,27 64,86 5,79 50,27 
Cheltuieli pentru 
cercetare și dezvoltare 
sectorul public 45,52 14,04 45,52 25,67 17,35 84,22 36,57 34,59 
Vânzări de inovații noi 
pe piață și noi pentru 
firme 18,59 27,14 33,21 41,14 21,98 23,42 13,88 14 

Co-publicații științifice 80,59 49,83 52,85 26,06 14,92 120,54 29 65,65 
IMM-uri care inovează 
intern 17,99 10,13 8,86 31,4 3,85 12,35 7,4 4,63 
Aplicații pentru mărci 
comerciale 46,46 38,25 30,26 11,78 18,71 72,99 20,06 38,02 

Sursa: Regional Innovation Scoreboard, 2019 
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În anul 2017, valoarea înregistrată de Regiunea Vest în 
ceea ce privește cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare ca procent din PIB, 
plasează regiunea pe locul II la nivel de țară (0,39% din PIB), după Regiunea 

București-Ilfov (1,22% din PIB).  

Această valoare este apropiată de media pe țară (0,50% din PIB), însă este departe față de media 
realizată de către UE27 (2,15% din PIB), fiind practic imposibil să se atingă obiectivul de 3% din PIB 
până la sfârșitul anului 202055.  

Figura 56. Evoluția cheltuielilor pentru domeniul cercetării și dezvoltării (2011-2017) 

 

Comparativ cu anul 2010,  valoarea totală a cheltuielilor din activitatea de cercetare-dezvoltare de la 
nivel național în anul 2018 s-a dublat, fiind de 4.769.279 mii lei, conform datelor INS. În regiunea 
Vest s-a folosit 7,8% (374.229 mii lei) din totalul cheltuielilor cu activitatea de cercetare-dezvoltare 
de la nivel național, iar la nivelul județului Hunedoara, 0,5% din cheltuielile naționale.  Cea mai mare 
pondere a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare de la nivelul Regiunii Vest se înregistrează în județul 
Timiș,  cu 79,5% din totalul la nivel de regiune. 

Figura 57. Evoluția cheltuielilor cu activitatea de cercetare-dezvoltare 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Privind în ansamblul Regiunii Vest se pot observa disparități importante între județele 
componente:  

                                                           
55

 ADR Vest. 2020. „Analiză socio-economică și SWOT 2021-2027. Prima versiune”.  
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 Timișul este singurul județ din regiune care a depășit media națională și media regională;  

 În județul Caraș-Severin alocările pentru CDI sunt extrem de scăzute: doar 0,002% din PIB;  

 Județul Arad a alocat 0,31% din PIB pentru CDI, având o valoare aproape dublă față de 
județul Hunedoara56. 

Tabel 24. Evoluția alocărilor procentului din PIB pentru cercetare și dezvoltare 

Județ 2011 2014 2017 
Arad 0,10% 0,15% 0,31% 
Caraș-Severin 0,015% 0,005% 0,002% 
Hunedoara 0,15% 0,13% 0,16% 
Timiș 0,36% 0,26% 0,96% 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

La nivelul județului s-a înregistrat o creștere moderată a cheltuielilor alocate cercetării și dezvoltării 
între 2015-2018, de la 19.246 mii de lei la 27.967 mii lei. În comparație cu județele din regiune, 
județul Hunedoara înregistrează cheltuieli cu cercetarea-dezvoltarea de aproape două ori mai 
reduse decât județul Arad și de zece ori mai reduse decât Timiș. 

Figura 58. Evoluția cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea la nivelul regiunii Vest 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

 

În orașul Simeria funcționează o stație de cercetare și 
experimentare a  Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare și 
Experimentare-Producție Timișoara, subunitate a 

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS). 

Stația de Cercetări și Experimentări Simeria a fost înființată în anul 1954 în incinta Arboretumului 
Simeria, vizând „menținerea și ameliorarea peisajelor, îmbogățirea colecției, realizarea de plantații 
pilot cu specii exotice de interes forestier, amplificarea lucrărilor de aclimatizare și selectie și nu în 
ultimul rând crearea unei puternice baze materiale de multiplicare a speciilor forestiere și 
ornamentale valoroase atât pentru nevoile proprii ale Arboretumului sau a altor parcuri și grădini 
botanice, dar și pentru extinderea și dezvoltarea spațiilor verzi din centrele urbane.”57 

De asemenea, Planul de management al Arboretumului Simeria (2015-2025) include dezvoltarea 
activității de cercetare, având ca scop „dezvoltarea durabilă şi conservarea valorilor dendrologice şi 
peisagistice, precum şi asigurarea de conditii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de 
cercetare ştiinţifică”. Este de menționat că Arboretumul Simeria deține dotări pentru dezvoltarea 
activității de cercetare științifică (laboratoare, sere, pepiniere, aparatură). 

                                                           
56

 ADR Vest. 2020. „Analiză socio-economică și SWOT 2021-2027. Prima versiune”. 
57

 Institutul de Cercertari si Amenajari Silvice (ICAS) - Statiunea Simeria, https://www.icashd.ro/istoric.html  
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Tabel 25. Plan de activități ce vizează cercetarea – Arboretumul Simeria 

 

Sursa: Planul de management al Arboretumului Simeria (2015-2025) 

Conform datelor furnizate de către INS, la nivelul județului Hunedoara existau în 2018 7 firme care 
au ca obiect principal de activitate codul CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale 
și inginerie și  o firmă cu codul CAEN 7220 Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste, din 
totalul de 59 de firme la nivelul regiunii având ca obiect cercetarea-dezvoltarea58.  

De asemenea, conform datelor Institutului Național de Statistică, la nivelul regiunii Vest existau în 
2018 107 de întreprinderi inovatoare, identificate printr-o listă mai extinsă de coduri CAEN. Dintre 
acestea, 69 erau în industrie și 38 în domeniul serviciilor. Conform acestui indicator, „întreprinderi 
inovatoare sunt întreprinderile care au lansat produse (bunuri sau servicii) noi sau semnificativ 
imbunatatite pe piata sau au introdus procese noi sau semnificativ imbunatatite sau noi metode de 
organizare sau de marketing. Termenul acoperă toate tipurile de inovatori, inovatori de produs, de 
proces, de metode de organizare sau de metode de marketing, precum și întreprinderile cu inovații 
nefinalizate sau abandonate și se refera la întreprinderile active” (INS).  

 

Conform datelor INS, în 2018, numărul total al 
salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare a 
României a fost de 44.733 persoane, în creștere cu 

14,5% față de 2010. La nivelul regiunii Vest, numărul acestora a fluctuat, înregistrându-se în 2018 un 
număr de 3619 salariați, mai puțini decît în anul precedent cu 11,7%. Ponderea salariaților din 
sectorul cercetare-dezvoltare înregistrați la nivelul regiunii Vest din totalul la nivel național este de 
8,09%, iar al celor de la nivelul județului, de 0,8%.  

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Evoluția numărului salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare în regiunea Vest 
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 Codurile CAEN 7211, 7219, 7220 

Salariați în activitatea de cercetare-dezvoltare 
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Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

La nivelul județului Hunedoara au fost înregistrați, în anul 2018, 388 salariați în activitatea de 
cercetare-dezvoltare din totalul de 3619 de la nivelul regiunii. Astfel, județul înregistrează în 2018 o 
rată de 23,3 salariați la 10000 de persoane ocupate civile, un număr apropiat de al județelor Tulcea 
și Suceava, iar regiunea Vest o rată de aproape două ori mai mare. 

Tabel 26. Salariați în activitatea CD la 10.000 persoane ocupate civile în regiunea Vest și județul Hunedoara 

Regiuni, județe 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Regiunea Vest 50 39,1 41,3 46,2 43,2 48 48,3 49,4 43,6 

Județul Hunedoara 21,9 32,1 27,7 32,6 19,2 19,6 22,6 21,9 23,3 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 
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Oamenii sunt resursa cheie a oricărei comunități. Importanța dezvoltării forței de muncă pentru a 
construi orașe echitabile și incluzive este asumată tot mai puternic ca responsabilitate de către 
administrațiile locale, județene și regionale. Pentru a dezvolta o forță de muncă care să răspundă 
nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii, e necesar să înțelegem mai întâi profilul persoanelor 
angajate, respectiv al șomerilor și absolvenților la nivel local. Astfel, această secțiune evidențiază 
datele cheie pe care le cunoaștem despre forța de muncă din  Orașul Simeria, localitățile aflate în 
administrație și localitățile componente ale Zonei Urbane Funcționale.  

Pentru a asigura disponibilitatea unei forțe de muncă calificate, administrația locală și județeană, în 
parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, a înființat un Centru 
Regional de formare profesională a adulților și un Centru pentru evaluarea și certificarea 
competențelor profesionale. Primăria Simeria intenționează să dezvolte și să centralizeze în 
continuare aceste activități de formare în cadrul Parcului de Afaceri Simeria. Specializarea în 
industriile tradiționale ale orașului, cum ar fi prelucrarea pietrei, va fi, de asemenea, inclusă în 
programele de formare dezvoltate în cadrul parcului de afaceri.  

Tabel 27. Distribuţia populaţiei: localitate componentă și sate aparținătoare, conform datelor ultimului 
recensământ 

Localități aflate în administrație Populatie 

Masculin Feminin Total 

Simeria 5.635 5.914 11.549 

Simeria Veche 410 211 199 

Uroi 202 198 400 

Cărpiniş 238 110 128 

Săuleşti 158 155 313 

Bârcea Mare 256 222 478 

Sântandrei 295 332 627 

Sursa: INS (RPL 2011) 

 

Așa cum sunt definite de către INS, resursele de muncă reprezintă acea categorie de 
populație care dispune de ansamblul capacităților fizice și intelectuale care îi permit să 
desfășoare o muncă utilă în una din activitățile economice naționale. Resursele de muncă 

includ: populația în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum și persoanele sub și peste vârsta de 
muncă aflate în activitate.  

Vârstele de muncă diferă în funcție de perioada de analiză, astfel:  

 2011-2015: 16-59 ani pentru femei, respectiv 16-64 ani pentru bărbați;  

 2016-2019: 16-60 ani pentru femei, respectiv 16-65 ani pentru bărbați.  

 2020: 16-61 ani pentru femei, respectiv 16-65 ani pentru bărbați. 

În județul Hunedoara, analiza resurselor de muncă din perioada 2014-2019 indică un trend 
descendent, cu o scădere medie de 3.920 de persoane pe an.  
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Figura 60. Resursele de muncă din județul Hunedoara, pe sexe (2014-2019) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

În 2019, la nivelul județului Hunedoara, rata de ocupare a resurselor de muncă59 a fost de 70,3%, 
înregistrând o creștere continuă din anul 2016. În comparație cu celelalte județe din regiune, 
Hunedoara se situează după Arad și Timiș. Un aspect pozitiv este că rata de ocupare de la nivelul 
judeţului Hunedoara este peste cea de la nivel naţional, de 69,6%, cu 0.7 puncte procentuale. Rata 
de ocupare la nivel de regiune în 2019 (72,3%) este, de asemenea, peste media națională.  

Figura 61. Evoluția ratei de ocupare a resurselor de muncă în județul Hunedoara și regiunea Vest 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 
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Figura 62. Rata de ocupare a resurselor de muncă – nivel național, regional și județean 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Pe sexe, se observă că raportul dintre rata de ocupare a femeilor și cea a bărbaților în județul 
Hunedoara este aproape egală (70,2% pentru femei și 70,3% pentru bărbați), diminuându-se 
începând cu anul 2017. Cea mai mare diferență din ultimii 6 ani s-a întregistrat în 2016, rata de 
ocupare pentru femei fiind cu 4.5 puncte procentuale mai mică.  

Figura 63. Rata de ocupare, pe sexe, județul Hunedoara 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Conform recensământului din 2011, populația activă era de 5.483 (Simeria), 190.496 (județul 
Hunedoara) și 808.483 (regiunea Vest).  La nivelul întregii ZUF Simeria, numărul persoanelor ocupate 
era de 6764, din care 74% era reprezentat de locuitori ai orașului Simeria.  
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Figura 64. Distribuția numărului persoanelor ocupate în ZUF Simeria 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Figura 65. Statut ocupare la nivelul ZUF Simeria (Simeria și localitățile aparținătoare, precum și Băcia și 
Raportu Mare) 

 

Sursa: INS (RPL 2011) 
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Tabel 28. Populația activă și inactivă din ZUF Simeria 

Localitate  
Categorie 
localitate 

Populația 
ocupată 

Șomeri Elev/student Pensionar 
Populația 

casnică 
Populația 

întreținută 

Altă 
situație 

economică 
SIMERIA și 
localitățile 
aparținătoare 

Mun. reșed. 
de județ 

5024 459 1607 3586 632 1066 182 

BĂCIA Comună 781 64 255 506 32 164 25 

RAPOLTU 
MARE 

Comună 959 51 237 407 104 192 10 

TOTAL ZUF - 6764 574 2099 4499 768 1422 217 

Sursa: INS (RPL 2011) 

În 2011, la nivelul întregii ZUF se regăsea un număr de 2190 persoane casnice și întreținute, (1698 în 
Simeria și localitățle aparținătoare și 492 la nivelul localităților Băcia și Rapoltu Mare), care ar putea 
constitui o resursă valoroasă pentru acoperirea nevoilor de dezvoltare ale zonei, dacă ar fi activată.  

Figura 66. Statut ocupare la nivelul ZUF Simeria 

 

Sursa: INS (RPL 2011) 

Situația ocupării la nivelul celor șase localități aparținătoare Simeriei (Bârcea Mare, Cărpiniș, Săulești, 
Sântandrei, Simeria Veche și Uroi) este prezentată în graficul de mai jos. Se observă că, în 
comparație cu Simeria, proporția pensionarilor este mai mare în Săulești, Sântandrei, iar cea mai 
mică pondere a populației ocupate este în Cărpiniș și Săulești. 
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Figura 67. Statut ocupare la nivelul localităților aparținătoare Simeriei 

 

Sursa: INS (RPL 2011) 

În perioada 2010-2019, situația șomajului la nivel județean și local se prezintă astfel: numărul de 
şomeri înregistraţi a scăzut cu 76,6% la nivelul orașului Simeria (și localităților aparținătoare), în 
comparație cu 68,6% la nivel de județ, față de numărul înregistrat în 2010; în cadrul întregii zone 
urbane funcționale, scăderea este de 82,1%. În anul 2019, numărul şomerilor înregistraţi la nivelul 
Regiunii de Dezvoltare Vest (13.887) reprezintă 5,4% din numărul şomerilor înregistraţi la nivel 
naţional (257.865), iar numărul şomerilor înregistraţi la nivelul judeţului Hunedoara (5.157) 
reprezintă un procent ridicat, de 37.1% din numărul acestora la nivel regional.   

Tendința descendentă a numărului de șomeri la nivelul orașului Simeria se datorează parțial creării 
de noi locuri de muncă, dar și migrației forței de muncă către orașe mai mari din regiune și în 
străinătate. Pe de altă parte, administrația locală a identificat, de asemenea, că județul Hunedoara 
găzduiește o forță de muncă latentă, multe gospodării având un singur membru al familiei angajat, 
datorită închiderii multor situri industriale din orașele din apropiere și orientării către activități 
agricole după 1989. 
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Tabel 29. Evoluția numărului de șomeri înregistrați (2010-2019) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ORAȘ 
SIMERIA (și 
localitățile 
aparținătoare
) 

458 310 375 477 359 300 312 222 138 107 

BĂCIA 111 67 60 79 62 52 52 33 25 19 

RAPOLTU 
MARE 

219 77 56 92 73 71 71 41 38 15 

TOTAL ZUF 788 454 491 648 494 423 435 296 201 141 

TOTAL  JUDEȚ 
1646
2 

1115
5 

1287
9 

1447
6 

1246
7 

1133
9 

1078
9 

7898 5830 5157 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Figura 68. Evoluția numărului de șomeri, pe sexe (2010-2019), în orașul Simeria 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO (date provizorii pentru anul 2019) 

Tabel 30. Evoluția ponderii șomerilor înregistrați în totalul resurselor de muncă  

An  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Orașul Simeria (și 
localitățile 
aparținătoare) 

3,9 3,3 3,5 2,5 1,6 1,3 

Jud. Hunedoara 4 3,7 3,5 2,6 2 1,8 

Sursa date: INS Tempo (*date provizorii pentru 2019) 
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Figura 69. Evoluția ponderii șomerilor înregistrați în totalul resurselor de muncă la nivelul ZUF și al 
Conurbației Corvina 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO (*date provizorii pentru anii 2018 și 2019) 

Figura 70. Distribuția numărului de șomeri, în funcție de forma de învățământ absolvit, la nivelul orașului 
Simeria și localităților aparținătoare 

 

Sursa: INS (RPL 2011) 

În ceea ce privește forma de învățământ absolvit, 63% dintre șomeri sunt absolvenți de învățământ 
liceal și superior de lungă durată. Dintre șomerii absolvenți de liceu 38,6% sunt în căutarea primului 
loc de muncă, restul fiind în căutarea unui alt loc de muncă. De asemenea, 36,8% dintre șomerii care 
au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată sunt în căutarea primului loc de muncă. 

Rata șomajului înregistrat reprezintă raportul dintre numărul șomerilor înregistrați la agențiile 
pentru ocuparea forței de muncă și populația activă civilă (șomeri și populație ocupată civilă, definită 
conform metodologiei INS a balanței forței de muncă. În 2019, rata șomajului la nivelul județului 
Hunedoara a fost de 3% (2,7% pentru bărbați și 3,4% pentru femei), înregistrând un trend 
descendent în ultima decadă.  
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Tabel 31. Rata șomajului pe sexe, jud. Hunedoara 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 8,5 6 6,6 7,5 6,6 6,1 6 4,5 3,4 3 
Masculin 8,8 6,1 6,6 7,3 6,3 5,9 5,5 4,4 3,1 2,7 
Feminin 8,1 5,8 6,7 7,6 6,9 6,3 6,5 4,6 3,8 3,4 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Rata șomajului în județul Hunedoara este mai ridicată decât cea la nivel regional cu 1.3 puncte 
procentuale, și 0.1 puncte decât cea la nivel național. Evoluția ratei şomajului la nivelul judeţului 
Hunedoara, comparativ cu situaţia de la nivel regional şi naţional este prezentată mai jos: 

Tabel 32. Evoluția ratei șomajului (2010-2019) 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nivel 
național 

7% 5% 5,4% 5,7% 5,4% 5% 4,8% 4% 3,3% 2,9% 

Regiunea 
Vest 

5,9% 3,7% 3,9% 4% 3,4% 3% 2,6% 2,2% 1,8% 1,7% 

Judeţul 
Hunedoara 

8,5% 6% 6,6% 7,5% 6,6% 6,1% 6% 4,5% 3,4% 3% 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

În comparație cu celelalte regiuni de dezvoltare, regiunea Vest este a doua cu cea mai mică rată a 
șomajului (1,7%), după București-Ilfov (1,1%). Analizând situația la nivelul celor patru județe ale 
regiunii (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș),  judeţul Hunedoarase situează după județele Timiș 
și Arad, cu rate de 0,8% și 1,2%.  

Figura 71. Rata șomajului la nivelul regiunilor de dezvoltare (2019) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Populația activă civilă cuprinde populația ocupată civilă și șomerii înregistrați, caracterizând 
potențiala forta de munca și gradul de ocupare a populației. Populația activă civilă de la nivelul 
județului Hunedoara este de 171,6 mii persoane, din care 53,2% sunt bărbați și 46,8% femei. 
Distribuția pe sexe este replicată și la nivel regional, 55,3 din populația activă civilă fiind de sex 
masculin. Județul concentrează 20,4% din populația activă civilă a regiunii.  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nivel național 70,7 70,3 69,5 70,1 71,1 71,7

Hunedoara 73,9 74,1 72,4 71,8 71,9 72,5

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Evoluția din ultimii ani relevă o scădere constantă a populației active civile din județul Hunedoara în 
perioada 2014-2019, observată și la nivel regional. 

Figura 72. Evoluția populației active civile (mii persoane) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Rata de activitate a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populația 
activă civilă (populația ocupată civilă și șomerii înregistrați) și resursele de muncă. În județul 
Hunedoara, aceasta a fost în 2019 de 72,5, față de 71,7% la nivel național.  

Figura 73. Rata de activitate a resurselor de muncă în județul Hunedoara 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

În 2019, numărul mediu al salariaților la nivelul județului Hunedoara este 104.195, iar în Zona 
Urbană Funcțională Simeria este de 3606, din care 3254 în orașul Simeria și cele șase localități 
aparținătoare. 

Tabel 33. Numărul mediu al salariaților în Simeria și Zona Urbană Funcțională 

Localități componente ZUF Simeria 
Număr mediu de salariați 

(2019) 

SIMERIA și localitățile aparținătoare 3254 

BĂCIA 275 

RAPOLTU MARE 77 

TOTAL ZUF  3606 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 
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Figura 74. Evoluția numărului mediu al salariaților în orașul Simeria (include localitățile aparținătoare) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Analizând structura ocupațională a populației, la nivelul orașului Simeria cea mai mare pondere o au 
muncitorii calificați și asimilați, cu 26,7% din totalul ocupațiilor. A doua catagorie de ocupații din 
punct de vedere al numărului de persoane este reprezentată de specialiștii în diverse domeniii de 
activitate (16,1%), urmată de lucrători în domeniul serviciilor (15,5%). De asemenea, este important 
de menționat faptul că la nivelul orașului Simeria, un procent de 20,7% dintre angajați (1105) sunt în 
domeniul serviciilor care necesită un nivel avansat de cunoștințe (knowledge intensive services).  

La nivelul localităților Băcia și Rapoltu Mare, cei mai numeroși sunt lucrătorii calificați în agricultură, 
silvicultură și pescuit (35,3%), urmați de muncitorii calificați și asimilați (20,1%) și lucrătorii în 
domeniul serviciilor (11,69%). 

Figura 75. Structura ocupațională, după COR 

 
Sursa: INS (2011) 
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Potrivit datelor din Atlasul zonelor Urbane Marginalizate 
din România realizat de Banca Mondială folosind date de 

la Recensământul Populației și al Locuințelor realizat în 2011, 9,3% din populația județului 
Hunedoara trăiește în zone dezavantajate pe ocupare. Orașul Simeria are o rată de 4,09% din 
populație dezavantajată din acest punct de vedere. 

Zone dezavantajate pe ocuparea forței de muncă 

„Zonele dezavantajate pe ocuparea forței de muncă sunt, prin definiție, sectoare de recensământ 
în care locuitorii nu prezintă un deficit educațional, însă nu reușesc să găsească un loc de muncă în 
sectorul formal, indiferent de condițiile lor de locuit (condițiile de locuit variază  și nu definesc 
zona). Această  categorie se referă  în general la zone care au avut în perioada comunistă  o 
concentrare mare de întreprinderi. Majoritatea locuitorilor din aceste zone au un nivel de 
educație mediu  și dețin diverse calificări profesionale, în general, în domeniul industriei. Însă, 
după  1990 aceștia s-au confruntat cu închiderea fostelor întreprinderi socialiste. În ciuda 
existenței unei forțe de muncă profesional calificată, aceste zone au avut parte de puține investiții 
private în ultimii douăzeci de ani și, drept consecință, există  oportunități reduse de angajare în 
sectorul formal.”60 

De asemenea, 18,2% din populația județului trăiește în zone dezavantajate pe capital uman. La 
nivelul orașului Simeria, 15,25% din populație se încadrează în această categorie.  

Zone dezavantajate pe capital uman 

„Zonele dezavantajate pe capital uman includ persoane cu un nivel scăzut de educație 
formală  care pot avea un loc de muncă sau nu, dar ale căror condiții de locuit sunt considerate 
standard pentru zonele urbane din România. Aceste zone urbane sunt locuite de persoane 
necalificate, care lucrează  în agricultură, construcții sau alte sectoare, în multe cazuri, informal. 
Nivelul de ocupare în sectorul formal este de regulă scăzut, dar spre deosebire de tipul 2, acesta 
este cauzat de nivelul scăzut de capital uman. Prin urmare, intervențiile în acest tip de zone 
trebuie să se concentreze pe calificarea forței de muncă.” 61 

Tabel 34. Tipologia zonelor urbane dezavantajate pe ocupare și capital uman 

 

 

Sursa: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, Banca Mondială 
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învățământ liceal și gimnazial, iar 13% de învățământ profesional. De asemenea, peste 13% sunt 
absolvenți de învățământ superior.  

Figura 76. Distribuția absolvenților după forma de învățământ în orașul Simeria și localitățile aparținătoare 

 

Sursa: DJS HUNEDOARA, pe baza INS (RLP 2011) 

Tabel 35. Populația stabilă după studii și statut economic în orașul Simeria și localitățile aparținătoare
62
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 Situația detaliată a populației stabile după studii și statut economic la nivelul Simeriei și celor șase localități 
aparținătoare (Bârcea Mare, Cărpiniș, Săulești, Sântandrei, Simeria Veche și Uroi) este prezentată în Anexa 3  
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Sursa: DJS HUNEDOARA, pe baza INS (RLP 2011) 

 

Corelând datele cu privire la forma de învățământ absolvită și numărul persoanelor ocupate, se 
observă un grad ridicat de ocupare pentru absolvenții de învățământ superior de lungă durată (75%), 
urmat de cel liceal (59%), superior de scurtă durată (56%), profesional (47%), postliceal și de maiștri 
(44%). 

 

Tabel 36. Numărul persoanelor ocupate, după forma de învățământ absolvită în orașul Simeria  

Forma de învățământ Total 
Pop. 

ocupată 
% 

TOTAL – Oraș Simeria și 
localitățile aparținătoare  

12556 5024 40% 

Superior lungă durată 1699 1272 75% 

Liceal 3380 1988 59% 

Superior de scurtă durată 101 57 56% 

Profesional 1691 793 47% 

Postliceal și de maiștri 686 302 44% 

Gimnazial 2553 541 21% 

Primar 1153 68 6% 

Analfabet sau semianalf. 143 3 2% 

Fără școală absolvită 1150 0 0% 

Sursa: DJS HUNEDOARA, pe baza INS (RLP 2011) 

În orașul Simeria, numărul absolvenților de învățământ liceal, profesional, postliceal, tehnic de 
maiștri a înregistrat un trend descendent în ultimii ani. Cea mai mare scădere se observă la nivelul 
absolvenților de liceu, de la 126 în 2010 la 70 în 2018.  



88 

Figura 77. Evoluția numărului de absolvenți în orașul Simeria (2014-2018) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Datele cu privire la absolvenții de învățământ superior, pe grupe de specializări sunt disponibile la nivel de 
județ, remarcându-se o pondere covârșitoare a domeniului industrie, prelucrare și consturcție, urmat la mare 
distanță de Afaceri, administrație și drept, respectiv Servicii.  

Figura 78. Numărul de absolvenți de înv. superior, pe grupe de specializări, jud. Hunedoara (2018) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 
 

Tinerii NEET sunt definiți în România ca fiind tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de 
ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la 

activități de formare profesională. Datele Eurostat din 2019 privind situația NEET (încadrați ca vârstă 
între 15-3463) situează România pe locul șapte între țările europene cu cea mai ridicată rată, de 
17.3% (3.3. puncte procentuale peste media europeană).  

La nivelul orașului Simeria, 22,8% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani se încadrau în 
categoria NEET, confom datelor Recensământului Populației și al Locuințelor din 2011. Procente 
similare se regăsesc în orașe precum Bălan, Bumbești-Jiu, Fieni, Otopeni, Rovinari.  

 

60% dintre rezidenții orașului Simeria consideră că le este 
ușor sau oarecum ușor să găsească un loc de muncă în oraș. 

Analizând situația existentă a locurilor de muncă vacante la nivelul Regiunii Vest, în anul 2019 se 
înregistra un număr de 6708 locuri de muncă vacante, potrivit datelor furnizate de INS. Numărul 

                                                           
63

 Conform Legii 76/2002,  2002 privind sistemul de asigurări de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, 
cu modificările și completările ulterioare, „tânăr NEET” este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 
împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la 
activități de formare profesională.  
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locurilor de muncă vacante au scăzut cu 30% în 2019 față de anul precedent, după ce a înregistrat un 
trend ascendent între 2014-2016. 

Figura 79. Evoluția numărului total de locuri de muncă vacante la nivelul regiunii Vest și la nivel național 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

În 2019,  cele mai multe locuri vacante din regiunea Vest se regăsesc în industria prelucrătoare 
(40,4%), comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor (10%), 
respectiv transport si depozitare (8.9%). 

Cea mai mare nevoie de resurse umane se înregistrează, la nivel regional, în ceea ce privește 
operatorii la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente (20% din total – 1335 locuri 
vacante), specialisti in diverse domenii de activitate (1259), respectiv lucrători în domeniul 
serviciilor (1021).  

Conform Barometrului Urban 2020, elaborat în cadrul Politicii Urbane a României, la nivel național, 
60% din populația urbană este de acord cu afirmația „la mine în oraș este ușor să găsești un loc de 
muncă”. Orașul Simeria se situează la același nivel cu media națională în ceea ce privește 
disponibilitatea locurilor de muncă percepută de către locuitori, majoritatea lor considerând că le 
este ușor  găsească un loc de muncă (30%) sau oarecum ușor (30%). Un procent de 30% au răspuns 
însă că le este dificil să se angajeze în Simeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. În ce măsură sunteți de acord cu afirmația „în orașul meu este ușor să găsești un loc de muncă”? 
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Sursa: Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

 

 

 

Cu privire la calitatea locurilor de muncă din oraș, locuitorii orașului 
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Simeria au acordat, în medie, nota 3,7 din 10.  

Locuitorii orașului Simeria au fost chestionați și cu privire la gradul de mulțumire față de calitatea locurilor de 
muncă. Media națională a aprecierii calității locurilor de muncă la nivel urban a fost de 5,6, pe o scală de la 1 
(foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit). Locuitorii Simeriei au acordat o notă scăzută calității locurilor de 
muncă din oraș, de 3,7, indicând nevoia atragerii de investiții în vederea diversificării și îmbunătățiriii ofertei de 
muncă.  

Figura 81. Pe o scală de la 1 (foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit) cât 
de mulțumit sunteți de calitatea locurilor de muncă din orașul dvs.? (media aprecierilor) 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

Din pespectiva gradului de mulțumire față de locul de muncă, la nivel național, 78% din populația 
urbană ocupată s-a declarat mulțumită sau foarte mulțumită. Orașul Simeria se situează ușor sub 
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media națională, 72% dintre respondenți declarând că sunt mulțumiți (52%) sau foarte mulțumiți 
(20%) de situația locului de muncă actual.  

Figura 82. În general, cât de mulțumit sunteți de situația locului dvs. de muncă? 

 
 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

31% 

35% 

44% 

31% 

34% 

43% 

21% 

45% 

15% 

41% 

25% 

27% 

45% 

32% 

31% 

27% 

33% 

19% 

39% 

22% 

11% 

29% 

25% 

18% 

29% 

19% 

13% 

20% 

27% 

14% 

19% 

14% 

25% 

22% 

9% 

31% 

3% 

10% 

8% 

1% 

1% 

59% 

54% 

45% 

57% 

53% 

44% 

66% 

37% 

67% 

42% 

57% 

55% 

37% 

49% 

49% 

53% 

47% 

60% 

40% 

55% 

66% 

48% 

52% 

58% 

46% 

55% 

59% 

52% 

43% 

56% 

50% 

52% 

39% 

42% 

53% 

30% 

58% 

49% 

43% 

49% 

32% 

5% 

8% 

10% 

7% 

10% 

8% 

13% 

14% 

15% 

15% 

12% 

15% 

15% 

13% 

16% 

15% 

13% 

16% 

18% 

12% 

15% 

13% 

12% 

20% 

18% 

16% 

23% 

28% 

23% 

25% 

27% 

33% 

30% 

29% 

36% 

16% 

27% 

22% 

44% 

33% 

45% 

4% 

3% 

1% 

1% 

2% 

5% 

1% 

2% 

3% 

2% 

6% 

1% 

2% 

4% 

3% 

4% 

5% 

4% 

2% 

8% 

4% 

5% 

10% 

3% 

3% 

7% 

2% 

1% 

6% 

3% 

2% 

1% 

6% 

7% 

1% 

18% 

6% 

13% 

3% 

10% 

15% 

TIMISOARA

CLUJ NAPOCA

IASI

SIGHISOARA

ALBA IULIA

SUCEAVA

ISACCEA

SLATINA

DROBETA TURNU SEVERIN

BUHUSI

SULINA

CRAIOVA

SINAIA

ORADEA

BICAZ

TG JIU

RESITA

CAREI

BUZAU

TASNAD

CONSTANTA

BUCURESTI

BRASOV

PLOIESTI

BEIUS

ABRUD

MORENI

SIMERIA

CARACAL

PIATRA NEAMT

VATRA DORNEI

BOLINTIN VALE

BAILESTI

ALEXANDRIA

STEFANESTI

TARGU SECUIESC

MOLDOVA NOUA

CARANSEBES

BAILE HERCULANE

EFORIE

MIHAILESTI

total de acord oarecum de acord oarecum dezacord în total dezacord NR



93 

TURISM 

Turismul reprezintă unul dintre sectoarele cu cea mai mare creștere economică din ultimii ani la 
nivel global. Pentru multe țări, turismul este privit drept unul dintre principalele instrumente pentru 
dezvoltarea regională, dat fiind faptul că acesta stimulează creșterea orizontală a altor activități 

economice, precum comerțul sau serviciile. 

Gama diversificată de resurse naturale, culturale și antropice din 
Regiunea Vest creează prerogativele unor forme variate de specific turistic: 

urban, montan, de aventură, ecoturism, agroturism și nu în ultimul rând turismul 
balnear, de croazieră, pescuitul sportiv și vânătoarea. 

Orașul Simeria nu este un centru turistic de interes în acest moment, dar se află într-o zonă cu multe 
obiective turistice, incluzând situri UNESCO, zone montane de interes, zone cu patrimoniu istoric 
semnificativ (Castelul Huniazilor, cetățile dacice), zone balneare (Geoagiu). 

Figura 83. Monumentele de arhitectură în județul Hunedoara 

 

Sursa: Banca Mondială, Ghid de investiții pentru proiecte locale - Drumuri comunale și infrastructură 
socială

64
 

La nivel local, Simeria găzduiește cea mai veche și valoroasă rezervație dendrologică din România de 
peste 70 ha, care ar putea integra orașul în circuitele turistice ale regiunii. Parcul Dendrologic 
Simeria a fost creat în secolul al XVIII-lea și este al treilea în Europa în ceea ce privește varietatea de 
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 http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid2.pdf  

Obiective turistice 

http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid2.pdf
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specii - conform Enciclopediei Britanice, parcul dendrologic de la Simeria ocupă locul al treilea ca 
frumuseţe şi număr de specii de arbori, în Europa şi poziţia a 11-a pe plan mondial.     

Planul de mangement al Arboretumului Simeria pentru perioada 2015-202565 include ca obiectiv 
dezvoltarea turismului, prin asigurarea condițiilor corespunzătoare și realizarea de diverse 
construcții și amenajări (întreținere alei, amenajări turistice, bănci, loc de joacă pentru copii, 
ceainărie), acțiuni de igienizare pentru reducerea impactului turismului, precum și încheierea de 
parteneriate cu agenții de turism și administrațiile altor arii protejate din județ. O altă măsură se 
referă la popularizarea Arboretumului Simeria în mass-media locală și națională. 

Figura 84. Harta Parcului Dendrologic Simeria 

 

Sursa: ICAS Hunedoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Parcul Dendrologic Simeria 
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 https://www.icashd.ro/Plan%20Management%20Arboretumul%20Simeria%202015_2025.pdf  

https://www.icashd.ro/Plan%20Management%20Arboretumul%20Simeria%202015_2025.pdf
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Sursa: ICAS Hunedoara 

De asemenea, Castelul Bela Fay, situat în parcul dendrologic, este înscris în Lista Monumentelor 
Istorice, construcție datând din secolul XIX. Un alt monument înscris în Lista Monumentelor Istorice 
este Gara CFR.  

Pe teritoriul orașului se află și arealul protejat Măgura Uroiului, o rezervație naturală unică în județ 
și Regiunea Vest. Măgura Uroiului este una dintre cele mai favorabile zone din România pentru 
practicarea zborului cu parapanta și traseelor de ciclism semi-montan prin amplasare și configurația 
reliefului, locația găzduind competiții internaționale de parapantă și un festival dedicat acestui sport 
(„Îngerii prieteniei”) încă din 2011. Tot aici are loc anual festivalul „Dac Fest”, organizat de către 

Asociaţia Terra Dacica Aeterna din anul 2010.  

Figura 86. Festivalul internaţional de zbor cu parapanta „Îngerii prieteniei”, ediția 2020 

 

Sursa: Go Hunedoara 

Figura 87. Festivalul Dac Fest, ediția 2019 

https://www.facebook.com/gohunedoara
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Sursa: Festivalul Dac Fest 

În ceea ce privește patrimoniul arheologic, acesta include două așezări istorice, precum și o carieră 
de piatră („Aşezare” în locul denumit  „la vie”; între Săuleşti și Simeria, datat din Hallstatt, neolitic, 
bronz,  „Aşezare” - Măgura Uroiului, datată din epoca bronzului, cultura Coţofeni, cariera de piatră 
de la Măgura Uroiului, datare romană timpurie). 

În acest moment, potențialul turistic al Simeriei nu este fructificat și atragerea turiștilor la nivel local 
poate ține mai mult de turismul de business, pe măsură ce vor fi atrași mai mulți investitori, decât de 
oferta turistică a orașului Simeria. 

În ceea ce privește regiunea de dezvoltare Vest, se remarcă un capital geografic și natural divers cu 
un număr important de zone naturale protejate de interes, precum Cheile Nerei sau Semenic. 
Bazinele hidrografice majore din regiune (Timișul, Jiul și Dunărea) sunt completate de zona Banatului 
Montan în Sud și a Carpaților Meridionali în Sud-Est, cu un relief variat ce prezintă interes prin 
valoarea sa peisagistică. Prin prisma diversificării resurselor sale naturale, sectorul turistic specific 
acestei regiuni prezintă un potențial important. 

Figura 88. Zonele protejate din Regiunea Vest 

 

  Sursa: Programul pentru Dezvoltarea Regiunii Vest 2014-2020 

https://www.facebook.com/Festivalul-Dac-Fest-517646531620718/photos/?ref=page_internal
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Regiunea Vest are de asemenea  un număr de localități cu patrimoniu istoric, industrial și minier de 
valoare, precum și una din cele mai mari densități de situri UNESCO din țară.  

Figura 89. Patrimoniul mondial UNESCO din România 

 

  Sursa: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_mondial_UNESCO_din_Rom%C3%A2ni

a  

La nivelul zonei urbane funcționale Simeria funcționează 5 structuri de 
primire turistică. Un hotel și două pensiuni turistice au intrat în circuit în anii trecuți, dar, de 
asemenea, două vile turistice au ieșit din circuit. Este de remarcat că în orașul Simeria existau în anul 
2020 un număr de două hoteluri, o pensiune turistică și încă o pensiune agroturistică, fără modificări 
începând cu anul 2017. 

Figura 90. Evoluția numărului de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare în Zona Urbană 
Funcțională Simeria, în perioada 2009-2019 

Infrastructura turistică 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_mondial_UNESCO_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_mondial_UNESCO_din_Rom%C3%A2nia
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  Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Numai 390 locuri de cazare sunt prezente la nivelul zonei Simeria, 195 dintre ele într-un hotel recent 
intrat în circuitul turistic, în comuna Băcia. Evoluția capacității de cazare a fost una ascendentă în anii 
trecuți, dar nu într-un ritm care să sugereze un potențial în acest sector. La nivelul orașului Simeria, 
capacitatea totală de cazare turistică este de 81 de locuri. 

Figura 91. Evoluția capacității de cazare turistică (număr de paturi) în Zona Urbană Funcțională Simeria 
după tipul structură de primire turistică, în anul perioada 2009-2019 

 

  Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Evoluția anuală a numărului de sosiri ale turiștilor nu este una consistentă, cu o creștere mai mare în 
2015 și o evoluție descrescătoare în anii următori. O pondere importantă a sosirilor sunt raportate 
de Comuna Băcia. 

Figura 92. Evoluția anuală a numărului de sosiri ale turiștilor în structurile de primire din Zona Urbană 
Funcțională a orașului Simeria, în perioada 2009-2018 
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  Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Și atunci când comparăm Simeria cu orașe similare ca profil, vedem că performanța în sectorul 
turismului nu este una remarcabilă, iar durata medie de ședere a turiștilor este una scăzută, indicând 
un turism preponderent de business. Față de anul 2018 evidențiat în grafic, se observă o creștere 
minoră a numărului de sosiri turistice în anul 2019, ajungând la 1654 de persoane. 

Figura 93. Numărul de sosiri turistice în orașele comparative cu Simeria în perioada 2009-2018 

 

  Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

Figura 94. Durata medie de ședere în structurile turistice din Zona Urbană Funcțională Simeria, în perioada 
2013-2019 
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  Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

De asemenea, dacă adăugăm la durata medie de ședere și indicele de utilizare netă a capacității de 
cazare, vedem că și infrastructura turistică existentă are un grad de utilizare foarte scăzut – numai 
7.44%. Ca atare, există momentan puține stimulente pentru a dezvolta mai departe infrastructura 
turistică din zonă. 

 

Tabel 37. Indicatori privind durata de ședere și de utilizare a capacității de cazare în funcțiune, în orașele 
comparative din România, în anul 2019 

Polul de creștere 
Durata medie de ședere (zile / 

persoană) 

Indicele de utilizare netă a 
capacității de cazare în funcțiune 

(%) 

Simeria 1.27 7.44 

Ghimbav 1.14 9.53 

Oravița 2.37 31.08 

Găeşti 1.47 15.78 

Sannicolau Mare 3.06 24.8 

Bolintin-Vale 5.39 22.6 

Sângeoz-Băi 9.48 0 

Comarnic 1.41 17.29 

Flămânzi 0 0 

  Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 

În urma analizei potențialului de atractivitate al ofertei turistice a orașului Simeria, Simeria se 
situează pe locul 157 la nivel național în ceea ce privește potențialul de atractivitate al ofertei 
turistice. Pe măsură ce investiții adiționale vor fi atrase în Simeria (iar potențialul investițional este 
mare), va crește și turismul de business și va fi necesară extinderea infrastructurii turistice, pentru a 
răspunde cererii adiționale.  

Urmând metodologia elaborată de către Banca Mondială66 cu ocazia realizării primei strategii de 
Politică Urbană a României, sub coordonare Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, indicatorii utilizați au fost: resurse turistice naturale (12 p. / 25), resurse turistice 

                                                           
66

 Regăsită în Anexa 1 a prezentului document 
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antropice (4 p. / 30), infrastructură specific turistică (4 p. / 30), accesibilitate la infrastructură majoră 
de transport (11 p. / 15). Analiza este detaliată în continuare. 

 

Potențialul turistic (grupând componentele atractive naturale şi antropice) al unui teritoriu este 
sinonim ofertei sale turistice primare sau potențiale, iar împreună cu infrastructura generală și cea 
cu specific turistic (care grupează echipamentul de producție a serviciilor turistice, respectiv 
structurile de primire, alimentație, agrement-divertisment), dublate de calitatea, varietatea și 
condițiile de comercializare a produsului turistic și forța de muncă din domeniu formează oferta 
turistică reală (efectivă) sau patrimoniul turistic. 

Potențialul turistic reprezintă „materia primă” a fenomenului turistic, a cărui prezentă și 
caracteristici calitative sau cantitative se constituie în premise esențiale în organizarea și amenajarea 
spațiului turistic, în afirmarea sau, dimpotrivă, inexistența unor tipuri și forme de turism și, nu în 
ultimul rând, în polarizarea fluxurilor turistice în măsură să consume produsul turistic rezultat din 
prezenta și amenajarea turistică a elementelor de atractivitate.  

Resursele turistice joacă un rol diferit în motivarea cererii turistice spre o anumită destinație, în 
funcție de calitatea, structura și complexitatea lor, oricare dintre componentele resurselor turistice 
naturale sau antropice, singure sau în asociere, fiind în măsură să genereze dezvoltarea unuia sau a 
mai multor forme de turism (desigur, pe fondul existenței resurselor financiare reclamate de 
echiparea turistică necesară asigurării condițiilor optime de afirmare a acestora).  

Pe acest fond, analiza din această secțiune vizează o abordare selectivă, pe tipuri de obiective 
(parcurgând în succesiune logică și cronologică pașii impuși de un asemenea demers: identificarea, 
inventarierea și reliefarea particularităților resurselor atractive strict individualizate), aceasta 
permițând realizarea unei estimări mai facile și mai apropiate de realitate a gradului de atractivitate 
a resurselor cu valențe turistice și realizarea unei ierarhizări valorice a acestora. 

Acest demers permite cuantificarea potențialului turistic pe categorii de resurse și asamblarea lor – 
prin însumarea valorii atractive a tuturor elementelor de interes recreativ, curativ sau culturalizant 
inventariate – într-un tot unitar sinonim ofertei atractive, relevat de indicele global al atractivității 
turistice propriu fiecărei UAT urbane care au făcut obiectul prezentei analize. Ierarhizarea valorică a 
resurselor atractive permite identificarea tipului sau tipurilor de turism și activităților turistice 
practicate sau a căror afirmare este posibilă în cadrul Zonei Urbane Funcționale Simeria.  

La nivel național, Simeria se situează pe locul 157 în ceea ce privește potențialul de atractivitate al 
ofertei turistice. Pe măsură ce investiții adiționale vor fi atrase în Simeria (iar potențialul 
investițional este mare), va crește și turismul de business și va fi necesară extinderea infrastructurii 
de turism, pentru a răspunde cererii adiționale. Indicatorii analizați și punctajele aferente, în 
comparație cu alte UAT-uri similare, sunt prezentați în continuare.  

Urmând metodologia elaborată de către Banca Mondială67 cu ocazia realizării primei Politici Urbane 
a României, sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, primul 
indicator analizat privește resursele turistice naturale. Acesta se prezintă sub forma unui punctaj 
calculat la nivelul cadrului natural, a reprezentării ca stațiune de interes național, și a ariilor 
protejate. 

Punctajul total obținut de orașul Simeria este de 12 puncte, realizat în principiu prin prisma cadrului 
său natural și a arealelor naturale protejate. Datorită faptului că nu este o stațiune de interes 
națională intrată în circuitul internațional, Simeria nu a obținut punctaj în această secțiune. 

                                                           
67

 Regăsită în Anexa 1 a prezentului document 

Analiza potențialului de atractivitate al ofertei turistice la nivelul Orașului Simeria 
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Tabel 38. Analiza potențialul de atractivitate al ofertei turistice la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
urbane din România, secțiunea Resurse Turistice Naturale 

Denumire 

A. RESURSE TURISTICE NATURALE (max. 25 p) 

TOTAL 
A. Cadrul natural (max. 

10 p) 

Areale naturale 
protejate      (max. 5 

p) 

Stațiuni de interes 
național intrate în 

circuitul internațional, 
stațiuni de interes 
național general și 
local, localități cu 

factori naturali 
terapeutici (max. 10 p) 

SÂNGEORZ-BAI 10 5 6 21 

ORAVITA 8.5 5  13.5 

SIMERIA 8 4  12 

COMARNIC 9   9 

SÂNNICOLAU MARE 6.5 1.5  8 

FLAMÂNZI 7   7 

GHIMBAV 6.5   6.5 

DARABANI 6.5   6.5 

ROVINARI 5   5 

GĂEȘTI 4   4 

BOLINTIN-VALE 3   3 

  Sursa: Politica Urbană a României 

În ceea ce privește resursele turistice antropice, Simeria se remarcă numai în categoria Muzee, case 
memoriale și colecții publice, galerii de artă. 

Tabel 39. Analiza potențialul de atractivitate al ofertei turistice la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
urbane din România, secțiunea Resurse Turistice Antropice 

Denumire 

B. RESURSE TURISTICE ANTROPICE (max. 30 p) 

TOTAL B. 
Monumente 

istorice    - clasa 
A     (max. 8 p) 

Muzee, case 
memoriale și 

colecții publice, 
galerii de artă        

(max. 8 p) 

Manifestări 
culturale 
anuale / 

repetabile  
(max. 8 p) 

Instituții de 
spectacole și 

concerte       
(max. 6 p) 

ORAVITA 5 5 4 2 16 

SÂNNICOLAU MARE 5 3 3   11 

GHIMBAV 5   4   9 

GAESTI 3   6   9 

SÂNGEORZ-BAI 3 2 2   7 

DARABANI   2 3   5 

SIMERIA   4     4 

COMARNIC 3   1   4 

FLAMÂNZI   2 2   4 

ROVINARI     4   4 

BOLINTIN-VALE     2   2 
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Sursa: Analiza potențialului de atractivitate al ofertei turistice la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
urbane din România – metodologie elaborată pentru Politica Urbană a României 

Punctajul total obținut de Simeria pentru infrastructura specific turistică este de 4 dintr-un total de 
30 de puncte, datorită unei infrastructuri turistice modeste. 

Tabel 40. Analiza potențialul de atractivitate al ofertei turistice la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
urbane din România, secțiunea Infrastructură Specific Turistică 

Denumire 

C. INFRASTRUCTURĂ SPECIFIC TURISTICĂ (max. 30 p) 

TOTAL 
C. 

Structuri 
de 

primire 
turistică 

cu 
funcțiuni 

de 
cazare   

(max. 15 
p) 

Instalații 
de 

tratament 
(max. 4 p) 

Săli de 
spectacole, 
concerte, 
conferință 
(max. 3 p) 

Pârtii 
de 

schi 
(max. 
4 p) 

Alte instalații și 
dotări de 

agrement-
divertisment (max. 

3 p) 

Centre 
naționale 

de 
informare 
turistică       

(max. 1 p) 

SÂNGEORZ-BAI 7.2 3 0.5    10.7 

SÂNNICOLAU MARE 7.1    0.25  7.35 

GHIMBAV 6     1 7 

ORAVITA 4.1    0.25  4.35 

GAESTI 4    0.25  4.25 

SIMERIA 3    1  4 

COMARNIC 3    0.5  3.5 

BOLINTIN-VALE 3      3 

DARABANI 0      0 

FLAMÂNZI 0      0 

ROVINARI 0      0 

Sursa: Analiza potențialului de atractivitate al ofertei turistice la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
urbane din România – metodologie elaborată pentru Politica Urbană a României 

Fiind unul din principalele noduri feroviare ale țării și în contextul dezvoltării autostrăzii A1, Simeria 
se bucură de o conectivitate bună. Dar, de această conectivitate bună va beneficia, cel mai probabil, 
numai tranzitul turiștilor. 

Tabel 41. Analiza potențialul de atractivitate al ofertei turistice la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
urbane din România, secțiunea Accesibilitate la infrastructură majoră de transport 

Denumire 

D. Accesibilitatea la infrastructura majoră de transport (max. 
15 p) 

TOTAL D. Port (1 P) Aeroport (5 p) Acces la drum 
european / 
autostradă 
(max. 5 p) 

Acces la drum 
național / 
cale ferată 
(max. 5 p) 

GHIMBAV 0 0 1 1 10 

SIMERIA 1 0 1 1 11 

COMARNIC 0 0 1 1 10 

ROVINARI 0 1 1 1 15 

BOLINTIN-VALE 0 1 1 1 15 

FLAMÂNZI 0 1 1 1 15 

SÂNNICOLAU MARE 0 1 1 1 15 
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ORAVITA 1 0 1 1 11 

GAESTI 0 1 1 1 15 

SÂNGEORZ-BAI 0 0 1 1 10 

DARABANI 0 0 1 1 10 

 Sursa: Analiza potențialului de atractivitate al ofertei turistice la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
urbane din România – metodologie elaborată pentru Politica Urbană a României 

Tabel 42. Analiza potențialul de atractivitate al ofertei turistice la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
urbane din România - centralizator 

Denumire 

A. RESURSE 
TURISTICE 
NATURALE 
(max. 25 p) 

B. RESURSE 
TURISTICE 

ANTROPICE 
(max. 30 p) 

C. 
INFRASTRUCTURĂ 

SPECIFIC TURISTICĂ 
(max. 30 p) 

D. 
Accesibilitatea 

la 
infrastructura 

majoră de 
transport (max. 

15 p) 

TOTAL 
A+B+C+D 

SÂNGEORZ-BAI 21 7 10.7 2.5 41.2 

ORAVITA 13.5 16 4.35 5 38.85 

GHIMBAV 6.5 9 7 10 32.5 

SÂNNICOLAU MARE 8 11 7.35 5 31.35 

SIMERIA 12 4 4 10 30 

COMARNIC 9 4 3.5 10 26.5 

GAESTI 4 9 4.25 5 22.25 

ROVINARI 5 4 0 10 19 

FLAMÂNZI 7 4 0 7.5 18.5 

BOLINTIN-VALE 3 2 3 7.5 15.5 

DARABANI 6.5 5 0 2.5 14 

Sursa: Analiza potențialului de atractivitate al ofertei turistice la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
urbane din România – metodologie elaborată pentru Politica Urbană a României   
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ANALIZA DIAGNOSTIC: CONCLUZII, PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI RECOMANDĂRI 

Provocări, tendințe și nevoi identificate Recomandări 

Context economic național, regional și județean 

 Regiunea trece printr-un proces amplu de 
reconversie economică. 

 Dezvoltarea cooperării la nivel inter-
jurisdicțional  

 

 Simeria trebuie să profite de poziționarea 
strategică și să se focuseze proactiv pe atragerea 
de noi investiții la nivel local. 

 Dezvoltarea unor programe de învățământ dual 
și reconversie profesională pentru personalul 
necalificat 

 Inițierea unor discuții cu municipiile Deva, 
Hunedoara, Călan pentru a demara procesul de 
transformare în zonă metropolitană, pentru a 
putea accesa mai ușor fonduri pentru investiții 

Motoare economice și potențial de specializare 

 Lipsa sectoarelor economice cu valoare 
adăugată mare 

 Dat fiind interesul mai multor investitori străini 
în regiune, este recomandat ca Simeria să se 
concentreze exclusiv pe crearea de parcuri 
industriale și pe crearea unei oferte de investiții 
competitive 

Mediul și dinamica antreprenorială 

 Lipsa întreprinderilor mari 

 Scăderea numărului de întreprinderi în domeniul 
serviciilor între 2011 și 2018.  

 Continuarea măsurilor și atenției acordate 
dezvoltării unei culturi a antreprenoriatului și de 
atragere a investitorilor în ultimii ani. 

Atragerea de investiții, servicii și infrastructura suport pentru afaceri și inovare 

 Lipsa unei structuri de atragere a investitorilor 
străini formată în cadrul aparatului local 
(departament sau agenție de atragere a 
investițiilor străine) reduce potențialul de acces 
al Simeriei față de oportunitățile de investiții în 
regiune. 

 Creșterea gradului de ocupare al Parcului de 
Afaceri Simeria și valorificarea maximală a 
spațiilor multi-funcționale existente. 

 Crearea unei structuri locale pentru atragerea 
investitorilor străini 

 Eficientizarea aparatului și procedurilor 
administrative pentru asigurarea rezolvării cât 
mai rapide a cererilor (autorizații de construcție, 
certificate de urbanism), și nu doar încadrarea în 
termenul maxim cerut de lege 

 Continuarea promovării Parcului de Afaceri 
Simeria și  organizarea de evenimente, cursuri 
de antreprenoriat etc. 

Cercetare-dezvoltare-inovare 

 Procent redus alocat pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare în județul Hunedoara. 

 Regiunea Vest înregistrează cele mai mici 
punctaje la indicatorii: co-publicații public-privat, 
inovatori de produse de produse, procese și 
IMM-uri care inovează în interior. 

 încurajarea participării IMM-urilor și 
organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și 
programe de colaborare, intervenții aliniate la 
KIC-uri (Knowledge Innovation Community). 

Piața forței de muncă 
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 Ca multe orașe din România, Simeria se 
confruntă cu scăderea populației active și cu 
fenomenul de îmbătrânire demografică. 

 Investiții în calitatea vieții la nivelul orașului 
și creșterea oportunităților profesionale prin 
programe de antreprenoriat și atragere de 
investitori 

 Dezvoltarea unor programe de învățământ 
dual și reconversie profesională pentru 
personalul necalificat. 



107 

 

ANEXE 

ANEXA 1 – Metodologia analizei potențialului de atractivitate al ofertei turistice la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale urbane din România 

I. Repere teoretice și conceptuale generale 

Potenţialul turistic (grupând componentele atractive naturale şi antropice) al unui teritoriu 
este sinonim ofertei sale turistice primare sau potenţiale, iar împreună cu infrastructura generală și 
cea cu specific turistic (care grupează echipamentul de producţie a serviciilor turistice, respectiv 
structurile de primire, alimentaţie, agrement-divertisment), dublate de calitatea, varietatea şi 
condiţiile de comercializare a produsului touristic și forţa de muncă din domeniu formează oferta 
turistică reală (efectivă) sau patrimoniul turistic. 

Potențialul turistic reprezintă „materia primă” a fenomenului turistic, a cărui prezenţă şi 
caracteristici calitative sau cantitative se constituie în premise esenţiale în organizarea și amenajarea 
spaţiului turistic, în afirmarea sau, dimpotrivă, inexistenţa unor tipuri şi forme de turism şi, nu în 
ultimul rând, în polarizarea fluxurilor turistice în măsură să consume produsul turistic rezultat din 
prezenţa şi amenajarea turistică a elementelor de atractivitate.  

Resursele turistice joacă un rol diferit în motivarea cererii turistice spre o anumită destinaţie, 
în funcţie de calitatea, structura şi complexitatea lor, oricare dintre componentele resurselor 
turistice naturale sau antropice, singure sau în asociere, fiind în măsură să genereze dezvoltarea 
unuia sau a mai multor forme de turism (desigur, pe fondul existenţei resurselor financiare 
reclamate de echiparea turistică necesară asigurării condiţiilor optime de afirmare a acestora).  

Pe acest fond, analiza noastră vizează o abordare selectivă, pe tipuri de obiective 
(parcurgând în succesiune logică și cronologică pașii impuși de un asemenea demers: identificarea, 
inventarierea și reliefarea particularităţilor resurselor atractive strict individualizate), aceasta 
permițând realizarea unei estimări mai facile și mai apropiate de realitate a gradului de atractivitate 
a resurselor cu valențe turistice și realizarea unei ierarhizări valorice a acestora, datorită comparării 
aceloraşi elemente concrete sau însuşiri,  

Acest demers va permite cuantificarea potenţialului turistic pe categorii de resurse și 
asamblarea lor – prin însumarea valorii atractive a tuturor elementelor de interes recreativ, curativ 
sau culturalizant inventariate – într-un tot unitar sinonim ofertei atractive, relevat de indicele global 
al atractivității turistice propriu fiecărei UAT urbane care au făcut obiectul prezentei analize. 

Cunoaşterea detaliată și ierarhizarea valorică resurselor atractive permite decelarea facilă a 
tipului sau tipurilor de turism pentru care aceasta relevă cele mai numeroase facilităţi și posibilități, 
precum și creionarea formelor și activităților turistice practicate sau a căror afirmare este posibilă în 
cadrul fiecărei UAT urban în parte. Astfel, decelarea atractivității turistice centrelor urbane ale 
României are astfel menirea de a oferi factorilor decizionali, informaţia necesară luării deciziilor 
oportune, nu numai în ceea ce priveşte priorităţile amenajării, ci şi a diversificării ofertei turistice, 
prin includerea în exploatare a cât mai multor atracţii cât mai variate. Totodată, favorizează 
delimitarea locațiilor și arealelor pretabile și rentabile care pot și trebuie să facă obiectul viitoarelor 
demersuri de amenajare turistică, respectiv etapizarea punerii lor în valoare şi, implicit, concentrarea 
eforturilor de investiţii în teritoriile cu potenţial mai ridicat și a căror includere în circuitele turistice 
poate fi realizabilă în urma transpunerii în practică a acțiunilor de amenajare turistică creionate cu 
ajutorul și prin raportare la rezultatele demersului întreprins. Astfel, se creează premisele ca 
viitoarele inițiative de amenajare să nu devină cazuri izolate, iniţiative strict localizate, ci un element 
al unei matrici teritoriale sistemice, cu un rol bine definit şi funcţii corect precizate. 
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II. Metodologia privind evaluarea potenţialului turistic din unitaţile administrativ-teritoriale 
de bază urbane din România  

În pofida formulării în timp de către diverși cercetători a mai multor metode de bonitare şi 
estimare (apreciere) a valorii atractive a resurselor turistice aferent unor teritorii de extensiuni 
variabile ca extindere şi complexitate a resurselor atractive grupate în cadrul acestora, metodologia 
demersului nostru are ca și repere majore cadrul conceptual oficial agreat de către autoritățile 
superioare de profil în cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Național (validat prin articolul 9 
din cadrul Legii nr. 190/25 mai 2009 prin care s-a legiferat Ordonanța de urgență a guvernului nr. 
142/2810.2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, secțiunea a VIII-a – 
ZONE TURISTICE și publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 781 din 21 noiembrie 2008), care a 
vizat componentele turistice grupate la nivelul UAT-urilor fiecărui județ din România.  

În vederea evaluării şi ierarhizării unităţilor – administrativ teritoriale urbane s-a utilizat, luând 
în considerare întreaga gamă de elemente componente ale ofertei turistice generale, metoda 
arborilor de analiză pe criterii de bază şi subcriterii, atribuirea nivelurilor de estimare valorică 
făcându-se prin ponderarea unui total de 100 de puncte. 

 În urma analizării şi evaluării-reevaluării în raport cu dinamica resurselor antropice, 
infrastructurii turistice şi infrastructurii și având în vedere structura și caracteristicile unora dintre 
componentele specifice care alcătuiesc oferta turistică entităților administrative-teritoriale urbane 
(cu impact semnificativ, în multe cazuri chiar decisiv, asupra atragerii de fluxuri turistice convergente 
consistente), a impus actualizarea și adaptarea metodologiei menționate pentru asigura 
surprinderea cu o acuratețe cât mai ridicată a rolului și ponderii participative la alcătuirea ofertei 
turistice actuale a acestora, demers care a vizat o serie de aspecte, după cum urmează: 

- alocarea unui punctaj mai ridicat resurselor turistice antropice, de 30 de puncte (datorită 
ponderii ridicate și rolului major al resurselor patrimoniului cultural material și imaterial în 
conturarea atractivității majorității centrelor urbane), în comparație cu cele 25 de puncte 
rezervate resurselor atractive naturale (a căror pondere participativă la alcătuirea zestrei 
atractive globale relevă o consistență mai limitată în cazul majorității orațelor țării, cu 
excepția majorității stațiunilor climaterice, balneoclimaterice și balneare și a orașelor 
amplasate în proximitatea sau în cadrul unor zone montante); de asemenea, 
infrastructurii cu specific turistic, datorită rolului său de factor decisiv în fixarea și 
reținerea și fixarea cererii turistice pentru o perioadă cât mai ridicată, i s-a alocat o 
pondere similară resurselor turistice antropice, respectiv 30 de puncte;  

- eliminarea unor indicatori aferenți infrastructurii tehnico-edilitare ai căror relevanță 
pentru conturarea potențialului de dezvoltare turistică a centrelor urbane s-a diminuat 
considerabil (cazul furnizării de servicii publice de gospodărie comunală - deşi la nivel unor 
centre urbane sau a unor zone din cadrul acestora aceasta poate fi, pe alocuri, deficitară, 
situaţie ce nu poate fi însă evaluată din cauza lipsei datelor - și a celor de 
telecomunicații/gradul de acoperire cu servicii GSM, pe considerentul că acestea accesul 
la acestea este cvasigeneralizat la nivelul centrelor urbane). S-a renunțat, de asemenea, la 
inventarierea și evaluarea meșteșugurilor tradiționale, deoarece prezența acestora în 
spectrul ocupațional al populației centrelor urbane este mai puțin reprezentativă, 
menținându-se doar componenta aferentă manifestărilor cultural-artistice 
anuale/repetabile (integrând un spectru larg de evenimente și manifestări de profil cu 
impact atractiv ridicat și generatoare de fluxuri turistice convergente consistente, precum 
festivalurile, serbările, sărbătorile, târgurile etc.); 

- introducerea în cadrul componentei alocate accesibilităţii la infrastructura majoră de 
transport a unui indicator care vizează accesul la autostradă, care constituie un avantaj 
major pentru includerea mai facilă a unui centru urban/teritoriu în circuitul turistic;  
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- adăugarea unor noi subcategorii și indicatori cu importanță tot mai ridicată în promovarea 
ofertei turistice, precum existența centrelor naționale de informare turistică (și a site-
urilor aferente), dedicate promovării ofertei turistice generale a centrelor urbane și a 
arealelor din proximitate. 

 În pofida acestor modificări/ajustări, am păstrat logica de ansamblu a ”mecanismului” de 
abordare a resurselor care alcătuiesc potențialul de atractivitate al ofertei turistice, respectând 
succesiunea logică de abordare a categoriilor și subcategoriilor implicate în conturarea indicelui de 
atractivitate secvențial (al potențialului turistic natural, potențialului turistic antropic, infrastructurii 
generale/tehnice și a celei cu specific turistic) și general (cumulat) al ofertei turistice a UAT-urilor 
vizate de demersul întreprins. 

 

 

A. RESURSE TURISTICE NATURALE 

 

A1. Cadrul natural grupând 6 componente: 
• Poziția în raport cu marile unități (trepte) majore de relief  
• Elemente geomorfologice cu impact turistic, component biogeografică (vegetaţie și 
fauna de interes turistic) 
• Elemente hidrografice cu impact turistic  
• Peisaje de interes touristic 
 
A2. Factori naturali terapeutici cuprinzând următoarele componente: 
• ape minerale terapeutice 
• lacuri terapeutice 
• nămoluri terapeutice (sapropelice, minerale, de turbă etc.) 
• emanaţii naturale de gaze terapeutice (mofete, solfatare, fumarole) 
• ansamblul elementelor fizico-chimice ale litoralului marin 
• ansamblul elementelor climatice ale litoralului marin; 
• factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclimă regăsite pe teritoriul României, 
inclusiv de la nivelul peşterilor şi salinelor (bioclimat tonic–stimulant, bioclimat sedativ–
indifferent sau de cruţare, bioclimat excitant-solicitant etc.) etc. 
 
A3. Arii protejate cuprinzând următoarele componente: 
• rezervaţii ale biosferei 
• parcuri naţionale 
• parcuri naturale 
• alte rezervaţii şi monumente ale naturii 

 

 B. RESURSE TURISTICE ANTROPICE 
B1. Monumente istorice, cu următoarele categorii: monumente, ansambluri situri 
arheologice, de arhitectură, monumente de for public, respective monumente 
memoriale-funerare 

B2. Muzee şi colecţii publice, cu următoarele categorii: 

 muzee, case memoriale 

 colecţii publice, galerii de artă 
B3. Manifestări culturale anuale/repetabile, cu următoarele componente: festivaluri, 
serbări, sărbători, târguri etc.  

B4. Instituţii de spectacole şi concerte 



110 

 

 C. INFRASTRUCTURĂ SPECIFIC TURISTICĂ 
C1. Structuri de primire cu funcțiuni de cazare turistică  
C2. Instalaţii de tratament 
C3. Săli de spectacole, concerte, săli de conferinţă etc. 
C4. Pârtii de schi  
C5. Alte instalaţii și dotări de agrement – divertisment  

               C6.  Centre naționale de informare turistică  
 
D. ACCESIBILITATEA LA INFRASTRUCTURA MAJORĂ DE TRANSPORT 
În vederea evaluării şi ierarhizării unităţilor-administrativ teritoriale s-a utilizat metoda 

arborilor de analiză pe criterii de bază şi subcriterii, atribuirea nivelurilor de apreciere făcându-se 
prin ponderarea unei valori maximale de 100 de puncte, fiecărei componente alocându-i-se un 
punctaj variabil în funcție de ponderea lor participativă în alcătuirea ofertei turistice globale. 

 
 

A. RESURSE TURISTICE NATURALE 

 

Resurselor turistice naturale li s-au acordat un maxim de 25 puncte, repartizate la nivelul 
următoarelor categorii: 

 

CATEGORIE PUNCTAJ MAXIM 
 A1. Cadrul natural 10 

 A2. Factori naturali terapeutici 10 
 A3. Areale naturale protejate 5 

 TOTAL 25 

 

Având la bază criteriile de mai sus, cadrului natural (categoria A1) aferent fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale de bază i s-a alocat un punctaj diferențiat, cuprins între 1 şi 10 (valoarea 
minimă fiind 1, iar 10 valoarea maximă, acordată UAT cu potențial turistic natural excepţional). 

 

 ELEMENTE PUNCTAJ 
•  Poziţia pe trepte de relief 

 
          câmpie 1 
           Dealuri şi podişuri 2 
           Subcarpaţi 3 
           Munţi 4 
           Litoral şi Delta Dunării 4 

Elemente geomorfologice de interes/atractive (prezenţa unor 
chei, abrupturi, relief carstic, vecinătatea unor unităţi de relief  

 Impunătoare etc.) 

 

1 
1.  Vegetatie 

            Pădure peste 30% 1 
           Pădure sub 30% 0,5 

1.  Fauna 
            Interes cinegetic mare 1 

           Interes cinegetic mediu 0,5 

   Hidrografie             Prezenţa unor lacuri, amenajări piscicole, izvoare   

          minerale, cascade 

1 

1.  Peisaj 
            Interes ridicat 2 
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           Interes mediu 1 
Al doilea doilea criteriu în evaluarea resurselor turistice naturale (UAT cu stațiuni turistice și 

UAT cu factori naturali terapeutici naturali terapeutici – categoria A2) a vizat următoarele repere: 
• Categorii de UAT cu factori terapeutici naturali: 

 UAT cu staţiuni de interes național – în această categorie intră staţiunile cu 
maximum de factori naturali terapeutici tradiţional valorificaţi, dotări pentru 
tratament, cazare şi agrement. 

 UAT cu staţiuni de interes local - sunt staţiunile cu minimum de factori naturali 
terapeutici, dotări pentru satisfacerea cerinţelor de tratament şi cazare pentru un 
număr relativ redus de pacienţi, proveniţi de obicei din zone apropiate. 

 UAT care dețin factori naturali terapeutici - sunt UAT cu anumiţi factori naturali 
terapeutici - de obicei ape minerale, fără dotări de tratament speciale sau cu dotări 
sumare. 

 
UAT cu staţiuni turistice au fost grupate în patru categorii ce determină de fapt şi importanța 

turistică a acestora:       Categoria I: UAT cu staţiuni de interes național intrate în circuitul 
international: 10 puncte 

Categoria II: UAT Staţiuni de interes național general: 6 puncte 
Categoria III: UAT cu staţiuni de interes local: 3 puncte  
Categoria IV: UAT cu factori naturali terapeutici: 1 punct 

Cel de al treilea criteriu pentru analiza și evaluarea resurselor turistice naturale este 
reprezentat de Arealele naturale protejate (categoria A3), căruia i s-a alocat un pucntaj cuprins 
între 1-5 puncte, valoarea 5 reprezentând punctajul maxim (acesta fiind acordat unităţilor 
administrativ-teritoriale care al căror teritoriu integrează rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale, 
parcuri naturale sau rezervaţii/areale protejate cu valoare deosebită). 

Evaluarea s-a făcut pe baza următoarelor criterii: 

 gradul de reprezentativitate al ariei naturale protejate: 1 p 

 suprafaţa totală protejată (ca pondere din suprafaţa UAT): 1 p 

 gradul de conservare şi starea actuală a rezervaţiei: 1 p 

 valoarea peisagistică a ariei naturale protejate: 1 p 

 posibilitatea practicării unei forme de turism: 1 p 
Pornind de la punctajul acordat fiecărui areal cu statut de protecție, în final s-a acordat un 

punctaj general fiecărei unităţi administrative-teritoriale care include o arie naturală protejată. 
În cazul în care o unitate administrativ-teritorială grupează două sau mai multe areale natural 

protejate, punctajul final acordat acesteia este cel mai mare punctaj acordat uneia dintre arealele 
protejate. 

 

B. RESURSE TURISTICE ANTROPICE 

Evaluarea resurselor antropice ale unităţilor administrativ-teritoriale de bază are la bază un 
punctaj maxim de 30 puncte repartizate diferențiat pe categorii, astfel: 

 

CATEGORIE/SUBCATEGORIE/ELEMENTE PUNCTAJ MAXIM 
 B1. Monumente istorice de interes naţional 8 

I- arheologie 
        II-arhitectura 
       III-monumente de for public 
       IV-memoriale 
  B2. Muzee si colecţii publice 8 

I. Muzee, case memoriale 
 II. Colecţii publice, galerii de artă 
 B3. Manifestări culturale anuale/repetabile 8 
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I. Festivaluri, serbări, sărbători, târguri etc. 
 

 B4. Instituţii de spectacole şi concerte 6 

I. Teatru, operă, filarmonică etc. 
 

 TOTAL 30 

 
În prima categorie integrate resurselor turistice antropice au fost supuse evaluării 

monumentele istorice ce se clasează conform legislaţiei în grupa A - monumentele istorice de interes 
național (cf. Legii 422/2001 cu modificările şi adăugirile ulterioare, inlsusiv lista anexă la Ordinul 
ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi 
cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei 
monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, ordin în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016), valoarea maximă alocată acestei categorii fiind 
alocat de 8 puncte. Unităţilor administrativ-teritoriale de bază ce deţin monumente UNESCO, 
metodologia le-a rezervat punctajul maxim, respectiv 30 puncte. 

Punctajele din cadrul categoriei muzee, case memoriale, colecții publice și galerii de artă, acre 
pot atinge, de asemenea, o valoare maximă de 8 puncte, au fost acordate prin ponderarea mai 
multor indicatori (numărul unor astfel de instituții existente pe teritoriul administrativ, notorietatea, 
valoarea și diversitatea obiectelor/exponatelor și numărul mediu de vizitatori atrași). 

Categoria ”Manifestări culturale anuale/repetabile” (B2) include evenimente sau activități cu 
un spectru și adresabilitate (public-țintă) mai diversificate, punctajele acordate fiecărei categorii și 
subcategorii fiind obținute, de asemenea, prin ponderarea mai multor indicatori (numărul unor 
astfel de evenimente și manifestări derulate pe teritoriul administrativ, diversitatea activităților și 
exponatelor, notorietatea acestora, numărul mediu de vizitatori atrași și impactul economic 
generat).  

Astfel, punctajul pentru fiecare subcategorie care se regăsește în categoria B3 (Manifestări 
culturale anuale/repetabile) a fost acordat într-o manieră similară, astfel încât însumate acestea să 
obţină maxim 8 puncte, asemenea subcategoriilor asimilate categoriilor B1 și B2, considerate, în 
termenii prezentei metodologii, ca furnizoare de ”materie primă” similară ca pondere și importanță 
în alcătuirea zestrei atractive a UAT-urilor cu profil urban. Instituțiilor care găzduiesc și organizează 
spectacole și concerte li s-a alocat un maxim de 6 puncte, criteriile de alocare vizând numărul, 
diversitatea și notorietatea, coroborate cu numărul mediu de vizitatori atrași. 

 

C. INFRASTRUCTURA SPECIFIC TURISTICĂ 

Etapa a doua a evaluării a constat in evaluarea infrastructurii specific turistice și tehnice, 
indispensabile derulării eficiente și de calitate a activităţilor turistice, fixării și reținerii cererii turistice 
pentru o perioadă cât mai mare de timp. 

Evaluarea infrastructurii specific turistic din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de bază a 
pornit de la acordarea unui punctaj maxim de 30 puncte, distribuit pe categoriile următoare: 

 

 

 

CATEGORIE 

 PUNCTAJ 

MAXIM C1. Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare 15  

C2. Instalații de tratament 4  

C3. Săli de spectacole, concerte, conferinţă  3  

C4. Pârtii de schi 4 

C5. Alte instalații și dotări de agrement-divertisment (parcuri de 

distracții/aventură, parcuri acvatice, facilități și instalații de agrement 

nautic, centre echitație, teren golf, grădină zoologică, grădină botanică  

etc.) 

3 

C6. Centre de informare turistică  1 

TOTAL 30 
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În cadrul grilei de evaluare a infrastructurii specific turistice, structurilor de primire turistică cu 
funcțiuni de cazare li s-a atribuit un punctaj maxim cumulat de 15 puncte. 

Datorită a complexității și relevanței mai ridicate pentru scopul analizei noastre a indicatorilor 
urmăriți (gradul de confort, numărul de camere al structurilor de primire, dar și a luării în evidență a 
întregii tipologii a structurilor de cazare, inclusiv cea temporară/sezonieră) și actualizării cu o 
ciclicitate lunară a informațiilor statistice centralizate, demersul nostrum a utilizat datele statistice 
oficiale ale ministerului care integrează și gestionează domeniul turistic (Ministerul Economiei, 
Energiei si Mediului de Afaceri - http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/ (data de referință a 
informațiilor statistice utilizate fiind 13.03.2020). Setul de date statistice gestionate de INSSE și 
disponibile prin aplicația TEMPO ONLINE (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table) au fost prelucrate la nivelul tuturor categoriilor relevante de 
indicatori disponibili, oferind posibilitatea urmăririi evoluției acestor indicatori în profil temporal, pe 
intervale de timp varibile.  

În funcţie de distribuţia numărului total de locuri regăsit la nivelul tipurilor de structuri de 
primire turistică, au fost atribuite următoarele punctaje: 

 hotel (inclusiv hostel și hotel-apartament): 4 puncte 

 pensiune turistică (inclusiv pensiune agroturistică, pensiune turistică urbană, 
pensiune turistică rurală) și vilă turistică: 2 puncte 

 alt tip de structură de cazare excepţia hotelurilor şi  a pensiunilor turistice: cabană 
turistică, motel, popas turistic, sat de vacanță, camping turistic, spații tip camping, 
bungalowuri, spații și parcele de campare, apartamente și camere de închiriat, nave 
fluviale și pontoane plutitoare: 1 punct 

Acordarea punctajelor la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale a fost realizată 
însumând punctajul acordat fiecăreia dintre cele grupe de structuri de cazare individualizate mai sus 
cu valoarea ponderală aferentă locurilor decazare care revine fiecărei tip de structură de cazare din 
totalul locurilor de cazare existente la nivelul mediului urban din România. 

Aceste punctaje au fost corectate în plus sau în minus (cu valori cuprinse între 0,1 și 1 punct) 
în funcţie de distribuţia numărului de locuri, respectiv a numărului de camere pe categorii de confort 
ale structurii(-lor) de primire, dar și al diversității tipologice a structurilor de primire, a numărului de 
categorii de structuri de cazare autorizate existente în UAT-ul în cauză.  

În situaţia în care există o diversitate a distribuţiei numărului de locuri de cazare și camerelor 
de categorii superioare de confort, o pondere mai ridicată a structurilor de cazare de tip hotel în 
totalul ofertei de cazare a centrului urban, dar și o diversitate tipologică mai ridicată a  structurilor de 
primire turistică cu funcțiuni de cazare de care dispune UAT-ul în cauză, punctajele au fost rotunjite 
în plus, în caz contrar acestea au fost rotunjite în minus, distribuirea punctajelor realizându-se în 
mod proportional. 

 
Pentru instalaţiile de tratament s-a alocat un punctaj maxim de 4 puncte. Criteriile care au stat 

la baza procesului de evaluare a acestor instalaţii au urmărit numărul și diversitatea instalaţiilor de 
tratament, respectiv a procedurilor pe care le realizează acestea. 
 

 Punctajul maxim acordat pârtiilor de schi omologate a fost de 4 puncte, criteriile care au stat la 
baza procesului de evaluare a acestora vizând numărul, lungimea și gradul de diversitate, UAT cu 
cele mai multe pârtii de schi distanța față de principalele zone furnizoare de turiști, precum și durata 
intervalului mediu în care este posibilă practicarea spoarturilor de iarnă (în funcție regimul 
temperaturii aerului, îndeosebi numărul mediu anual al zilelor cu îngheț la sol și, în legătură cu 
aceasta, de durata de menținere a stratului de zăpadă. 

Pentru infrastructura turistică reprezentată de săli de spectacole, concerte și conferinţe au fost 
acordate 3 puncte, plecând de la premisa că turismul de evenimente, pe de o parte, dar și cel de 

file:///C:/Users/StefanD/Desktop/POLITICA%20URBANA_IN%20LUCRU_mai%202020/POLITICA%20URBANA_predare%20faza%20I_15%20mai%202020/Ministerul%20Economiei,%20Energiei%20si%20Mediului%20de%20Afaceri
file:///C:/Users/StefanD/Desktop/POLITICA%20URBANA_IN%20LUCRU_mai%202020/POLITICA%20URBANA_predare%20faza%20I_15%20mai%202020/Ministerul%20Economiei,%20Energiei%20si%20Mediului%20de%20Afaceri
http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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afaceri și congrese, pe de altă parte, sunt aducătoare de venituri mai ridicate comparativ cu alte 
tipuri sau forme de turism. 

Criteriile care au stat la baza procesului de evaluare a infrastructurii pentru spectacole, 
conferinţe, reuniuni etc. au fost următoarele: 

• capacitatea totală spaţiilor existente exprimată în număr de locuri 
• UAT cu cea mai capacitate pentru organizarea de evenimente 
 

Nr. locuri în săli Punctaj 
Peste 10.000 locuri 3,00 
5000–9999 locuri 2,50 
3000–4999 locuri 2,00 
1500–2999 locuri 1,50 
500–1499 locuri 1,00 
100–499 locuri 0,50 

                  Sub 100 locuri 0,25 
 
În categoria instalaţii și facilități de agrement-divertisment și sportive au fost incluse acele 

facilități ce motivează deplasarea turiştilor și consumul produsului turistic specific acestora, 
respectiv: parcuri acvatice și instalaţii de agrement nautic, parcuri de distracţii/aventură, centre de 
echitație/herghelii, terenuri de golf, grădini botanice, grădini zoologice etc. Punctajul maxim acordat 
pentru acestea este de 3. Prezenţa facilităţilor pentru wellness/SPA a constituit un avantaj pentru 
UAT evaluată, primind un punctaj suplimentar, dar fără a depăşi cele 3 puncte maxim posibile. 
Criteriile care au stat la baza procesului de evaluare a instalaţiilor de agrement-divertisment au fost 
numărul acestora și diversitatea instalațiilor și  facilităților oferite. 

Datorită rolului  important în promovarea a ofertei turistice și, implicit, în constituirea unei 
imagini pozitive a destinațiilor, a diferitelor obiective turitsice și a produselor turistice care le 
integrează, existența centrelor naționale de informare turistică a fost ”recompensată” cu 1 punct.  

 

  D. ACCESIBILITATEA LA INFRASTRUCTURA MAJORĂ DE TRANSPORT 

Evaluarea accesibilităţii la infrastructura majoră de transport a avut în vedere prezenţa pe 
teritoriul UAT-urilor urbane a unor căi/noduri majore de transport de călători, condiţie esenţială 
pentru ca un teritoriu să poată fi integrat în circuitul turistic, acestei componente alocându-i-se un 
punctaj maxim de 15 puncte. 

Cei patru indicatori care au fost luaţi în considerare pentru a evalua accesul direct al unităţilor 
administrativ-teritoriale la reţeaua majoră de transport au fost ponderaţi în funcţie de importanţa 
acestora în reţeaua națională și internaţională de transport, precum şi de intermodalitatea în 
transportul de călători. 

 

ACCESIBILITATEA LA INFRASTRUCTURA MAJORĂ DE TRANSPORT: 15 PUNCTE 

 
Denumire  Punctaj 

 
Evaluare 

Criteriu Accesul direct la infrastructura majoră 
de transport 

15 
  

 
Indicatori 

Port 1 
 

Da 
Nu 

1 
0 

Aeroport national/internaţional 
 

5 
 

Da 
Nu 

1 
0 

Acces la drum European (E)/ autostradă 
(A) 

5 
 
 

Da 
Nu 

1 
0 

Acces la drum national/cale ferată 
(DN/CF) 

5 Acces la DN/E şi CF  
Acces la DN sau CF 
Fără acces la reţeaua 
majoră 

1 
0,5 
0 
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Punctajul s-a obținut după înmulţirea punctelor de evaluare (între 0 şi 1) pe fiecare indicator 
cu punctajul de ponderare pe indicatori din cele 15 puncte ale criteriului, astfel: 

 din cele 15 de puncte prin care s-a evaluat importanţa accesibilității la infrastructura 
majoră de transport a unei UAT pentru desfăşurarea unei activităţi turistice, 5 au fost 
direcţionate către criteriul accesibilităţii la un aeroport național/internațional;  

  pentru accesul la drum national, european sau autostrada şi  cale ferată  s-au  acordat  5 
puncte din totalul de 15, dar acestea nu sunt acordate decât dacă UAT are acces la cel 
puțin două modalităţi de transport;  

 dacă unitatea administrativ-teritorială de bază are acces doar la la drum național sau cale 
ferată atunci acesta va primi doar jumătate din punctaj (adică 0,5x5 =2,5). 
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ANEXA 2 – Metodologie de calcul a competitivității și a atractivității orașelor  

1. Indicele de competitivitate (IC) 

- Calculat ca o medie ponderată a trei indicatori: economic, social și tehnologic. La rândul lor, 
fiecare din acești indicatori sunt calculați ca medie ponderată a variabilelor selectate din cele 3 
categorii de interes major – economic, social, tehnologic. 

- Ponderile utilizate pentru fiecare dintre cei trei indicatori (suma ponderilor fiecărui indice 
este 100%) sunt prezentate mai jos: 

o Indicatorul economic (Ie) 

 E1 = PIB/locuitor (estimat pentru 2018, INS) – 30 

 E2 = Productivitatea muncii (estimată pentru 2018, INS) – 40 

 E3 = Venitul net/cap de locuitor (2018, MDRAP) – 30 

o Indicatorul social (Is) 

 S1 = Rata de ocupare pentru populația cu vârsta cuprinsă între 20-64 ani (2018, INS) – 60 

 S2 = Rata de dependență a vârstnicilor (Dumitru Sandu) – 40 

o Indicatorul tehnologic (It) 

 T1 = Populația ocupată în industriile inovatoare (2018, calculat pe baza INS) – 40 

 T2 = Absolvenții de studii universitare (2017, INS) – 30 

 T3 = Utilizare internet (RPL, 2011) – 30 

Modelul de calcul este: 

Indicatorul economic Ie = (30*E1+40*E2+30*E3)/100 

Indicatorul social Is = (60*S1+40*S2)/100 

Indicatorul tehnologic It = (40*T1+30*T2+30*T3)/100 

Valoarea indicelui de competitivitate este dată de următoarea medie ponderată a celor trei 
indicatori, după cum urmează: 

Ic = (40*Ie+30*Is+30*It)/100 

Mai departe, am normalizat (am raportat la medie) fiecare indicator la media urbană și i-am calculat, 
obținând, în final, indicele de competitivitate.   

 

2. Indicele de atractivitate generală (IA) 

- Calculat ca o medie ponderată a trei indicatori: accesibilitate, abundența de forță de muncă 
și calificarea populației. Indicatorul referitor la calificarea forței de muncă este compus.  

o Indicatorul referitor la accesibilitate (Ia) 

 Acesta a fost normalizat diferit, întrucât o valoare mică a indicatorului semnifică o 
accesibilitate ridicată. În această situație, am normalizat datele după formula: 

 

X normalizat = (X-Xmin)/(Xmax-Xmin) 

S-a luat în calcul max și min nu după valoarea efectivă, ci după semnificația indicatorului. Astfel, max 
= București (deși are cea mai mică valoare, dar atractivitatea este mare), min = Sulina.  
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o Indicatorul referitor la forța de muncă excedentară tradusă prin ponderea șomerilor în 
totalul resurselor de muncă (INS, 2019) 

o Indicatorul referitor la calificarea forței de muncă 

 ICFM1 = Pregătirea forței de muncă (persoanele absolvente de studii liceale, postliceale și 
universitare, 2017, INS) – 50 

 ICFM2 = Ocupații (persoanele cu ocupații de manageri și specialiști cu studii superioare, 
tehnicieni și muncitori calificați, RPL 2011) - 50 

Valoarea indicelui de atractivitate este dată de următoarea medie ponderată a celor trei indicatori, 
după cum urmează: 

IA = (30*Ia+35*IFEXC+35*ICFM)/100 

 

3. Indicele de atractivitate sectorială (IAS) 

Acest indicator a fost calculat pentru ramurile industriale și serviciile care vor oferi o creștere pe 
termen lung, la nivel național, deoarece dependența de piața europeană este foarte mare: 

- Industria automotive (CAEN 29 și 30 – fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor și  a semiremorcilor, a altor mijloace de transport) 

- Industria chimică (CAEN 17, 19, 20, 21 și 22 – fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie,  
fabricarea produselor de cocserie, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, fabricarea 
produselor farmaceutice, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice) 

- Industria echipamentelor electrice (CAEN 27 – fabricarea echipamentelor electrice) 

- IT&C (CAEN 58, 60, 61, 62, 63, 95 – activități de servicii în tehnologia informației, activități de 
difuzare și transmitere de programe, telecomunicații, activități de servicii informatice, activități de 
editare) 

- Transport & Logistică (CAEN 49, 50, 51, 52, 53 – transporturi terestre și transporturi prin 
conducte, transporturi pe apă, transporturi aeriene, depozitare și activități auxiliare pentru 
transporturi, activități de poștă și de curierat). 

Pentru calculul acestor indici de atractivitate sectorială s-a ținut cont, în principal, de următoarele 
caracteristici specifice: 

- Pentru ramurile industriale: accesibilitatea, forța de muncă disponibilă, precum și relevanța 
profilului funcțional al zonei, înțeles ca un indice de industrializare (cât la sută din cifra de afaceri 
realizată în zona respectivă provine din activități industriale).  

- Pentru serviciile cu valoare adăugată mare (IT&C): forța de muncă, număr de absolvenți. 

- Pentru transport & logistică: mai ales accesibilitatea și proximitatea la infrastructura mare 
sau noduri de transport. 

Indicatorii luați în calcul pentru fiecare domeniu sunt: 

1. Industria automotive:  

- Indice de accesibilitate (explicația de mai sus se menține) 

- Accesibilitatea rutieră la granița de Vest (în minute) 

- Forța de muncă (salariați, 2018) 

- Vânzările companiilor (cifră de afaceri, 2018) 

- Indice de industrializare (CA sector/CA totală, 2018) 
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- Elevii calificați în școli profesionale, licee tehnologice cu profil: electric, electronic, 
electronică automatizări, mecanică (nr. de elevi, 2019) 

Toți indicatorii au fost normalizați prin raportarea la medie, cu excepția indicelui de accesibilitate, 
care a fost normalizat după valorile minime și maxime.  

IAS auto = (20*indice de accesibilitate normalizat+15*min of travel timp+20*salariați+10*cifra de 
afaceri+15*indice de industrializare+20*nr. de elevi calificați)/100 

 

2. Industria chimică  

- Forța de muncă (salariați, 2018) 

- Vânzările companiilor (cifră de afaceri, 2018) 

- Elevii calificați în școli profesionale, licee tehnologice cu profil de chimie industrială (nr. de 
elevi, 2019) 

- Indice de accesibilitate (explicația de mai sus se menține) 

- Accesibilitatea rutieră la granița de Vest (în minute) 

- Indice de industrializare (CA sector/CA totală, 2018) 

Toți indicatorii au fost normalizați prin raportarea la medie, cu excepția indicelui de accesibilitate, 
care a fost normalizat după valorile minime și maxime.  

IAS industria chimică = (20*indice de accesibilitate normalizat+15*min of travel 
timp+20*salariați+10*cifra de afaceri+15*indice de industrializare+20*nr. de elevi calificați)/100 

 

3. Industria echipamentelor electrice 

- Forța de muncă (salariați, 2018) 

- Vânzările companiilor (cifră de afaceri, 2018) 

- Elevii calificați în școli profesionale, licee tehnologice cu profil de electronică automatizări și 
electric (nr. de elevi, 2019) 

- Indice de accesibilitate (explicația de mai sus se menține) 

- Accesibilitatea rutieră la granița de Vest (în minute) 

- Indice de industrializare (CA sector/CA totală, 2018) 

Toți indicatorii au fost normalizați prin raportarea la medie, cu excepția indicelui de accesibilitate, 
care a fost normalizat după valorile minime și maxime.  

IAS echipamente electrice = (20*indice de accesibilitate normalizat+15*min of travel 
timp+20*salariați+10*cifra de afaceri+15*indice de industrializare+20*nr. de elevi calificați)/100 

4. IT&C 

- Forța de muncă (salariați, 2018) 

- Vânzările companiilor (cifră de afaceri, 2018) 

- Indice de accesibilitate (explicația de mai sus se menține) 

- Pregătirea forței de muncă (indicatorul se interpretează ca nr. persoanelor absolvente de 
studii liceale, postliceale și universitare, 2017) 

- Absolvenți de studii universitare (2017) 
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Toți indicatorii au fost normalizați prin raportarea la medie, cu excepția indicelui de accesibilitate, 
care a fost normalizat după valorile minime și maxime.  

IAS IT&C = (25*indice de accesibilitate normalizat+25*salariați+25*pregătirea forței de 
muncă+25*nr. de absolvenți)/100 

 

5. Transport & Logistică  

- Forța de muncă (salariați, 2018) 

- Vânzările companiilor (cifră de afaceri, 2018) 

- Indice de accesibilitate (explicația de mai sus se menține) 

- Accesibilitatea rutieră la granița de Vest (în minute) 

- Indice de industrializare (CA sector/CA totală, 2018) 

Toți indicatorii au fost normalizați prin raportarea la medie, cu excepția indicelui de accesibilitate, 
care a fost normalizat după valorile minime și maxime.  

IAS transport&logistică = (20*indice de accesibilitate normalizat+20*salariați+20*cifra de 
afaceri+20*min of travel+20*indice de industrializare)/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3 - POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ STUDII ȘI STATUT ECONOMIC ÎN SIMERIA ȘI 
LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE68 

Populația stabilă după studii și statut economic în Simeria 

                                                           
68

 Pe baza datelor oferite de DJS Hunedoara – RPL 2011 
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Populația stabilă după studii și statut economic în Bârcea Mare 
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Populația stabilă după studii și statut economic în Cărpiniș 
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Populația stabilă după studii și statut economic în Sântandrei 
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Populația stabilă după studii și statut economic în Săulești 
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Populația stabilă după studii și statut economic în Simeria Veche 
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Populația stabilă după studii și statut economic în Uroi 
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PROFIL SPAȚIAL ȘI FUNCȚIONAL 

RELAȚIILE TERITORIALE ȘI FUNCȚIONALE 

Orașul Simeria este clasificat în categoria localităților urbane de rang III, prin clasificarea definită în 
cadrul legii nr. 351 / 2001 și unul din polii urbani ai județului Hunedoara. Unitatea administrativ 
teritorială a orașului Simeria are o suprafață de 4.975 ha (49,75 km2) și are în gestiune, pe lângă 
nucleul orașului, șase alte așezări: Bârcea Mare, Cărpiniș, Sântandrei, Șăulești,  Simeria Veche și Uroi.  

Perimetrul construit al Simeriei, conform datelor furnizate de ANCPI pentru anul 2020, este de 
8.76 km2, din care nucleul urban se întinde pe o suprafață de 4.43 km2 iar cele șase așezări se 
împart astfel: Bârcea Mare - 6,85 km2, Cărpiniș – 2,91 km2, Sântandrei – 1,33 km2, Șăulești – 6,16 
km2, Simeria Veche – 9,12 km2 și Uroi – 4,78 km2. Procentul de ocupare a suprafeței UAT-ului este de 
17,6%.  

Figura 1. Așezările din componența UAT Simeria 

 

Sursa: autorii, prelucrare și vizualizare date ANCPI 
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Orașul Simeria este amplasat în regiunea de dezvoltare Vest a României, în partea de est a 
județului Hunedoara, la 45° 51’ latitudine nordică și 23° 01’ longitudine estică, în lunca Mureșului, 
fiind învecinat la nord cu lanțul Munților Metaliferi, la sud cu Munții Poiana Rusca, Retezat și 
Șureanu iar la vest cu defilee din intersecția Carpaților Meridionali cu Apuseni.  

Orașul este bine conectat la infrastructura rutieră națională și europeană, fiind tranzitat prin nord 
de autostrada A1: București – Nădlac dar și de drumul European E79: Oradea – Deva – Petroșani – 
Târgu Jiu – Craiova. Totuși amplasarea în teritoriu îl localizează la o distanță considerabilă de toți cei 
șase poli de creștere, cel mai apropiat fiind Timișoara la 170 km (2 h rutier) și la 400 km de București 
(5 h 30 min).  

Figura 2. Infrastructura rutieră din Simeria 

 

Sursa: autorii. 
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Amprenta construită a Simeriei este una fragmentată, unitatea administrativ teritorială acestea 
având în gestiune și alte sate, pe lângă orașul propriu zis.  Suprafața construită a UAT-urilor ocupă un 
procent relativ mic din suprafața totală aflată în administrare:  în Deva unde suprafața construită 
acoperă 31,7% din totalul UAT-ului, în Orăștie 26,5% și Hunedoara, 23,25%. Media procentului 
suprafeței construite din total, în aglomerarea urbană este de 16,2%, ușor mai mică față de cea din 
Simeria, de 17,6%. În localitățile rurale din vecinătatea Simeriei, amprenta construită este de 
asemenea fragmentată, acestea fiind compuse din mai multe așezări dispersate iar suprafața 
construită a UAT-urilor este una redusă – o medie de 6,8%.    

Figura 3. Amprenta construită a Simeriei și a localităților din aglomerarea urbană 

 

Sursa: prelucrare și vizualizare date ANCPI 
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Arealul studiat are o suprafață totală de 757,33 km2, din care 567,27 km2 în localitățile urbane – la 
care se va face referire în acest document și ca aglomerare urbană,  reprezentând 8% din suprafața 
totală a județului Hunedoara. Orașul Simeria are o pondere de 8,8% din suprafața aglomerării 
urbane și de doar 0,7% din totalul suprafeței județului.    

Figura 4. Aglomerarea urbană Deva – Hunedoara – Simeria – Călan și împrejurimile Simeriei. 

 

Sursa: autorii. 
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Categoriile de folosință a terenurilor identifică principalele zone rezidențiale, puncte de atracție dar 
și resurse naturale – agricole și forestiere. Aceste informații sunt disponibile din doua surse: 
suprafața fondului funciar după modul de folosință, puse la dispoziție anual de INS, în intervalul 
1990-2014 și categoriile de folosință identificare în baza de date Corine Land Cover conform datelor 
satelitare Landsat și Sentinel.  

Categoriile de folosință identificate de Corine Land Cover în 2018, indică la nivelul Simeriei o 
pondere a suprafeței construite de 13,22%, un procent de 1,4% de terenuri degradate și 
neproductive, 67,9% de terenuri agricole și 11,61% de păduri și arii naturale. La nivelul aglomerării 
urbane, suprafața construită era de 11,51%, 57,7% din suprafață este acoperită de terenuri agricole 
iar 28,16% este acoperit cu păduri și arii naturale.    

Figura 5. Categorii de folosință ale terenului în Simeria și aglomerarea urbană. 

 

Sursa: prelucrare date CORINE Land Cover 2018. 

Figura 6. Categorii de folosință în localitățile din aglomerarea urbană din jurul Simeriei. 

 

Sursa: prelucrare date CORINE Land Cover 2018. 
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Figura 7. Categorii de folosință a terenurilor în aglomerarea urbană Deva – Hunedoara – Simeria - Călan 

 

 

Sursa: autorii, vizualizare date din CORINE Land Cover 2018. 
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Din suprafața artificială identificată conform categoriilor de folosință a terenurilor în baza de date 
Corine Land Cover, în Simeria suprafața construită are o pondere de 14,32% (726,7 ha), iar din 
aceasta 11,6% este acoperită de zone industriale sau comerciale (92,8 ha), 7% cu suprafețe 
neproductive, degradate sau miniere iar 8,9% cu infrastructura de transport. La nivelul aglomerării 
urbane, avem o proporție mai mare a terenurilor industriale și comerciale (19,13%) dar o pondere 
mai mică a terenurilor neproductive sau miniere. La nivel de UAT, municipiile Hunedoara și Deva au 
cea mai mare suprafață industrială și comercială, de 446,9 ha și respectiv 235,21 ha – Simeria se 
situează pe locul șase ca și suprafață, în timp ce terenuri neproductive sau degradate există în 
Hunedoara (224,7 ha), Deva (60,9 ha), Băcia (71,25 ha) și Simeria (70,7 ha).      

Figura 8. Principalele zone industriale / comerciale și neproductive din aglomerarea urbană  

1 

Sursa: autorii, vizualizare date din Corine Land Cover 2018. 

                                                           
1
 Principalele zone industriale și comerciale – mov și terenuri neproductive sau mine – maro.  
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IDENTIFICAREA DINAMICILOR SPAȚIALE ȘI A ZONELOR DE DEZVOLTARE 

Importanța monitorizării dinamicilor spațiale 

Este important pentru toate localitățile, dar în special pentru cele urbane și peri-urbane să 
monitorizeze dinamicile de expansiune urbană și să faciliteze dezvoltarea sustenabilă și integrată a 
zonei metropolitane, încurajând utilizarea productivă a resurselor de teren, conectarea și 
diversificarea funcțională a fragmentelor urbane și peri-urbane și regenerarea urbană, limitând astfel 
expansiunea necontrolată. Dezvoltarea urbană și forma așezărilor au o influență importantă asupra 
consumului excesiv de combustibili fosili, atât prin ponderea sectorului construcțiilor ca un principal 
consumator de energie și generator de CO2 dar și prin facilitarea unui anumit stil de viață pentru 
locuitorii săi, tipare ce sunt strâns legate de amprenta de carbon individuală. Dincolo de obiectivele 
Europene legate de consumul de combustibil și poluare, forma și calitatea fondului construit al 
orașelor influențează calitatea vieții și atractivitatea unui oraș atât pentru locuitorii săi, cât și pentru 
investitori.  

O parte din orașele României se confruntă cu fenomenul de expansiune necontrolată, în timp ce 
altele se confruntă cu un declin demografic și economic, cu consecințe asupra fondului construit. 
În perioada 2000-2018, 94 din orașele României au înregistrat expansiune spațială, 189 au stagnat, 
iar 37 au înregistrat o contracție a suprafeței construite, luând în considerare dinamica suprafeței 
construite, așa cum este ea suprinsă de CORINE Land Cover și totalul numărului de autorizații de 
construire eliberate. Expansiunea spațială a fost susținută de o creștere demografică mai mare de 
5% în doar 28 dintre orașe, în timp ce 123 din cele în care amprenta construită a stagnat au 
înregistrat un declin demografic mare mare de 5%, în 47 din acestea populația a rămas statică (între 
-5% și 5%) și doar în 19 din ele a crescut.  

 Pe de o parte, dezvoltarea dispersată, la periferia orașelor, fără a fi justificată de un grad 
mare de utilizare a zonelor deja urbanizate și de reconversie funcțională a terenurilor 
neproductive, de tip brownfield sau de o conectare eficientă la o rețea de transport public, 
consumă mai multe resurse economice prin presiunea pusă asupra infrastructurii de 
transport și utilități și facilitează un stil de viață nesustenabil, centrat pe utilizarea 
automobilului personal. Cu toate astea, procesul de peri-urbanizare și consumul accelerat de 
teren a caracterizat dezvoltarea urbană din ultimele decenii atât la nivel global și european, 
cât și la nivelul principalelor orașe din România, în ciuda tentințelor de declin demografic.  

 Pe de altă parte, fenomenul de orașe în contracție sau orașe în declin -  shrinking cities, se 
manifestă nu doar prin declinul demografic, prin lipsa unei economii locale suficient de 
puternice sau scăderea efectivă a suprafeței construite, dar și prin creșterea numărului de 
spații vacante ca urmare a populației în scădere și îmbătrânirea fondului construit. Acest 
fenomen este specific în special fostelor orașe industriale și orașelor mici, ce nu au în 
proximitate un pol de creștere. 

Pentru dezvoltarea rezilientă a orașelor și creșterea calității vieții, orașele în expansiune și cele în 
contracție se confruntă cu provocări distrince, dar și cu particularități locale pe care fiecare oraș le 
poate exploata pentru a-și creea specificul local și identitatea. Relațiile teritoriale și zonele urbane 
funcționale devin cu atât mai importante și pot ajuta la regenerarea economiei în unele centre 
urbane mici, fără o economie locală puternică, însă pe lângă crearea de locuri de muncă, fiecare oraș 
trebuie să își păstreze locuitorii și să atragă alții noi prin asigurarea unei bune calități a vieții, a 
locuirii și a spațiului construit. De regulă, orașele cu o expansiune rapidă trebuie să gestioneze 
problema cartierelor rezidențiale noi, unde lipsește adesea infrastructura tehnico-edilitară de 
calitate, spațiile publice și transportul public, în timp ce orașele statice și cele în contracție, pot spori 
atractivitatea și calitatea vieții prin intervenții de regenerare urbană a spațiilor publice. Regenerarea 
urbană a cartierelor rezidențiale construite în perioada socialistă, rămâne o temă importantă pentru 
toate orașele româniei, întrucât ea are un impact atât asupra calității vieții și poate crește 
atractivitatea centrului urban, reducând fenomenul de suburbanizare.    
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În timp ce principiul universal de dezvoltare urbană sustenabilă trebuie să fie cel al orașelor 
compacte, regenerate și conectate, este important ca dinamicile spațiale, de dezvoltare și de locuire 
să fie analizate la nivel local, pentru a identifica provocările și a principalele obiective ale fiecărui 
oraș în parte. Zonele urbane formate din așezări contigue, dense și cu un procent ridicat de mixitate 
funcțională, ce respectă principiile conceptului de orașe compacte - compact cities, sunt considerate 
a fi mai sustenabile prin utilizarea productivă a resurselor de teren din zonele deja urbanizate, 
eficiența crescută a infrastructurii tehnico-edilitare și distribuția serviciilor publice.  

Pe lângă analiza statistică, două instrumente critice de monitorizare și planificarea spațială, ce 
contribuie la gestionarea eficientă a resurselor de teren sunt planul urbanistic general și un sistem 
integrat de tip GIS, care să incorporeze toate informațiile necesare unei bune planificări și colaborări 
între administrația publică, investitori și cetățeni. Actualizarea planurilor urbanistice generale este 
critică pentru aplicarea obiectivelor de dezvoltare compactă, PUG-ul reprezentând cadrul de 
implementare și planificare. O dată cu elaborarea unui nou PUG, este importantă și dezvoltarea 
sistemului integrat de tip GIS, pentru a facilita planificarea spațială și dezvoltarea integrată pornind 
de la o evaluarea corectă a resurselor existente de teren, în special cele din fostele zone industriale, 
a zonelor intravilane sub-dezvoltate și a activelor publice cu potențial de reconversie funcțională, 
poate contribui la dezvoltarea spațială sub formă compactă a orașelor prin promovarea acestor 
resurse de teren înainte de a extinde suprafața intravilană. Extinderea excesivă a acesteia poate 
facilita expansiunea necontrolată și fragmentată, înspre periferie. 

Figura 9. Orașe în expansiune, statice și în contracție din România. 

 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Livrabilul 3 – Document Însoțitor 1: Cadrul de planificare spațială pentru 
dezvoltarea durabilă.  
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Dinamicile spațiale: analiza statistică 

Intravilanul orașului Simeria este de 599 ha (4.99 km2) și a crescut cu 15% (87 ha) față de anul 
2000, și cu 167 ha sau 38,6% față de anul 1993, conform datelor puse la dispoziție de INS. Salturile 
semnificative s-au înregistrat în anul 1999 – de 80 ha și în anul 2018 – 37 ha. Conform Planului 
Urbanistic General aprobat, suprafața intravilană era de 521 ha în nucleul Simeriei și de 866 ha în 
Simeria înpreună cu satele aparținătoare, din care 34,7 ha au fost aprobate prin documentații PUZ.      

Planul Urbanistic General în vigoare a fost elaborat în 1999 și a fost prelungit succesiv, ultima dată în 
2018 până în anul 2023. Elaborarea noului PUG se află în procedura de achiziție. Conform PUG în 
vigoare, bilanțul zonelor funcționale este după cum urmează: 25,9 ha (6%) suprafața zonei centrale 
și a altor funcțiuni complexe de interes public, 202,35 ha (46,8%) zona locuințe și funcțiuni 
complementare, 49,7 ha (11%) zona industrială, 12,07 ha (2,8%) zona de unități agricole și 82,13 ha 
(19%) pentru parcuri și turism.  

Extinderea excesivă a suprafeței intravilanului, poate facilita expansiunea fragmentată și 
necontrolată, și în consecință poate accentua fenomenul de peri-urbanizare, în special atunci când 
această creștere nu este susținută de o utilizare eficientă a resurselor de teren din zonele deja 
urbanizate și bine conectate la infrastructura de transport și de utilități. La nivel național, în 
intervalul 1993-2019, cele 319 orașe și-au dublat suprafața intravilană, o creștere procentuală de 
107%, în timp ce în intervalul 2000 – 2018, suprafața intravilanului a crescut cu 91%. De cele mai 
multe ori expansiunea intravilanului nu este justificată de o nevoie reală survenită din dinamicile 
piețelor imobilier și de epuizarea resurselor de teren din interiorul orașului, ci vine organic, din 
dorința de a stimula dezvoltarea sau sub influența legii finanțelor publice (legea nr. 273 / 2006), care 
condiționează distribuția finanțelor publice de suprafața intravilanului.  

Figura 10. Dinamica suprafeței intravilane în România în intervalul 2000 – 2019. 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Livrabilul 3 – Document Însoțitor 1: Cadrul de planificare spațială pentru 
dezvoltarea durabilă.  
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Figura 11.Numărul total de autorizații de construcție la nivel de UAT între 2002 – 2019. 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Livrabilul 3 – Document Însoțitor 1: Cadrul de planificare spațială pentru 
dezvoltarea durabilă.  

Figura 12. Ponderea autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale din totalul autorizațiilor 2002 – 2019. 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Livrabilul 3 – Document Însoțitor 1: Cadrul de planificare spațială pentru 
dezvoltarea durabilă.  



13 

Numărul de autorizații de construire emise în orașul Simeria în intervalul 2002 – 2019 a fost de 404 
autorizații, în timp ce totalul din aglomerarea urbană, incluzând și orașele Orăștie, Geoagiu și Hațeg 
a fost de 3417 autorizații, 38,4% din acestea în municipiul Deva, 18,6% în Hunedoara și 11,8% în 
Simeria. Se remarcă faptul că orașul Simeria a fost cel mai dinamic dintre orașele și localitățile 
analizate, după Deva și Hunedoara, în timp ce cele mai puține autorizații din mediul urban, au fost 
eliberate în Călan. Cele patru localități din aria peri-urbană a Devei și implicit a Simeriei totalizează 
un număr de 338 autorizații, apropiat de totalul celor eliberate în Simeria.  

Regiunea a atins vârful numărului de autorizații eliberate în anul 2008, în timp ce în Simeria maximul 
a fost atins în anul 2005, când au fost eliberate 45 de autorizații. Din totalul autorizațiilor eliberate în 
Simeria 96% au fost pentru construcții rezidențiale, iar la nivelul aglomerării urbane, 93,8% au avut 
aceasta destinație.  

Figura 13. Tipurile de autorizații de construire emise în perioada 2002 – 2019. 

 

Sursa: Prelucrare date INS Tempo, LOC108B. 

Figura 14. Dinamica numărului de autorizații de construire eliberate în periaoda 2002 – 2019 

 

Sursa: Prelucrare date INS Tempo, LOC108B. 
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Figura 15. Distribuția autorizațiilor de construire emise în aglomerarea urbană Deva – Hunedoara – Simeria.  

 

Sursa: Prelucrare date INS Tempo, LOC108B. 
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Între 2002 și 2019, numărul total de autorizații de construcție emise la 1000 de locuitori, raportat 
la cele mai recente date ale populației cu domiciliul era în Simeria de 33؉, în timp ce valorile cele 
mai ridicate s-au înregistrat în comunele peri-urbane Băcia, unde s-a înregistrat o rată de 77؉ și 
Harău, cu o rată de 62؉. Se observă faptul că raportat la numărul de locuitori, dinamica de 
construire din orașul Simeria a fost ușor acccentuată față de media aglomerării urbane Deva 
înregistrând o rată de 19؉ iar Hunedoara de 7؉, cea mai mică din localitățile studiate. Astfel, 
proximitatea față de un oraș reședință de județ, în acest caz Deva, a influențat pozitiv dinamica de 
dezvoltare în localitățile rurale din vecinătate dar și în orașul Simeria.  

Figura 16. Numărul de autorizații de construire emise raportate la 1.000 de locuitori, în 2018. 

 

Sursa: autorii, prelucrare și vizualizare date INS TEMPO, LOC108B.   

. 
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Dinamica suprafeței construite a Simeriei indică faptul că acesta a crescut ușor în intervalul 2000 - 
2018, cu un procent de 10%, ce include și suprafețele acoperite de infrastructura de transport, deci 
cel mai probabil un procent semnificativ revine bucății din autostrada A1 ce tranzitează orașul. Chiar 
dacă aceste date ne pot indica în general dinamicile spațiale, CORINE Land Cover are un grad de 
acuratețe mai mic atunci când vine vorba de zonele montane și de așezările de dimensiuni mai mici, 
ce deseori nu sunt înregistrate în scanările mai timpurii, fiind mascate de exemplu, de suprafețe de 
pădure. Astfel ele trebuie mereu verificate prin date satelitare sau analize de teren, însă per total, în 
regiune, rata consumului de teren este mai mare în localitățile rurale și în orașele mai mici din nordul 
aglomerării, iar marile orașe au rămas relativ statice.  

Figura 17. Dinamica suprafeței construite în intervalul 2006 – 2018. 

 

Sursa: autorii, prelucrare și vizualizare date Corine Land Cover. 



17 

 

Densitatea populației raportată la suprafața construită2 ne indică principalele aglomerări urbane și 
peri-urbane dar și gradul de eficiență al utilizării terenurilor. Orașul Simeria are o densitate de 
1553.3 loc / km2 iar orașele din aglomerarea urbană, în ciuda suprafeței totale extinse, au o 
densitate relative mare, aglomerarea având o medie de 1959.2 loc / km2. Cea mai mare densitate 
este în municipiul Deva, de 3597.3 loc / km2, urmată de Hunedoara cu 3166.7 loc / km2 iar cea mai 
mică este în Geoagiu, de 383.8 loc / km2, sub pragul minimal setat pentru orașe.  

Figura 18. Densitatea populației raportată la  suprafața construită, 2020.  

 

                                                           
2
 ANCPI pentru 2020 
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Sursa: autorii, prelucrare și vizualizare date INS TEMPO și ANCPI. 

Dinamica densității populației raportată la suprafața construită reflectă principalele forme de 
expansiune, de densificarea sau de dispersie și raportul dintre rata de consum a terenului și dinamica 
populației. Analiza comparativă ne indică pentru intervalul 2006-2018 o scădere a densității 
populației raportată la suprafața construită de 14% în Simeria, ca urmare a declinului demografic 
semnificativ. Se remarcă localitatea Harău ce a înregistrat o densificare cu 10%, ca urmare a creșterii 
populației și a unei creșteri mai puțin accelerate a suprafeței construite.  

Figura 19. . Dinamica densității suprafeței construite 2006 – 2018. 

 

Sursa: autorii, prelucrare și vizualizare date Corine Land Cover și INS TEMPO. 
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Dinamicile spațiale: principalele zone de expansiune 

Analiza statistică ne indică faptul că în orașul Simeria dezvoltarea spațială nu a fost una foarte 
semnificativă, acesta păstrându-se amprenta construită relativ egală față de cea din anul 1990, fapt 
confirmat și de profilul funcțional analizat de CORINE Land Cover pe parcursul unor ani de referință. 
Majoritatea suprafeței artificiale cu care s-a extins orașul aparține căilor de comunicații, fiind vorba 
de autostrada A1 ce tranzitează orașul prin partea de nord. De asemenea mai sunt identificate 
câteva zone restrânse de expansiune, la marginea amprentei construite a nucleului urban, ce 
coincide cu zona industrială Marmosim din nord-vestul acestuia și spațiul logistic din sud-vestul 
orașului (Str. Petru Maier nr. 10). Totuși, fiind situat în aria peri-urbană a municipiului reședință de 
județ Deva și a autostrăzii deschide noi oportunități de dezvoltare, așadar o abordarea pro-activă 
asupra creșterii compacte și o monitorizare atentă a dinamiciloe sunt necesare.  

Figura 20. Zonele de expansiune spațială din Simeria și aglomerarea urbană 
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Sursa: autorii, prelucrare și vizualizare date CORINE Land Cover. 

LOCUIREA LA NIVELUL ORAȘULUI SIMERIA    

Locuirea în România în raport cu contextul European 

Accesul cetățenilor la locuințe de calitate este un drept fundamental, iar dinamica fondului locativ 
ne poate indica atât gradul de accesibilitate al locuințelor, cât și atractivitatea anumitor zone pe 
piața imobiliară și un eventual fenomen de expansiune necontrolată sau dispersie, atunci când 
dinamica suprafeței locuibile este coroborată cu dinamica demografică. La nivel European, acest 
indicator a fost analizat în cadrul celui mai recent Flash Eurobarometer, publicat în 2016, prin 
evaluarea gradului de satisfacție cu privire la ușurința de a găsi o locuință bună la un preț rezonabil 
în 83 de orașe, incluzând toate capitalele europene – în România au fost analizate orașele București, 
Cluj-Napoca și Piatra-Neamț. Din cei intervievați, peste 50% se declară satisfăcuți / oarecum 
satisfăcuți, însă nivelul de satisfacție este mai scăzut în rândul locuitorilor din capitalele Europei, 
majoritatea populației fiind satisfăcută doar în Atena (62%) și Zagreb (50%), iar în 15 capitale mai 
puțin de 20% din populație s-a declarat satisfăcută. Totodată, locuitorii din centrul orașelor s-au 
declarat în general mai puțin satisfăcuți față de cei din zona metropolitană. Rezultatele colectate 
pentru România indică faptul că aproximativ 48,6% din respondenți s-au declarat satisfăcuți / 
oarecum satisfăcuți, cel mai mare procent fiind înregistrat în Piatra Neamț (60%) iar cel mai redus în 
Cluj-Napoca (44%). De asemenea, barometrul a evaluat gradul de satisfacție față de locuința actuală, 
iar 63 din 83 de orașe au înregistrat un procent de satisfacție mai mare de 90%. La nivelul României, 
gradul de satisfacție parțială sau totală a fost de 87,6%, mai scăzut în București (81%) față de Cluj 
Napoca (93%) și Piatra Neamț (89%).  

Conform statisticilor Eurostat pentru 2019, România înregistra cel mai mare procent al populației 
care locuiește într-o locuință proprietate privată (95,8%) – față de media EU-27 de 69,8%, dar și cel 
mai mare procent al populației care trăiește într-o locuință supra-aglomerată (45,8%) – față de 
media EU-27 de 17,1% și cel mai mare procent al populației private de locuințe de calitate (14,2%) – 
față e media EU-27 de 4%. Este important de menționat totuși că România a înregistrat o rată mare 
de îmbunătățire a acestor indicatori în perioada 2012-2018. În ceea ce privește calitatea locuirii, 
România alături de Polonia și Croația înregistrau cel mai mic număr de camere pe cap de locuitor 
(1.1) din Uniunea Europeană – EU 27, unde se înregistra o medie de 1.7 camere, dar și cea mai mică 
suprafață locuibilă pe cap de locuitor (19,5 m2) – față de media UE de 42,56 m2.  

Raportul The State of Housing in EU 2019 evidențiază faptul că Uniunea Europeană trece în 
continuare printr-o criză locativă ce se manifestă mai puternic la nivelul zonelor urbane, în special 
în sectorul locuințelor sociale/accesibile ca preț, ceea ce adâncește gradul de diviziune socială. La 
nivel european, în 2019, 10,1% din gospodării și 37,1% din gospodăriile vulnerabile, cu risc ridicat de 
sărăcie, foloseau mai mult de 40% din venituri pentru cheltuieli legate de locuință. România se sita 
sub media europeană, cu o rată de 8,6% din populația generală, o ameliorare semnificativă față de 
anu 2012, când la nivel european media era de 11,4% iar România înregistra o rată de 18,4%. De 
asemenea, în cadrul populației vulnerabile, România înregistra în 2019 o pondere de 29,7%, sub 
media Europeană și valoarea de 45% înregistrată în anul 2012, atunci când se situa peste media UE 
de 38,1%. 
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Figura 21. Indicatori privind locuirea – analiza comparativă dintre media EU și România. 

 

Sursa: INS TEMPO și EUROSTAT. 

Dinamica locuirii: contextul național, regional și local 

Totalul numărului de locuințe finalizate în cursul anului 2019 la nivel național era conform celor 
mai recente date puse la dispoziție de INS de 67.488 unități, depășind pentru prima dată pragul 
maximal de 67.255 unități, înregistrat în anul 2008. Vârful imobiliar înregistrat înainte de instalarea 
crizei economice din 2008, a fost urmat de o perioadă în care numărul locuințelor noi a scăzut brusc 
între 2008-2010, cu -27,3% față de vârful din 2008, iar apoi moderat dar continuu până la pragul de 
43.587 unități în 2013. La nivelul regiunilor, cea mai mare pondere din totalul unităților înregistrate 
la nivel național o avea regiunea București-Ilfov (22%), urmată de regiunea Nord-Vest (19%). 

Ponderea regiunii de dezvoltare Vest în numărul total de locuințe finalizate în 2019 era de 10,1%, 
6.837 de unități, dintr-un total de 67.488 de unități, surclasând doar regiunea Sud-Vest Oltenia ce 
avea cel mai mic număr de unități (2.896) și regiunea Sud-Muntenia cu 6.208 unități. În cadrul 
regiunii, județul Hunedoara avea în 2019  a doua cea mai mică pondere în totalul unităților finalizate 
în cursul anului, de 249 de unități, după Caraș-Severin (143 unități), în timp ce în județul Timișoara – 
cel mai dinamic, au fost finalizate 5613 unități iar în Arad 832 de unități. Dinamica numărului de 
locuințe finalizate în intervalul 1992 – 2019 la nivelul județului a urmărit dinamica regională până în 
anul 2004, cele mai multe unități finalizate fiind chiar în 1990 (1.381), atingând un alt vârf în anul 
2009 (632), însă de atunci, în timp de regiunea a continuat să crească, dinamica județeană a fost una 
în ușoară scădere. Acest fapt confirmă situația economică dificilă a județului, ca urmare a pierderii 
motorului economic ca urmare a închiderii minelor și platformelor industriale din perioada socialistă, 
dar și statutul multor orașe foste industriale sau miniere din jud. Hunedoara și Caraș-Severin de 
orașe în contracție.    

Figura 22. Ponderea județelor din regiunea Vest în totalul locuințelor finalizate între 1990 – 2019. 

 

Sursa: prelucrare date INS TEMPO. 

Figura 23. Dinamica numărului de locuințe finalizate anual între 1990-2020 – analiza comparativă. 
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Sursa: prelucrare date INS TEMPO. 
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Figura 24. Dinamica locuințelor finalizate anual în regiunile tării, în perioada 1990-2020. 

 

Sursa: prelucrare date INS TEMPO.  
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Dinamica locuirii: orașul Simeria și aglomerarea urbană 

În orașul Simeria, în 2019, existau în total 5.581 de locuințe, cu o suprafață totală de 278.446 m2 
dintre care 20 finalizate în anul 2019, cu 43 de unități mai puțin față de vârful atins în anul 2017. Se 
observă faptul că municipiul Simeria urmărește dinamica municipiului reședință de județ Deva, ce 
este cel mai dinamic din punct de vedere economic și dă și dinamica aglomerării urbane. Localitățile 
rurale din inelul peri-urban al Simeriei înregistrează un total ușor mai mare față de cel din oraș, o 
parte din făcând parte și din peri-urbanul Devei. Totodată,  în ultima decadă Simeria a performat mai 
bine atât ca număr total de locuințe finalizate, cât și ca dinamică, față de alte orașe din județ, 
precum Hunedoara sau Călan.    

Figura 25. Dinamica locuințelor terminate – evoluție comparativă la nivel național, regional și județean 

 

Sursa: prelucrare date INS TEMPO. 

Figura 26. Dinamica locuințelor finalizate anual în mun. Simeria și ZUF Simeria, în perioada 1990-2020 

 

Sursa: prelucrare date INS TEMPO. 
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Numărul total de locuințe a crescut în intervalul 2008-2019 în orașul Simeria cu 8,9%, mai accelerat 
față de media aglomerării urbane, de 5.31%, dar și de media județeană de 3,79%, dar mai puțin 
accelerat față de media națională de 9,2%. În ceea ce privește totalul unităților finalizate în intervalul 
2008-2019, pe lângă municipiul Deva unde au fost finalizate 1237 de unități, se remarcă Hunedoara 
cu 432, urmate de Simeria (293 de unități), ce de altfel performează mai bine atunci când raportăm 
totalul la numărul de locuitori. Localitățile Băcia și Harău, din vecinătatea Devei dar și a Simeriei au 
un număr relativ mare de locuințe finalizate, și cel mai mare indice atunci când raportăm la populația 
totală.  

Figura 27. Număr total locuințe construite în Simeria și aglomerare urbană între 2008 și 2019. 

 

Sursa: autorii, prelucrare și vizualizare date INS TEMPO, , LOC108B. 
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Calitatea locuințelor: gradul de aglomerare   

Suprafața medie locuibilă pe cap de locuitor era în 2019 de 20.3 m2 în orașul Simeria și de 18 m2 în 
orașele din aglomerarea urbană, indicele din Simeria fiind mai mare față de media județului, de 18.9 
m2 și de cea națională de 19.5 m2, dar mai mică față de media regiunii, de 21.6 m2 pe cap de 
locuitori. Totuși creșterea suprafeței locuibile pe cap de locuitor din intervalul 2008 – 2019, este mai 
puțin accelerată față de creșterea suprafeței locuibile pe locuință, fiind determinată în parte de 
scăderea demografică semnificativă, mai mult decât de creșterea efectivă a suprafeței locuibile. 
Spațiul locativ raportat la numărul de locuitori ne indică atât calitatea locuirii, prin gradul de 
aglomerare, dar poate reflecta și dinamicile de expansiune spațiale, mai exact consumului de teren 
excesiv și dezvoltarea spațială de densitate mică. 

Figura 28.  Analiza comparativă a evoluției spațiului locativ pe cap de locuitor 

 

Sursa: prelucrare date INS TEMPO, LOC103B. 

Suprafața medie locuibilă per locuință a fost în 2019 de 49.9 m2 în orașul Simeria și de 43.1 m2 în 
aglomerarea urbană, valoarea din oraș fiind mai mare față de media regională și de cea națională de 
47.7 m2. Comparativ, în anul 2008, media națională era de 38.7, în timp ce media orașului era de 
41.3 m2 în oraș și respectiv de 37.3 m2 în aglomerarea urbană.   

Figura 29. Analiza comparativă a evoluției suprafeței medii locuibile per locuință. 

 

Sursa: prelucrare date INS TEMPO, LOC103B. 
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Numărul mediu de camere de locuit pe cap de locuitor în județul Hunedoara, era în 2019 de 1.07 
camere / persoană, iar la nivelul regiunii de dezvoltare Vest de 1.12 camere / persoană, mai mic față 
de media națională de 1.11 camere / persoană – comparativ, media UE este de 1,7 camere / 
persoană.  De asemenea, numărul mediu de camere per locuință era de 2.43 camere / locuință în 
județul Hunedoara, mai mic față de media regională de 2.67 camere / locuință și de cea națională de 
2.73 camere / locuință. Acest lucru indică faptul că la nivelul județului, există un număr mai mic de 
camere pe cap de locuitori și per locuință față de media națională, în ciuda spațiilor mai generoase 
de locuit, determinat fie de specificul rezidențial al zonei dar și de declinul demografic și numărul 
mai mic de persoane ce trăiesc într-o gospodărie.      

Figura 30. Spațiu locativ pe cap de locuitor în 2020.  

 

Sursa: autorii, prelucrare și vizualizare date INS TEMPO, LOC103B. 
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Gradul de satisfacție față de locuirea în orașul Simeria, analizat în cadrul Barometrului Urban 
realizat în cadrul proiectului prin care este elaborată Politica Urbană a României, poziționează orașul 
pe locul 33 din 41 de orașe analizate, 24% declarându-se nemulțumiți, 60% oarecum mulțumiți și 
doar 12% total mulțumiți.  

Figura 31. În ce măsură sunteți de acord cu următoarea afirmație: sunt mulțumit/ă să locuiesc în…[orașul 
dvs.]-comparație 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții 2020. 

56% 

63% 

50% 

58% 

48% 

55% 

30% 

53% 

44% 

41% 

45% 

43% 

31% 

27% 

39% 

49% 

25% 

21% 

24% 

18% 

25% 

12% 

20% 

43% 

54% 

31% 

41% 

13% 

12% 

15% 

14% 

16% 

12% 

12% 

25% 

5% 

19% 

23% 

13% 

8% 

6% 

41% 

33% 

45% 

36% 

46% 

37% 

62% 

37% 

46% 

48% 

44% 

45% 

56% 

60% 

48% 

37% 

61% 

63% 

59% 

64% 

57% 

70% 

60% 

37% 

26% 

49% 

39% 

64% 

65% 

61% 

60% 

57% 

60% 

58% 

43% 

61% 

46% 

36% 

38% 

41% 

40% 

2% 

3% 

3% 

4% 

4% 

7% 

8% 

9% 

9% 

8% 

10% 

10% 

11% 

11% 

9% 

10% 

12% 

12% 

13% 

10% 

18% 

16% 

13% 

15% 

15% 

12% 

16% 

23% 

17% 

24% 

22% 

24% 

24% 

25% 

19% 

34% 

33% 

18% 

39% 

37% 

36% 

1% 

1% 

1% 

2% 

1% 

1% 

0% 

1% 

2% 

3% 

1% 

2% 

1% 

2% 

3% 

4% 

1% 

4% 

4% 

4% 

0% 

2% 

6% 

4% 

3% 

7% 

5% 

1% 

6% 

0% 

4% 

3% 

0% 

5% 

13% 

0% 

1% 

14% 

10% 

11% 

18% 

1% 

0% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

1% 

1% 

0% 

4% 

0% 

1% 

3% 

1% 

0% 

0% 

5% 

2% 

9% 

2% 

C L U J  N A P O C A  ( R _ N V )  

O R A D E A   ( R _ N V )  

A L B A  I U L I A  ( R _ C )  

B R A S O V  ( R _ C )  

D R O B E T A  T U R N U  S E V E R I N  ( R _ O )  

T I M I S O A R A  ( R _ V )  

S I G H I S O A R A  ( M _ C )  

S L A T I N A  ( R _ O )  

I A S I  ( R _ N E )  

R E S I T A  ( M _ V )  

B A I L E S T I  ( M _ O )  

B U H U S I  ( O _ N E )  

B I C A Z  ( O _ N E )  

P I A T R A  N E A M T  ( R _ N E )  

T G  J I U  ( R _ O )  

B U Z A U  ( R _ M )  

C R A I O V A  ( R _ O )  

A L E X A N D R I A  ( R _ M )  

C A R E I  ( M _ N V )  

S T E F A N E S T I  ( O _ M )  

I S A C C E A  ( O _ S E )  

M O R E N I  ( M _ M )  

C A R A C A L  ( M _ O )  

S I N A I A  ( O _ M )  

S U C E A V A  ( R _ N E )  

B U C U R E S T I  ( R _ B I )  

T A R G U  S E C U I E S C  ( M _ C )  

C O N S T A N T A  ( R _ S E )  

V A T R A  D O R N E I  ( M _ N E )  

M O L D O V A  N O U A  ( O _ V )  

B O L I N T I N  V A L E  ( O _ M )  

P L O I E S T I  ( R _ M )  

S I M E R I A  ( O _ V )  

T A S N A D  ( O _ N V )  

A B R U D  ( O _ C )  

E F O R I E  ( O _ S E )  

S U L I N A  ( O _ S E )  

B E I U S  ( M _ N V )  

B A I L E  H E R C U L A N E  ( O _ V )  

C A R A N S E B E S  ( M _ V )  

M I H A I L E S T I  ( O _ M )  

total acord oarecum acord oarecum dezacord total dezacord NS/NR



29 

 

În ceea ce privește siguranța în cartiere, Simeria se situează pe locul 36 în ierarhia celor 41 de 
orașe analizate în cadrul Barometrului Urban, cu doar 17% din populație fiind total de acord cu 
afirmația ‘mă simt în siguranță în cartierul meu’ și 44% din populație fiind oarecum de acord, în timp 
ce doar 8% din populație a fost în total dezacord și 27% în oarecum dezacord. 

Figura 32. În ce măsură sunteți de acord cu afirmația „mă simt în siguranță în cartierul meu”. 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții 2020. 
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REGENERAREA URBANĂ INTEGRATĂ A SIMERIEI 

Importanța regenerării urbane în dezvoltarea durabilă a orașelor 

Spațiul public este o componentă definitorie a atractivității unui oraș și a calității vieții pe care 
acesta o asigură locuitorilor, reprezentând locul în care oamenii își pot petrece timpul liber, se pot 
întâlni și unde pot construi spiritul de comunitate. Calitatea și gradul de accesibilitate al spațiului 
public joacă un rol important pentru calitatea vieții din oraș. Termenul general de spațiu public nu 
include doar spațiile publice bine definite, precum parcurile, piețele publice sau locurile de joacă, dar 
și străzile sau fațadele clădirilor, toate jucând un rol important pentru vitalitatea și atractivitatea 
unui oraș.  

Spațiile publice se împart în trei categorii principale: 

 Spații publice de tip suprafață: spații publice ample, cu rol de coagulare, ce reprezintă un 
punct de atracție la nivelul orașului, precum parcurile, grădinile publice sau centrul civic. 

 Spații publice punctuale: de dimensiuni reduse (mai puțin de 3 ha), preponderent de interes 
local, precum scuaruri, piațete sau locuri de joacă pentru copii, ce preiau rolul unor dotări de 
proximitate, importante în calitatea locuirii din cartiere.   

 Spații publice liniare: elemente de legătură între punctele de atracție ale unui oraș, precum 
zonele pietonale, bulevardele, străzile amenajate cu mobilier urban pentru activități de 
odihnă sau socializare.   

Având în vedere că regenerarea urbană este o prioritate la nivel european și o direcție de acțiune 
finanțabilă din fonduri externe nerambursabile (Fondul European de Dezvoltare Regională și 
Mecanismul de Redresare și Reziliență) cu un buget estimat de 1,5 mld. Euro, autoritățile publice 
trebuie să adopte o abordare proactivă în identificarea oportunităților de regenerare de la nivelul 
orașelor pe care le reprezintă sau de la nivelul zonelor metropolitane din care fac parte, caz în care 
proiectele se pot dezvolta în parteneriat cu consiliile județene. 

Urmărind o abordare integrată, administrația publică trebuie să stabilească zonele prioritare de 
regenerare urbană. Intervențiile asupra spațiului public trebuie gândite într-o viziune de ansamblu, 
pentru a evita intervențiile punctuale și a maximiza impactul investițiilor asupra tuturor nivelurilor 
ierarhice (municipal, cartier, punctual), având în permanență ca scop îmbunătățirea calității vieții.  

Lista completă a spațiilor eligibile pentru regenerare urbană, prin proiecte finanțabile din fonduri 
externe nerambursabile, conform ordonanței de urgență ce reglementează măsurile pentru aceste 
proiecte, include:  

a) zonele centrale; 
b) zonele istorice și zonele construite protejate; 
c) spațiile publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective, respectiv, ansambluri de 

locuințe sau zone cu locuințe de tip condominiu; 
d) zona autogărilor și gărilor centrale și secundare, feroviare și portuare, situate în interiorul 

sau la limita localităților urbane, indiferent dacă sunt în uz, abandonate, sau au altă 
destinație; 

e) falezele, malurile și insulele râurilor, fluviului și lacurilor din interiorul localităților urbane; 
f) haldele de steril și depozitele de deșeuri închise de pe raza localităților urbane; 
g) zonele rezidențiale periferice destructurate, zonele de blocuri degradate și așezări informale 

din mediul urban; 
h) siturile industriale dezafectate, zonele cu infrastructuri majore dezafectate, situri militare 

dezafectate; 
i) grădinile și parcurile publice urbane, parcurile dendrologice, grădinile botanice; 
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j) piețele agroalimentare urbane.3 

Regenerarea urbană are ca scop îmbunătățirea cadrului fizic, al vitalității și dinamicilor socio-
economice din mediul urban, prin modernizarea, reabilitarea sau extinderea unor spații sau clădiri 
neperformante, degradate, slab utilizate sau abandonate, cu scopul creșterii atractivității orașului și 
a calității vieții urbane. Sintetizând literatura de specialitate dar și exemplele de bună practică din 
domeniul regenerării urbane, se disting următoarele principii directoare: 

 principiul regenerării urbane integrate 

 principiul conectivității și al unității de vecinătate  

 principiul mixității funcționale  

 principiul inclusivității și al coeziunii sociale    

 principiul calității și autenticității în reabilitarea spațiului public  

Regenerarea spațiului public trebuie să fie un obiectiv prioritar atât al orașelor dinamice, aflate în 
expansiune, cât și al celor aflate în contracție, care se confruntă cu provocări demografice, 
economice sau spațiale, deși prioritizarea acțiunilor poate diferi în funcție de tipologia orașului și 
particularitățile contextului local. Regenerarea urbană are un impact direct asupra primelor trei 
obiective strategice din Politica Urbană a României: 

 orașe verzi și reziliente, prin intervențiile de scădere a dependenței față de automobil și de 
promovare a deplasărilor nemotorizate, dar și prin intervențiile de integrare, regenerare și 
valorificare a spațiilor verzi și a infrastructurii verzi-albastre, pentru a crește accesul 
cetățenilor la spații verzi și pentru a asigura un mediu verde și curat; 

 orașe competitive și productive, prin crearea unor spații publice de calitate, care să 
stimuleze atractivitatea orașului pentru locuire, muncă și investiții, dar și prin valorificarea 
eficientă a clădirilor și terenurilor bine amplasate pentru investițiile strategice;  

 orașe echitabile și incluzive, prin creșterea accesului echitabil la utilități, servicii și dotări 
publice, prin accesibilizarea domeniului public pentru toți cetățenii – inclusiv cei vârstnici 
sau cu dizabilități și prin crearea unor spații comunitare incluzive, care să stimuleze spiritul 
comunitar.    

Următoarele instrumente pregătitoare pot facilita procesul de prioritizare și elaborare a 
proiectelor, maximizând totodată impactul investițiilor:  

 Inventarierea comprehensivă și actualizată a spațiilor verzi, a spațiilor publice, a clădirilor 
de patrimoniu și a activelor publice cu potențial de reconversie funcțională (situri 
industriale dezafectate, situri militare dezafectate) pentru protejarea, regenerarea și 
valorificarea lor.  

 Colaborarea cu alte entități publice sau private, dar și cu administrațiile învecinate sau cu 
consiliul județean, pentru a facilita valorifica resursele strategice ce nu se află în 
administrația primăriei (ex. infrastructura verde-albastră, situri industriale sau militare 
dezafectate).    

 Coordonarea proiectelor de regenerare cu alte obiective și investiții strategice, ca de 
exemplu corelarea reabilitării unui spațiu public cu planurile de mobilitate sau stimularea 
investițiilor private într-o zonă prioritară prin investiții în calitatea spațiilor publice.  

                                                           
3
 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, OUG privind stabilirea unor măsuri pentur proiectele de 

regenerare urbană finanțabile din fonduri externe nerambursabile. 
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 Organizarea unor concursuri de soluții de urbanism și arhitectură pentru promovarea 
calității proiectelor și a caracterul inovativ al soluțiilor.  

 

 

Intervențiile de regenerare trebuie să fie prioritizate în funcție de nevoile diferite ale cartierelor, 
așa cum reies ele din analiza atentă a acestora. Orașul Simeria are o dinamică spațială statică și se 
confruntă cu îmbătrânirea fondului construit, calitatea scăzută a spațiului public și îmbătrânirea 
demografică. Simeria se află totodată și sub influența municipiului reședință de județ Deva, fiind 
situat în inelul peri-urban al acestuia, dar și a localizării pe coridorul de transport A1. Așadar este 
importantă monitorizarea dinamicilor spațiale și implementarea unor politici de dezvoltare 
compactă, dar pe termen scurt orașul necesită:   

 intervenții de reabilitare a fondului construit,  

 accesibilizare a clădirilor și spațiului public   

 infrastructură socială necesară pentru o populație îmbătrânită 

 dotări și spații publice în proximitatea locuinței și infrastructură pietonală sigură.   

Așadar procesul de regenerare urbană se va ghida atât după măsurile recomandate de Politica 
Urbană a României – obiectivele prioritare ale sustenabilitatea spațiale și accesului echitabil la 
infrastructură și servicii publice de calitate, cât și după nevoile și oportunitățile specifice fiecărui 
cartier.  
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Figura 33. Prioritizarea măsurilor de regenerare conform principiilor sustenabilității și a dinamicilor spațiale. 

 

Sursa: autorii. 

Gradul de atractivitate și impactul unui spațiu asupra comunității depind de calitatea spațiului 
public, de accesibilitatea, imaginea, funcționalitatea și gradul de incluziune al acestuia. Așadar, în 
conturarea unui spațiu public de calitate trebuie luat în considerare un spectru larg de paliere, 
dincolo de arhitectura și planificarea spațiului, urmărind patru paliere generale: 1) accesul și 
conectivitatea, 2) utilizarea și activitățile propuse, 3) confortul și imaginea, 4) impactul asupra 
mediului social.   
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Figura 34. Elemente definitorii pentru un spațiu public de succes 

 

Sursa: Prelucrare date Project for Public Spaces, în SIDU București.
4
 

 

 

 

Regenerarea urbană a spațiilor publice reprezentative  

Regenerarea spațiilor publice reprezentative necesită analizarea concomitentă a următoarelor 
componente și abordarea integrată a revitalizării și interconectării acestora: 

 spațiile verzi și elementele cadrului natural;   

 zonele centrale ale orașului / zonele istorice și a zonele construite protejate; 

 patrimoniul construit - cultural, arhitectural, industrial și clădirile de utilitate publică; 

 principalele coridoare de mobilitate de la nivelul orașului.  

                                                           
4
 Project for Public Spaces, What makes a great place?, https://www.pps.org/article/grplacefeat 



35 

Identificarea spațiilor verzi și a resurselor cadrului natural a fost realizată cu ajutorul platformei 
Google Maps, al bazei de date Corine Land Cover și al bazei de date Natura 2000 a Agenției 
Europene de Mediu5. Analizarea resurselor s-a axat pe următoarele criterii de evaluare:    

 cuantificarea suprafeței spațiilor verzi, din prisma suprafeței pe cap de locuitor, raportat la 
standardul de 26 m2 reglementat la nivel național și european – acest pas reprezintă primul 
nivel de analiză, ce ne ajută să identificăm oportunitățile și provocările în asigurarea 
accesului echitabil la spațiu public;  

 identificarea spațiilor verzi accesibile publicului larg, precum parcurile și grădinile publice  - 
un pas important având în vedere că multe din suprafețele cuantificate la pasul anterior, nu 
sunt amenajate ca spații publice propriu-zise sau nu au o calitate satisfăcătoare; 

Principalele coridoare de mobilitate la nivelul orașului au fost identificate prin analizarea empirică a 
structurii țesutului urban, Străzile cu un grad mare de accesibilitate coincid cu arterele mari de 
circulație, însă dincolo de intensitatea traficului auto, aceste artere deschid anumite oportunități:  

 sunt propice desfășurării de activități economice, datorită gradului mare de accesibilitate și 
al traficului pietonal generat, însă pentru asta ele trebuie să îndeplinească anumite criterii 
calitative, care să le facă propice mobilității pietonale și activităților de promenadă; 

 profilul stradal permite reconfigurarea lor sub forma unor coridoare ecologice care să 
conecteze și să integreze principalele spații verzi, elementele cadrului natural sau punctele 
de atracție de importanță municipală.    

Pe lângă acestea, s-au analizat principalele spații publice din zona centrală – spații de tip suprafață 
(ex. parcuri, piețe civice), spații liniare (ex. zona pietonală, elementele de legătură), spațiile 
punctuale (ex. scuaruri) și patrimoniul construit, cultural, architectural și industrial, identificat prin 
lista monumentelor istorice realizată de Ministerul Culturii dar și alte obiective de interes local, ce nu 
sunt incluse formal în această listă.   

Pentru a prioritiza și a detalia măsurile de regenerare urbană, aceste spații trebuie analizate din 
punct de vedere calitativ, prin evaluarea unor aspecte cheie: 

 conectivitatea la principalele rețele pietonale, de transport public și nemotorizat; 

 gradul de reprezentativitate al spațiului public și scara umană a elementelor urbanistice;   

 existența și calitatea mobilierului urban, iluminatului public, gradului de umbrire etc.;  

 gradul de acces al persoanelor cu mobilitate redusă în spațiul public și contribuția acestuia 
la coeziunea socială.   

 

 

Bune practici de reabilitare a spațiului public  

Există o serie de principii pentru amenajarea spațiilor publice, în funcție de destinația acestora. 
Extragem în tabelul de mai jos măsuri propuse pentru spații publice în general, spațiile verzi, locurile 
de joacă pentru copii, spații publice în cartiere istorice și spații publice în cartiere noi, referindu-ne la 
estetică, materialitate, elemente vegetale, elemente edilitare, managementul apelor pluviale sau 
mobilier urban. 

Spațiile publice sunt eminamente pietonale, cu posibilitatea accesului bicicletelor (diferențiere între 
deplasarea în viteză și cea lentă a acestora din urmă). Un spațiu public este, de asemenea, definit de 

                                                           
5
 https://natura2000.eea.europa.eu/ 
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calitatea limitelor lui, de felul în care arată clădirile din jur și de cât de mult este construit între 
aceste limite (în raport cu cât este de deschisă).  

Tabel 1. Măsuri propuse pentru spațiile publice de suprafață și cele punctuale 

 Ideograme Măsuri LJ ZI CN PA SP 

1 

 

Locurile de joacă ar trebui integrate în 
amenajarea generală a spațiului public 

x     

2 

 

Când se alege amplasamentul pentru un loc de 
joacă, trebuie analizate contextul urban și 
dorințele locuitorilor 

x     

3 

 

Scara amenajărilor trebuie adaptată la context. 
Proporțiile, zonificarea și capacitatea locului de 
joacă trebuie să reiasă din caracteristicile sitului 
ales. 

x     

4 

 

Un loc de joacă îngrădit trebuie implementat 
doar în situațiile în care anumite măsuri de 
siguranță impun acest lucru. 

x     

5 

 

Rolul locurilor de joacă este acela de a încuraja 
libertatea copilului și autocunoașterea. 

x     

6 

 

Pentru a integra comunitatea locală, locurile de 
joacă trebuie să atragă persoane din mai multe 
categorii de vârstă. În amenajare, trebuie 
integrate mese de picnic, jocuri pentru toate 
vârstele și locuri de ședere. 

x     

7 

 

Orice element pentru siguranța traficului trebuie 
să aibă un caracter urban. Faptul că acestea sunt 
temporare, nu trebuie să fie o scuză pentru o 
formă strict utilitară, care nu are un design 
potrivit. 

    x 

8 

 

Înainte ca infrastructura tehnică să fie plasată sub 
pământ, este necesar un studiu compozițional și 
funcțional al spațiului public care urmează să fie 
modificat. 

 x x  x 
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 Ideograme Măsuri LJ ZI CN PA SP 

9 

 

Traseele de utilități subterane trebuie să fie 
poziționate în funcție de aliniamentele de copaci 
existente. Ele trebuie să permită plantarea 
arborilor în viitor, în funcție de caracteristicile 
fiecărui spațiu public. Rădăcinile trebuie 
împiedicate să străpungă fâșia plantată și să 
afecteze zona de siguranță a utilităților. 
Rădăcinile și infrastructurile tehnice pot fi 
protejate prin mijloace tehnologice diverse, nu 
doar prin separarea lor fizică. 

x x x x x 

10 

 

Grilajele de scurgere și alte elemente deschise 
trebuie poziționate cu gratiile perpendiculare pe 
direcția de mers, nu paralele. 

    x 

11 

 

Pentru a păstra ritmul străzii și aliniamentul de 
copaci, toate cerințele tehnice pentru iluminatul 
stradal, liniile aeriene și nevoile biologice ale 
copacilor trebuie luate în calcul în planurile 
dedicate infrastructurilor tehnice și de transport. 

x x x x x 

12 

 

Managementul apelor pluviale poate fi aplicat în 
orice spaţiu public. Dacă absorbția nu poate fi 
realizată de străzi, apele pot fi direcţionate spre 
parcurile adiacente. 

x x x x x 

 

13 

 

Orice luciu de apă planificat în parcuri sau piese 
ornamentale cu apă trebuie să ia în considerare 
managementul apelor pluviale. 

x x x x x 

14 

 

Un sistem de canalizare descentralizat necesită 
un concept integrat de peisagistică în cadrul 
spațiului public, luând în considerare caracterul 
local. 

x x x x x 

15 

 

Iluminatul stradal trebuie gândit într-un context 
mai larg, pentru a ține seama atât de aspectele 
legate de siguranța traficului, cât și de aspectele 
arhitecturale, urbane și estetice, precum și de 
efectele obositoare ale iluminării excesive. 

    x 
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 Ideograme Măsuri LJ ZI CN PA SP 

16 

 

În cazul trecerilor de pietoni, este important ca 
pietonii să fie iluminați pentru șoferi, și viceversa. 

    x 

17 

 

Proiectarea unei surse de lumină ar trebui aleasă 
în funcție de caracterul general al zonei. Pentru 
spațiile de categorii mai importante pot fi 
utilizate surse de lumină cu aspect fizic diferit față 
de cele folosite în mod regulat. 

 x    

18 

 

Dacă designul mobilierului stradal nu face parte 
din proiectul arhitectural general al unui spațiu, 
autoritățile locale și alți manageri trebuie să 
aleagă mobilierul standard dintr-un catalog de 
mobilier pentru spații publice. În cazul în care un 
astfel de catalog nu există, el ar trebui elaborat. 

x x x x x 

10 

 

Administrațiile locale ar trebui să încerce să 
standardizeze chioșcurile și să conceapă un 
design unic pentru diferite mărimi pe care 
acestea le pot avea. 

 x x  x 

20 

 

Reabilitarea unei străzi trebuie să aibă ca parte 
integrată reînnoirea aliniamentului. Copacii 
utilizați în conturarea aleilor trebuie să aibă 
trunchiul drept, să permită cosmetizare și să 
reziste la condițiile mai dure din mediul urban. 

Dispunerea corectă a pomilor dintr-un masiv 
vegetal poate să contribuie pozitiv la crearea unei 
compoziții, cu coroane intercalate, care să 
contureze un spațiu public unitar, umbrit. 

x x x x x 

Sursă: Ghidul de reabilitare a spațiilor publice urbane, Banca Mondială, 2020
6
 

Regenerarea spațiilor verzi și valorificarea cadrului natural 

Amenajările de tipul spațiilor verzi sunt importante nu doar pentru rolul lor estetic și în petrecerea  
timpului liber, dar și pentru contribuția pe care spațiul verde o are în crearea unui mediu sănătos 
și plăcut pentru oameni. Totodată spațiile verzi pot contribui la ameliorarea calității aerului, la 
combaterea efectului de insula de căldură urbană, la reducerea zgomotului urban sau la 
managementul riscului de inundații.  

Accesul la spații verzi de calitate influențează direct calitatea vieții din oraș, bunăstarea și 
sănătatea locuitorilor, așadar conservarea și extinderea suprafețelor acoperite cu verdeață și 
facilitarea accesului tuturor cetățenilor la spații publice verzi, în proximitatea locuinței trebuie să fie 
o prioritate în dezvoltarea urbană, în ciuda unor eventuale politici de densificare a anumitor zone 
urbane.  

                                                           

6 Legendă: LJ – locuri de joacă, ZI – zone istorice, CN – cartiere noi, PA – parcuri și spații verzi, SP – 
orice spațiu public 
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Totodată, infrastructura verde-albastră reprezintă o resursă importantă pentru creșterea calității 
vieții din orașe, iar municipalitățile ar trebui să acorde mai multă atenție valorificării inteligente a 
acestor resurse, atât în scopuri recreative dar și în adaptarea la schimbările climatice și combaterea 
poluării urbane. Adesea pe teritoriul orașelor sau în inelul periurban se află resurse importante de 
vegetație, ce ar trebui privite în ansamblu ca un ecosistem urban ce poate fi valorificat pentru 
agrement și turism.   

Conform prevederilor legislative de la nivel național și european, orașele trebuie să dispună de un   
minim de 26 m2 de spațiu verde pe cap de locuitor, prag pe care 73,4% din orașele din România nu îl 
respectă. Totuși, chiar și în cazul celor care îndeplinesc acest minim, este importat de evaluat 
calitatea acestor spații și din punct de vedere al accesibilității și al dotărilor. În extinderea rețelei de 
spațiu verde sau regenerarea spațiilor existente, este important să se urmeze principiul accesibilității 
echitabile, facilitând accesul pietonal al tuturor locuitorilor la un spațiu verde – Politica Urbană a 
României recomandă setarea unui standard de 15 m2 / capita într-o rază de 10 minute de mers pe 
jos (800 m).  

Suprafața spațiilor verzi de care dispune orașul Simeria de 83 ha (830.000 m2), conform datelor 
puse la dispoziție de INS în 2019, ceea ce înseamnă o medie de 61.01 m2 / capita raportat la 
populația cu domiciliul de la 1 ianuarie 2020, respectiv 66.10 m2 / capita dacă raportăm la populația 
stabilă de la ultimul recensământ din 2011. Așadar orașul Simeria îndeplinește necesarul de 26 m2 de 
spațiu verde pe cap de locuitor stabilit la nivelul Uniunii Europene și ulterior la nivel național. Simeria 
se situează pe poziția 23 în ierarhia orașelor din România după suprafața spațiului verde pe cap de 
locuitor. 

Parcul Dendrologic Simeria, este o arie protejată de interes național ce se întinde pe 70 ha, situată 
în zona de nord a Simeriei, ce găzduiește cea mai veche și valoroasă colecție de plante exotice și 
autohtone din România. Parcul este administrat de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) 
dar fiind considerat al treilea parc dendrologic din Europa și al 11-lea din lume ca frumusețe și număr 
de specii de arbori, conform Enciclopediei Britanica, el reprezintă un principal punct de atracție al 
orașului, precum și principalul punct de recreere și promenadă al locuitorilor orașului Simeria. Acesta 
este amplasat pe grădinile Castelului Bella Fay (Gyulay), un fost conac boieresc. De altfel, urmașilor 
familiei Ocskay de la care terenul a fost confiscat în perioada comunistă, le-au fost restituite 3 ha din 
acest areal, reprezentând pepiniera parcului dendrologic, dar prin finalizarea procesului a fost 
clarificată situația terenurilor, astfel deblocând investițiile în acest punct de interes național și local. 
Pe lângă acesta se mai adaugă: Parcul Tineretului ce dispune de un loc de joacă și un spațiu pentru 
spectacole. 

Se remarcă faptul că în zonele de locuințe colective, scuarurile și spațiile interstițiale sunt 
amenajate cu locuri de joacă distribuite într-un mod echitabil, însă calitatea și vârsta dotărilor 
variază, unele din ele având nevoie de reabilitare (ex. Str. 1 Decembrie nr. 29, Str. Cloșca nr. 229, Str. 
Fabricii nr. 7, Str. Nistor Socaciu). De asemenea, spațiile verzi din jurul locuințelor de blocuri 
colective au potențialul de a deservi comunitățile ca spații de socializare și sport, dar au nevoie de 
toaletare și amenajare cu mobilier urban. Mai există o suprafață generoasă de spațiu verde în 
proprietate privată (grădini, sere), distribuit egal în aproape toate zonele de case din oraș. Acestea 
sunt amenajate pe un plan de tip grilă, cu străzi perpendiculare, cu case construite în aliniament cu 
strada, ce permite dispunerea grădinilor în interior și astfel evitarea fragmentării suprafețelor verzi.  

Gradul de satisfacție al cetățenilor municipiului Simeria cu privire la spațiile verzi, analizat în cadrul 
Barometrului Urban realizat în cadrul proiectului prin care este elaborată Politica Urbană a 
României, a indicat că un procent de 71% din populație este mulțumită sau mai degrabă mulțumită, 
26% din ei fiind foarte mulțumiți, în timp ce doar 1% s-au declarat foarte nemulțumiți, astfel clasând 
orașul pe locul 15 din cele 41 de orașe analizate. 
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Figura 35. Cât de mulțumiți sunteți de spațiile verzi, precum parcurile și grădinile din orașul dvs…..[orașul 
dvs.]-comparație 

  

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții 2020. 

Regenerarea spațiilor liniare – principalele coridoarele de mobilitate    

Spațiile publice liniare cuprind atât spațiile dedicate activităților de promenadă și loisir, precum 
zonele  pietonale reprezentative, malurile amenajate ale râurilor sau porțiunile din bulevarde 
amenajate cu mobilier urban, cât și toate străzile orașului, ce în esență sunt spații publice, chiar dacă 
prea puține sunt valorificate.  

Străzile au potențialul de a fi reconfigurate, astfel încât ele să stimuleze activitatea economică, să 
faciliteze un mediu sigur și plăcut pentru promenadă sau alte deplasări nemotorizate, să fie 
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coridoare ecologice și chiar să funcționeze ca un spațiu public propriu-zis, prin implementarea unor 
politici de partajare sau prin amenajarea trotuarelor cu mobilier urban. Măsurile de regenerare 
urbană a acestor spații ar trebui să urmărească concomitent următoarelor direcții de acțiune: 

 îmbunătățirea calității spațiilor publice liniare reprezentative, precum aleile pietonale, ca 
parte integrată a regenerării zonelor centrale sau a coridoarelor verzi; 

 regenerarea principalelor coridoare de mobilitate de importanță municipală, îmbunătățind 
conectivitatea în mediul urban și schimbând paradigma prioritizării modurilor de deplasare, 
de la autoturism, la pieton și mijloacele nemotorizate: pieton > biciclist > transport în comun 
> autovehicul personal;  

 reconfigurarea străzilor din cartierele de locuit, facilitând deplasările pietonale, partajarea 
străzilor și dinamizarea fațadelor și a activităților de la parterul blocurilor – măsurile vor fi 
elaborate în capitolul dedicat regenerării integrate a cartierelor.   

La nivelul orașelor din România există pentru categorii de străzi, în funcție de intensitatea traficului 
auto și a rolului pe care îl au în structura tramei stradale și a orașului. Fiecare categorie în parte 
prezintă diferite oportunități și limitări pentru regenerarea urbană, însă o caracteristică dominant a 
acestora, în momentul actual, este orientarea cu prioritate a măsurilor și intervențiilor către 
confortul automobilului, în detrimentul pietonilor și al celorlalte mijloace de transport.  

 Străzile de categoria I – magistralele: 

 Străzile de categoria a II-a – de legătură: 

 Străzile de categoria a III-a – colectoare: 

 Străzile de categoria a IV-a – de folosință locală:   

Străzile din categoriile I și II au un rol important în conectivitatea de la nivelul orașului, preluând 
fluxurile majore ale orașului și asigurând conexiunea între zonele funcționale și de locuit. Adesea ele 
coincid cu artere importante pentru activitatea economică a orașului și pentru conectarea 
principalelor spații publice sau obiective culturale, așadar necesitând o atenție sporită asupra 
siguranței și confortului pietonilor sau bicicliștilor. O stradă configurată cu atenție pentru scara 
umană, cu vegetație, iluminat public adecvat și mobilier urban, va avea un impact pozitiv asupra 
activității economice și va deveni un spațiu pentru promenadă și socializare.  

Dimensiunea economică și dimensiunea socială se consolidează reciproc, însă ambele sunt 
condiționate de calitatea amenajării spațiului public - o stradă cu magazine, dar neprietenoasă 
circulației pietonale, ori una amenajată cu grijă pentru pieton însă căreia îi lipsește mixitatea 
funcțională nu va genera fluxul pietonal necesar pentru ca activitatea economică să prospere. O 
stradă sigură, cu spații pentru odihnă și socializare și cu diversitatea economică, va fi mereu atractivă 
și va avea un mare potențial economic.  

Este necesară o schimbare de paradigmă în prioritizarea mijloacelor de transport, printr-o 
abordare axată în primul rând pe scăderea dependenței față de automobil și facilitarea mijloacelor 
nemotorizate de deplasare, pentru a atinge obiectivele sustenabilității și rezilienței și a construit un 
oraș verde, cu spații publice de calitate.  

Regenerarea zonei centrale și a patrimoniului arhitectural 

Zonele istorice, cele protejate și centrele civice ale orașelor au un rol important în consolidarea 
identității locale, prin autenticitatea și bogăția lor arhitecturală, fiind elemente ce trebuie protejate 
și valorificate. Tot în zona centrală se regăsesc de regulă principalele spații publice reprezentative ale 
orașului, precum piețele publice și străzile pietonale, concentrând astfel activități economice și 
recreative ce conferă dinamism vieții publice.  

Calitatea spațiilor publice este esențială atractivității zonei centrale, atât pentru activități de loisir 
orientate spre localnici, cât și pentru turiști. Calitatea clădirilor, a spațiilor publice și conexiunile 
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facile între acestea sunt importante în valorificarea zonelor istorice și a specificului cultural în scopuri 
turistice, dar și în crearea unui mediu atractiv pentru investitori. Pentru a proteja specificul locului, 
este necesar să se reglementeze și să se implementeze măsuri care să asigure respectarea 
contextului arhitectural în intervențiile și construcțiile viitoare. Jan Gehl identifică următoarele 
elemente esențiale unui spațiu public de calitate, care să dinamizeze viața publică7:  

 Siguranța – Protection 
o Protecția față de traficul auto 
o Siguranța spațiului public (prevenirea criminalității)  
o Protecția împotriva elementelor senzoriale neplăcute (ploaie, vânt, arșiță)  

 Confortul – Comfort 
o Spațiu potrivit pentru promenadă 
o Spațiu potrivit pentru staționare (staying & standing) 
o Spațiu potrivit pentru a sta jos  
o Spațiu potrivit pentru a observa mediul înconjurător 
o Spațiu potrivit pentru a interacționa (hearing & talking) 
o Spațiu potrivit pentru joacă și recreere  

 Calitatea spațiului public / Plăcerea – Enjoyment  
o Spațiu dimensionat la scara umană  
o Valorifică aspectele pozitive ale climatului (soare, umbră etc.) 
o Calitățile estetice  

Piețele tradiționale ale zonelor istorice și compacte ale unui oraș, definite de clădirile care le 
înconjoară, sunt, de obicei, printre spațiile publice de cea mai înaltă calitate. Calitatea unei piețe 
este, de asemenea, dependentă de proporțiile ei (de exemplu raportul suprafeței și al înălțimii 
clădirilor din jur). Adesea, spațiile publice (re)gândite în perioada socialistă nu au fost concepute la o 
scară umană, ci ca spații deschise întinse, care creează un mediu ostil pentru activitățile recreative. 
Structurile de dimensiuni reduse, mobilierul urban și copacii pot crea o tranziție plăcută de la nivelul 
străzilor până la înălțimile clădirilor din jur. Totodată, ar trebui să existe o conectivitate pietonală 
continuă în interiorul și între spațiile publice, deoarece barierele în calea mișcării naturale a 
pietonilor fragmentează spațiul public, reduc dinamismul spațiilor izolate și au un impact negativ 
asupra percepției calității spațiului public. 

Centrul civic, reprezentat de Piața Unirii și Parcul Central din jurul acesteia reprezintă principalul 
spațiu public din oraș. Piațeta și esplanada sunt amenajate cu bănci și elemente de peisagistică în 
stilul tipic socialist, precum multe centre civice din alte orașe mici și medii din România și sunt 
înconjurate de clădiri de locuințe colective din perioada socialistă, de dispun de spații comerciale la 
parter. Având în vedere amplasarea acestei zone în extremitatea de sud a orașului, doar 31% din 
locuitori se află la mai puțin de 10 de minute de mers pe jos de centru (Primăria Simeria), însă 74% 
sunt într-o rază de 20 de minute. 

Inventarul principalelor spații publice din Simeria se regăsește mai jos: 

Denumire Localizae Suprafață 
Str. Avram Iancu – Platoul Parcului de Afaceri  Zona centrală 3,850 m2 
Str. Piața Unirii – Piața Unirii Zona centrală 2,288 m2 
Str. Piața Unirii – Piața Sigismund Toduță Zona centrală 2,372 m2 
Str. Cloșca – Piața Agroalimentară și Complexul 
Comercial 

Zona semi-centrală 4,200 m2 

Scuaruri  50 m2 

                                                           
7
 Gehl Institute, The Public Life Diversity Toolkit 2.0, 2016   
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Spații interstițiale  Cartiere 18,000 m2 

Starea actuală a spațiilor publice este una satisfăcătoare, mobilierul existent fiind funcțional (bănci, 
iluminat, coșuri de gunoi), spațiile publice dispun de supraveghere video iar trotuarele și aleile 
dispun, în general, de rampe de acces la trecerile cu carosabilul. Intervențiile necesare pentru 
creșterea calității vieții, extinderea spațiilor pentru recreere și buna funcționare a celor existente 
includ:    

 Reabilitare spații verzi în orașul Simeria (parcuri, scuaruri) 

 Valorificarea spațiilor interstițiale dintre blocuri (18,000 m2) 

 Reabilitarea aliniamentelor și spațiilor verzi din zona arterelor de circulație (25,000 m2) 

 Realizarea unor sisteme de irigații pentru spațiile verzi (15,000 m2) 

Abordarea integrată asupra regenerării zonei centrale a Simeriei va crește atractivitatea orașului și 
a vieții locuitorilor, aceste investiții putând avea un impact pozitiv și asupra activităților economice 
din zonă, prin încurajarea antreprenorilor să deschidă cafenele, restaurante și magazine în zona de 
intervenție. Mai mult, proiectul va contura un mediu urban plăcut în jurul Centrului de Afaceri 
Simeria. Primăria Simeria își propune definirea unui spațiu pietonal în continuarea Pieții Unirii, pe 
segmentul dintre Str. 1 Decembrie și Str Libertății.  

Figura 36. PUZ Zona Pietonală – Bd. Avram Iancu – Piața Unirii. 

 

Sursa: Primăria Simeria.  

Se recomandă prioritizarera acestui proiect și organizarea unui concurs de soluții de arhitectură 
pentru a stimula soluțiile creative și inovative și un proiect arhitectural de înaltă calitate, cu atenție 
pentru detalii, astfel maximizând impactul proiectului asupra calității vieții cetățenilor și al 
atractivității economice a zonei centrale din Simeria. 

Patrimoniul construit joacă un rol important în consolidarea identității și autenticității locale, atât 
patrimoniul cultural și monumentele istorice protejate, cât și alte clădiri reprezentative pentru 
comunitatea locală sau istoria orașului, fie ele parte din patrimoniul industrial al unui oraș sau clădiri 
ce găzduiesc funcțiuni publice de interes municipal, precum gările, autogările sau piețele agro-
alimentare. Analiza atentă a acestora în contextul urban este necesară procesului de prioritizare a 
proiectelor de regenerare urbană, iar ea trebuie să urmărească următoarele direcții: 
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 identificarea obiectivelor și clădirilor de patrimoniu vulnerabile, ce au nevoie de 
reabilitare, modernizare sau de reglementări urbanistice suplimentare asupra zonei, pentru 
a proteja valoarea lor arhitecturală, a le crește funcționalitatea și a le integra mai bine în 
țesutul urban;   

 spațializarea și conectarea obiectivelor culturale prin coridoare pietonale, velo sau prin 
liniile de transport public, pentru a unifica modul în care acestea sunt prezentate și a 
cristaliza identitatea culturală a orașului, având astfel un impact direct asupra atractivității 
turistice;  

 reconversia funcțională a clădirilor de patrimoniu abandonate, urmărind valorificarea lor 
în folosul comunităților locale (ex. centre de cartier) și accelerarea procesului de regenerare, 
prin stabilirea de parteneriate public-private cu investitori interesați să le reabiliteze și să 
desfășoare activități economice / civice sau prin alte instrumente fiscale care să stimuleze 
reabilitarea clădirilor de valoare aflate în proprietate privată.     

În orașul Simeria și satele aparținătoare se găsesc 15 monumente istorice, conform listei puse la 
dispoziție de Ministerul Culturii, dintre care doar patru se află în interiorul orașului – Ansamblul 
Castelului Bella Fay, castelul Bella Fay, parcul dendrologic și gara CFR. Atât conacul Bella Fay cât și 
Gara CFR ar beneficia de intervenții de reabilitare. Celelalte monumente istorice înregistrate sunt 
concentrate în jurul sitului arheologic de la Săulești – “La Vie” și “În Coastă”, în jurul sitului 
arheologic și al așezării de la Uroi – “Măgura Uroiului”, cele din urmă fiind monumente de interes 
național.    

 Conacul Bella Fay: un monument istoric și arhitectonic din secolul XIX, de importanță locală 
(categoria B), unde în momentul de față își are sediul Stațiunea de Cercetări și Experimentări 
Forestiere Simeria.  

 Gara CFR: datează din 1866 și de ea se leagă istoria orașului, ce a luat naștere în jurul 
atelierului pentru reparat locomotive și vagoane, ca urmare a construirii primei căi ferate din 
Transilvania, cu ramificațiile Simeria – Petroșani și Simeria – Hunedoara. 

Tabel 2. Obiectivele de patrimoniu din Simeria. 

Cod LMI Denumire Adresă 

HD-I-s-B-03206 

Situl arheologic de la Săulești 
- necropolă, sec XI-XIII, epoca 

medievală timpurie 
- așezare, epoca bronzului 
- așezare, Hallstatt 
- așezare, neolitic 

Sat aparținător Săulești 

HD-I-s-A-03204 

Situl arheologic de la Uroi 
- carieră de piată, epoca romană 
- așezare, Hallstatt, cultură dacică 
- așezare, epoca bronzului 

timpuriu 
- așezare, neolitic 

Sat aparținător Uroi 

HD-II-a-B-03448 
Ansamblul castelului Bella Fay și 
Parcul Dendrologic 

Simeria 

HD-II-m-B-03449 Gara CFR Simeria, Str. Victoriei 9 
HD-II-m-B-03450 Fostul Sediu al Generalului Bem Sat aparținător Simeria Veche 

Sursa: Ministerul Culturii 
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foarte mulțumit/ă mai degrabă mulțumit/ă mai degrabă nemulțumit/ă foarte nemulțumit/ă NR

Gradul de satisfacție al locuitorilor din Simeria cu privire la starea clădirilor din oraș, analizat în 
Barometrul Urban desfășurat pentru elaborarea Politicii Urbane a României, a indicat un procent de 
doar 7% din respondenți ce se declară foarte mulțumiți, însă 51% sunt mai degrabă mulțumiți și 
doar 3% sunt foarte nemulțumiți, ceea ce plasează orașul pe locul 22 în ierarhia celor 41 de orașe 
analizate.  

Figura 37. Cât de mulțumiți sunteți de starea clădirilor din orașul dvs…..[orașul dvs.]-comparație 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții 2020. 
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Gradul de satisfacție al locuitorilor din Simeria cu privire la starea spațiilor publice din oraș, 
analizat în cadrul Barometrului Urban realizat în cadrul proiectului prin care este elaborată Politica 
Urbană a României, a indicat că un procent de 41% din respondenți sunt foarte nemulțumiți sau 
mai degrabă nemulțumiți, în timp ce 20% s-au declarat foarte mulțumiți si 39% mai degrabă 
mulțumiți, astfel clasând Simeria pe poziția 31 din cele 41 de orașe analizate. 

Figura 38. Cât de mulțumiți sunteți de spațiile publice, precum piețele publice, zonele pietonale din orașul 
dvs - comparație 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții 2020. 
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În ceea ce privește siguranța în spațiile publice, Simeria se situează pe locul 36 din 41, cu un 
procent de 54% al populației declarându-se mulțumită sau mai degrabă nemulțumită, 4% foarte 
nemulțumiți și doar 18% total mulțumiți.  
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Figura 39. În ce măsură sunteți mulțumiți de siguranța în spațiile publice din orșaul - compație  

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții 2020. 

Regenerarea urbană integrată a cartierelor de locuințe 

Îmbătrânirea fondului construit și declinul demografic semnificativ au avut un impact negativ 
asupra calității vieții din cartierele de locuințe. În cartiere, se disting două problematici generale: 
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 accesul limitat la dotări de cartier și spații publice în proximitatea locuințelor, conform 
principiului accesibilității pietonale;   

 prioritizarea traficului auto în fața deplasărilor nemotorizate și parcările ce sufocă domeniul 
public, problematici ce se răsfrânge asupra calității spațiului public și al mobilității pietonale.  

Totodată provocările și oportunitățile sunt nuanțate în funcție de tipologia cartierelor, astfel 
impunându-se o abordare diferențiată pentru: 

1. ansamblurile de locuințe colective din perioada socialistă, ce cuprind 69,7% din locuințele 
urbane, unde trebuie prioritizate cu precădere regenerarea blocurilor, rezolvarea 
problematicii parcărilor și creșterea accesului la dotări și spațiu public de calitate.    

2. zonele de locuințe unifamiliale din interiorul nucleul urban, cu un țesut urban dens, unde 
trebuie prioritizată facilitarea accesibilității pietonale și creșterea gradului de acces la dotări 
de cartier.     

3. așezările rurale aflate în administrarea orașului unde trebuie asigurat accesul la servicii 
publice de bază și conexiunea cu nucleul urban. 

Zonele marginalizate și așezările informale necesită o abordare adaptată la condițiile de trai din 
comunitățile identificate, atât prin investiții în infrastructura - de la asigurarea serviciilor publice de 
baza la prețuri accesibile, la managementul deșeurilor și la regenerarea fondului construit sau 
construirea de noi locuințe sociale, cât și prin programe de dezvoltare comunitară și integrare socială 
– programe de recalificare, asistență socială, accesul la educație.8  

Abordarea regenerării cartierelor trebuie să urmărească analizarea fondului construit și 
identificarea oportunităților de revitalizare într-o manieră structurată, conform următoarelor 
principii: 

 Principiul abordării integrate a spațiilor verzi, ce vizează valorificarea tuturor spațiilor verzi 
din interiorul cartierului, de la buzunare verzi la parcuri, și interconectarea lor, prin 
consolidarea unor coridoarelor ecologice de-a lungul principalelor axe de mobilitate, care 
vor defini totodată limitele cartierelor.  

 Principiul mixității funcționale și al complementarității dotărilor de cartier, ce vizează 
conturarea unor cartiere complete de 15-20 minute, un concept urbanistic ce urmărește 
facilitarea accesului în proximitatea locuinței la un set complet de dotări - transport public, 
școală, grădiniță, teren de sport, loc de joacă, spații de socializare, magazin de proximitate 
etc. Principiul ghidează prioritizarea intervențiilor de regenerare urbană din cadrul unui 
cartier, urmărind obținerea unei complementarități a activităților și serviciilor oferite.   

 Principiul unităților de vecinătate, ce vizează facilitarea accesibilității pietonale a tuturor 
rezidenților la servicii și spații publice de calitate, prin structurarea intervențiilor în jurul 
unor unități de vecinătate, ce urmează principiul accesibilității pietonale într-o rază de 400 
m (5 minute), distanța optimă pe care un om o parcurge confortabil pietonal9. După 
implementarea acestui principiu, intervențiile pot merge chiar mai departe, prin 
densificarea dotărilor în jurul unor comunități locale, cu o rază de deservire de aproximativ 
200 m (2.5 minute).  

 Principiul ierarhizării spațiului public, ce vizează configurarea unor insule urbane, în cadrul 
cărora să se desfășoare reorganizarea locurilor de parcare și structurarea spațiului deschis 
conform gradului de accesibilitate, conturâd atât spații publice cât și private.  

Accesul la dotările de cartier în proximitatea locuinței contribuie la creșterea calității vieții în 
cartiere, iar regenerarea urbană a cartierelor urmărind principiile complementarității și al 

                                                           
8
 Politica Urbană a României, Livrabilul 3 – Contribuții la Politica Urbană 2020-2035, Document însoțitor 8: 

Marginalizare, sărăcie și excluzune în orașele românești.  
9
 Gehl, Places for People  
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unităților de vecinătate va contribui la scăderea dependenței de automobil, prin asigurarea 
facilităților necesare vieții de zi cu zi la o distanță confortabilă de parcurs pietonal.  

Reabilitarea integrată a blocurilor din perioada socialistă, la nivelul imobilului, al cartierului și al 
palierelor de intervenție (eficiență energetică, arhitectură și structură), va contribui calitatea 
spațiului public și deopotrivă a locuirii, făcând aceste cartiere și clădiri opțiuni competitive 
pentru locuire. O atenție deosebită trebuie acordată accesibilizării clădirilor de locuințe, atât 
pentru a asigura accesul facil pentru persoanele cu dizabilități, a celor cu cărucioare pentru copii 
și a vârstnicilor, încurajând un stil de viață mai activ și implicarea în comunitate.  

Figura 40. Măsuri de regenerare urbană a cartierelor din orașele statice. 

 

Sursa: Autorii 
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ANALIZA DIAGNOSTIC: CONCLUZII, PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI RECOMANDĂRI 

Provocări, tendințe și nevoi identificate Recomandări 

Dinamicile spațiale și principalele zone de dezvoltare  

 Scăderea demografică accelerată, coroborată 
cu provocările de natură economică și 
îmbătrânirea fondului construit, poate duce la 
apariția de spații vacante temporare sau 
permanente, publice sau private ce trebuie 
gestionate, deoarecele ele pot avea un impact 
negativ, estetic dar și social, asupra 
împrejurimilor.  

 Fără o planificare proactivă și strategică a 
zonelor de dezvoltare prioritare, atât 
rezidențiale cât și industriale, amplasarea 
noilor construcții poate fi haotică și 
fragmentată. Acest fenomen este unul 
nesustenabil nu doar din punct de vedere 
estetic și prin consumul excesiv de teren dar și 
prin prisma presiunii asupra bugetului public, 
astfel de așezări generând costuri ridicate date 
de nevoia de conectare, livrare și mentenanță 
a serviciilor publice sau amenajarea și 
mentenanța infrastructurii de transport – se 
poate identifica acest fenomen în fază 
incipientă, dezvoltare rezidențială sub formă 
fragmentată, nesistematizată și fără 
infrastructura necesară la sud de stadionul CFR 
și în vestul orașului. 

 Potențialul unei dezvoltări rapide a zonelor 
industriale poate genera conflicte la tranziția 
dintre spațiile industriale și zonele de locuințe. 
Totodată impactul activității industriale 
acestora asupra infrastructurii de transport, 
inclusiv interacțiunea dintre mașinile de mare 
tonaj, autoturisme și pietoni, trebuie atent 
gestionat și planificat, pentru a nu creea un 
impact negativ asupra calității locuirii.  

 Simeria oraș verde, pentru oameni - valorificarea 
morfologiei urbane distincte față de celelalte 
orașe din aglomerarea urbană (profil industrial / 
locuințe colective). 

 Facilitarea deplasărilor nemotorizate prin 
intervenții în infrastructura pietonală și velo, 
valorificând avantajul formei construite compacte 
cât și necesarul mic de locuri de parcare 
(majoritatea parchează în curțile locuințelor).   

 

 Inventarierea resurselor de teren și a 
patrimoniului construit pentru identificarea celor 
cu potențial de dezvoltare și valorificare în scop 
economic, rezidențial sau de utilitate publică - 
atât active publice din gestiunea primăriei, cât și a 
celor din gestiunea altor instituții publice.  

 Inventarierea proprietăților vacante și colaborarea 

cu proprietarii pentru a facilita reabilitarea 

clădirilor degradate sau reutilizarea, chiar și 

temporară în scopuri publice a terenurilor 

vacante. 

 Încurajarea activităților economice și atragerea 
investitorilor în parcurile industriale printr-o 
abordare proactivă din partea administrației 
publice în dezvoltarea zonelor de interes: 
o facilitarea conectivității la infrastructură 

edilitară și de transport în cazul spațiilor 
industriale / logistice,  

o parteneriate public-private în reconversia 
funcțională a unor clădiri din zona centrală 
sau în regenerarea spațiului public pentru 
stimularea activităților economice și 
atragerea de angajatori (spații de birouri).  

 

Dinamica locuirii și calitatea fondului locativ 

 Nevoie de adaptare a fondului construit și a 
spațiului public la nevoile unei populații 
îmbătrânite, prin implementarea standardelor 
de accesibilitate, atât la nivelul trotuarelor – 
intervenție relativ simplă, dar și la nivelul 
clădirilor publice și a celor de locuințe – 
intervenție cu grad mare de complexitate.   
 

 Infrastructură pietonală discontinuă, 
degradată sau sub standardele minimale, în 
special pe străzile secundare din zonele de 
locuințe individuale.    

 Reabilitarea fondului construit îmbătrânit, printr-
o abordare comprehensivă, care să includă: 
o intervenții arhitecturale la nivelul fațadelor, 

pentru a construi o imagine coerentă și 
plăcută din punct de vedere estetic. 

o reabilitare termică, eficientizarea energetică 
și adoptarea obiectivelor nZEB. 

o adaptarea clădirilor la nevoile unei populații 
aflate în proces de îmbătrânire prin 
facilitarea accesibilității persoanelor cu 
dizabilități și a vârstnicilor, astfel încât ei să 
fie încurajați să aibă o viață cât mai activă. 
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Provocări, tendințe și nevoi identificate Recomandări 

  

Regenerarea spațiului public și a resurselor de patrimoniu antropic și natural 

 Lipsa spațiilor publice și de socializare 
reprezentative pentru oraș și calitatea slabă a 
celor existente - 41% din locuitori sunt foarte 
nemulțumiți sau mai degrabă nemulțumiți de 
starea spațiilor publice din oraș (Barometrul 
Urban) 

 Îmbătrânirea fondului construit, scăderea 
calității locuirii și a atractivității spațiile publice 
-  acestea nu mai răspund nevoilor populației 
îmbătrânite, standardelor de accesibilitate și 
siguranță.   

 Fără o gestionare proactivă și o bună 
colaborare între primăria orașului și instituțiile 
ce au în administrare obiectivele naturale și de 
patrimoniu (ex. Institutul de Cercetări și 
Amenajări Silvice – ICAS) aceste obiective se 
pot degrada rapid și nu pot fi valorizate la 
adevăratul lor potențial.   

 Divizarera orașului de către liniile de cale 
ferată, ce îngreunează / prelungește accesul 
dinspre cartierele din sudul orașului spre 
centru.  

  

 Centrul Civic și Parcul Tineretului, principalele 
zone de promenadă din oraș au nevoie de 
modernizare pentru a deveni spații publice de 
calitate – modernizarea mobilierului și 
introducerea unor elemente peisagistice / 
urbanistice multifuncționale și creative care să 
confere un aspect modern și să genereze noi 
activități în jurul lor. 

 Valorificarea Parcului Dendrologic Simeria, ca 
spațiu de recreere pentru întreaga aglomerare 
urbană, prin intervenții specifice, cu un impact 
minim asupra cadrului natural. 

 Valorificarea potențialului turistic al patrimoniul 
cultural - Conacul Bella Fay, gara CFR și 
patrimoniul industrial, dar și siturile arheologice 
de la Săulești și Uroi 

  Piste de biciclete care să conecteze orașul de 
siturile arheologice de la Săulești și Uroi.  

Regenerarea integrată a cartierelor  

 Nevoia de regenerare a cartierului de locuințe, 
prin reabilitarea termică și structurală a 
blocurilor și îmbunătățirea calității și accesului 
la spații verzi, de socializare, locuri de joacă 
dar și a infrastructurii pietonale. 

 Oportunități limitate de petrecere a timpului 
liber și lipsa a piețelor, magazinelor alimentare 
sau farmaciilor dincolo de zona centrală, astfel 
încât ele să fie ușor accesibile, îngreunând 
astfel accesul la servicii în special pentru 
persoanele vulnerabile și cele vârstnice.  

 Infrastructură pietonală deficitară de pe 
arterele secundare (trotuare înguste, 
inaccesibile, discontinue). 
 

 

 

 Regândirea zonelor rezidențiale printr-o 
abordare integrată de regenerarea urbană 
o Implementarea principiului cartierelor 

complete și al accesibilității pietonale de 15-
20 minute, rază în care locuitorii să aibă acces 
la spații de recreere și socializare, locuri de 
joacă, terenuri de sport, piață sau magazin 
alimentar, farmacie. 

o Modernizarea dotărilor existente și 
extinderea spațiilor publice astfel încât noile 
dotări să fie variate și să răspundă nevoilor 
tuturor grupelor de vârstă – locuri de joacă, 
terenuri de sport, zone de promenadă, zone 
de socializare, mese de șah etc.   

o Curțile școlilor pot fi deschise, în afara orelor 
de curs, pentru comunitatea locală, pentru a 
suplini nevoia unor spații de agrement, a 
terenurilor de sport și pistelor de alergare în 
contextul unor cartiere foarte dense. 

o Valorificarea spațiilor vacante / virane prin 
amenajarea lor temporală – proiecte de tip 
guerilla. 

 Extindere, reabilitarea și menținerea în stare 
bună a infrastructurii pietonale în toate zonele 
rezidențiale și încurajarea activităților economice 
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Provocări, tendințe și nevoi identificate Recomandări 

pe principalele coridoare de mobilitate. 
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INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ȘI MOBILITATE 

Unul dintre factorii esențiali care duc la dezvoltare economică și o calitate a vieții ridicată 
pentru cetățeni este infrastructura de transport și mobilitate. România și orașele românești trebuie 
să fie cât mai bine conectate între ele și cu celelalte state membre ale Uniunii Europene atât pe cale 
rutieră, feroviară și aeriană, iar potențialul căilor navigabile și maritime trebuie exploatat 
real.Mobilitatea din interiorul localităților, precum și conectivitatea între întreaga rețea de localități 
a României trebuie să se alinieze standardelor de eficiență, siguranțăși creștere a calității vieții, să 
respecte principiile transportului durabil și mobilității urbane durabile inclusiv prin protecția 
mediului și eficiență energetică. 

Uniunea Europeană urmărește să construiască un sistem modern de transport integrat atât 
pentru cetățeni, cât și pentru bunuri, astfel încât provocările ce țin de sustenabilitate și creștere 
inteligentă și incluzivă să fie întâmpinate, iar competitivitatea globală a Uniunii Europene să 
crească.Având în vedere impactul mobilității urbane atât asupra creșterii economice, cât și asupra 
mediului, UE promovează dezvoltarea unor strategii care să stimuleze trecerea la moduri de 
transport mai curate și mai durabile, precum transportul nemotorizat (mersul pe jos, mersul cu 
bicicleta), transportul public și noi modele de deținere și de utilizare a autovehiculelor. Astfel, încă 
de la aderarea României la UE, Comisia Europeană a adoptat o serie de documente de politici privind 
transportul durabil și mobilitatea: Cartea verde: Către o nouă cultură a mobilității urbane (2007), 
Planul de acțiune privind mobilitatea urbană (2009), Cartea albă privind transporturile: Foaie de 
parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitive 
și eficient din punct de vedere al resurselor (2011), Pachetul privind mobilitatea urbană: Împreună 
pentru o mobilitate urbanăcompetitivă care utilizează eficient resursele (2013), Europa în mișcare: O 
agendă pentru o tranziție echitabilă din punct de vedere social către o mobilitate curată, competitivă 
și conectată pentru toți /(2017).Fondurile structurale și de investiții principale prin care Uniunea 
Europeană susține mobilitatea urbană durabilă și transportul curat sunt Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de coeziune. De asemenea, alte fonduri care susțin 
mobilitatea și transportul sunt Orizont 2020 în domeniul cercetării și inovării și Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) pentru transporturi. 

Figura 1. Infrastructura conectivă de transport a Uniunii Europene (2017) 

Sursa: Prelucrare date Eurostat 

Infrastructura fizică de transport a Uniunii Europene număra, în 2017, peste 217.000 km de 
cale ferată, 77.000 km de autostradă, 42.000 km de căi navigabile interne, 329 de porturi maritime și 
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325 de aeroporturi. Prin rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) UE vizează realizarea unei 
rețele europene de căi ferate, drumuri, căi navigabile, inclusiv maritime, porturi, aeroporturi și 
terminale feroviare. Politica TEN-T se bazează pe Regulamentul UE nr. 1315/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea 
rețelei europene de transport, regulament care subliniază printre obiectivele specifice ale 
documentelor strategice ale Uniunii Europene, de asemenea, permiterea mobilității neîntrerupte, 
sigure și durabile a persoanelor și a mărfurilor, asigurarea accesibilității și conectivității pentru toate 
regiunile din Uniune, precum și contribuirea la creșterea economică și a competitivității la nivel 
mondial1. Prin această rețea de transport se are în vedere, pentru asigurarea la standarde mai 
ridicate a mobilității internaționale a călătorilor și a mărfurilor, optimizarea capacității și utilizării 
rețelei, prin eliminarea blocajelor de infrastructură, remedierea legăturilor lipsă în interiorul statelor 
membre, precum și între acestea și țările vecine, inclusiv legăturile cu țările candidate și potențial 
candidate. În figura de mai jos sunt reprezentate coridoarele TEN-T la nivel european în ce privește 
căile ferate (culoarea verde), rețeaua rutieră (culoarea roșie) și canalele navigabile (culoarea 
albastră). 

Figura 2. Rețeaua TEN-T feroviar, rutier și navigabil la nivel european 

 

Sursa: Comisia Europeană, Rețeaua TEN-T, Harta interactivă 
(https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html) 

Porturile, aeroporturile și terminalele feroviare incluse în TEN-T la nivel european sunt reprezentate 
în Figura 3 de mai jos. 

                                                           
1 Regulamentul UE nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei europene de transport 

Legendă: 

____ TEN-T feroviar 

____ TEN-T rutier 

____ TEN-T 
navigabil 

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
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Figura 3. TEN-T porturi, aeroporturi și terminale feroviare la nivel european 

 

Sursa: Comisia Europeană, Rețeaua TEN-T, Harta interactivă 
(https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html) 

Rețeaua TEN-T cuprinde o structură pe două niveluri, constând într-o rețea globală, care 
include legăturile cele mai importante, planificată să fie construită până în anul 2030, precum și o 
rețea centrală stabilită pe baza rețelei globale și care acoperă toate regiunile europene, planificată 
să fie finalizată până în 2050. Fondurile alocate rețelei TEN-T pentru perioada de programare 2014-
2020 se ridică la 24 mld. euro. Rețeaua de transport globală și cea centrală planificate în România 
sunt evidențiate în figura de mai jos prin liniile de culoare galbenă, respectiv de culoare roz, pentru 
coridoarele rutiere și feroviare. Linia de culoare albastră reprezintă canalele navigabile menționate 
în TEN-T pentru țara noastră. Linia verde existentă pe hartă reprezintă traseul finalizat al 
autostrăzilor în operare. 

Figura 4. Coridoarele TEN-T rutier, feroviar și navigabil din România 

 

Sursa: Master Planul General de Transport al României – Harta interactivă 

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
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România beneficiază de o prezență slabă a autostrăzilor și a drumurilor expres care 
tranzitează țara noastră. Autostrăzile în operare au o lungime de 873 km și multe întreruperi. 
Conform raportului publicat de Comisia Europeană pe 28 august 2020, referitor la progresul 
implementării rețelei TEN-T în 2016-2017, pe plan rutier s-a îndeplinit 100% din ceea ce era 
planificat. Cu toate acestea, Comisia menționează faptul că acest raport nu evaluează și calitatea 
construcției autostrăzilor și a drumurilor expres respective și că există cazuri în care anumite porțiuni 
nu prezintă calitatea dorită, mentenanța nu este cea necesară, iar astfel porțiunile respective nu 
respectă standardele de operare și de siguranță. Până în 2030, pe teritoriul țării noastre sunt 
prevăzuți să fie dați în folosință 5.343 km de autostradă și drum expres2. Harta de mai jos 
evidențiază principalele coridoare rutiere planificate să fie operabile până în 2030. 

Figura 5. Principalele coridoare rutiere ale României (existent, în construcție și în proiect) 

 

Sursa: Master Planul General de Transport al României – Harta interactivă 

Termenele din Master Planul General de Transport al României nu au fost îndeplinite în 
totalitate, iar stadiul actual al lucrărilor de autostradă și drum expres, inclusiv cu anul la care este 
prevăzută finalizarea, sunt prezentate în figura de mai jos. Astfel, până în anul 2023 este estimat să 
fie date în folosință tronsoanele aflate în execuție (culoarea portocalie) și cele planificate 
(reprezentate în negru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Highways_in_Romania 

https://en.wikipedia.org/wiki/Highways_in_Romania
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Figura 6. Harta actuală a proiectelor de autostradă și drum expres din România 

 

Sursa: Platforma www.130km.ro 

Rețeaua de căi ferate din țara noastră acoperă uniform suprafața României și deservește 
majoritatea centrelor urbane și economice ale țării, după cum poate fi observat în harta de mai jos 
(Figura 6). Rețeaua feroviară din România are o lungime totală de 20.077 km de linii de cale ferată 
(10.621 km lungime rețea), fiind a șaptea rețea ca mărime din Uniunea Europeană și a 23-a la nivel 
mondial, conform CIA World Factbook. Rețeaua cuprinde 17.945 de poduri și podețe, 176 de tuneluri 
și 11.473 km de terasamente.3 

Figura 7. Principalele coridoare feroviare din România 

 

Sursa: Master Planul General de Transport al României – Harta interactivă 

                                                           
3Căile Ferate Române: www.cfr.ro 

http://www.130km.ro/
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Pentru Perioada de Programare 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene a anunțat 
proiectele majore de infrastructură ce vor fi finanțate prin intermediul Programului Operațional 
Transport (POT) 2021-2027 și Programul Național de Redresare și Reziliență. De importanță pentru 
Simeria este finalizarea Autostrăzii A1, porțiunea între Holdea și Margina, ce va conecta Simeria la 
infrastructura de transport rapid a Europei. De asemenea, relevantă este modernizarea conexiunii 
rutiere între Hunedoara, Deva și Autostrada A1. 

Figura 8. Proiectele majore de transport propuse prin Programul Național de Redresare și Reziliență 

 

Sursa: Master Planul General de Transport al României – Harta interactivă 

Deși transportul pe cale ferată este mai eficient, mai curat și mai sigur decât cel rutier, 
infrastructura feroviară în România se află într-o stare continuă de degradare, iar bugetul alocat 
pentru reparații și întreținere a scăzut continuu, accentuând regresul major al țării noastre, prin 
comparație cu evoluția ascendentă din Europa în acest domeniu.Termenul pentru modernizarea și 
electrificarea liniilor ferate specificate în Master Planul General de Transport este tot 2030, de 
asemenea. 

Din lungimea rețelei de cale ferată, România deține 4.029 km de linie electrificată, 6.592 km 
fiind linie neelectrificată. Linia ferată dublă se întinde pe o lungime de 2.917 km, ceilalți 7.704 km 
fiind linie simplă de cale ferată (Figura 7 de mai jos). Lungimea căilor ferate românești s-a aflatîn 
continuă scădere în ultimii zeci de ani.În 2017/2018 Raportul de competitivitate WEF referitor la 
calitatea infrastructurii rutiere și feroviare a clasificat infrastructura rutieră și feroviară din România 
drept cea mai slabă din UE4. 

                                                           
4Banca Mondială, Politica Urbană a României, 2020 
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Figura 9. Lungimea căilor ferate din România 

 

Sursa: Prelucrare indicatori INS, 2019 

Harta din Figura 9 de mai jos reprezintă rețeaua detaliată de căi ferate românești, toate 
tipurile de linii de cale ferată fiind incluse. 

Figura 10. Harta generală CFR (detaliat) 

 

Sursa: Căile Ferate Române (www.cfr.ro) 

În ceea ce privește rețeaua navigabilă, progresul din ultimii zeci de ani nu este semnificativ, 
infrastructura navigabilă fiind mult lăsată în urmă și foarte slab valorificată.Transportul de marfă pe 
canalele navigabile ar contribui major la reducerea costurilor de transport, reducerea emisiilor și 
decongestionarea traficului, având în vedere capacitatea de încărcare considerabil mai mare 
(echivalentul a sute de camioane).În anul 2019, căile navigabile din țara noastră măsurau o lungime 
de 2.635 km, dintre care 2.453 km râuri (inclusiv Dunărea) și lacuri navigabile, și 182 km de canale 
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navigabile. În prezent, în România se operează pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, cu derivația 
Poarta Albă - Midia Năvodari. Canalele navigabile nefinalizate sau în conservare sunt Canalul Dunăre 
- București, Râul Olt (între Dunăre și Slatina), Canalul Siret - Buzău și Canalul Bega. Costurile pentru 
finalizarea canalelor navigabile în România au fost estimate într-un raport al Curții Europene de 
Conturi din 20155 la aproximativ 2 mild. EUR. 

Figura 11. Canale navigabile, porturi și aeroporturi 

 

Sursa: Master Planul General de Transport al României – Harta interactivă 

Deși nu face parte din prioritățile menționate în Master Planul General de Transport al 
României, Râul Mureș ar putea fi exploatat turistic cu beneficii pentru orașele prin care poate deveni 
navigabil. Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Hunedoara propune ca Râul Mureș să fie 
navigabil cu un port în orașul Simeria. 

                                                           
5Curtea Europeană de Conturi, Raport special: Transportul pe căile navigabile interioare din Europa 
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Figura 12. Propunere Râul Mureș navigabil prin Simeria 

 

 

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Hunedoara 

Transportul aerian în România este redus semnificativ în comparație cu alte țări din Europa și 
se desfășoară între marile centre urbane românești și extern. 15 aeroporturi românești sunt 
considerate de importanță conform rețelei TEN-T, 7 dintre acestea situându-se aproape de o 
autostradă, în prezent, de cele mai multe ori întreruptă. 

Mobilitatea în țara noastră se desfășoară în cea mai mare parte pe cale rutieră. Densitatea 
traficului pe principalele drumuri din România (autostradă, drum național și drum județean) este 
reprezentată prin harta de mai jos. Simeria se află într-o poziție foarte bună din punctul de vedere al 
coridoarelor rutiere care traversează țara noastră, Autostrada A1 trecând prin zona urbană 
funcțională a orașului. 
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Figura 13. Densitatea traficului pe principalele drumuri din România 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare date recensământ trafic 2011 

 Având în vedere că majoritatea europenilor, precum și 76% dintre români, trăiesc în zone 
urbane, subiectul mobilității urbane a devenit din ce în ce mai important de-alungul anilor. Un 
număr mare de cetățeni europeni sunt sensibili la timpul petrecut călătorind și la cheltuielile pe care 
le au cu transportul. De asemenea, peste jumătate dintre aceștia consideră că cea mai gravă 
problemă care afectează mobilitatea este congestia traficului.Mobilitatea urbană este responsabilă, 
totodată, de 40% din emisiile de dioxid de carbon produse de transportul rutier, precum și de până 
la 70% din poluarea produsă de alți poluanți din transport. Astfel, provocarea majoră în ceea ce 
privește transportul urban este cum să eficientizăm mobilitatea, reducând, în același timp, 
aglomerarea, accidentele și poluarea.Pentru perioada de programare 2014-2020 Comisia Europeană 
a alocat fonduri în valoare de peste 16 mld. euro pentru mobilitate urbană durabilă (cca. 13 mld. 
euro pentru transport urban curat). Cu toate acestea, raportul de audit publicat în 2020 a constatat 
că nu există o tendință clară prin care statele membre să se îndrepte către moduri de transport mai 
durabile. Pentru ca mobilitatea urbană să înregistreze îmbunătățiri considerabile, angajamentul 
statelor membre în acest proces este extrem de important.Drept urmare, una dintre propunerile 
Comisiei în urma raportului de audit al Curții Europene de Conturi este condiționarea finanțării în 
funcție de existența unor planuri solide de mobilitate urbană.Recomandările specifice făcute de 
către Comisia Europeană în 2019 României acoperă probleme de congestie, mobilitate urbană și 
transport durabil, iar propunerea CE pentru următoarea perioadă de programare (2021-2027) este 
ca utilizarea finanțării UE să fie strâns legată de aceste recomandări. 

 Planul de Mobilitate Urbană Durabilăfinalizat în 2018 pentru Simeria își propune ca până în 
2030 Simeria săaibăun transport accesibil care să conecteze atât zonele interne ale orașului, cât și 
comunele aparținătoare, să dispună de rețele pietonale care să completeze accesul la servicii, dar și 
conexiuni întărite prin poduri și treceri sigure. De asemenea, Simeria dorește siguranță și eficiență 
prin sisteme inteligente interconectate de transport public și alte sisteme conexe, trasee pietonale 
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sigure care să protejeze pietonii față de traficul auto, puncte de schimb eficiente între mijloacele de 
transport în comun, dar și traversări sigure pentru pietoni și bicicliști. Amenajarea unitară a spațiilor 
publice, reconfigurare zonei centrale în beneficiul cetățenilor, programe de educare a populației în 
scopul promovării deplasărilor pietonale, precum și achiziția de mijloace de transport public 
ecologice fac parte, de asemenea, din planul de mobilitate al orașului.  

 Figura 14. Zona Urbană Funcțională a Orașului Simeria 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Prelucrare informații conform Raportului metodologic de definire a tipologiei localităților și zonelor 
urbane funcționale din România, precum și conform rețelei TEN-T și Master Planului General de Transport al 

României 

Simeria face parte din zona urbană funcțională a reședinței de județ Deva, distanța dintre 
Deva și Simeria fiind de 10 km. Conform studiului Orașe Magnet. Migrație și Navetism în România6, 
elaborat de Banca Mondială, 1.601 persoane din Simeria făceau naveta zilnic către Deva, iar 373 de 
simerieni migraseră în Deva conform ultimului recensământ al populației din 2011. 

                                                           
6
Banca Mondială, Orașe Magnet. Migrație și Navetism în România, 2017 
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Figura 15. Zona Urbană Funcțională Deva 

 

Sursa: Orașe Magnet: Migrație și Navetism în România, 2017 
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CONECTARE LA CORIDOARELE MAJORE DE TRANSPORT EXISTENTE ȘI PROPUSE 

Zona Urbană Funcțională Simeria se află pe coridoarele principale ale rețelei transeuropene 
de transport (TEN-T).Autostrada A1 București - Nădlac este parte din coridorul TEN-T rutier principal 
care tranzitează Simeria și zona sa urbană funcțională. Aceasta asigură conectarea Simeriei cu Arad și 
Vama Nădlac. Magistrala feroviară 200 Brașov - Podu Olt - Sibiu - Vințu de Jos - Simeria - Arad -
 Curtici- București - Craiova - Timișoara - Arad face parte din rețeaua TEN-T feroviară 
principală.Magistrala 202 Simeria - Petroșani - Târgu Jiu - Filiași face parte din rețeaua TEN-T 
secundară, iar magistrala 207 Simeria-Hunedoara asigură conectivitatea feroviară între cele două 
orașe.Simeria este un important nod feroviar, putând astfel prelua trafic feroviar din Europa, cât și 
din restul țării. Calea ferată care conectează Simeria cu municipiul Arad a fost inaugurată cu peste 
150 de ani în urmă. 

Figura 16. Coridoare TEN-T rutier și feroviar 

Sursa: Master Planul General de Transport al României 

Rețeaua europeană TEN-T prevede conectarea Budapestei cu Bucureștiul printr-un tren de 
mare viteză. Acesta urmărește traseul Autostrăzii A1 (așadar cu ocol față de culoarul Mureșului) și 
revine pe culoarul Mureșului în dreptul ZM Deva - Hunedoara - Simeria. Pe termen lung, 
amplasamentul stației trenului de mare viteză va avea impact asupra dezvoltării între cele trei 
localități, putându-se asigura accesul rapid, spre Vest, pentru întregul areal locuit aflat între ZUF 
Timișoara - Craiova - Cluj Napoca. 
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Figura 17. ZM Deva - Hunedoara - Simeria pe traseul trenului de mare viteză (violet) 

 

Sursa: Prelucrare Hartă interactivă Rețeaua TEN-T europeană feroviară 

Proiectele planificate și în construcție care conectează Simeria și zona sa urbană funcțională 
cu centrele urbane și regiunile învecinate, sunt propuse în Master Planul General de Transport al 
României după cum sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 1.  Proiecte propuse prin Master Planul General de Transport al României 

 
Denumire 

 
Tronson / 

Sector 

 
Lungime 

km 

 
Stadiu 

 
Cost estimat 
(mil. euro) 

 
Data estimată 

finalizare 
Rutier 

Trans Regio proiect: 
Țara Hațegului, TR22 

Petroșani – 
Deva 

94 km 
În fază 
proiect 

54 2022-2025 

Trans Regio proiect: 
Transalpina, DN67C 

Novaci – 
Sebeș 

131 km 
În fază 
proiect 

46 2021-2024 

Feroviar 
CF modernizare: 
Coslariu - Vințu de Jos – 
Simeria (dublă 
electrificată) 

Coslariu - 
Vințu de 

Jos – 
Simeria 

69 km 
Realizare 

SF 
206 2016 

CF modernizare: Simeria 
- Radna - km.614 (dublă 
electrificată) 

Simeria - 
Radna - 
km.614 

142 km 
Proiect în 
așteptare 

724 2016-2019 

CF modernizare: 
Petroșani – Simeria 
(dublă electrificată) 

Petroșani– 
Simeria 

80 km 
Proiect în 
așteptare 

385 2021-2025 

CF turistice: 
Caransebeș-Subcetate 
(simplă neelectrificată) 

Caransebeș 
- Subcetate 

77 km 
Proiect în 
așteptare 

151 2016-2018 

ZM DHS 
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Sursa: Master Planul General de Transport al României 

Figura următoare evidențiază traseele prin care aceste tronsoane proiect traversează Zona 
Urbană Funcțională a Simeriei. 

Figura 18. Coridoarele TEN-T, proiecte planificate și în derulare 

 

Sursa: Master Planul General de Transport al României – Harta interactivă 

Aflată pe coridorul rutier TEN-T principal, Autostrada A1 trece prin zona urbană funcțională a 
Simeriei. Conectarea A1 cu restul infrastructurii de transport rutier este prevăzută în Masterplanul 
de Transport al României, iar termenele de execuție se găsesc în tabelul de mai jos. 

Tabel 2. TEN-T rutier în execuție 

Tronson Sector Lungime Stadiu 
Cost mil. 

Euro 
Perioadă 

implementare 
Autostrada în 
construcție: 
A1,Autostrada 
Transcarpati 

Sibiu – Boița 13.17km Proiect nou 1.673 2016-2020 

Autostrada în 
construcție: 
A10,Autostrada 
Mureș-Aries 

 
Sebeș - Aiud 

(Sebeș - Turda) 
41 km 

Proiect 
fazat 

278.74 2016-2017 

Autostrada în 
construcție: 
A1,Autostrada 
Transcarpați 

Holdea - 
Margina 

15.00 km 

 
Proiect 
fazat 

 

333.85 2016-2017 

Sursa: Master Planul General de Transport al României 

De menționat este faptul că Simeria continuă rețeaua care leagă Europa de Vest de Sud-Estul 
Europei prin Coridorul Rin - Dunăre (reprezentat în figura de mai jos prin culoarea albastră), atât 
rutier, cât și feroviar, care din Strasbourg ajunge în Arad –Simeria și continua către București - 
Constanța și Sulina. 
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Figura 19. TEN-T Rin-Dunăre 

Aeroport 

 Port  

Terminal 
feroviar 

 Navigabil 

 Cale ferată 

 Rutier 

 

 

Sursa: TEN-T Harta Interactivă 

Râul Mureș trece prin Simeria, însă Master Planul General de Transport al României nu 
prevede construcția de canale navigabile pe acest râu. Din punct de vedere turistic, această 
proximitatereprezintă un avantaj, iar potențialul navigabil al râului merită exploatat. 

Cel mai apropiat aeroport de Simeria este Aeroportul Internațional Sibiu, la o oră distanță pe 
Autostrada A1 (110 km). Aeroportul din Sibiu operează zboruri către 9 destinații din Europa 
(Frankfurt, Dortmund, Londra, Memmingen, Madrid, Viena, Stuttgart, Nurnberg, Baden-Baden). 
Aeropotul Internațional Timișoara se află la aproximativ 2 ore de Simeria (160 km). 
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ACCESIBILITATE RUTIERĂ 

Simeria este conectată rutier cu capitala București prin Autostrada A1. Timpul mediu 
efectuat între capitală și Simeria este de aproximativ  5h30min, pentru un traseu de 390 km (luând în 
calcul porțiunile lipsă din A1). De asemenea, Autostrada A1 (cu mici întreruperi încă) conectează 
Simeria și cu granița de vest a țării, distanța de 240 km până la Vama Nădlac fiind parcursă în cca. 2h 
30min. 

Principalele trasee rutiere prin care se poate ajunge în Simeria sunt prezentate în tabelul de 
mai jos. 

Tabel 3. Principalele trasee de accesibilitatea rutieră pentru Zona Urbană Funcțională Simeria 

Denumire Traseu complet 

A1 Simeria – Sebeș  
E79 Simeria – Deva 
E79 Simeria – Băcia – Batiz – Călanu Mic – Călan – Strej – Ruși – Hațeg 

E79-DN687 Simeria – Cristur – Petișul Mare – Hunedoara 
E68 Simeria – Spini – Orăștie 

Sursa: Prelucrare Google Maps 

Distanța rutieră dintre municipiul Simeria și cele mai mari centre urbane din România este 
prezentată în tabelul de mai jos și reprezentată în harta de mai jos. 

Tabel 4. Distanța rutieră dintre Simeria și centrele urbane mari din România 

 
Ruta 

 
Distanța în km 

Timpul estimat 

Simeria– București 390 km 5h30min 

Simeria– Iași 500 km 8h 

Simeria– Brașov 255 km 3h20min 

Simeria– Constanța 615 km 7h30min 

Simeria– Timișoara 170 km 2h10min 

Simeria - Cluj Napoca 160 km 2h30min 

Simeria - Oradea 230 km 3h30min 

Sursa: Estimare Google Maps 

Figura 20. Distanța rutieră între Simeria și centrele urbane mari din România 
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Legendă 

 Stare foarte bună 

 Stare bună 

 Stare satisfăcătoare 

Stare slabă și foarte slabă 

 Stare foarte deteriorată 

Sursa: Prelucrare Google Maps 

Rețeaua rutieră principală care conectează orașul Simeria cu localitățile componente ale 
zonei urbane funcționale şi cu marile centre urbane ale României este compusă din 3 segmente de 
autostradă, 5 segmente de drumuri europene şi 6 segmente de drumuri județene. Conexiunea dintre 
Simeria și localitățile învecinate, precum Deva, Tâmpa și Hațeg este asigurată de drumul european 
E79. Conexiunea cu Hunedoara se face pe DN687.Rețeaua rutieră este în principal dispusă în T, 
orașul având o intrare principala de pe E79 în partea de sud și o intrare în partea de nord prin DJ 
700A. Legătura cu Autostrada A1 se face pe drumul E79. Cele mai mari dificultăți legate de starea 
drumurilor județene sunt sesizabile în vecinătatea nordică a orașului Simeria pe DJ 700 si DJ 700A.  

Figura 21. Starea drumurilor în Zona Urbană Funcțională Simeria 

Sursa: Prelucrare Harta interactivă www.proinfrastructura.ro 

În ceea ce privește fluxurile de pe drumurile naționale şi județene, unul dintre cele mai 
încărcate tronsoane este A1, la nordul orașului, ce înregistrează valori de peste 30.000 mașini pe zi, 
urmat DN7 E71 în partea vest și sud a Simeriei, ce înregistrează valori de peste 22.000 de 
autovehicule pe zi (conform Recensământului General de Circulație Rutieră 2010, efectuat de 
Cestrin). Următorul culoar din punct de vedere a traficului este reprezentat de DN567 spre 
Hunedoara (peste 5.000 de autovehicule / zi). 
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Figura 22. Densitate rutieră Zona Urbană Funcțională Simeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare date Recensământ de trafic 2011 

Datorită unei încărcări destul de scăzute a drumurilor naționale, nu apar blocaje în exteriorul 
localităților. Singura excepție o reprezintă două segmente scurte la intrarea pe E68 de pe DJ668. De 
asemenea, mai apar zone de congestie în centrul orașului Simeria și la ieșirea sudică pe E79.  
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Legendă 
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STAREA DRUMURILOR 

 Starea drumurilor în România este una precară, infrastructura rutieră fiind declarată cea mai 
slabă din Uniunea Europeană. Acest lucru contribuie semnificativ la rata deceselor în urma 
accidentelor rutiere, aceasta fiind cea mai ridicată la nivel UE. 

Figura 23. Starea drumurilor principale din România 

Sursa: Prelucrare Harta calității drumurilor Proinfrastructura (http://proinfrastructura.ro/harta-calitatii-
drumurilor) 

 În localitățile românești starea străzilor lasă loc mult pentru îmbunătățiri. Un procent de doar 
52% din populația urbană s-a declarat mulțumită de starea străzilor din localitatea în care locuiesc, 
gradul de mulțumire fiind mai mare în reședințele de județ (cu câteva excepții) și semnificativ mai 
redus în orașele de dimensiuni medii (10.000 - 50.000 de locuitori), ajungând la 40% satisfacție față 
de starea străzilor. Orașele cu populație între 20.000 - 30.000 locuitori manifestă un nivel al 
satisfacției de doar 32%. Figura de mai jos prezintă gradul de satisfacție al cetățenilor în ceea ce 
privește starea străzilor din localitățile în care trăiesc, în urma unui sondaj realizat de Banca 
Mondială în 20207. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Politica Urbană a României. Barometrul privind calitatea vieții, 2020 
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Figura 24. Gradul de mulțumire al cetățenilor cu privire la calitatea străzilor 

R= reședință, M= municipiu altul decât reședință, O=orașe, altele decât municipii și reședințe 

Regiuni: BI=București-Ilfov, C=Centru, M=Muntenia, NE=Nord-Est, NV= Nord-Vest, O=Oltenia, SE=Sud Est, V=Vest 

Sursa: Banca Mondială, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020: https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 

Persoanele cu vârste peste 55 de ani tind să fie mai mulțumite de starea străzilor (55%), iar 
persoanele cu vârste între 25-44 ani mai puțin mulțumite (49% apreciere). Persoanele cu studii 
universitare sunt mai puțin apreciative decât restul populației (49% mulțumire); persoanele angajate 
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în mediul privat sunt mai puțin apreciative decât cele angajate în mediul public (51% vs. 54%); starea 
străzilor mulțumește în mai mică măsură bărbații (49%) decât femeile (53%). 

Simeria se aliniază mediei naționale în ce privește gradul de mulțumire cu privire la calitatea 
străzilor. Doar 4% din populație se declară foarte mulțumită de calitatea străzilor din Simeria, iar 
48% sunt mai degrabă mulțumiți, în vreme ce 41 % se declară mai degrabă nemulțumiți, iar 8% sunt 
foarte nemulțumiți de calitatea străzilor. 

Figura 25. Nivelul de satisfacție a populație referitor la starea străzilor din Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Barometrul Urban – Calitatea Vieții în Orașele din România: 
https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 

În ultimii ani investițiile în infrastructura rutieră au fost minime, de aceea multe din străzile 
orașului sunt de o calitate intermediară.Mai mult, există străzi care oferă o calitate extrem de slabă. 
Imaginile de mai jos reflectă străzi din Simeria încadrate în categoria de calitate foarte slabă și stare 
foarte deteriorată, care au însă un caracter istoric specific (piatră cubică). 

Figura 26. Imagine starea străzilor din categoria foarte slabă și foarte deteriorată 

Sursa: Google Maps, Strada Fabricii (stânga) și Vasile Alecsandri (dreapta), Simeria 

Figurile de mai jos reprezintă evaluarea realizată de Asociația Pro Infrastructura8 pentru 
majoritatea străzilor din Simeria, cât și trama stradală completă a Simeriei. 

                                                           
8
Asociația Pro Infrastructura – pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere: https://www.proinfrastructura.ro/ 
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Legendă 

 Stare foarte bună 

 Stare bună 

 Stare satisfăcătoare 

Stare slabă și foarte slabă 

 Stare foarte deteriorată 

 

Figura 27. Calitatea străzilor în Simeria Figura 28. Trama stradală Simeria 

Sursa: Prelucrare Harta interactivă 
www.proinfrastructura.ro 

 

Sursa: GoogleMaps, StreetView, 2020 

În Simeria, în 2018, existau 33 km străzi urbane modernizate (străzi cu îmbrăcăminți din 
piatră fasonată, asfalt sau beton), din totalul de 38 km străzi urbane, ponderea străzilor modernizate 
necrescând din 2015 până în 2018. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Orașului Simeria, finalizat 
în 2020, include o situație cu starea tramei stradale din întregul oraș. Un număr important de străzi 
necesită, conform acestor date, modernizare. 

Figura 29. Tipuri de îmbrăcăminte rutieră pentru rețeaua stradală din Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 
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În perioada de elaborare a PMUD, simerienii au fost întrebați care sunt principalele 
probleme privind infrastructura rutieră. 55% au identificat calitatea slabă a străzilor, 23% s-au plâns 
de treceri de pietoni dese, iar 21% sunt nemulțumiți de îngustimea străzilor. 

Figura 30. Probleme identificate de cetățeni privind infrastructura rutieră în Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 

Bineînțeles, modernizarea infrastructurii este una dintre principalele metode folosite de 
cetățeni pentru a estima eficiența unei administrații locale. În urma procesului de modernizare a 
străzilor confortul de exploatare a acestora devine mai ridicat, calitatea circulației pe drumuri se 
îmbunătățește, accesibilitatea devine una mai bună, iar timpii parcurși scad. Modernizarea străzilor 
contribuie inclusiv la reducerea poluării și îmbunătățirea calității vieții. 

Figura 31. Străzi modernizate în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Localitățile aparținătoare ale orașului Simeria adaugă alte cca. 120 km de drumuri la cele 
existente în Simeria. Astfel, localitatea Sântandrei dispune de o lungime de 35.64 km de drumuri 
vicinale, Simeria Veche de o lungime de 33.85 km, Uroi de 7.26 km, Săulești de 5.79 km, Cărpiniş de 
1,20 Km, iar Bârcea Mare de 10.49 km. Simeria deţine 22.77 km de drumuri vicinale. 
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În ce privește localitățile învecinate, Simeria se află în zona urbană funcțională a municipiului 
Deva, la doar 10 km de acesta pe drumul european E79, la 16 km de municipiul Hunedoara, dar 
aproape și de Orăștie la doar 18km pe drumul european E68. Avantajul localității Simeria este 
proximitatea față de Autostrada A1 ce ii permite conectarea la infrastructura de transport colectivă a 
Uniunii Europene. 

Figura 32. Densitatea traficului în funcție de starea drumurilor 

 

Sursa: Prelucrare date GoogleMaps 

Figura de mai sus prezintă densitatea traficului în funcție de starea drumurilor în orașul 
Simeria. Se poate observa o zonă cu trafic intens permanent pe drumuri de calitate slabă la ieșirea 
înspre Tâmpa, dar și trafic intermediar pe strada 1 Decembrie 1918.  
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PARCARE 

”Dacă un oraș vrea în același timp să reducă aglomerația în trafic, să scadă costurile de trai, să 
îmbunătățească calitatea aerului, să atenueze efectele schimbărilor climatice, să eficientizeze 

administrația publică și să stimuleze economia, ar trebui să se axeze pe politicile de 
parcare.”9Jeffrey Tumlin, Directorul Agenției Municipale de Transport din San Francisco  

 

În condițiile în care parcul auto privat înregistrează o creștere constantă, politicile de parcare 
din Europa au fost formulate pentru a veni în întâmpinarea unei cereri din ce în ce mai mari. 
Deoarece un autoturism ocupă în medie un spațiu de parcare de aproximativ 8m2 și este staționar în 
96,5% din timp, impactul asupra unui oraș și al spațiului public este semnificativ10. În contextul 
creșterii rapide a numărului de proprietari și a utilizării de vehicule private odată cu inițierea 
tranziției către o economie de piață în România, asigurarea de locuri de parcare adecvate în orașele 
românești a devenit o chestiune presantă, acestea fiind adesea insuficiente pentru a acoperi cererea. 
Prin urmare, se recurge de multe ori la soluții de parcare informale, cum ar fi pe trotuare, pe pistele 
de biciclete și în spațiile publice, dar și pe fiecare metru de parcare disponibil la marginea drumului. 
Pe lângă faptul că provoacă dificultăți pietonilor, cicliștilor și altor utilizatori ai infrastructurii rutiere, 
această situație intensifică problemele de congestionare a traficului. Conform legislației în vigoare, o 
mașina parcată pe prima bandă de circulație putea fi ridicată de autorități, dar una parcată de 
trotuar nu putea fi ridicată. Această omisiune a fost rezolvată printr-o nouă inițiativă legislativă 
intrată în vigoare la finalul anului 2020. Conform inițiativei, vor putea fi ridicate atât mașinile parcate 
nereglementar pe drumurile publice cât și cele parcate neregulamentar pe trotuar. Amenda minimă 
pentru parcările neregulamentare este de 290 RON, iar cea maximă de 725 RON. 

În majoritatea orașelor din România administrarea parcărilor este rudimentară sau 
inexistentă, cu o implementare precară sau total absentă a regulilor de parcare. În aceste orașe 
inițiativele de limitare a parcării prin taxe sau aplicarea de restricții ca un instrument de gestionare a 
cererii sunt aproape inexistente.Totuși, în unele orașe, noile sisteme de administrare a parcărilor 
preiau controlul și permit șoferilor să plătească taxele de parcare de pe telefonul mobil. Eficacitatea 
acestor sisteme, însă, nu a fost încă evaluată. 

Figura 33. Număr autoturisme înmatriculate în România 

 

Sursa: Preluare date Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 

                                                           
9
Tumlin, J. (2012), Sustainable Transportation Planning: Tools for Creating Vibrant, Healthy, and Resilient 

Communities, p. 173, Wiley & Sons. 
10

Politica Urbană a României 
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La începutul anului 2020, România avea un parc auto privat de 6.901.236 de autoturisme 
înmatriculate, în creștere continuă în ultimii ani, cu o creștere de 7% în 2019 față de 2018. Conform 
unui studiu realizat de compania Vegacomp Consulting, în prezent există în jur de 1.200.000 locuri 
de parcare publice, dintre care aproximativ 600.000 sunt parcări rezidențiale11. Numărul parcărilor 
inventariate de pe stradă (on-street) este de 403.148, dintre care 128.735 sunt parcări cu plată, 
252.742 sunt parcări fără plată, iar 13.728 sunt parcări pentru persoane cu dizabilități. Numărul de 
parcări din afara străzii (off-street) este de 155.052. Sub 1% din numărul total de parcări din 
România sunt parcări inteligente, acestea având alocate 9.742 de locuri, conform studiului 
menționat anterior.  

Mașinile electrice beneficiază de doar 124 locuri de parcare publice la nivel național. Doar 16 
orașe din România au hărți publice ale parcărilor, iar parcarea se poate plăti prin aplicație online în 
49 de orașe, în vreme ce prin SMS poate fi plătită în 47 de orașe. Parcometre există în 19 orașe din 
țară12. 

Veniturile totale obținute de primării din utilizarea parcărilor publice în 2019 au fost de 
aproximativ 140.000.000 lei.  

Figura 34. Număr autoturisme înregistrate în județul Hunedoara 

 

Sursa: Preluare date Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 

În anul 2018 au fost înregistrate un număr de 6.271 de autoturisme private în Simeria, în 
timp ce pe raza județului Hunedoara erau înregistrate134.406. În Deva, parcul auto privat înregistra 
30.629 de autoturisme, iar în Orăștieerau6.624de autoturisme.  

Figura de mai jos prezintă numărul de autoturisme înregistrate în Simeria și orașele 
învecinate în perioada 2013 - 2018. Localitatea Băcia este singura care înregistrează o scădere a 
numărului de autoturisme înregistrate în anul 2018 în comparație cu cel anterior. 

 

 

 

 

                                                           
11

Vegacomp Consulting, Inventarul parcărilor din România, 2020 
12

Studiu Vegacomp Consulting: https://vegacomp.ro/public-parking-inventory-in-romania-in-2020/ 
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Figura 35. Autoturisme persoane fizice Simeria și orașele din vecinătate 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 
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În majoritatea orașelor din vecinătatea Simeriei, numărul de autoturisme înregistrate pe 
persoane fizice a înregistrat creșteri de la un an la altul. Fără măsuri de încurajare pentru o 
mobilitate urbană durabilă, jumătate dintre locuitorii orașului Simeria utilizează transportul 
motorizat pentru deplasările uzuale. Astfel, 50,4% dintre locuitorii orașului Simeria folosesc 
transportul motorizat, în timp ce 49,8% dintre ei se deplasează prin mijloace de transport 
nemotorizate. Autoturismul privat este folosit de 35,2% din simerieni, în timp ce 13,5% se 
deplasează cu transportul public. 10,2% folosesc bicicleta ca mijloc de transport, iar 39,6% merg pe 
jos, conform datelor disponibile. 

Figura 36. Repartiția populațieiîn funcție de străzi 

 

Sursa: Planul de Mobilitate urbană Durabilă al Orașului Simeria, 2018 

Majoritate populației orașului Simeria este concentrată pe străzile 1 Decembrie, Ion Luca 
Caragiale. Cloșca, Avram Iancu și Atelierului în proximitatea punctelor de interes din oraș sunt 
prezentate în figura de mai jos. 
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Figura 37. Localizarea punctelor de interes la nivelul orașului Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate urbană Durabilă al Orașului Simeria, 2018 

Figura 38. Mobilitate urbană în Simeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
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Lipsa unor politici de parcare coerente au dus la congestionarea traficului și la formarea unui 
număr mare de parcări informale. Aceste parcări informale ocupă trotuarele, descurajând astfel și pe 
cei care folosesc transportul nemotorizat. De asemenea, parte din autoturisme sunt parcate 
informal pe una dintre benzile rutiere, îngreunând astfel și traficul motorizat.În special în zona 
centrală a orașului apar disfuncționalități cu privire la capacitatea de circulație a segmentelor de 
străzi, în special pentru relația DN7 - Str. 1 Decembrie. Imaginile de mai jos oferă exemple despre 
modalitățile uzuale de parcare folosite în Simeria. 

Figura 39. Imagini parcări informale Simeria 

Sursa: Google Street View, Simeria (Str. Cloșca în stânga, Str. Teilor dreapta) 

Figura 40. Repartiția locurilor de muncă în Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate urbană Durabilă al Orașului Simeria, 2018 

În 2018 parcul auto privat în Simeria a înregistrat un număr de 6.271 autoturisme la doar 
190 locuri de parcare.Parcările publice din orașul Simeria nu sunt reglementate, însă există zone în 
oraș unde sunt organizate spații de staționare a autovehiculelor: parcare Parc Dendrologic (cca. 25 
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locuri), parcare Parc Afaceri (cca. 25 locuri), parcare Piața Unirii (cca. 25 locuri), parcare Școala 
Sigismund Toduță (cca. 40 locuri), parcare privată piața agroalimentară (cca. 25 locuri), parcare 
privată S.C. REVA SA – Șos. Națională (cca. 50 locuri). 

Figura 41. Parc auto privat și locuri de parcare în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani, 2018 

Conform graficului de mai jos, principala problemă pentru mobilitatea urbană la nivelul 
orașului Simeria este reprezentată de traficul motorizat prea ridicat, 28% dintre respondenții 
sondajului efectuat în cadrul elaborării PMUD 2018 indicând acest aspect.Calitatea 
necorespunzătoare pentru trotuare și alei reprezintă cea mai importantă problemă pentru 19% 
dintre cei intervievați. Circa 13% din populație se confruntă cu prezența traficului greu în oraș, iar 
străzile degradatesau lipsa mijloacelor alternative de deplasare reprezintă problema principală 
pentru 20% din populație. Locurile de parcare sunt o problemă pentru doar 5%din populație, iar 
transportul public pentru 7%. Trecerile de pieton și intersecțiile nesigure au fost menționate ca 
problema principală de 8% dintre cetățenii Simeriei. 

Figura 42. Principalele probleme întâmpinate în timpul deplasărilor în interiorul orașului Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Simeria, 2018 
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Deși doar 5% dinte locuitorii Simeriei consideră lipsa locurilor de parcare o problemă, 15% 
menționează parcările neregulamentare între deficiențele traficului din Simeria. Figura de mai jos 
evidențiază deficiențele principale ale circulației auto în orașul Simeria. 

Figura 43. Deficiențele circulației auto în orașul Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Simeria, 2018 

La întrebarea despre problemele identificate la nivelul spațiilor dedicate staționării 
autovehiculelor, 64% dintre simerieniau semnalat că locurilede parcare sunt insuficiente în zona 
centrală, iar 25% suntnemulțumiți de faptul că parcările sunt neamenajate. Lipsa unei sistematizări 
ale locurilor de parcare este considerată o problemă de 9% dintre cei intervievați. 

Figura 44. Probleme identificate la nivelul spațiilor dedicate staționării autovehiculelor 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Simeria, 2018 

Sistemul de parcare deficitar, ocuparea benzilor de circulație de către parcările informale, 
traficul îngreunat din cauza străzilor degradate, trecerile de pietoni nesemnalizate corespunzător, 
toate acestea se numără printre provocările întâmpinate de conducătorii auto din Simeria. De 
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asemenea, lipsa unei politici de parcare în zona centrală și a unui plan tarifar eficient, contribuie la 
crearea unui deficit de locuri de parcare în comparație cu cererea (angajați, vizitatori și rezidenți). 

Parcările pentru persoanele cu dizabilități sunt înregistrate doar în fața primăriei orașului, 
neexistândîn Simeria reglementări speciale pentru acestea. De asemenea, nu există reglementări nici 
pentru locurile de parcare rezidențiale. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat în 2018 pentru Simeria13 propune realizarea 
unei politici de parcare care să soluționeze problema de fluență deficitară a traficului generată de 
parcări dezordonateîn zona centrală.Aceasta arreglementa spațiile dedicate 
staționăriiautovehiculelor într-o manieră inteligentă, oferind alternative locuitorilor. În cazul rețelei 
rutiere și al transportului motorizat, la nivel operațional sunt necesare măsuri pentru 
conștientizareşi încurajare a publicului în vederea eliminării parcărilorneregulamentare, măsuri 
pentru corectarea abuzurilor privind parcările neregulamentare care afectează fluiditatea traficului şi 
de promovare a respectării regulilor rutiere. Totodată, prin dezvoltarea infrastructurii velo și 
creșterea atractivității transportului în comun, se are în vedere diminuarea indicelui de motorizare, 
aspect care contribuie decisiv la reducerea cererii de parcare.  

Pentru ameliorarea parcării în zona centrală și în cea rezidențială prin PMUD sunt propuse 
următoarele măsuri de management: 

 Amenajarea de parcări în zonele rezidențiale cu cea mai mare densitate a populației și 
scoaterea acestora la licitație.  

 Continuarea procesului de înlocuire a garajelor din zonele rezidențiale cu parcări amenajate 
la sol. Aceste garaje ocupă prea mult spațiu și sunt adesea folosite pentru alte scopuri decât 
parcarea. Accentul în acest caz cade pe zonele cu cea mai mare cerere de locuri de parcare, 
și anume zonele de locuințe colective. 

 Partajarea parcărilorcentrelorcomercialeamplasateînvecinătateadirectăazonelorrezidențiale. 
Rezidenții din zonă ar putea parca gratuit în intervalul 19:00-8:00. 

 Amenajarea de parcări în vecinătatea principalilor generatori de trafic (parcări cu plată). 
Sistem TIC pentru parcare: informare, gestiune și plată. 

 Realocarearesurselorfinanciareobținutedinparcarecătreproiectedemobilitate durabilă sau 
amenajări de spațiu public. Astfel utilizatorii pot vedea direct beneficiile plății parcării. 
Resursele financiare provenite din parcarea cu plată for fi gestionate transparent. Publicul 
larg va avea acces la informații legate de sumele colectate și modul în care acestea au fost 
folosite în favoarea orașului. 

 Amplasarea de indicatoare digitale care să prezinte numărul de locuri disponibile în parcările 
în afara străzii. 

 Crearea unei baze de date accesibilă de către publicul larg cu informații legate de 
disponibilitatea și gradul de utilizare a parcărilor. 

 Amenajarea de parcări cu senzori în zona centrală pentru o mai bună monitorizare a gradului 
de ocupare. 

 Extinderea parcării cu plată, diversificarea și creșterea tarifelor și introducerea tarifării pe 
zone. Diversificarea modului de plată a parcării: dezvoltarea unui sistem de plată prin SMS și 
diversificarea modalității de plată la parcometru (card bancar, bancnote), aplicație 
smatphone. 

 Campanie pentru conștientizarea „valorii” unui loc de parcare (ex. Parkingday). 

 Stimulente pentru familiile care decid să trăiască fără autovehicul. 

În urma consultărilor publice, reprezentații Primăriei Simeria și-au exprimat intenția de a 
amenaja stații de încărcare automobile electrice în apropierea posturilor de transformare MT/JT.  

                                                           
13

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 
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ACCESIBILITATE FERATĂ 

Transportul feroviar este un sector de interes major pentru România inclusiv în contextul 
politicilor UE din ultimii 25 de ani de a crește cota modală a transportului feroviar. Pentru 
dezvoltarea unei industrii de transport feroviar competitivă, eforturile Comisiei Europene s-au 
concentrat pedeschiderea transportului feroviar către concurența de piață, îmbunătățirea 
interoperabilității și siguranța în transportul feroviar, precum și pe dezvoltarea infrastructurii de 
transport. 

Simeria este traversată de Coridorul Rin - Dunăreal rețelei TEN-T feroviare, coridor care 
pornește din Strasbourg, ajunge la Arad, iar apoi, prin Simeria, la București, Constanța și Sulina. 

Figura 45. Coridorul TEN-T feroviar Rin - Dunăre prin Simeria 

Sursa: TEN-T – Harta interactivă (https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map) 

Majoritatea tronsoanelor care traversează țara noastră sunt planificate să fie modernizate. 
Planificarea precară și constrângerile bugetare au făcut ca proiectele de modernizare a acestor linii 
de cale ferată să nu avanseze conform estimărilor inițiale. În acest sens, România se află pe locul 24 
din 26 la nivelul UE cu un scor de 4% în 2016, mult sub media UE care este de 60%. Figura de mai jos 
evidențiază gradul de completare al rețelei TEN-T feroviare în anul 2016. 

Figura 46.Nivelul de completare al rețelei TEN-T de cale ferată 

 

Sursa: Comisia Europeană, Date Eurostat 
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O parte din sectoarele care traversează Simeria necesită modernizare, iar o bună parte din 
proiecte se află în execuție. Astfel, lucrările la tronsonul Vințu de Jos – Simeria au fost finalizate, iar 
recepția lucrărilor a fost făcută la data de 19.10.2020. Pe tronsonul Simeria – Radna, lucrările 
trebuiau să fie finalizate în 2019, dar nu au fost și sunt încă în desfășurare. Proiectul de modernizare 
a liniei Petroșani -Simeria, este în fază de așteptare. Pandemia SARS COV-19 cauzează alte întârzieri 
neplanificate în implementarea proiectelor de dezvoltare a căilor ferate. Harta de mai jos reprezintă 
stadiul lucrărilor de modernizare a rețelei TEN-T de cale ferată care traversează România. 

Figura 47. Stadiul lucrărilor de modernizare a coridoarelor feroviare TEN-T în România 

 

Sursa: Căile Ferate Române (www.cfr.ro) 

Modernizarea liniilor TEN-T feroviare oferă un avantaj major pentru Simeria și pentru zona 
urbană funcțională a municipiului Deva, îmbunătățind accesul către capitala București și Portul 
Constanța, pe de o parte, și către Europa de Vest, Bulgaria și Grecia (prin Craiova), pe de altă parte.  

http://www.cfr.ro/
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Figura 48. Localizare Gară Simeria 

 

Sursa: Google Earth 

Orașul Simeria este un nod vechi și important de cale ferată, atât pentru transportul de 
pasageri, cât și de marfă, realizând legături internaționale, regionale și locale. În anul 1888 a fost 
realizată legătura cu sistemul naţional de căi ferate, prin inaugurarea traseului Vânători - Simeria, 
linia locală ce derivă din Magistrala 300 Bucureşti - Braşov- Cluj - Oradea. Calea ferată Simeria-
Hunedoara (secţia secundară CFR 207), inaugurată pe 1 iunie 1884, este o cale ferată secundară cu o 
lungime de 15 km ce face legătura între Simeria și municipiul Hunedoara.Tronsonul este de linie 
simplă și a fost electrificat în anul 1984. În anii 1950 a fost construit pe acest tronson o reţea de linii 
industriale care să deservească Combinatul Siderurgic Hunedoara, lungimea totală a acestora 
depășind 150 km.În prezent, Gara Simeria deservește transportul de călători printr-un număr de 37 
de trenuri zilnice pentru călători. Pentru transportul de marfă există potențial mare de 
dezvoltare.PATZ Deva - Hunedoara - Simeria plasează un nod pentru marfă în zona racordului 
Autostrăzii A1 la DN7 și DN66, cu posibilitatea descărcării în calea ferată. 
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ACCESIBILITATE AERIANĂ 

Principalele aeroporturi internaționale care preiau fluxul de pasageri din județul Hunedoara 
sunt localizate în Sibiu și Timișoara. Datorită Autostrăzii A1, Simeria este bine conectată cu ambele 
aeroporturi, Aeroportul Internațional Sibiu fiind la 110 km (aproximativ 1 oră), în timp ce Aeroportul 
Internațional Traian Vuia din Timișoara este la 160 km (aproximativ 2 ore). Legăturile feroviare între 
Simeria și cele 2 localități din care se poate ajunge ușor la aeroport există, însă orarul trenurilor nu 
oferă multe variante. 

Figura 49. Distanța dintre Simeria și Aeroportul Internațional Sibiu 

 

Sursa: Google Maps 

 

Figura 50. Distanța dintre Simeria și Aeroportul Internațional Timișoara 

 

Sursa: Google Maps 

Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca, Aeroportul Internațional din Arad, precum și 
Aeroportul Internațional Henri Coandă se află la câteva ore de Simeria atât pe cale rutieră, cât și 
feroviară, și reprezintă variante viabile care pot fi alese de călătorii din Simeria. Există, între Deva - 
Hunedoara și Simeria, Aerodromul Săulești, cu posibilitatea aterizării aeronavelor de dimensiuni 
reduse. Rolul acestuia este, mai degrabă, pentru agrement. 
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INFRASTRUCTURA PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE 

În spațiul public accesibil se desfășoară trei categorii de activități: necesare, opționale și 
sociale. Fiecare dintre acestea necesită asigurarea unor aspecte minime. Prioritatea presupune 
abordarea etapizată a facilităților necesare celor trei tipuri de activități. Prima categorie, activitățile 
necesare, include sarcinile zilnice uzuale, cum ar fi mersul la serviciu, la școală sau la cumpărături. 
Aceste activități ar avea loc pe orice tip de vreme și pe tot parcursul anului, participanții fiind 
condiționați de deplasare pentru a-și asigura subzistența. A doua categorie,activitățile opționale, 
apare atunci când există dorința de a efectua aceste activități și când sunt create condițiile de mediu 
favorabile participării la acestea. Exemplele includ plimbările, deplasările pentru mișcare fizică, 
activitățile de timp liber. Spre deosebire de activitățile necesare, este puțin probabil ca activitățile 
opționale să aibă loc atunci când condițiile de mediu nu sunt prielnice. Frecvența activităților 
opționale depinde, de asemenea, de calitatea spațiului public: în zonele urbane dense în care 
calitatea spațiului public este limitată, activitățile opționale sunt reduse la minim, dar într-un mediu 
construit de calitate activitățile opționale au loc cu frecvență ridicată. A treia categorie, activitățile 
sociale, apare atunci când oamenii se întâlnesc și socializează. Acest tip de activități includ copiii care 
se joacă, conversațiile între cunoscuți sau trecătorii care se recunosc reciproc. Aceste activități sunt 
adesea de natură spontană și pot avea loc într-o mare varietate de spații publice. Aceste activități 
evoluează frecvent din activități din primele două categorii, întrucât oamenii din același spațiu se 
întâlnesc, chiar dacă pentru timp scurt. În mod similar cu activitățile opționale, activitățile sociale 
sunt condiționate de starea fizică a spațiului public. În orașe fără o calitate ridicată a mediului 
construit, activitățile sociale vor avea un caracter superficial, întrucât multe interacțiuni, cum ar fi a 
vedea și a auzi alte persoane, pot fi clasificate doar ca sociale. 

Un spațiu public de calitate, indiferent că are un caracter tranzitoriu sau de coagulare, 
respectă 12 criterii de calitate. Primele trei se referă la elementele de bază pentru activități 
necesare, următoarele șase fac referire la cele opționale, iar ultimele trei la cele sociale:  

Tabel 5. Criterii de calitate pentru spațiile publice 

Tipuri de activități Criterii de calitate 

 
 
 

Activități necesare 

1. Protejează împotriva traficului și a accidentelor: traversări sigure, 
elemente de separare față de traficul de viteze mari. 

2. Protejează împotriva agresiunilor: mobilier urban familiar, deschiderea 
fațadelor spre spațiul public, funcțiuni deschise non-stop, iluminat public la 

scara umană. 
3. Protejează împotriva aspectelor senzoriale neplăcute: elemente 
verticale de protecție împotriva vântului și a curentului, elemente 

orizontale care protejează față de ploaie și ninsoare, separatoare care 
oferă protecție față de frig sau căldură, elemente pentru protecția față de 

poluarea fonică, olfactivă, auditivă și praf. 

 
 
 
 
 

Activități opționale 

4. Oferă opțiuni pentru diverse tipuri de mobilitate: lățime suficientă 
pentru deplasarea pietonală, fațade cu o estetică pozitivă, lipsa 

obstacolelor pe traseu, suprafețe continue, accesibilitate 
nediscriminatorie. 

5. Oferă oportunități pentru oprire și staționare: limite atractive și 
funcționale, locuri prestabilite pentru stat, obiecte pentru sprijinire, fațade 

cu detalii care invită la stat. 
6. Oferă oportunități pentru a ședea: obiecte destinate pentru șezut, 
perspective favorabile spre puncte de interes, opțiuni comerciale și 
necomerciale pentru șezut, oportunități pentru odihnă și așteptare 

7. Oferă oportunități de vizibilitate: distanțe vizuale rezonabile, perspective 
interesante și neobturate, orientare facilă, iluminat nocturn. 
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8. Oferă oportunități pentru a vorbi și pentru a fi ascultat: limite pentru a 
reduce nivelul zgomotului în spațiul public, aranjamente ale mobilierului 

pentru a încuraja comunicarea. 
9. Oferă oportunități pentru joacă și activități fizice, prin stabilirea unor 

suprafețe și amenajări dedicate, posibilitatea de a organiza activități 
temporare (comerciale, culturale, comunitare). 

 
 
 

Activități sociale 

10. Dimensionarea la scara umană: dimensiunile clădirilor și spațiilor în 
relație cu scara umană în ceea ce privește simțurile, mișcarea, dimensiunea 

și comportamentul. 
11. Oferă oportunități pentru a beneficia de elementele pozitive ale 
climatului: deschiderea spre soare, umbrirea, protecția față de vânt. 

12. Oferă calități estetice și experiențe senzoriale pozitive prin design și 
detaliere de calitate, materiale de calitate, perspective favorabile spre 

clădiri iconice, experiențe senzoriale bogate: arbori, plante, apă. 

 

Figura 51. Elemente definitorii pentru un spațiu public de succes 

 

Sursa: Prelucrare date Project for Public Spaces, 2020 

La nivel european, transportul motorizat atinge un nivel ridicat, iar până în 2050 se 
estimează o creștere de 42% a transportului rutier de pasageri, fiind un semn bun pentru 
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economia europeană.Acest lucru, însă, va pune o presiune destul de mare pe rețeaua de transport 
și, de asemenea, pemediul înconjurător. Un angajament clar al Pactului Ecologic European este ca 
transportul să devină drastic mai puțin poluant, în acest sens fiind necesară dezvoltarea accelerată a 
combustibililor alternativi durabili (inclusiv biocombustibili avansați), hidrogen verde și 
electromobilitate în transport, precum și furnizarea și stocarea durabilă de energie. 

Carta Albă a Transporturilor în UE, adoptată în 2011, propune reducerea progresivă a 
utilizării autovehiculelor care folosesc combustibil convențional. În mediile urbane, promovarea 
deplasărilor nemotorizate au ca efect reducerea aglomerației în trafic, a zgomotului, a impactului 
asupra mediului și îmbunătățirea calității vieții. Politicile care au un efect pozitiv pentru promovarea 
deplasărilor nemotorizate includ: îmbunătățirea trotuarelor și a rețelei de piste pentru biciclete; 
sisteme de închiriere publice sau private a bicicletelor; dezvoltarea spațiului public și a clădirilor în 
funcție de pietoni; măsuri de calmare a traficului, îmbunătățirea peisajului stradal, reducerea vitezei 
în trafic, restricționarea accesului vehiculelor și realocarea spațiului destinat mașinilor; educarea 
publicului privind siguranța în trafic sau programe de promovare a deplasărilor nemotorizate; parcări 
pentru biciclete integrate în sistemul de transport public; politicile de parcări ale orașului. 

Mijloacele de transport verde, precum folosirea bicicletelor, a transportului în comun, a 
vehiculelor electrice, a mașinilor hibrid, a vehiculelor cu mai mulți ocupanți (carpooling) pot fi 
adoptate de tot mai mulți cetățeni în viața de zi cu zi. Mersul pe jos este modul principal de 
deplasare pentru o mare parte a populației și are un efect benefic asupra mediului și a sănătății 
oamenilor. Deși reprezintă o cotă modală importantă, deplasările pietonale sunt fragmentate de 
traficul rutier și de ocuparea trotuarelor cu parcarea mașinilor. 

Etapele pentru a implementa un sistem de mobilitate durabilă au în vedere o creștere 
graduală a cantității și calității facilităților oferite pentru pietoni și bicicliști. Primii pași se referă la 
conversia străzilor în pietonale, implementând proiecte pilot în zonele centrale și cele cu densitate 
ridicată din cartiere sau în zonele cu o concentrare ridicată a activităților în spațiul public. Pot exista 
mai multe tipuri de abordări, manifestate prin limitările impuse mijloacelor de transport: limitarea 
completă sau parțială a accesului autoturismelor, mijloacelor de transport în comun, oportunitățile 
oferite deplasărilor cu bicicleta. Importantă este, în aceste circumstanțe, creșterea incrementală a 
suprafețelor pietonale și unirea acestora în rețele complete la nivelul orașului. Un al doilea pas, care 
presupune o activitate continuă, se referă la reducerea treptată a numărului de locuri de parcare din 
zona centrală a orașului, cu o rată de 2-3% anual. Spațiul eliberat se transformă în piețe publice mici, 
oferind oportunități pentru creșterea calității spațiului public. Aceste operațiuni sunt realizate în 
același timp cu procese de reglementare care oferă o scară diminuată a mediului construit și, astfel, 
posibilitatea de a limita prezența vântului în lunile nefavorabile reci. Scara umană este, de 
asemenea, un obiectiv urmărit prin reglementarea unui raport favorabil între suprafețele vitrate și 
cele opace ale fațadelor, precum și o tratare deosebită a unor elemente ale clădirilor sau obiectelor 
de mobilier urban. Pentru a asigura prezența locuitorilor în spațiul public este necesară o politică de 
dispersie eficientă a locuirii în spațiul urban, avantajând, acolo unde este cazul, funcțiunile mixte 
împreună cu locuirea. În interiorul cartierelor, etapa următoare vizează realizarea amenajărilor care 
permit deplasarea pietonală sau cu bicicleta a elevilor la școală sau dinspre școală spre locuințe. În 
ceea ce privește rețeaua comercială, este necesară facilitarea păstrării teraselor active chiar și în 
timpul iernilor, prin metode specifice de încălzire. Pentru mobilitatea pe distanțe medii, orașele 
înființează noi piste sau benzi dedicate pentru biciclete, amplasate în locul unor locuri de parcare 
eliminate. Acestea funcționează complementar cu sisteme de parcare și bike-sharing amplasate 
oportun în relație cu punctele de maximă activitate și atractivitate. 

Conform Ghidului de Reabilitare a Spațiilor Publice Urbane14, spațiul urban este fundalul 
interacțiunilor sociale care au loc pe parcursul deplasărilor, influențând deplasările pedestre prin 
calitatea fondului construit și a spațiului public. O distanță de 5 minute de parcurgere pe jos este 

                                                           
14

Banca Mondială, Politica Urbană a României, 2020 
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considerată distanța pe care oamenii sunt dispuși să o parcurgă înainte de a opta pentru a conduce 
automobilul propriu. Bazată pe viteză medie de mers, o plimbare de 5 minute reprezintă o rază de 
400 m. Această regulă este utilizată pentru a calcula ariile de acoperire ale stațiilor de transport 
public, sau pentru a determina accesibilitatea destinațiilor în interiorul cartierelor – dotările, 
atractorii. Această rază de parcurgere este de obicei calculată în jurul unui centru comunitar sau a 
unei funcțiuni cum ar fi o piață publică, o școală, o conglomerare administrativă, în general spații în 
care găsim o concentrare socială și comercială. În urbanism, distanța de 5 minute este rezonabilă 
pentru a determina accesibilitatea serviciilor publice, devenind un element de cuantificare a cât de 
ușor este de parcurs o comunitate. În realitate, trama stradală, aspectul și configurarea trotuarelor, 
factorii de mediu, sentimentul de siguranță, afectează viteză de parcurgere a unui spațiu. 

Datorită distanțelor relativ mici față de centru, Simeria este un oraș ideal pentru deplasările 
pietonale. Datele INS din 2011 scot în evidența faptul că cca. 25% din populația Simeriei se află la 10 
minute de mers pe jos față de centrul orașului, în timp ce un procent foarte mic din populație 
parcurge mai mult de 20 de minute pe jos până în centru. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană2015-2020a orașului Simeria remarca faptul că în 
zona centrală există predominant un centru administrativ, cultural, locuințeşicomerț. În momentul 
de față există o stradă centrală capabilă să atragă populația pentru promenadă „corso”, cu 
magazine, restaurante, cafenele, expoziţii etc. Se remarca necesitatea că blocurile de locuinţe au 
nevoie urgentă de reparații, ridicarea gradului de protecție termică, refinisări exterioare şi interioare 
(scări, lifturi), precum şispații de parcare amenajate conform standardelor în vigoare, cu accesele 
respective, şi pe cât posibil, nu în detrimentul spațiilor verzi, care ar trebui replantate în mare parte, 
în cadrul unui program de mediu. Erau propuse parcări subterane pentru creșterea suprafeței 
spațiilor verzi. 

Pentru îmbunătățirea mediului urban, SIDU 2015-2020 propunea 
crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (alei, zone verzi neamenajate, terenuri 
abandonate, zone pietonale, piețe, bazare, locuri de joacă, parcuri, parcări etc.). Pentru dezvoltarea 
ofertei de agrement se punea problema amenajării pistelor şi traseelor pentru biciclete. 
Modernizarea centrului civic presupunea, de asemenea, asigurarea unei zone pietonale, de 
promenadă, oarecum și modernizarea centrului orașului.Pentru o mai bună accesibilitate la nivel 
regional și național se propunea construirea unei autogări, iar pentru o mai bună accesibilitate peste 
DN 7 se propunea construirea unei pasarele de trecere pentru pietoni. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Simeria remarcă faptul că sunt necesare 
proiecte integrate, mixte, care, pe lângă componenta de îmbunătățire a calității infrastructurii 
rutiere, să prevadă acțiunide îmbunătățireastării tehnice a trotuarelor (pentru susținerea 
deplasărilor pietonale), introducerea pistelor de biciclete și a facilităților conexe, cum ar fi rasteluri, 
sistem bike-sharing automat, interoperarea între utilizarea sistemului bike-sharingși cel de transport 
public (pentru susținerea deplasărilor velo), dar și componente investiționale pentru susținerea 
transportului public în comun –benzi dedicate pentru autobuze, în locurile în care                                  
aceste elemente sunt necesare (blocaje, gâtuiri de trafic,intersecții),implementarea unui sistem 
inteligent de management al traficului, care să acorde prioritate autobuzelor în fața celorlalți 
participanți la trafic, alte sisteme conexe, cum ar fi sistemul e-ticketing, informarea dinamică a 
pasagerilor în stații, bilete unice de călătorie cu valabilități de timp și nu pe mijlocul de transport –
măsuri pentru susținerea transportului public.  

Astfel, viitoarele trasee velo, se vor concentra pe un circuit ce va conecta zonele rezidențiale 
cu zona centrală și zonele industriale. Zonele permisive sunt zone cu cele mai mari șanse de 
amenajare ale tronsoanelor, zonele cu permisivitate cu condiționări implică anumite proceduri de 
reabilitarea sau reconfigurare a zonelor de interes, iar zonele nepermisive sunt reprezentate de zone 
cu un profil strada insuficient pentru dezvoltarea unei infrastructuri pentru biciclete. 
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Figura 52. Viziunea pentru mobilitate în Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Simeria (2018) 

Ghidul de reabilitare a spațiilor publice urbane15 remarcă faptul că spațiul pietonal este acea 
componentă de bază a spațiului public care îl face locuibil. Zonele pietonale trebuie să fie 
dimensionate suficient de generos încât să permită atât mobilitatea, cât și întreprinderea unor 
activitățide petrecere a timpului liber și pentru a susţine în general ideea de atractivitate a spațiului 
public. Partea neobstrucționată a unui trotuar este destinată mișcării. Un trotuar trebuie extins 
pentru a include zone de ședere, vegetație, infrastructură și alte elemente. Caracterul și parametrii 
spațiali ai trotuarelor ar trebui bazate pe ideea generală de spațiu locuibil. Aceste obiective nu pot fi 
îndeplinite, spre exemplu, dacă se configurează un trotuar ca spațiu rezidual de-a lungul unei străzi 
cu circulație auto, care satisface doar parametrii minimali impuși de normele de proiectare. Lățimea 
unui trotuar trebuie decisă în concordanță cu tipul de stradă și densitatea urbană a zonei respective. 
În acele locuri care au un potențial sporit de aconcentra activități, un trotuar este în mod uzual mai 
lat decât acolo unde concentrarea nu este atât de mare. 

Prezența arborilor contribuie substanțial la calitatea spațiului și a mediului înconjurător. 
Când se realizează dimensionarea străzilor, trebuie luate în considerare spații pentru rânduri de 
arbori. Aceste alei trebuie să se conformeze infrastructurii tehnice și rețelei de utilități existente. 
Selecția speciilor de arbori trebuie adaptată în funcție de condițiile de mediu locale. Următorii factori 
trebuie avuți în vedere atunci când se evaluează condițiile locale de mediu: înălțimea și tipul 
clădirilor, conceptul istoric și local și calitatea zonei de înrădăcinare. Este posibil să se realizeze alei 

                                                           
15

Banca Mondială, Politica Urbană a României, 2020 
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de arbori și pe străzi înguste de până la 12-14 m lățime și trebuie ținut cont de faptul că gradul de 
confort al pietonilor trebuie să rămână la un anumit standard. 

Interacțiunile care sunt importante pentru viața orașului se întâmplă la limita dintre spațiul 
public și privat. În consecință, dacă se dorește o îmbunătățire a calității spațiului public, zona de 
fronturi necesită de asemenea reabilitare. Un front stradal activ înseamnă că acolo se întâmplă 
mișcare, atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirilor, și că serviciile, businessurile, cafenelele și 
restaurantele sunt localizate acolo. Cu alte cuvinte, spațiul din interiorul clădirilor este direct și 
permanent conectat cu spațiul public, atât din punct de vedere vizual, cât și fizic (ocazional, la nivel 
operativ). Trotuarul poate fi astfel utilizat pentru terasele cafenelelor, pentru vitrine, bănci etc. 
Lățimea acestor tipuri de spații trebuie să corespundă cu intensitatea la care este utilizat frontul. 
Orașul are nevoie să susțină activ dezvoltarea relațiilor de lungă durată. Un front activ contribuie la 
vitalitatea economică și la valorificarea spațiilor și aduce împreună atât interesele publice, cât și pe 
cele comerciale. În acest scop, trebuie îmbunătățit procesul de obținere a autorizațiilor atât din 
punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere financiar. Pe străzile importante, unde 
frontul este lipsit de viață, trebuie întâi depistate motivele care au dus la acest fapt. Cauzele 
funcționării defectuoase pot include existența traficului auto, lipsa sau calitatea slabă a spațiilor 
pietonale. Modalitățile de a îmbunătăți calitatea străzilor, lățimea trotuarelor și reducerea traficului 
trebuie identificate în vederea reabilitării străzii. 

Figura 53. Accesibilitatea pietonală față de centrul orașului Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane-
harti/ 

În fapt, realizând planul accesibilității la 400 de metri față de atractorii majori la nivel de 
localitate, ajungem la concluzia că întregul oraș este la cel mult 400 de metri de una dintre primele 
10 companii cu sediul în oraș, față de o stație de transport în comun cu rol regional sau național sau 
față de oinstituție publică. Acest fapt determină o abordare cu prioritate a problemelor referitoare la 
deplasările nemotorizate, ca fiind domeniul principal care poate influența pozitiv dezvoltarea 
mobilității la nivelul orașului. 

https://citadini.ro/baza-de-date-urbane-harti/
https://citadini.ro/baza-de-date-urbane-harti/
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Figura 54. Accesibilitatea pietonală în orașul Simeria 

 

Sursa: Prelucrare date cu caracter general, suport openstreetmap.org 
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Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Simeria prezintă pe larg cele menționate 
mai sus. Se evidențiază faptul că, în cea mai mare parte, infrastructura pietonală este dimensionată 
corespunzător, cu probleme de accesibilitate în zona Gării și de-a lungul drumului național DN6.  

Figura 55. Dimensiunea spațiilor pietonale 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 

Analizând situația existentă a orașului, din punct de vedere al spațiilor pietonale, PMUD 
observă o serie de puncte tari și puncte slabe în ceea ce privește amenajarea și funcționalitatea 
acestora. Astfel, PMUD identifică un număr relativ mic de străzi unde spațiul pietonal nu există. 
Acestea se regăsesc în zonele periferice ale orașului, unde se întâlnește fenomenul de expansiune 
urbană. Crearea unor legături pietonale cu noile zone dezvoltate reprezintă un element important 
pentru încurajarea transportului nemotorizat (pietonal și velo), susținând totodată accesibilitatea 
către aceste zone. Însă, pe lângă aceste zone periferice, se observă lipsa de accesibilitate pietonală 
pe Strada Traian, o arteră importantă ce face legătura dintre zona industrială și zona rezidențială. 
Asigurarea accesului pietonal pe această arteră, ar întări legătura dintre cele două zone și ar 
promova traficul nemotorizat. 

PMUD remarcă faptul că orașul Simeria are o structură urbană bine gestionată cu direcții 
clare, generând străzi generoase, însă insuficient valorificate. Tronsoanele de spații pietonale 
subdimensionate identificate se regăsesc în zone rezidențiale, unde activitatea traficului rutier este 
scăzută. Sunt evidențiate două cazuri unde subdimensionarea spațiului pietonal afectează 
semnificativ gradul de siguranță, aceste zone fiind Șoseaua Națională și Strada Victoriei. La nivelul 
zonei centrale, spațiile pietonale sunt dimensionate corespunzător, însă calitatea acestora este 
relativă. Imaginea urbană a orașului nu este definită de o identitate clară, fapt ce reiese și din 
diversitatea materialelor folosite (diferite tipuri de pavaje folosite pentru spaţiul pietonal). De 
asemenea, la nivelul zonei centrale, se remarca faptul că există spaţii publice complet nevalorificate, 
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ce nu răspund nevoilor populației. Un alt exemplu de stare proastă a spațiului pietonal se poate 
observa pe Strada Atelierelor. 

Figura 56. Principalele probleme privind deplasările pietonale în Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 

 

 

Figura 57. Principalele probleme privind infrastructura pietonală în Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 
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Figura 58. Principalele probleme privind siguranța pietonală în Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 

 

În cadrul unor interviuri cu cetățenii din Simeria, au fost identificate o serie de probleme legate 
de infrastructura pietonală din oraș, deplasările pietonale și siguranța pietonală în general. Cele mai 
importante dintre acestea sunt: 

 Străzi cu trotuare inexistente sau neamenajate 

 Spațiile pietonale nu sunt sigure şinu oferă sentimentul de siguranță 

 Trotuare prea înguste  

 Imaginea urbană neplăcută – reflectată de calitatea spațiilor pietonale și lipsa de spații verzi 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Simeria arată că 39,6% din deplasările în oraș 
sunt efectuate pe jos, 10,2% cu bicicleta și numai 31,3% cu mașina personală. Doar 13,5% dintre 
simerieni folosesc transportul public pentru deplasări în oraș. Ca atare, Simeria este deja un oraș 
unde oamenii favorizează transportul nemotorizat, iar infrastructura nemotorizată ar trebui să fie 
prioritizată în anii următori. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă include mai multe propuneri în 
acest sens. 
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Figura 59. Repartiția pe moduri de transport în orașul Simeria 

 

Sursa: PMUD Simeria, 2018 

Identificarea zonelor în care este necesară îmbunătățirea mobilității pietonale urmează în acest 
document următorii pași:  

Din perspectiva activităților necesare: 

 Identificarea atractorilor: zona centrală pietonală, zone active (conform 
GoogleMaps), interschimburile cu rețele de rang superior (județean, regional, 
național, internațional), zone comerciale, instituții educaționale, primele societăți 
comerciale în clasamentul numărului angajaților, cu razele de accesibilitate de 400 
de metri aferente. 

 Identificarea stațiilor de transport local în comun care se află în interiorul razelor de 
300 și 500 m față de acestea. 

 Trasarea celor mai facile legături între stațiile de transport în comun și atractorii cei 
mai apropiați. 

 Trasarea rețelelor pietonale principale care îndeplinesc simultan necesitatea de 
accesibilitate pentru mai mulți atractori. 

 Identificarea relațiilor de mobilitate (automobile personale, transport în comun) 
între localitatea nucleu a zonei urbane funcționale. 

 Propuneri de îmbunătățire a accesibilității pietonale în localitățile aparținătoare 
zonei urbane funcționale, pentru o mai bună conectivitate cu localitatea nucleu. 

Din perspectiva activităților opționale: 

 Identificarea spațiilor verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice) și trasarea razelor de 
400 / 800 m, în funcție de suprafața acestora. 

 Trasarea străzilor pe care este necesară prioritizarea accesibilității pietonale până la 
spațiile verzi. 

 Evidențierea zonelor urbane în care este necesară suplimentarea spațiilor verzi în 
lipsa accesibilității față de acestea. 
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Din perspectiva activităților sociale: 

 Propuneri pentru asigurarea calității minime a spațiilor publice de coagulare (piațete 
publice, buzunare aferente străzilor, străzi comerciale, spații verzi). 

Simeria este un oraș în care deplasarea din centru spre periferie se realizează în maxim 15 
minute de mers pe jos. Îmbinând ansambluri de locuințe colective și individuale, Simeria este 
divizată de două magistrale de importanță majoră,și anume calea ferată și drumul național, și își 
desfășoară structurile urbane prin raportare la identitatea feroviară ce a determinat apariția sa. 
Facilitatea accesibilității este dependentă de operațiunile de regenerare urbană și creștere a calității 
amenajării spațiului public în ansamblul extins Piața Unirii – zona atelierelor – Gară, precum și din 
conexiunile transversale care derivă din acestea, spre nord respectiv spre sud. Viziunea pentru 
mobilitatea pietonală în orașul Simeria propune un oraș accesibil nemotorizat în 15 minute, al cărui 
spațiu public prioritizează mobilitatea pietonală în fața oricărui alt mijloc de transport pentru 
asigurarea unei calități ridicate a vieții. 

Bicicleta este una dintre alternativele principale de înlocuire a mașinii personale pe distanțe 
scurte, în general de până în 7 km, datorită costurilor mici de achiziție și a beneficiilor pentru mediul 
înconjurător. Încurajarea deplasărilor cu bicicleta se face prin dezvoltarea infrastructurii relevante, 
precum crearea de piste de biciclete și a parcărilor, dar și promovarea conștientizării în rândul 
celorlalți participanți la trafic despre nevoia de a crea un mediu sigur pentru bicicliști. 

Proiectul de ORDIN pentru aprobarea Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete 
16, elaborat de MDLPA, diferențiază traseele pentru biciclete dintr-o rețea și le clasifică în două 
niveluri: 

 Traseele principale care au o funcție de conectare la nivel de oraș sau de regiune. Ele 
conectează principalele destinații dintr-o localitate sau centrele localităților unele de altele, 
în afara zonei construite; rețeaua principală este formată din trasee principale; 

 Traseele secundare care au rolul de preluare a fluxurilor la nivelul zonei construite. Traseele 
locale secundare nu sunt incluse în rețea pentru că, cel mai adesea, aceasta nu este formată 
din infrastructură dedicată bicicletei. Pentru aceste rute se folosesc în special măsuri de 
calmare a traficului, reducerea vitezei traficului motorizat sau devieri de trafic.  

Ghidul oferă o bază informativă solidă pentru tot ceea ce presupune proiectarea și 
dezvoltarea unor infrastructuri pentru biciclete la standardele ISO 1848/7 în diferite zone de 
mobilitate și este menit să stea la baza oricărei astfel de investiții.  

Crearea unor spații de parcare pentru biciclete în stațiile de transport public, gări, zonele 
rezidențiale și la locurile de muncă este o măsură importantă pentru încurajarea acestui tip de 
deplasare. Directiva revizuită a UE (844/2018) cu privire la Eficiența Energetică a Clădirilor 
menționează faptul că statele membre trebuie să aibă în considerare „politici coerente pentru clădiri 
și o planificare urbană soft și verde” care să permită crearea unor parcări pentru bicicletele electrice 
și a vehiculelor pentru persoane cu dizabilități. Mai mult, legea 250/2020 citată în ghidul descris mai 
sus, prevede construcția a minim 10 parcări pentru bicicletă complete cu mijloace de siguranță în 
fața tuturor instituțiilor publice din România.  

 

 

 

 

 

                                                           
16

https://www.mlpda.ro/pages/proiectordinaprobareaghidproiectareinfrstructurabiciclete 
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Figura 60. Model de amplasare rasteluri parcări biciclete pentru puncte intermodale sau unităţi de 
învăţământ cu o nevoie de 10-20 locuri 

 

Sursa: Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete, MLPDA 

 

Figura 61. Model de amplasare rasteluri parcări biciclete pentru noduri intermodale sau 
zone de birouri cu o nevoie de peste 20 locuri de parcare 

 

Sursa: Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete, MLPDA 
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Studiile care analizează relația dintre politicile de parcare și parcul auto privat arată faptul că 
existența unor locuri de parcare ieftine în apropierea locuinței, 155 metri fiind distanța maximă de 
confort, promovează folosirea mașinii pentru distanțe scurte. Crearea unui număr minim de 
parcări pentru biciclete în punctele cheie ale orașului ar încuraja oamenii din oraș să treacă pe acest 
mod de transport în detrimentul mașinii personale. 

Cu privire la infrastructura velo, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă remarcă faptul că 
modul de conformare urbanistică o orașului Simeria face ca acesta să dețină o dimensiune optimă 
pentru deplasări pietonale şivelo. În general, oraşe a căror dimensiune (lungime / lăţime) este în 
jurul a 5 km, sunt considerate ca fiind favorabile pentru deplasări nemotorizate. Acest aspect este 
dat de faptul că dimensiunea redusă permite traversarea orașului în mai puţin de o oră pe jos sau 15 
minute cu bicicleta. Orașul Simeria are o lungime de 6 km pe axa est-vest şi 4 km pe axa nord-sud. 
Totuși dotările cele mai importante şi zonele de locuire cu cea mai mare densitate se înscriu într-un 
perimetru de 3 x 3.5 km. 

Figura 62. Infrastructura velo existentă și relația ei cu principalele zone de interes 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Simeria (2018) 

În prezent, în orașul Simeria nu există infrastructura dedicată pentru bicicliști. Cu toate 
acestea, la nivelul orașului se înregistrează o cotă modală a bicicliștilor de 16%, un procent 
considerabil pentru suprafața zonei studiate. Pentru a putea crea o rețea eficientă pentru deplasările 
velo, PMUD a studiat o serie de tronsoane, din punct devedere al permisivitățiibicicliștilor. Au fost 
luați înconsiderare următorii indicatori: dimensiunea profilului stradal, expunerea faţă de traficul 
auto, viteza de deplasare a autovehiculelor, ambianța, starea infrastructurii rutiere. Viitoarele trasee 
velo se vor concentra, conform PMUD, pe un circuit ce va conecta zonele rezidențiale cu zona 
centrală și zonele industriale. Zonele permisive, sunt zone cu cele mai mari șanse de amenajare ale 
tronsoanelor, zonele cu permisivitate cu condiționări implică anumite proceduri de reabilitarea sau 
reconfigurare a zonelor de interes,iar zonele nepermisive sunt reprezentate de zone cu un profil 
stradal insuficient pentru dezvoltarea unei infrastructuri pentru biciclete. 
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Problemele identificate de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă se referă la lipsa 
infrastructurii pentru biciclete (81% din respondenții la întrebarea privind problemele bicicliștilor), 
conflicte între bicicliști și conducătorii auto (52% din respondenții la întrebarea privind problemele 
bicicliștilor), lipsa dotărilor cu rasteluri pentru biciclete (3% din respondenții la întrebarea privind 
problemele bicicliștilor). 

Viziunea asupra mobilității se raportează la trei orizonturi de timp, evidențiind totuși și 
aspectele legate de conectivitatea orașului cu localitățile din împrejurimi și cele aparținătoare. 

Figura 63. Viziunea de dezvoltare a rețelelor de mobilitate în orașul Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Simeria (2018) 

Intervențiile propuse pentru mobilitatea pietonală și velo sunt: 

 Măsuri de promovare a beneficiilor transportului alternativ în Simeria – Etapa I 

 Modernizarea coridorului nord-sud pentru deplasări nemotorizate – Str. 1 Decembrie – 
Etapa I 

 Amplasare rasteluri și parcări de mare capacitate pentru biciclete – Etapa I 

 Reconfigurarea spaţiulu public Parc Central – Etapa I  

 Modernizarea coridorului Central-Avram Iancu - Strada Atelierelor – Etapa I 

 Reabilitarea și modernizarea coridorului est-vest pentru deplasări nemotorizate – Etapa 1 
(Șoseaua Națională) – Etapa I  

 Traseu pietonal între Liceul Anghel Saligny și Parcul Dendrologic – Etapa I  

 Amenajare spațiu pietonal și piste velo pe Strada Progresului – Etapa I  

 Creșterea accesibilității pentru persoane cu dizabilități– Etapa II  

 Reabilitarea și modernizarea coridorului est-vest deplasări nemotorizate și transport public – 
Etapa 2 (ȘoseauaNațională) - Etapa II 

 Amenajare spații publice și pietonale Strada Biscaria– Etapa II 

 Amenajarea piste velo pe tronson Decebal, Preot Nistor Socaciu – Etapa II  
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 Dezvoltare rute cicloturistice pentru promovarea obiectivelor locale – Etapa II 

 Crearea unor coridoare pietonale în zona centrală – Etapa II 

 Realizarea unor pasaje/pasarele pietonale peste liniile CFR – Etapa II 

 Reconfigurarea spațiului verde Parcul Tineretului – Etapa II 

 Măsuri de creștere a siguranței pietonilor – Etapa II  

 Extinderea și amenajarea traseelor velo și pietonale identificate – Etapa III 

 Amenajare spații pietonale și piste de biciclete pe StradaTraian – Etapa III 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete între localitățileaparținătoare și orașul Simeria. 

În continuare sunt prezentate o serie de măsuri aplicabile mobilității nemotorizate în 
general, în întregul oraș, configurate în funcție de zona unde sunt implementate. 

Pentru Străzile de Legătură (Categoria a II-a) 

Străzile de legătură preiau traficul de pe străzile colectoare. Acestea pot conține benzi de 
acostament pentru staționare sau parcare. Numărul benzilor, în momentul actual, este de patru 
(două pe fiecare sens de mers). Încadrarea străzilor de legătură este în Categoria a II-a, conform 
Ordinului nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 
realizarea străzilor în localităţile urbane. 

Aceste tipuri de străzi conțin cel puțin următoarele elemente: 

 Pomi amplasați pe marginea străzii, cu rol de a calma traficul și de a crește calitatea vieții, 
schimbând dimensiunea și scara spațiului (Ghidul de reabilitare a spațiilor publice urbane17); 

 Delimitarea unei zone de parcaj de-a lungul unei benzi de circulație, realizată nu doar prin 
marcaje rutiere, ci prin extinderea trotuarului înspre stradă și prin păstrarea unei linii curate 
de marcaj, din punct de vedere geometric. 

Pentru Străzile Colectoare (Categoria a III-a) 

Străzile Colectoare sunt cele mai întâlnite și locuite/construite străzi. Majoritatea au două 
benzi de circulație (o bandă pe fiecare sens). Unele din aceste străzi au acostament, pe o parte sau 
pe ambele părți, pavat parțial sau total, continuu sau întrerupt în lungul străzii. Încadrarea străzilor 
colectoare este în Categoria a III-a, conform Ordinului nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane. 

Aceste tipuri de străzi conțin cel puțin următoarele elemente: 

 Pomi amplasați pe marginea străzii, cu rol de a calma traficul și de a crește calitatea vieții, 
schimbând dimensiunea și scara spațiului (Ghidul de reabilitare a spațiilor publice urbane18); 

 Delimitarea unei zone de parcaj de-a lungul unei benzi de circulație, realizată nu doar prin 
marcaje rutiere, ci prin extinderea trotuarului înspre stradă și prin păstrarea unei linii curate 
de marcaj, din punct de vedere geometric; 

 În situații cu spațiu limitat, unde există o singură bandă de circulație, trebuie create zone de 
întoarcere. Acestea pot fi situate în intersecții sau în dreptul accesului auto pe proprietăți 
private, acolo unde pot exista lărgiri; 

 O lățime de 1.75 m – lățimea pentru pista de bicicliști, când se află de-a lungul unei zone cu 
parcare laterală; 

 Este necesară asigurarea a doar 6.00 m (2 x 3.00 m) – străzile cu dublu sens, pentru volum 
ridicat de trafic. Rămâne, astfel, spațiu suplimentar pentru suprafațele necesare deplasării 
nemotorizate și spațiilor verzi în profilul stradal. 

Pentru Străzile de Folosință Locală (Categoria a IV-a) 
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Străzile de Folosință Locală sunt străzi cu trafic foarte redus, asigură accesul la locuințe și la 
servicii curente. Aceste străzi trebuie să asigure accesul mașinii de salubritate și cea a pompierilor. 
Aceste tipuri de alei auto sunt încadrate legal ca străzi de Categoria IV-a, conform Ordinului nr. 49 
din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 
localităţile urbane. 

Aceste tipuri de străzi conțin cel puțin următoarele elemente: 

 Pomi amplasați pe marginea străzii, cu rol de a calma traficul și de a crește calitatea vieții, 
schimbând dimensiunea și scara spațiului (Ghidul de reabilitare a spațiilor publice urbane19); 

 Alternarea poziționării zonelor de parcaje contribuie la calmarea traficului, eliminând 
culoarele care sunt lungi și în linie dreaptă; 

 În situații cu spațiu limitat, unde există o singură bandă de circulație, trebuie create zone de 
întoarcere. Acestea pot fi situate în intersecții sau în dreptul accesului auto pe proprietăți 
private, acolo unde pot exista lărgiri; 

 Eliminarea marcajelor rutiere pe străzile cu trafic scăzut, unde circulația auto se realizează cu 
viteză foarte redusă, iar vehiculele împart același spațiu; 

 Este necesară asigurarea a doar 5 m (2 x 2.50 m) – străzile cu dublu sens, pentru volum de 
trafic foarte redus. Rămâne, astfel, spațiu suplimentar pentru suprafațele necesare 
deplasării nemotorizate și spațiilor verzi în profilul stradal; 

 Este necesară asigurarea a doar 4.00 m pentru carosabil și biciclete pe o stradă obișnuită cu 
sens unic. Banda pentru biciclete poate avea sens opus. Ea nu afectează traficul auto. 

Pentru intersecții și traversări 

Intersecțiile și traversările sunt zonele în care apar cele mai multe conflicte între modurile 
distincte de transport. Trecerile de pietoni presupun asigurarea unor condiții minime de siguranță în 
intersecții și în proximitatea stațiilor de transport în comun. În interiorul cartierelor, este necesară 
prioritizarea traversării pietonilor prin treceri în apropierea serviciilor esențiale sau recreative 
(farmacii, spitale, magazine alimentare, stații de transport în comun, spații verzi etc.), precum și în 
zonele mediane unde cerințele de traversare sunt semnificative. 

Elementele fundamentale ale unor traversări sigure presupun utilizarea elementelor 
verticale pentru a delimita extensiile de bordură sau refugiile mediane, scurtarea distanței de trecere 
și reducerea vitezei prin redistribuirea sau îngustarea benzilor destinate vehiculelor și aplicarea 
marcajelor sau impedimentelor constructive pentru a delimita spațiul pietonal și pentru a spori 
vizibilitatea de trecere. 

Elementele fundamentale ale unor traversări sigure presupun utilizarea elementelor 
verticale pentru a delimita extensiile de bordură sau refugiile mediane, scurtarea distanței de trecere 
și reducerea vitezei prin redistribuirea sau îngustarea benzilor destinate vehiculelor și aplicarea 
marcajelor sau impedimentelor constructive pentru a delimita spațiul pietonal și pentru a spori 
vizibilitatea de trecere: 

 În intersecțiile între străzi de categorii diferite se propune îngustarea carosabilului (de la 4 la 
două benzi)pentru a permite continuitatea rețelei pietonale și realizarea racordurilor între 
cota trotuarelor și cea a carosabilului. 
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Figura 64. Traversări în intersecții – Propunere de diminuare a lățimii suprafeței carosabile 

 

Sursa: NACTO Urban Street Design Guide 

 Delimitarea unei zone de parcaj de-a lungul unei benzi de circulație, realizată nu doar prin 
marcaje rutiere, ci prin extinderea trotuarului înspre stradă și prin păstrarea unei linii curate 
de marcaj, din punct de vedere geometric – aceasta poate deveni punctul de traversare 
lesnicioasă. În zonele cu traversări mediane se impune realizarea unor amenajări pentru 
ridicarea cotei carosabilului la cea a trotuarului, pentru a obliga autoturismele să 
încetinească și a prioritiza mobilitatea pietonală. Este esențială amplasarea unei insule 
intermediare, de lățime suficientă pentru a permite staționarea temporară a unei persoane 
adiacente unei biciclete. 

Figura 65. Traversări mediane – Propunere de ridicare a cotei carosabiluluila cea a trotuarului 

 

Sursa: NACTO Urban Street Design Guide 

 La intersecția între străzi de categorii diferite, cu precădere între străzi de categoriile II-III, 
respectiv III-IV, se propune realizarea unei elevații a carosabilului la nivelul trotuarului, 
permițând continuitatea pistelor de biciclete, a marcajelor tactile pentru persoanele cu 



57 

dizabilități și extinzând zona de asigurare din partea șoferului automobilului care urmează să 
vireze. 

Figura 66. Traversări la intersecția între străzi principale și străzi secundare 

 

Legendă: 1 - lățime de asigurare și virare, 2 – continuitatea pistei de bicicletă, 3 – ridicarea cotei carosabilului 
până la cea a trotuarului, 4 – elemente de semnalizare pentru persoane cu deficiențe de vizibilitate, 5 – 
extinderea trotuarului în carosabil și propunerea unei zone mai largi destinate siguranței pietonilor 

Sursa: NACTO Urban Street Design Guide 

Piețele publice sunt eminamente pietonale, cu posibilitatea accesului bicicletelor 
(diferențiere între deplasarea în viteză și cea lentă a acestora din urmă). O piață este, de asemenea, 
definită de calitatea limitelor ei, de felul încare arată clădirile din jur și de cât de mult este construit 
între aceste limite (în raport cu cât este de deschisă). Piețele tradiționale ale zonelor istorice și 
compacte ale unui oraș, definite de clădirile carele înconjoară, sunt, de obicei, printre spațiile publice 
de cea mai înaltă calitate. Piețele care sunt traversate de un drum aglomerat suferă din punctul de 
vedere al felului în care sunt percepute și din cel al calității. Calitatea unei piețe este, de asemenea, 
dependentă de proporțiile ei (de exemplu raportul suprafeței și al înălțimii clădirilor din jur). Nu ar 
trebui să existe bariere în calea mișcării naturale a pietonilor. Structurile de dimensiuni reduse și 
copacii pot crea o tranziție plăcută de la nivelul străzilor până la înălțimile clădirilor din jur. 

Tabel 6.  Măsuri propuse în funcție de tipul de spațiu public 

 Ideograme Măsuri II III IV IT PP 

1 

 

Pomii amplasați pe marginea străzii au rolul 
de a calma traficul și de a crește calitatea 
vieții, schimbând dimensiunea și scara 
spațiului. 

x x X  x 
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 Ideograme Măsuri II III IV IT PP 

2 

 

Alternarea poziționării zonelor de parcaje 
poate ajuta la calmarea traficului, eliminând 
culoarele care sunt lungi și în linie dreaptă. 

  X  x 

3 

 

Delimitarea unei zone de parcaj de-a lungul 
unei benzi de circulație, realizată nu doar 
prin marcaje rutiere, ci prin extinderea 
trotuarului înspre stradă și prin păstrarea 
unei linii curate de marcaj, din punct de 
vedere geometric. 

 x  X  

4 

 

În situații cu spațiu limitat, unde există o 
singură bandă de circulație, trebuie create 
zone de întoarcere. Acestea pot fi situate în 
intersecții sau în dreptul accesului auto pe 
proprietăți private, acolo unde pot exista 
lărgiri. 

 x X   

5 

 

Asigurarea unei lățimi de 1.75 m – lățimea 
pentru pista de bicicliști, când se află de-a 
lungul unei zone cu parcare laterală. 

 x    

6 

 

Eliminarea marcajelor rutiere pe străzile cu 
trafic scăzut, unde circulația auto se 
realizează cu viteză foarte redusă, iar 
vehiculele împart același spațiu. 

  X   

7 

 

Este necesară asigurarea a doar 5 m (2 x 2.50 
m) – străzile cu dublu sens, pentru volum de 
trafic foarte redus. Rămâne, astfel, spațiu 
suplimentar pentru suprafațele necesare 
deplasării nemotorizate și spațiilor verzi în 
profilul stradal. 

  X   

8 

 

Este necesară asigurarea a doar 6.00 m (2 x 
3.00 m) – străzile cu dublu sens, pentru 
volum ridicat de trafic. Rămâne, astfel, spațiu 
suplimentar pentru suprafațele necesare 
deplasării nemotorizate și spațiilor verzi în 
profilul stradal. 

 x    
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 Ideograme Măsuri II III IV IT PP 

9 

 

Este necesară asigurarea a doar 4.00 m 
pentru carosabil și biciclete pe o stradă 
obișnuită cu sens unic. Banda pentru 
biciclete poate avea sens opus. Ea nu 
afectează traficul auto. 

  X   

10 

 

Pentru trotuare trebuie alocat spațiu fiecărui 
element fizic ce poate perturba fluxul 
pietonal. Pentru semnele de circulație este 
nevoie de un spațiu tampon de 0,5 / 1 m. 

x x X   

11 

 

Pentru a separa trotuarul de un spațiu verde, 
trebuie alocată o bandă de cel puțin 2 m 
zonei plantate, pentru ca aceasta să permită 
dezvoltarea unei vegetații consistente. 

x x X   

12 

 

O dimensiune a trotuarului pentru un flux 
mediu de oameni se încadrează între 3 și 4 
m. 

x x X   

13 

 

În cazul în care pe trotuar au loc activități 
diverse (cafenele, fluxuri piet-onale, spațiu 
verde), acesta trebuie să aibă o lățime între 5 
și 10 m. 

x x X   

14 

 

Dacă un trotuar este bordat de parcări, este 
necesară realizarea unor spații intercalate 
mai ample, pentru a fragmenta limita creată 
de mașinile parcate. 

x x X   

15 

 

În parcurgerea spațiului public este necesară 
instalarea mobilierului urban ce activează 
fațadele prin încurajarea unor popasuri 
spontane. 

x x X   

16 

 

Pentru a îmbunătăți calitatea spațiului public 
se recomandă renunțarea la orice tip de 
întreruperi ale căilor de trafic pietonal. 

x x X   
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 Ideograme Măsuri II III IV IT PP 

17 

 

Zonele de relaxare și terasele situate de-a 
lungul unui traseu pietonal trebuie să țină 
cont și de necesarul de spațiu pentru 
persoanele cu dizabilități locomotorii. Totuși, 
delimitările nu trebuie să interfereze cu 
circulația pietonilor. 

x x X   

18 

 

Trecerile în cazul străzilor cu trafic redus pot 
fi diminuate dacă o parte a carosabilului este 
ridicată la cota trotuarului. 

x x X X  

19 

 

Extinderea trotuarelor în intersecții poate 
avea consecințe pozitive asupra deplasărilor 
pietonale. 

x x X   

20 

 

Străzile de tip „sharedspace” și razele mici de 
curbură contribuie la buna funcționare a 
unui spațiu public. 

  X X  

21 

 

Pentru străzile cu trafic ridicat sunt necesare 
măsuri suplimentare de protecție pentru 
bicicliști. Acestea pot fi implementate prin 
marcaje rutiere suplimentare. 

x x  X  

Legendă: II – stradă categoria II; III – stradă categoria III; IV – stradă categoria IV; IT – intersecții, traversări; PP 
– piețe publice 

Sursă: Ghidul de reabilitare a spațiilor publice urbane 

Calitatea spațiului public nu implică și nu vizează strict calitatea vieții și calitatea experienței 
pietonului în parcurgerea acelui spațiu, ci aduce cu sine dezvoltarea multilaterală a localității. Prin 
deschiderea fronturilor spre spațiul public și prin îmbunătățirea și accesibilizarea spațiului de tip 
buffer între serviciile comerciale sau de alte tipuri și spațiul public, se încurajează puternic și se 
facilitează acest schimb economic între cetățean, potențial utilizator al serviciilor și cei ce le oferă. În 
acest mod, se încurajează și se susțin inițiativele economice locale, antreprenorii mici și inițiativele 
noi. 

În Ghidul de reabilitare al spațiilor publice urbane20 s-au identificat priorități la nivelul a 5 
puncte cheie în dezvoltarea orașelor: oraș prosper ce visează aspectul economic, societatea civilă ce 
vizează calitatea vieții, oraș autentic ce vizează identitatea și specificul local, coeziunea socială ce 
vizează aspectul comunității și protecția cetățeanului și orașul estetic ce vizează rolul oricărui oraș de 
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landmark la nivel național, de a-și proteja și investi în buna funcționare după principii și norme 
actuale. 

Spațiile publice au marele avantaj de a juca un rol în fiecare dintre aceste direcții de 
prioritate, având multiple roluri, de la bine-cunoscutul rol tehnic, la cel politic, ideologic, umanist, 
cultural, social și economic. 

Printr-un spațiu public de înaltă calitate, care funcționează din punct de vedere structural, 
dar și simbolic și cultural, care pune accentul pe protecția și valorificarea cetățeanului, care aduce un 
plus de valoare vieții comunității și care se bazează pe principii de incluziune și accesibilitate și 
transparență, se contribuie substanțial la încrederea cetățenilor în autorități, construirea unui 
discurs liber și inovativ, se creează un mediu propice afacerilor și inițiativelor antreprenoriale, se 
asigură un grad al sentimentului de siguranță pentru toate comunitățile, indiferent de situația lor 
economică sau ereditară, ceea ce încurajează implicarea activă în viața politică și economică a urbei. 

Simeria este o situație particulară prin modul de dispunere a țesutului urban în teritoriu. Din 
punct de vedere geografic, orașul se află pe un teren suficient de plat încât perspectiva și capătul de 
perspectivă să joace un rol important în experiența parcurgerii spațiului. În același timp, lipsa unor 
diferențe majore de nivel încurajează mobilitatea nemotorizată, lucru ce reiese chiar și din discuțiile 
cu cetățenii. Aceștia au declarat într-o proporție semnificativă că utilizează bicicleta și aleg să se 
deplaseze pe jos chiar dacă au identificat și problemele prezente la nivelul rețelei de mobilitate 
pietonală. Interesul și deschiderea acordate de către comunitate pentru utilizarea acestui tip de 
mobilitate și interesul lor pentru spațiul public sunt elemente favorabile viitoarelor politici și proiecte 
de reabilitare a spațiului public. 

Spațiul public poate juca un rol important și în crearea legăturilor necesare din punct de 
vedere social și cultural pentru Simeria. O limită puternică este calea ferată care traversează orașul și 
îl delimitează puternic în zona de sud-est și cea de nord-vest. Această limită este ulterior dublată de 
DN7, Șoseaua Națională, o șosea puternic circulată. Este nevoie, așadar, de crearea unor conexiuni 
stabile și calitative care să penetreze limitele create de căile de circulație existente, în mod special 
având în vedere direcțiile de expansiune ale localității. 

Prin crearea unei rețele de spații publice dispersate și conectate în țesutul localității, 
urmărind zonele de dezvoltare urbană, se asigură și o bună distribuție a serviciilor, evitarea creării 
zonelor izolate și susceptibile unui proces alert de degradare socială și a fondului construit. 
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TRANSPORTUL ÎN COMUN 

 Pentru ca cetățenii să fie încurajați să folosească moduri de transport durabil, este necesară 
implementarea unei rețele de transport public eficientă. În ultimii ani, orașele europene au pus în 
aplicare o serie de inițiative pentru a crește calitatea transportului public și frecvența utilizării 
acestuia, însă până în prezent nu s-a înregistrat nicio reducere semnificativă a utilizării 
autoturismelor personale. Unii indicatori de calitate a aerului au cunoscut o ușoară îmbunătățire, 
însă emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier au continuat să crească în mod 
constant și numeroase orașe depășesc în continuare pragurile de siguranță ale UE privind poluarea. 

 În România, transportul urban se realizează cu prioritate cu autoturismul (44%), utilizarea 
mașinii personale tinzând să crească pe măsura creșterii dimensiunii urbane, conform unui studiu 
realizat de Banca Mondială21.Costurile pentru o rețea de transport public eficientă pot fi 
substanțiale, având în vedere că pe lângă costurile de infrastructură și material rulant, pentru care 
UE poate oferi sprijin financiar, există costuri mari operaționale și de întreținere, acoperite cu greu 
de orașe. Acesta este unul dintre motivele pentru care numeroase orașe mai mici din România nu 
dispun de transport public.Tarifele percepute pentru călătorii acoperă doar o parte dintre aceste 
costuri. În unele cazuri, frauda în ce privește achitarea costului călătoriei poate reprezenta un 
procent mare din veniturile estimate. În majoritatea localităților din România, transportul în comun 
tinde să includă autobuze, microbuze, troleibuze și tramvaie operate de primărie sau de un 
concesionar privat, capitala fiind singurul oraș din România care dispune și de o rețea de metrou. 
Printre dificultățile cu care se confruntă sistemele de transport se numără scăderea considerabilă a 
numărului de pasageri. Persoanele tinere tind să utilizeze mai mult autoturismul personal în 
comparație cu vârstnicii. Gradul cel mai ridicat de utilizare a autoturismului s-a înregistrat în rândul 
populației între 25 și 44 ani (58%). După 65 de ani, este preferat transportul în comun (43%) și 
mersul pe jos (30%). 

Figura 67. Mijloacele de transport cele mai utilizate în România 

Sursa: Banca Mondială, Barometru urban. Calitatea vieții în orașele din România, 2020: 
https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 

 Transportul în comun este utilizat cel mai frecvent în reședințele de județ și zonele urbane 
funcționale ale acestora, cele mai ridicate niveluri de utilizare a transportului în comun într-o 
localitate ridicându-se la 48% din populația localității respective. În ce privește zonele urbane 
funcționale, transportul metropolitan este încurajat și poate reprezenta o opțiune foarte bună în 
special pentru navetiști. 

 Cu excepția capitalei, nivelul de satisfacție față de transportul urban tinde să crească odată cu 
dimensiunea urbană, de la 36% mulțumire în orașele sub 5.000 locuitori, la 74% mulțumire în orașele 
între 300.000 - 500.000 locuitori. Simeria se aliniază acestei tendințe, iar satisfacția locuitorilor în 
legătură cu transportul urban în Simeria este extrem de scăzută. 

Simeria nu deține un sistem de transport public, transportul în comun fiind deservit de operatori la 
nivel județean și al conurbației Corvinia (Deva-Simeria-Hunedoara-Călan).  

 

                                                           
21Banca Mondială, Barometrul urban. Calitatea vieții în orașele din România, 2020 
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Figura 68. Transportul motorizat în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

  Dintre cei 50,4% de cetățeni care folosesc transportul motorizat, doar 28% utilizează 
transportul în comun, restul de 72% transportându-se cu autoturismul privat. 

  În ce privește satisfacțiacu privire laserviciile de transportul public, doar 2% dintre locuitorii 
Simeriei se declară foarte mulțumiți de acest mijloc de transport. Satisfacția generală în Simeria este 
de doar 28%, în timp ce 53% dintre simerieni se declară nemulțumiți cu privire la transportul public.  

Figura 69. Satisfacția populației față de transportul public în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Barometrul pentru Calitatea Vieții: https://citadini.ro/barometru-urban-
2020/ 

  Simeria se află în topul negativ al orașelor în ce privește gradul de mulțumire referitor la 
transportul public, situându-se pe locul 35 din cele 41 de orașe intervievate. Platforma Autogari.ro 
include o situație la zi a curselor operate de transportatoriiprivați din Simeria. Lista plecărilor poate fi 
consultată aici: https://www.autogari.ro/Simeria/Plecari. 
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  Cele mai frecvente curse din Simeria sunt către Deva, Orăștie, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Arad, 
Budapesta și Viena. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria recomandă dezvoltarea unui 
sistem regional integrat de transport public în comun. 

Figura 70. Satisfacția cetățenilor cu privire la transportul în comun (autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou) 

Sursa: Banca Mondială, Barometru urban. Calitatea vieții în orașele din România, 2020: 
https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 

  Pentru a preîntâmpina tendința actuală de creștere a utilizării autoturismului privat și, în 
consecință, o congestie a traficului și un nivel de poluare augmentate, este necesar ca România să 
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promoveze și să încurajeze cât mai mult modalitățile de transport durabil, precum mersul pe jos și 
utilizarea pistelor de biciclete. Simeria, fiind un oraș din al cărui centru se ajunge pe jos în oricare alt 
punct din oraș într-un interval de timp mai mic de 15 minute ar beneficia enorm de o infrastructură 
eficientă pentru transportul nemotorizat. 

Figura de mai jos evidențiază accesibilitatea pietonală ale celor 4 stații de transport public 
existente în oraș. Se poate observa că provocările mai mari apar în comunele aparținătoare orașului 
Simeria. 

Figura 71. Accesibilitate stații transport public Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României, prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane-
harti/ 

Suprapunerea razelor de 400 de metri aferente instituțiilor educaționale prezintă o situație 
caracteristică: zona centrală are asigurată o accesibilitate ridicată la școli și grădinițe. În schimb, 
legătura cu Colegiul Tehnic Anghel Saligny este realizată doar prin traversarea DN7. În cazul Școlii nr. 
2, accesibilitatea este verificată și prin prisma conexiunii cu stația CF Simeria și posibilitatea 
traversării căii ferate prin pasarelă. Figura de mai jos evidențiază accesibilitatea la școlile din Simeria 
și la liceu. 

https://citadini.ro/baza-de-date-urbane-harti/
https://citadini.ro/baza-de-date-urbane-harti/
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Figura 72. Accesibilitatea la infrastructura educațională 

 

Sursa: Prelucrare date 
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Primii 10 angajatori din Simeria sunt REVA SA, MARMOSIM SA, TITAN99 SRL, INSTANT 
INTERNATIONAL SRL, DEGO SYSTEM SRL, C & M DATECOM SRL, MARMO GRANIT SIM SRL, GEOLOGIC 
SITE SRL, SOFTLAND SRL, MULTI DINAMIC SERV SRL. Având în vedere dimensiunea relativ redusă a 
localității, accesibilitatea la 400 de metri este asigurată facil. Este relevantă mențiunea că angajatorii 
se dispun în orizontală mediană și sudică a localității, de-o parte și de cealaltă a DN7 și CF Orăștie - 
Simeria - Deva. Accesibilitatea ridicată determinată de proximitate este oferită pentru Centrul de 
afaceri Simeria al ADEH, respectiv stația CF cu același nume. Figura de mai jos evidențiază 
accesibilitatea la cei mai mari angajatori din Simeria. 

Figura 73. Accesibilitatea la cei mai mari angajatori din Simeria 

 

Sursa: Prelucrare date 
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Totodată, în Simeria există două mari platforme industriale, ambele comasate în zona estică 
a localității. Atelierele Depoului CFR pătrunzând până aproape de zona centrală a orașului, fiind o 
prelungire a zonei gării, în zona sa nordică. Poziția ansamblului atelierelor îl face fezabil pentru o 
operațiune de regenerare urbană, odată cu restrângerea activității feroviare. Având în vedere că nu 
există mijloace de transport în comun, reperul este stația de cale ferată, față de care este asigurată 
accesibilitatea la 400 de metri doar pentru ansamblul industrial al Atelierelor CFR. Figura de mai jos 
evidențiază accesibilitatea la platformele industriale din Simeria. 

Figura 74. Accesibilitate zone industriale Simeria 

 

Sursa: Prelucrare date 
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În urma sondajului realizat de Banca Mondială cu privire la calitatea vieții, a reieșit că 23% 
din locuitorii Simeriei folosesc zilnic mijloacele de transport în comun. 

Figura 75. Utilizarea într-o zi obișnuită a transportului în comun (autobuze, tramvaie, troleibuze, metrou) 

R= reședință, M= municipiu altul decât reședință, O=orașe, altele decât municipii și reședințe 

Regiuni: BI=București-Ilfov, C=Centru, M=Muntenia, NE=Nord-Est, NV= Nord-Vest, O=Oltenia, SE=Sud Est, V=Vest 

 

Sursa: Banca Mondială, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020: https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 

Gradul de mulțumire limitat al cetățenilor în ce privește serviciile de transport public fac ca 
transportul în regim de taxi să fie o alternativă la utilizarea transportului în comun. În acest sens, 
orașul Simeria înregistrează un număr de 28 de autorizațiieliberate pentru licența de taxi. 

Transportul public este întotdeaunao bună alternativă la folosirea autoturismului privat. Însă 
pentru ca sistemul de transport publicsă fie preferat în locul autoturismului personal de cât mai 
mulți oameni, este important caacesta să fie ușor accesibil, confortabil și omniprezent. Numărul 
mare de călători poate asigura oprofitabilitate înaltă a companiilor de transport public, de aceea, 
măsurile care sporesc atractivitatea sistemului de transport public vor veni cu impact pozitiv atât 
pentru creșterea economiei, cât și pentru îmbunătățirea calității vieții. Pentru orașele de dimensiuni 
mici, precum orașul Simeria, și mai ales în contextul în care Simeria se află într-o conurbație în care 
navetismul prezintă cote foarte ridicate, transportul metropolitan se poate dovedi extrem de eficient 
atât în ce privește costurile, cât și aria deservită. În acest sens, Primăria Simeria își dorește 
construcția unei autogări în zona Stadion și Gara CFR, precum poate fi observat în figura de mai jos, 
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precum și înființarea unei societăți de transport public local. Acestea ar avea un impact pozitiv 
asupra navetismului local și asupra gradului de mulțumire al cetățenilor față de transportul în 
comun. Mai mult, s-ar putea asigura mobilitate școlară pentru copiii din satele și comunele apropiate 
ex: Săulești. Conform consultărilor cu actorii locali din Simeria, este asigurat transportul școlar 
pentru copiii din satele vecine. Cu toate acestea, copii de la periferia orașului sunt nevoiți să se 
deplaseze la școală cu taxi, sau să găsească alte variante individuale de transport. 

Figura 76. Randare Autogara Simeria 

 

Sursa: Primăria Municipiului Simeria  
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TRANSPORT INTERMODAL 

Dezvoltarea nodurilor de transport intermodal pentru facilitarea transportului navetiștilor 
este deosebit de importantă pentru dezvoltarea economică a Simeriei și a orașelor din jur. Chiar 
dacă Simeria este un oraș mic, este unul dintre cele mai importante noduri feroviare ale României și 
se află de-a lungul celei mai importante autostrăzi din țară. Ca atare, Simeria are un potențial logistic 
important, iar dezvoltarea unui centru intermodal ar putea face Simeria mai atractivă pentru 
investitori. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria recomandă construcția unui centru 
intermodal în zona Șoseaua Națională - Zona Bosch. Harta de mai jos prezintă, de asemenea, posibile 
puncte intermodale în Simeria. 

Figura 77. Posibile puncte intermodale în Simeria (marcate cu albastru) 

 

Sursa: Google Maps 

În ceea ce privește transportul persoanelor, există mai multe puncte pentru oprirea 
autobuzelor în Simeria – trei dintre ele aflându-se în proximitatea Gării Simeria. Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă recomandă dezvoltarea și dotarea unei autobaze pentru operatorii de transport în 
zona Gării. 

Figura 78. Autogările din Simeria 

 

Sursa: Autogari.ro 
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Suprafața relativ mică a Simeriei și lipsa transportului în comun poate constitui un mare 
avantaj pentru crearea de puncte intermodale de tipul Park &Ride la intrările în municipiu, unde 
navetiștii să își parcheze mașinile și să folosească bicicleta ca mijloc de transport în interiorul 
orașului, sau unde aceștia să ajungă cu trenul sau cu autobuzul și de acolo să folosească bicicleta. 
Promovarea măsurilor de carsharing la nivelul zonei urbane funcționale Deva - Hunedoara- Simeria - 
Călan ar putea eficientiza, de asemenea, transportul intermodal. 
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SIGURANȚA ÎN TRAFIC 

România trebuie să implementeze măsuri rapide pentru a spori siguranța în trafic, având în 
vedere că situația este extrem de alarmantă, România situându-se pe primul loc în UE în ce privește 
numărul deceselor în trafic. 

Densitatea căilor rutiere din România este de 26% din media UE, chiar dacă investițiile per 
km de drum în țara noastră sunt printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Performanța 
drumurilor este una scăzută, iar acest lucru contribuie enorm la producerea de accidente rutiere, 
numărul deceselor în urma accidentelor rutiere care au loc în România fiind cel mai ridicat din UE 
(9,6% în 2018 la nivel național, comparat cu 5,2%, media EU27).  

Figura 79. Procentul deceselor cauzate de accidente rutiere în România și UE 

 

Sursa: Eurostat, DG MOVE, pe baza datelor CARE (baza de date UE pentru accidentele rutiere) 

România este pe primul loc în UE la numărul de decese rezultate din accidente în rândul 
bicicliștilor, de asemenea,înregistrând un procent de 9 fatalități la milionul de locuitori. 

Figura 80. Numărul de decese în rândul bicicliștilor la 1 mil. de locuitori în UE 

Sursa: Eurostat 

4,3  

9,3  

7,8  7,8  
7,1  7,0  

5,8  
5,4  5,4  5,3  5,0  5,0  4,8  4,7  4,6  4,6  

3,9  3,8  3,6  
3,0  

2,6  2,4  2,3  2,3  2,1  2,1  
1,7  1,5  1,2  1,2  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

U
E-

2
7

R
o

m
ân

ia

Li
tu

an
ia

B
el

gi
a

O
la

n
d

a

U
n

ga
ri

a

P
o

lo
n

ia

G
e

rm
an

ia

C
ro

aț
ia

 

C
eh

ia

Lu
xe

m
b

o
u

rg

Sl
o

va
ci

a

D
an

e
m

ar
ca

La
tv

ia

A
u

st
ri

a

El
ve

ți
a 

Sl
o

ve
n

ia

Fi
n

la
n

d
a

It
al

ia

B
u

lg
ar

ia

Fr
an

ța
 

P
o

rt
u

ga
lia

Es
to

n
ia

Su
ed

ia

M
al

ta

Ir
la

n
d

a

N
o

rv
eg

ia

R
eg

at
u

l U
n

it

Sp
an

ia

C
ip

ru



74 

Creșterea siguranței este un element cheie în încurajarea deplasărilor pietonale. O parte 
însemnată a persoanelor care merg pe jos sunt copiii școlari și oamenii în vârstă, ambele grupuri 
situându-se în categorii vulnerabile. România are cea mai mare rată a fatalităților pietonilor din UE 
cu 35 de decese la 1 mil. de locuitori în 2018. 

Figura 81. Numărul de pietoni decedați la 1 mil. de locuitori în UE 

 

Sursa: Eurostat 

Figura de mai jos prezintă numărul de accidente produse în incinta urbanului în orașul 
Simeria în perioada 2009-2019. 

Figura 82. Număr accidente pe drumurile publice din incinta urbanului în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României: Prelucrare date indicatori: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

În ceea ce privește decesele survenite din accidentele rutiere din Simeria din 2015, 
exceptând anul 2017 când o persoană a decedat în urma unui accident rutier, nu au mai fost 
raportate decese din accidente rutiere pe raza orașului Simeria. 
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Figura 83. Număr decese accidente pe drumurile publice din incinta urbanului în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României: Prelucrare date indicatori: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

 

Figura 84. Decese cauzate de accidente de transport la 100.000 locuitori în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României: Prelucrare date indicatori: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Deși în 2019 s-a înregistrat o scădere a numărului de accidente și trendul general pe ultimii 
10 ani este încă unul descrescător, numărul de accidente a fluctuat drastic din 2015 până în 2019. 
Alți indicatori importanți din punct de vedere al siguranței rutiere pentru Simeria în anul 2019 au 
fost: 

 0,00% - Rata mortalității în accidente rutiere – această rată se calculează între numărul de 
persoane care și-au pierdut viața în urma accidentelor rutiere, raportat la numărul total de 
persoane implicate în accidente rutiere. În anul 2019 nu s-a înregistrat niciun deces în urma 
accidentelor rutiere.  

 0,29% - Rata gravă a accidentelor rutiere – această rată se calculează între numărul de 
persoane implicate în accidente rutiere care suferă răni grave, raportat la numărul total de 
persoane implicate în accidente rutiere. 
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 1,02% - Rata ușoară a accidentelor rutiere– această rată se calculează între numărul de 
persoane implicate în accidente rutiere care suferă răni ușoare, raportat la numărul total de 
persoane implicate în accidente rutiere. 

 1,02 accidente rutiere la 1000 locuitori 

Figura 85. Lungime străzi urbane, lungimea rețelei de iluminat stradal și lungime trotuare în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României: Prelucrare date indicatori: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria sunt identificate o serie de probleme care 
afectează într-un mod negativ siguranța pietonilor și a șoferilor.  

Tabel 7. Probleme și soluții legate de siguranța pietonilor în orașul Simeria 

Probleme identificate Soluții propuse 

Echipareanecorespunzătoarea 
străzilor 

Realizarea de marcaje și instalarea de 
indicatoare 

Trotuare neprotejate de traficul auto 
Instalarea de obiecte cu rol de protecție a 

pietonilor față de traficul auto 
Lipsa uneiinfrastructuri pentru 
biciclete protejate de traficul auto 

Realizareade piste debiciclete protejate și 
separate de traficul auto și de traficul greu 

Timpi reduși alocați traversării străzii 
de către pietoni 

Realizarea unui sistem de management al 
traficului care să asigure traversarea în 

siguranță a străzilor 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 

  

38 

55,36 

38,8 

Lungime străzi urbane, rețea iluminat stradal și 
trotuare în Simeria  

Lungime străzi urbane

Lungimea rețelei de iluminat 
stradal 

Lungime trotuare

https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
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TRANSPORTUL DE MĂRFURI 

În ceea ce privește transportul de mărfuri și facilitarea activității economice, căile rutiere 
românești au câștigat constant teren în fața transportului feroviar. De 3 până la 4 ori mai mulți 
pasageri/km și tone/km (de marfă) se realizează pe cale rutieră în dauna celei feroviare, iar 47,24% 
dintre veniturile firmelor din România sunt generate de o deplasare de 60 de minute cu mașina pe 
coridorul de autostradă A122. Dezvoltarea căilor rutiere, în comparație cu cele feroviare, a fost 
susținută de un mediu politic favorabil, astfel încât, pentru fiecare leu investit în rețeaua feroviară a 
României, aproape 17 lei au fost investiți în rețeaua sa rutieră. Investițiile în infrastructura feroviară 
sunt cele mai scăzute din UE și, prin urmare, limitările de viteză și infrastructura deteriorată 
descurajează o prezență mai mare a operatoriilor internaționali de marfă și reduc calitatea serviciilor 
oferite pasagerilor. 

Figura 86. Cota modală a transportului de mărfuri în România 

Sursa: Prelucrare date Eurostat 

Orașul Simeria are o poziție unică în România, fiind un important nod rutier și feroviar pe 
ruta care duce spre vestul Europei. Simeria este traversată de Autostrada A1 și de Drumul European 
E79, două căi rutiere vitale pentru economia României. Din acest motiv, traficul din Simeria este 
destul de intens, fiind tranzitat de foarte multe mașini și camioane. Pe raza orașului Simeria, 
principalul mod de transport al mărfurilor este cel rutier, cu vehicule comerciale de peste 3,5 tone.  
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Figura 87. Reprezentarea polilor de trafic greu în Simeria 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 

Lipsa unor variante ocolitoare care să preia din traficul de pe drumul E79 pe direcția Deva-
Orăștie duce la un număr din ce în ce mai mare de camioane care traversează Simeria. Traficul greu 
aglomerează zona centrală, crește nivelul de zgomot și nivelul poluării din oraș. 

Figura 88. Fluxul de trafic greu în Simeria pe E79 

 

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 

Traficul greu are un impact negativ asupra calității vieții dintr-un oraș, 19% dintre locuitorii 
Simeriei considerând acest aspect problema principală a orașului23.Transportul logistic urban este un 
alt factor care îngreunează traficul în oraș din cauza străzilor înguste din apropierea centrelor 
comerciale din zona centrală. 

                                                           
23

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 
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Conform PMUD24, problemele asociate desfășurării transportului de marfă sunt: 

 Conflicte între fluxurile de mărfuri și  deplasările cu autoturismul: există zone ale rețelei 
unde toate aceste categorii ale cererii se suprapun peste o tramă stradală insuficientă din 
punctul de vedere al asigurării gabaritelor și capacităților de circulație necesare. 

 Există  un  risc  semnificativ  de  apariție  a  accidentelor  ce  implică  pietonii  și  bicicliștii,  
datorită interferenței acestor categorii ale mobilității cu fluxurile de trafic de traversare. Din 
punct de vedere statistic, există o incidență crescută a accidentelor fatale cu bicicliști, 
provocate datorită unghiurilor moarte ale camioanelor. 

 Afectarea  factorilor  de  mediu,  prin  nivelul  ridicat  de  emisii  pulberi și  gaze  cu  efect  de  
seră, datorate traficului greu care tranzitează zona periurbană. 

 Impact negativ asupra calitățiivieții în orașul Simeria si asupra calității mediului urban, prin 
tranzitarea zonei aflate  în  proximitatea  axei  centrale  a  orașului  (circa  500  metri  
distanță),  dar  și  zone de locuințe/reședințe și prin proximitatea unor instituții publice de 
interes local și județean, de către traficul greu. 

Figura 89.Centrele comerciale din centrul orașului Simeria 

 

Sursa: Google Maps 

Una dintre propunerile venite de la consilierii locali ai Primărieia fost realizarea, pe lângă 
calea ferată,a unui drum care ar face legătura între sensul giratoriu de la Simeria Veche și strada 
Atelierelor. Această variantă de ocolire ar fi benefică pentru mașinile de mare tonaj care 
aprovizionează Penny, Profi, Artima sau parcul de afaceri. Astfel mașinile nu ar mai fi nevoite să 
treacă podul peste calea ferată, pod care necesită reparații capitale.  

Simeria este un important nod feroviar, însă nu deține un terminal de marfă multimodal.În 
urma consultărilor cu Primăria Simeria, a fost exprimată intenția de realizare a unui terminal 
intermodal pentru mărfuri, adiacent liniei de cale ferată și autostrăzii, care să asigure o mai bună 
deschidere a Simeriei spre Europa. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Simeria, elaborat în 
2017,de asemenea recomandă crearea unui terminal intermodal pe E79, proiect care ar reduce 
considerabil traficul rutier de marfă în zonă. 

Numărul de trenuri de marfă care au tranzitat stația CF Simeria  a fost de 37.614 în anul 
2019, cu 21,2% mai multe decât în 2018, dar cu 26,6% mai puține decât în 2017. Trendul pe 
intervalul 2015-2019 este unul descrescător.  

                                                           
24

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria, 2018 
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Figura 90. Numărul trenurilor de marfă care au tranzitat stația CF Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare date indicatori: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Figura de mai jos evidențiază terminalele feroviare de marfă din România. Simeria ar putea 
deveni nod feroviar important și pentru transportul de marfă, în special prin modernizarea căii ferate 
care conectează Simeria de Craiova și care poate deveni o rută importantă pentru transportul 
feroviar de marfă. 

Figura 91.Terminale de marfă feroviare din România 

 

Sursa: Căile Ferate Române (www.cfr.ro) 

Dezvoltarea rețelelor TEN-T feroviare, prin care s-ar crește viteza de deplasare a trenurilor 
de marfă de la 43 km/h la 120 km/h, ar reduce considerabil traficul rutier. Pentru a spori eficiența 
economică, precum și pentru reducerea poluării, sunt necesare intervenții mai aplicate în ce privește 
transportul feroviar de marfă, precum șitransportul de marfă pe canalele navigabile, care ar 
contribui enorm, de asemenea, și la reducerea costurilor de transport.  

 51.078   53.619   51.315  

 29.609  
 37.614  

2015 2016 2017 2018 2019 

Numărul trenurilor de marfă care au tranzitat 
stația CF Simeria 

https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
http://www.cfr.ro/
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, RESURSE ȘI TENDINȚE 

Conectare la coridoarele majore de transport existente și propuse 

Provocări Recomandări 

 Infrastructură feroviară deficitară. 
Limite atât pentru transportul de 
călători, cât și cel de marfă. 

 Simeria se află în proximitatea Râului 
Mureș, însă deși PATJ Hunedoara are 
prevederi specifice, Master Planul 
General de Transport al României nu 
prevede navigabilitatea pe acest râu. 
 

 Modernizarea căilor ferate care trec 
prin Simeria, inclusiv pentru transportul 
feroviar de marfă. 

 Din punct de vedere turistic, 
proximitatea de Râul Mureș reprezintă 
un avantaj, iar potențialul navigabil al 
râului merită exploatat, inclusiv 
exploatarea rolului Simeriei de punct 
de intersecție între culoarul Mureșului 
și Culoarul Streiului. 

Accesibilitate rutieră 

Provocări Recomandări 

 Lipsa unei centuri ocolitoare a orașului. 
 Conexiuni rutiere ce pot fi îmbunătățite 

cu zona urbană funcțională. 
 Apar zone de congestie a traficului în 

centrul orașului Simeria și la ieșirea 
sudică pe E79. 

 Dezvoltarea unei centuri ocolitoare în 
partea de sud a orașului. 

 Modernizarea drumurilor de legătură 
cu zona urbană funcțională. 
 

Starea drumurilor 

Provocări Recomandări 

 Cele mai mari dificultăți legate de 
starea drumurilor județene sunt 
sesizabile în vecinătatea nordică a 
orașului Simeria pe DJ 700 si DJ 700A. 

 Există multe străzi care oferă o calitate 
extrem de slabă. 
 

 Dezvoltarea și implementarea unui 
program integrat de modernizare a 
drumurilor din zona urbană funcțională 

 Implementarea unui sistem de 
mentenanță predictivă a infrastructurii 
rutiere și corelarea acestuia cu o 
platformă de colectare feedback din 
partea cetățenilor. 

Parcare 

Provocări Recomandări 

 Spații limitate de parcare în comparație cu 
necesitățile actuale 

 Crearea unui număr mare de parcări informale 
care blochează spațiul pietonal și unele stații de 
transport în comun. 

 Existența extrem de limitată a parcărilor pentru 
biciclete. 

 Lipsa marcajelor care delimitează locurile de 
parcare în zonele de case care contribuie la 

 Crearea unei parcări subterane în zona centrală 
ar reduce intensitatea ocupării spațiului public 
de către automobile. 

 Continuarea procesului de înlocuire a garajelor 
din zonele rezidențiale cu parcări amenajate la 
sol. Aceste garaje ocupă prea mult spațiu și 
sunt adesea folosite pentru alte scopuri decât 
parcarea. Accentul în acest caz cade pe zonele 
cu cea mai mare cerere de locuri de parcare, și 
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parcări haotice și informale. 
 Lipsa parcărilor monitorizate cu senzori și a 

unei aplicații care să arate în timp real 
disponibilitatea și locația exactă a locurilor de 
parcare. 

 Lipsa parcărilor de tip Park&Ride la porțile 
orașului care să permită transferul rapid către 
alte metode de transport (transport public, 
biciclete, sau taxi). 

anume zonele de locuințe colective. 
 Implementarea de măsuri mai drastice pentru 

sancționarea parcărilor informale. 
 Dezvoltarea de parcări pentru biciclete și de 

garaje smart pentru biciclete. 
 Cooptarea cetățenilor în identificarea zonelor 

ce necesită intervenții 
 Parcări inteligente cel puțin pentru parcările din 

centrul orașului. 
 Crearea de parcări Park&Ride la punctele cheie 

de intrare în oraș în proximitatea stațiilor de 
transport în comun. 

Accesibilitate ferată 

Provocări Recomandări 

 Întârzieri în implementarea proiectelor 
de modernizare a căilor ferate 

 Transportul feroviar de marfă are 
nevoie de o infrastructură îmbunătățită 

 Starea precară a Gării Simeria - 
monument istoric de importanță 
națională. 

 

 Finalizarea modernizării coridoarelor 
feroviare existente în Master Planul 
General de Transport și îmbunătățirea 
infrastructurii pentru transportul 
feroviar de marfă 

 Modernizarea Gării Simeria 
 Promovarea trenului ca mijloc de 

transport în comun pentru zona urbană 
funcțională a Simeriei. 

Accesibilitate aeriană 

Provocări Recomandări 

 Accesul către aeroporturile importante 
din apropierea Simeriei se face în 
principal pe cale rutieră. 

 Îmbunătățirea infrastructurii feroviare 
ar permite un acces mai bun către 
aeroporturile din apropierea Simeriei. 

 Dezvoltarea Aerodromului Săulești – 
pentru aterizări aeronave de 
dimensiuni reduse. 

Infrastructura pentru deplasări nemotorizate 

Provocări Recomandări 

 Amploarea scăzută a sistemului 
alternativ de transport – rețea de piste 
pentru biciclete, sisteme de închiriere 
biciclete, spații partajate, trasee 
pietonale – raportat la scara orașului. 

 Lipsa unei legislații suficient de bine 
adaptate la necesitățile localităților. 

 Lipsa unei culturi și o imagine negativă 
asupra mobilității active. 

 

 Realizarea de străzi pietonale și 
extinderea celor existente în centrul 
istoric și în cartierele rezidențiale, cu 
locuințe individuale sau colective. 

 Realizarea de alei şi piste pentru 
biciclete, precum și spații special 
amenajate pentru circulație pietonală 
zilnică şi de recreere pentru conectarea 
zonei centrale cu cartierele de locuințe 
colective. 

 Prioritizarea pietonilor și a bicicliștilor 
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în intersecții și în traversările curente 
ale străzilor importante. 

 Realizarea unor suprafețe cu pavaje cu 
materiale de calitate ridicată și cu 
marcaje pentru persoane cu dizabilități. 

 Conectarea municipiului de localitățile 
din ZUF prin piste pentru bicicliști.  

Transportul în comun 

Provocări Recomandări 

 Simeria nu deține un sistem de 
transport public local. 

 Transport școlar pentru localitățile din 
ZUF Simeria. 

 Sistem de supraveghere video în stațiile 
de transport în comun și în 
autovehiculele de transport în comun 
din ZUF, dar și plata electronică a 
biletului de călătorie.  

 Integrarea eficientă a sistemului 
județean de transport în comun cu cel 
național pentru eficientizarea 
deplasărilor locale din Simeria și 
localitățile aparținătoare. Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă Simeria 
recomandă dezvoltarea unui sistem 
integrat de transport public în comun. 

Transport intermodal 

Provocări Recomandări 

 Starea precară a amenajărilor pentru 
intermodalitate în zona Gării Simeria. 

 Modernizarea punctului intermodal 
Gara Simeria. 

Siguranța în trafic 

Provocări Recomandări 

 Lipsa unui sistem de management 
integrat al traficului la nivelul întregului 
municipiu. 

 Echiparea necorespunzătoare a 
străzilor. 

 Trotuare neprotejate de traficul auto. 
 Lipsa unei infrastructuri pentru biciclete 

protejate de traficul auto. 
 Treceri de pietoni nesemnalizate 

corespunzător și slab iluminate. 
 Timpi reduși alocați traversării străzii de 

către pietoni. 
 Deplasare limitată a pietonilor pe 

trotuare din cauza mașinilor parcate 

 Implementarea unui sistem de 
management integrat al traficului, care 
ar contribui inclusiv la 
decongestionarea traficului. 

 Instalarea de mobilier stradal cu rol de 
protecție a pietonilor față de traficul 
auto. 

 Realizarea de piste de biciclete 
protejate și separate de traficul auto și 
de traficul greu. 

 Modernizarea tuturor trecerilor de 
pietoni de pe arterele principale. 

 Elaborarea de noi politici pentru o 
sancționare mai dură a mașinilor 
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neregulamentar sau a lățimii reduse a 
trotuarelor. 

parcate neregulamentar. 

Transportul de mărfuri 

Provocări Recomandări 

 Transportul feroviar de marfă nu este 
dezvoltat la potențialul maxim. 

 Traficul de camioane pe E79 care 
asigură comunicarea rutieră cu Deva și 
Hunedoara aglomerează traficul prin 
Simeria. 

 

 Transportul feroviar de marfă trebuie 
modernizat. Dezvoltarea unui terminal 
intermodal de transfer și transport 
marfă pentru trenuri și camioane. 
Realizarea unei platforme industriale în 
zona nodului complex rutier și feroviar 
din estul localității, ar avantaja Simeria 
din perspectiva transportului de marfă. 

 Crearea unei variante ocolitoare pe E79 
care să elimine traficul de camioane 
prin Simeria. 
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ANALIZA DIAGNOSTIC: CONCLUZII, PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI RECOMANDĂRI 

Provocări, tendințe și nevoi identificate Recomandări 

Conectare la coridoarele majore de transport existente și propuse 

 Infrastructură feroviară deficitară. Limite atât 
pentru transportul de călători, cât și cel de 
marfă. 

 Simeria se află în proximitatea Râului Mureș, 
însă deși PATJ Hunedoara are prevederi 
specifice, Master Planul General de Transport al 
României nu prevede navigabilitatea pe acest 
râu. 

 Modernizarea căilor ferate care trec prin 
Simeria, inclusiv pentru transportul feroviar de 
marfă. 

 Din punct de vedere turistic, proximitatea de 
Râul Mureș reprezintă un avantaj, iar potențialul 
navigabil al râului merită exploatat, inclusiv 
exploatarea rolului Simeriei de punct de 
intersecție între culoarul Mureșului și Culoarul 
Streiului. 

Accesibilitate rutieră 

 Apar zone de congestie a traficului în centrul 
orașului Simeria și la ieșirea sudică pe E79. 

 Dezvoltarea unei centuri ocolitoare în partea de 
sud a orașului. 

Starea drumurilor 

 Cele mai mari dificultăți legate de starea 
drumurilor județene sunt sesizabile în 
vecinătatea nordică a orașului Simeria pe DJ 700 
si DJ 700A. 

 Majoritatea străzilor din Simeria se află într-o 
stare de calitate intermediară. 

 55% dintre simerieni au identificat calitatea 
slabă a străzilor ca fiind o problemă a orașului, 
23% s-au plâns de treceri de pietoni 
nesemnalizate corespunzător, iar 21% sunt 
nemulțumiți de îngustimea străzilor. 

 Utilizarea unei aplicații mobile sau a unei 
platforme web pentru cooptarea cetățenilor în 
identificarea străzilor ce au nevoie de 
modernizare. Aplicația ar putea oferi statistici și 
informații în timp real despre starea drumurilor 
(drumuri în starea precară, drumuri ce urmează 
sa fie modernizate, drumuri ce au fost 
modernizate etc). 

 Existența unui program multianual pentru 
modernizarea străzilor orașului. 

Parcare 

 Locuri de parcare insuficiente și 
nereglementarea acestora. 

 Lipsa unui plan tarifar eficient și a unor spații 
ample de parcare la porțile orașului. 

 Nu există parcări pentru biciclete în zonele de 
reședință. 

 Amenajarea de parcări în zonele rezidențiale cu 
cea mai mare densitate a populației. 

 Partajarea parcărilor centrelor comerciale 
amplasate în vecinătatea directă a zonelor 
rezidențiale. Rezidenții din zonă ar putea parca 
gratuit în intervalul 19:00 - 8:00. 

 Sistem TIC pentru parcare: informare, gestiune și 
plată. Realocarea resurselor financiare obținute 
din parcare către proiecte de mobilitate durabilă 
sau amenajări de spațiu public. Astfel utilizatorii 
pot vedea direct beneficiile plății parcării.  

 Amenajarea de parcări pentru bicicletă în 
zonele rezidențiale.  

Accesibilitate ferată 

 Întârzieri în implementarea proiectelor de 
modernizare a căilor ferate 

 Finalizarea modernizării coridoarelor feroviare 
existente în Master Planul General de Transport 
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 Transportul feroviar de marfă are nevoie de o 
infrastructură îmbunătățită 

 Starea precară a Gării Simeria - monument 
istoric de importanță națională. 

și îmbunătățirea infrastructurii pentru 
transportul feroviar de marfă 

 Modernizarea Gării Simeria 

Accesibilitate aeriană 

 Accesul către aeroporturile importante din 
apropierea Simeriei se face în principal pe cale 
rutieră. 

 Îmbunătățirea infrastructurii feroviare ar 
permite un acces mai bun către aeroporturile 
din apropierea Simeriei. 

Infrastructura pentru deplasări nemotorizate 

 Amploarea scăzută a sistemului alternativ de 
transport – rețea de piste pentru biciclete, 
sisteme de închiriere biciclete, spații partajate, 
trasee pietonale, raportat la scara orașului. 

 Lipsa unei legislații suficient de bine adaptate la 
necesitățile localităților. 

 Lipsa unei culturi și o imagine negativă asupra 
mobilității active. 

 Realizarea de străzi pietonale și extinderea celor 
existente în centrul istoric și în cartierele 
rezidențiale, cu locuințe individuale sau 
colective. 

 Realizarea de alei şi piste pentru biciclete, 
precum și spații special amenajate pentru 
circulaţie pietonală zilnică şi de recreere pentru 
conectarea zonei centrale cu cartierele de 
locuințe colective; 

 Prioritizarea pietonilor și a bicicliștilor în 
intersecții și în traversările curente ale străzilor 
importante. 

 Realizarea unor suprafețe cu pavaje cu materiale 
de calitate ridicată și cu marcaje pentru 
persoane cu dizabilități. 

Transportul în comun 

 Transport în comun neatractiv - Simeria se află în 
topul negativ al orașelor în ce privește gradul de 
mulțumire referitor la transportul public, 
situându-se pe locul 35 din cele 41 de orașe 
intervievate. 

 Integrarea eficientă a sistemului județean de 
transport în comun cu cel național pentru 
eficientizarea deplasărilor locale din Simeria și 
localitățile aparținătoare. Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă Simeria recomandă dezvoltarea 
unui sistem integrat de transport public în 
comun. 

 Sistem de supraveghere video în stațiile de 
transport în comun. 

Transport intermodal 

 Starea precară a amenajărilor pentru 
intermodalitate în zona Gării Simeria. 

 Modernizarea punctului intermodal Gara 
Simeria. 

Siguranța în trafic 

 Echiparea necorespunzătoare a străzilor și 
trotuare neprotejate de traficul auto. 

 Lipsa unei infrastructuri pentru biciclete 
protejate de traficul auto. 

 Realizarea de marcaje și instalarea de 
indicatoare. 

 Instalarea de obiecte cu rol de protecție a 
pietonilor față de traficul auto. 

 Realizarea unui sistem de management al 
traficului care să asigure traversarea în siguranță 
a străzilor. 

 Realizarea de piste de biciclete protejate și 
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separate de traficul auto și de traficul greu. 

Transportul de mărfuri 

 Transportul feroviar de marfă nu este dezvoltat 
la potențialul maxim. 

 Traficul de camioane pe E79 care asigură 
comunicarea rutieră cu Deva și Hunedoara 
aglomerează traficul prin Simeria. 

 Transportul feroviar de marfă trebuie 
modernizat. Dezvoltarea unui terminal 
intermodal de transfer și transport marfă pentru 
trenuri și camioane. 

 Crearea unei variante ocolitoare pe E79 care să 
elimine traficul de camioane prin Simeria. 
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ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 

Administrațile publice locale sunt responsabile pentru înființarea, organizarea, monitorizarea și 
controlul funcționării serviciilor publice în conformitate cu Legea 51/2006, putând transfera 
operatorilor gestionarea, funcționarea și întreținerea infratructurii prin contracte de delegare.  

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ 

Prezentarea sistemului de alimentare cu apă 

Conform studiului OECD „Guvernarea Apei în Orașe”1, o bună guvernanță urbană a apei este 
esențială pentru a gestiona potențialele riscuri în timp util și la un cost acceptabil. 

Figura 1. Situația operatorilor membri AQUA PREST HUNEDOARA în județul Hunedoara 

 

Sursa: Asistență tehnică pentru consolidarea sectorului de apă și apă uzată din România, Anexa 5.2. – 
Analiza Operatorilor Regionali si Foaie de Parcurs Initiala, EBRD, Ramboll și BDO România 

S C  APA PROD S A  De a s-a constituit  n      ca operator re ional  prin preluarea ser iciilor de 
distribu ie a apei potabile  canali area și epurarea apei u ate  n municipiile De a   unedoara  Brad 
și orașele  a e   Călan  Simeria  Geoa iu și localită ile apar inătoare  

 ncepând cu anul 2009, ca urmare a adoptării Contractului de delegare a gestiunii semnat cu 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara A  APRE T  unedoara,  .C. APA PROD  .A. Deva și-a extins 

                                                           
1
 Studiu disponibil la https://read.oecd-ilibrary.org/governance/water-governance-in-cities_9789264251090-en  

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/water-governance-in-cities_9789264251090-en
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aria de operare în plan geografic prin preluarea în concesiune a serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare din comunele Densuș, Pui, Teliucu Inferior și Gurasada. 

Operarea serviciilor se realizează în 130 de localități din județ, fără Valea Jiului, deservind 
aproximativ un număr de 179.901 locuitori cu servicii de apă și 145.758 locuitori cu servicii de 
canalizare. 

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate - mediu - sănătate şi securitate 
ocupaţională conform standardelor  R EN I O 9001:2008,  R EN I O 14001:2004 și O  A  
18001:2007 și funcționează în baza licenţei clasa 1 acordată de către Autoritatea Naţională de 
Reglementare a  erviciilor Comunitare de  tilităţi Publice. 

 

Infrastructura existentă de alimentare cu apă 

Figura 2. Sistemele de apă definite în Master planul regional privind infrastructura de alimentare cu apă și de 
canalizare, județul Hunedoara 
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Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte de apă și de apă uzată, Banca Mondială, 2015, disponibil la 
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf 

 

Figura 3. Sisteme de alimentare cu apă potabilă, județul Hunedoara 

 

Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte de apă și de apă uzată, Banca Mondială, 2015, disponibil la 
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf 

 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor și 
conductelor instalate pe teritoriul localității respective, pentru transportul apei potabile de la 
conductele de aducțiune sau de la stațiile de pompare, până la punctele de branșare a 
consumatorilor. Lungimea rețelei de distribuție se va înscrie ca rețea simplă, avându-se în vedere ca 
în cazul în care pe aceeași stradă există două sau mai multe conducte instalate, se va lua în 
considerare lungimea lor însumată.  e includ atât rețelele de serviciu, cât și arterele principale și 

http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf
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secundare de distribuție. Nu se include în lungimea rețelei de distribuție lungimea branșamentelor 
sau lungimea conductelor de aducțiune.  

Lungimea conductei de aducțiune nu se include chiar dacă la ea sunt racordați o serie de 
consumatori. 

 n prezent, orașul Simeria și satele aparținătoare sunt alimentate cu apă potabilă din aducțiunile 
 ațeg – Deva și Batiz – Deva, aducțiuni prin care se face alimentarea cu apă a mai multor localități 
din zonă. 

Apa Prod  A administrează 19 stații de captare, 15 stații de tratare a apei, 4 stații de clorinare, 54 de 
complexe de înmagazinare a apei și 51 de stații de pompare apă. Lungimea magistralelor de 
aducțiune este 184,5 km, iar a rețelelor de distribuție depășește 1090 km. 

 n anul 2017, aria de operare a Apa Prod  .A. a fost extinsă în comunele Vețel, Totești, Răchitova și 
Șoimuș. Numărul clienților a crescut față de anul 2016, fiind preluate în administrare rețelele de 
distribuție a apei potabile și obiectivele funcționale aferente din localitățile Vețel,  erepeia, Leșnic, 
Șoimuș, Bălata, Boholt, Păuliș, Chișcădaga, Bejan, Boița, Ciula Mare, Ciula Mică și Vălioara. 

 

Grad de acoperire al serviciului 

Cantitatea de apă distribuită, în 2017, a fost 9.568.571 mc, din care 6.642.246 către populație, iar 
2.926.325 către agenți economici. Comparativ cu anul 2016, s-a constatat o creștere a producției de 
apă cu peste 900 de mii de metri cubi.  

La sfârșitul anului 2017, număr total de clienți cu care Apa Prod  .A a avut încheiate contracte a fost 
de 52.662, dintre care: 

 persoane fizice — 48.622 

 agenți economici—3.107 

 asociații de proprietari—616 

 instituții publice—320 

Figura 4. Evoluția numărului total de contracte, Apa Prod SA 

 

Sursa: Raport anual S.C. APA PROD S.A., 2017 

Numărul total de contacte încheiate de Apa Prod  A în Centrul Operațional  imeria a fost de 5.834 la 
sfârșitul anului 2016, respectiv de 5.761 la sfârșitul lui 2017.  
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Numărul de branșamente la finalul anului 2017 în Centrul Operațional  imeria a fost de 5.033. Figura 
de mai jos prezintă numărul de branșamente pentru fiecare centru operațional. 

 

Figura 5. Număr de branșamente, Apa Prod SA, decembrie 2017 

 

Sursa: Raport anual S.C. APA PROD S.A., 2017 

Gradul de contorizare la nivelul Centrului Operațional  imeria a fost de 99,57%, iar comparația cu 
restul 8 centre operaționale este prezentată în figura de mai jos. 

Figura 6. Gradul de contorizare la nivel de operator, Apa Prod SA 

 

Sursa: Raport anual S.C. APA PROD S.A., 2017 

 

Conform datelor colectate în cadrul Politicii  rbane a României, numărul de locuințe racordate la 
sistemul de apă potabilă în  imeria este de 5.425 în 2019. 
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Figura 7. Populație fără acces la alimentarea cu apă potabilă la nivel de localitate 

 

Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte de apă și de apă uzată, Banca Mondială, 2015, disponibil la 
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf 

 

 

 

 

 

http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf
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Tabel 1. Populaţia conectată la sistemul public de alimentare cu apă pe regiuni de dezvoltare, în anul 2019 

  
Populația rezidentă a 

regiunii la 1 iulie 
Populația conectată la sistemul public 

de alimentare cu apă 
Grad de 

acoperire 

BUCUREŞTI-ILFOV 2.317.504 2.032.336 87,70% 

SUD-EST 2.386.654 1.963.264 82,26% 

VEST 1.774.624 1.433.996 80,81% 

CENTRU 2.316.825 1.798.802 77,64% 

NORD-VEST 2.549.976 1.855.934 72,78% 

SUD-MUNTENIA 2.915.746 1.908.428 65,45% 

SUD-VEST OLTENIA 1.918.818 1.137.538 59,28% 

NORD-EST 3.190.301 1.597.846 50,08% 

Sursa: INS 

Regiunea de Dezvoltare Vest a avut în anul 2019 un procent de 80,81% din populația rezidentă 
conectată la sistemul public de alimentare cu apă conform datelor IN . Un grad mai mare de 
conectare se poate observa în Regiunea  ud-Est (82.26%) și Regiunea București-Ilfov (87,70%). 

Zonele urbane marginalizate necesită investiții în sectorul apei pentru a promova incluziunea socială 
și competitivitatea economică.  n actuala criză de sănătate generată de COVID19, asigurarea 
accesului la serviciile de alimentare cu apă sigură și servicii de salubrizare este cu atât mai urgentă. 
Absența titlurilor legale de proprietate, precum și reticența gospodăriilor de a se conecta din cauza 
costurilor crescute sunt principalele aspecte problematice în asigurarea serviciilor pentru zonele 
marginalizate. 

La nivelul orașului  imeria, 2,95% din populație trăiește în zone marginalizate, care cumulează 
dezavantaje din perspectiva capitalului uman (nivel scăzut de educație formală) , ocupării forței de 
muncă  și a locuirii. 

Tabel 2. Procentul populației din zone urbane marginalizate din județul Hunedoara 

 

 

Sursa: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, Banca Mondială, conform datelor INS, Recensământul 
Populației și al Locuințelor 2011 
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Figura 8. Marginalizarea urbană, la nivel de unitate administrativ‐teritorială: Vest 

 

Sursa: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, Banca Mondială 

Figura 9. Comunități marginalizate declarate de autoritățile locale, orașul Simeria 
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Sursa: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, Banca Mondială 

Operare și  ntre inere 

Apa potabilă distribuită consumatorilor exprimă cantitatea totală de apă potabilă livrată efectiv 
tuturor consumatorilor, populației și agenților economici pentru nevoi productive și neproductive 
(casnice, băi publice, clădiri social-culturale și administrative, hoteluri, stropitul străzilor, spații verzi, 
etc.) prin rețele de distribuție sau direct prin conductele de aducțiune. 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în orașul  imeria a fost de 520 mii mc pe zi în 
anul 2019, dintre care 428 mii mc pe zi pentru uz casnic. Figura de mai jos prezintă evoluția acestui 
indicator între 2010 și 2019. 

Figura 10. Evoluția cantității de apă potabilă distribuiă în orașul Simeria 
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Sursa: Indicator GOS108A, INS, disponibil la http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table 

 ituația principalilor indicatori privind alimentarea cu apă în Simeria este prezentată în tabelul de mai 
jos: 

Tabel 3. Indicatori privind alimentarea cu apă în Simeria, 2019 

Tip sursă      suprafață 

Capacitate instala ii captare     700 l/s 

Volum de apă captat 1.601.984 mc (*2018) 

Sta ia de tratare  ântămăria Orlea 
Aduc iuni ma istrale 0,35 km 

Volum de apă distribuit 1.183.197 mc 

Număr de re er oare 3 

Capacitate totală re er oare 4.100 mc 

Lungimea re elei de distribu ie 59.1 km (*2018) 
Abona i alimentare apă  92.988 

Grad de conectare  99,40% 

Locuin e racordate 5.425 

Întreruperi apă  503 

Pierderi de apă  57,47% 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

 

Figura 11. Evoluția volumului de apă captată și distribuită în Simeria (2010-2018) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 883 632 636 557 505 520 485 509 519 520

din care uz casnic 683 537 496 445 423 435 403 421 425 428
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Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

 n anul 2018, la nivelul orașului  imeria, lungimea rețelei de distribuție era de 59,1 km.  n figura de 
mai jos se poate observa evoluția lungimii rețelei de distribuție între 2009 și 2018. 

Figura 12. Evoluția lungimii rețelei de distribuție în Simeria (2009-2018) 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

La nivelul orașului  imeria, în anul 2019 existau un număr de 14.616 abonați la alimentarea cu apă, 
reprezentând un grad de conectare de 98,94%.  

 n anul 2019, la nivelul orașului  imeria, procentul pierderilor de apă înregistra 57,47%.  n timp ce se 
observă un trend descendent al pierderilor în ultima decadă, nivelul este unul ridicat, indicând 
necesitatea continuării eforturilor de creștere a eficienței sistemului prin investiții de capital și 
implementarea de planuri de gestionare a activelor pe termen lung la nivelul operatorului.  n figura 
de mai jos se poate observa evoluția pierderilor de apă între 2010 și 2019. 

 

 

 

Figura 13. Evoluția pierderilor de apă (%) în Simeria (2010-2019) 
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Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

La nivelul Apa Prod  A, în 2017 au fost înregistrate și remediate 1.923 de avarii la sistemul de 
alimentare cu apă. Au fost verificate metrologic și, acolo unde a fost cazul, înlocuite peste 5.600 de 
apometre. 

Figura 14. Număr avarii rețea apă, Apa Prod SA, 2017 

 

Sursa: Raport anual S.C. APA PROD S.A., 2017 

 

Producția totală facturată utilizatorilor din aria de operare a fost, la sfârșitul anului 2017, 9.568.571 
de metri cubi. Figura de mai jos prezintă cantitatea de apă facturată de Apa Prod  .A în cele 8 Centre 
Operaționale în 2016 și 2017. 

 

 

Figura 15. Cantitatea de apă facturată, Apa Prod SA, 2017 
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Sursa: Raport anual S.C. APA PROD S.A., 2017 

 n ceea ce privește activitatea sectorului de mentenanță, planificarea realizată la începutul anului 
2017 a fost respectată.  n acest sens, din cele 5.319 utilaje planificate la revizie în anul 2017, la tot 
atâtea utilaje s-a executat revizia. Au fost înregistrate 101 defecțiuni în funcționarea diferitelor 
utilaje, toate fiind remediate. 

Figura 16. Sesizări la dispeceratele locale, Apa Prod SA, 2017 

 

Sursa: Raport anual S.C. APA PROD S.A., 2017 

Calitatea apei potabile 

Laboratoarele  C APA PROD  A Deva efectuează monitorizarea calității apei potabile conform 
Programului de monitorizare de control vizat de Direcția de  ănătate Publică  unedoara. 

Legea 458/2002 reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii 
oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei 
de apă curată şi sanogenă. 

Tabel 4. Monitorizarea calității apei potabile în luna iunie 2019 
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Sursa: Operator Regional Județul Hunedoara, Apa Prod S.A., disponibil la https://apaprod.ro/calitatea-apei 

 istemul de alimentare cu apă funcționează corespunzător, apa extrasă se încadrează în parametrii 
igienico-sanitari impuși de lege, înregistrându-se doar un număr de 4 depășiri ale valorilor 
parametrilor analizați, cu un procent de 98,75% de conformitate. 

Tabel 5. Număr analize de apă în Simeria (2019) 

Anali e apă 2019 

Număr anali e conforme 316 

Număr anali e total 320 

Procent conformitate 98.75% 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Tarife 

Prețurile pentru apă potabilă practicate de Apa Prod S.A. sunt prezentate mai jos. Conform 
prevederilor art.291, alin.(2), lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cota de TVA practicată 
pentru serviciile publice furnizate în întreaga arie de operare este de 9%. Prețurile la apă potabilă 
pentru populație conțin TVA în cotă de 9 %, iar pentru ceilalți utilizatori nu conțin TVA. 

Figura 17. Preţ apă potabilă, Apa Prod S.A. 

Ser icii publice furni ate de către operatorul 
Gospodărie Comunală pentru  ntrea a arie de 

operare 

Preţ/tarif  n  i oare  ncepând decembrie 2019 

Preț/tarif pentru populație 
(cu TVA) lei/m3 

Preț/tarif pentru 
ceilalți utilizatori 
(fără TVA) lei/mc 

Apă potabilă 4,48 4,11 

Sursa: Operator Regional Județul Hunedoara, Apa Prod S.A., disponibil la https://apaprod.ro/tarife/ 

Tariful pentru apă potabilă în municipiul Simeria este de 4,11 lei/mc (fără TVA). Figura de mai jos 
prezintă o comparație a tarifului pentru apă potabilă cu toți operatorii regionali, cu o medie de 4,06 
lei/mc (fără TVA). 

Figura 18. Comparație tarif apă Operatori Regionali 
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Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Tariful de rebranșare este de 150 lei, exclusiv TVA. 
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REȚEAUA DE CANALIZARE 

Infrastructura existentă de apă u ată 

Figura 19. Aglomerările de canalizare definite în Master planul regional privind infrastructura de alimentare 
cu apă și de canalizare, județul Hunedoara 

 

Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte de apă și de apă uzată, Banca Mondială, 2015, disponibil la 
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf 

 

Tabelul de mai jos prezintă evoluția numărului localităților cu canalizare publică în județul 
 unedoara, pe medii de rezidență, între anii 2010 și 2019. 

 

 

 

http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf
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Tabel 6. Evoluția numărului localităților cu canalizare publică în județul Hunedoara 

Macroregiuni, 
regiuni de 

de  oltare și 
jude e 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Urban 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Rural 15 17 20 20 20 22 23 23 23 24 

Sursa: Indicator GOS110C, INS, disponibil la http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table 

Apa Prod  .A. gestionează 17 stații de epurare a apei uzate, treaptă mecanică, biologică și terțiară. 
Cele mai mari dintre acestea deservesc sistemele hidroedilitare ale municipiilor Deva și  unedoara, 
dimensionate pentru 90.000 și, respectiv, 95.000 locuitori echivalenți, având un debit maxim orar de 
1.666 litri/secundă. 

Rețeaua de canalizare a fost extinsă în 2017 în comunele Șoimuș, Răchitova, Totești, și orașele 
Geoagiu și  imeria. Lungimea totală a rețelelor de canalizare este 655 de km, cu aproape 80 km mai 
mult decât la sfârșitul anului 2016. 

Grad de acoperire al serviciului 

Regiunea de Dezvoltare Vest a avut în anul 2019 un procent de 60,72% din populația rezidentă 
conectată la sistemul public de canalizare conform datelor IN , reprezentând al treilea cel mai mare 
procent de conectare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare după regiunea București-Ilfov cu 87,20% și 
regiunea Centru cu 66,77%. De asemenea, un procent de 58,25% din populația rezidentă este 
conectată la sistemul de epurare, acesta reprezentând, din nou, al treilea cel mai mare procent de 
conectare dintre regiunile de dezvoltare, după regiunea București-Ilfov cu 85,52% și regiunea Centru 
cu 65,29%. 

Tabel 7. Populația conectată la canalizare și la stații de epurare, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2019 

Regiuni de dezvoltare 
Populația rezidentă a 

regiunii 
Populația conectată 

la canalizare 

Populația 
conectată la 

epurare 

 % 
Populația 
conectată 
la 
canalizare 

 % 
Populația 
conectată 
la 
epurare 

București-Ilfov 2.315.173 2.018.821 1.980.041 87,20% 85,52% 

Centru 2.318.272 1.547.951 1.513.693 66,77% 65,29% 

Vest 1.777.474 1.079.268 1.035.402 60,72% 58,25% 

Sud-Est 2.396.171 1.410.043 1.370.858 58,85% 57,21% 

Nord-Vest 2.552.112 1.365.585 1.336.599 53,51% 52,37% 

Sud-Vest Oltenia 1.926.860 793.430 768.315 41,18% 39,87% 

Nord-Est 3.198.564 1.203.949 1.177.453 37,64% 36,81% 

Sud-Muntenia 2.929.832 1.095.877 1.081.941 37,40% 36,93% 

Sursa: INS 

La sfârșitul anului 2017, în evidențele Operatorului regional existau 24.612 racorduri la rețeaua de 
canalizare. Cantitatea de apă epurată anul trecut a fost 7.822.782 mc, din care: 

 canal menajer — 6.184.574 mc; 

 canal pluvial —1.638.208 mc. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Producția totală de biogaz, în anul 2017, a fost 202.063 mc. Cea mai mare producție de biogaz s-a 
înregistrat la  tația de epurare Deva —127.239 mc, în timp ce  tația de epurare Hunedoara a produs 
74.824 mc de biogaz. 

Din totalul de 130 de localități în care operează Apa Prod  .A., 75% dispun de rețea de canalizare. 
 erviciul de canalizare este asigurat în procent de 99% în municipii și de peste 90% în orașe. Există 
situații în care, deși există rețea de canalizare în localitate, gradul de conectare a populației la acest 
sistem este foarte scăzut.  

Figura 20. Număr total racorduri de canalizare, Apa Prod SA, decembrie 2017 

 

Sursa: Raport anual S.C. APA PROD S.A., 2017 

Conform datelor colectate prin Politica  rbană a României, numărul de abonați canalizare în anul 
2019 în  imeria era de 8.764 abonați, corespunzând unui grad de acoperire de 73,93%. Numărul de 
locuințe racordate la canalizare în anul 2019 în  imeria era de 3.243. 

Figura 21. Evoluția lungimii totale simple a conductelor de canalizare în orașul Simeria 

 

Sursa: INS Tempo (indicator GOS110A) 
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Figura 22. Populație fără acces la canalizare la nivel de localitate 

 

Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte de apă și de apă uzată, Banca Mondială, 2015, disponibil la 
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Operare și  ntre inere 

Principalii indicatori referitori la colectarea, transportul și epurarea apelor uzate din orașul  imeria 
sunt prezintați în tabelul de mai jos. 

Tabel 8. Indicatori privind rețeaua de canalizare în orașul Simeria, 2019 

Volum de apă u ată colectată   19 437.753,96 mc 

Volum de apă u ată epurată   19 597.058 mc 

Procent de ape uzate epurate 2019 100% 

Tip re ea canal 44,44 km (unitar) 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Graficul următor prezintă volumul de apă uzată epurat și volumul de apă uzată colectat în  imeria în 
perioada 2010-2019. 

Figura 23. Evoluția volumului de apă uzată colectat și epurat în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

La nivelul Apa Prod  A, în 2017 au fost înregistrate și remediate 2.785 de avarii la sistemul de 
canalizare. Au fost verificate metrologic și, acolo unde a fost cazul, înlocuite peste 5.600 de 
apometre. 

Figura 24. Număr avarii rețea canalizare, Apa Prod SA, 2017 

 

Sursa: Raport anual S.C. APA PROD S.A., 2017 
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Concentra ii din apă u ată 

Tabelul de mai jos prezintă numărul analizelor de apă epurată în Simeria pentru anul 2019, conform 
datelor colectate în cadrul Politicii  rbane a României. 

Tabel 9. Numărul de analize apă epurată în Simeria, 2019 

Anali e apă 2019 

Număr anali e conforme 373 

Număr anali e total 376 

Procent conformitate 99,20% 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Tarife 

Prețurile pentru canalizare-epurare practicate de Apa Prod S.A. sunt prezentate mai jos. Conform 
prevederilor art.291, alin.(2), lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cota de TVA practicată 
pentru serviciile publice furnizate în întreaga arie de operare este de 9%. Tarifele la canalizare-
epurare pentru populație conțin TVA în cotă de 9 %, iar pentru ceilalți utilizatori nu conțin TVA. 

Tabel 10. Preţ canalizare-epurare, Apa Prod S.A. 

Ser icii publice furni ate de către operatorul 
Gospodărie Comunală pentru  ntrea a arie de 

operare 

Preţ/tarif  n  i oare  ncepând decembrie   19 

Preț/tarif pentru populație 
(cu TVA) lei/m3 

Preț/tarif pentru 
ceilalți utilizatori 
(fără TVA) lei/mc 

Servicii de canalizare-epurare 3,98 3,65 

Sursa: Operator Regional Județul Hunedoara, Apa Prod S.A., disponibil la https://apaprod.ro/tarife/ 

Tariful pentru canalizare-epurare în orașul  imeria este de 3,65 lei/mc (fără TVA). Figura de mai jos 
prezintă o comparație a tarifului pentru canalizare-epurare pentru toți operatorii regionali, cu o 
medie de 3,18 lei/mc (fără TVA). 

Figura 25. Comparație tarif canalizare-epurare Operatori Regionali 

 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 
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MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

Tranziția către o economie circulară, implementarea și creșterea gradului de reciclare a deșeurilor și 
a  compostării bio-deșeurilor reprezintă priorități la nivel național în următorii ani. Complementar 
investițiilor în echipamente și dotări, campaniile de conștientizare adresate cetățenilor sunt 
esențiale. Măsurile în acest sens ale municipalității și operatorului de salubritate au ca efect 
descurajarea depozitării ilegale a deșeurilor, reducerea riscurilor de sănătate pentru cetățeni, 
creșterea calității aerului și îmbunătățirea imaginii orașului  imeria, localităților aparținătoare și 
comunelor din jur.  

Barometrul  rban 2020 din cadrul Politicii  rbane a României a estimat gradul de satisfacție al 
cetățenilor pentru curățenie în 41 orașe din România: 

Figura 26. Barometru Urban. Răspuns la întrebarea: Cât de mulțumiți sunteți de curățenia din oraș? 
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Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

La nivel național, gradul de mulțumire este mai scăzut în orașele mici, sub 50.000 de locuitori, iar 
calitatea curățeniei tinde să nemulțumească în mai mare măsură (prin comparație cu media) 
persoanele cu vârste între 25-44 ani, active, din familii cu copii minori și venituri medii sau sub 
medie.  

 n  imeria, procentul de mulțumire față de curățenia din oraș este de 52%, indicând necesitatea unor 
măsuri țintite pentru asigurarea salubrizării stradale la cele mai înalte standarde. 

 

Generarea și  estionarea deșeurilor municipale 

Cantitatea de deşeuri generată este o consecinţă a stilului de viaţă. Pentru a asigura dezvoltarea 
durabilă a societăţii, producţia şi consumul trebuie să se adapteze la cerinţa de minimizare a presiunii 
asupra mediului în care trăim. Pentru îmbunătățirea prevenirii și gestionării deșeurilor sunt necesare 
acțiuni de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor, nu doar în faza finală, când acestea au 
devenit deșeuri. 

 n acest scop, politicile  niunii Europene sunt axate pe conceptul de ierarhie a deșeurilor  prin care 
se prioritizează opțiunile de gestionare, astfel: prevenirea deșeurilor, urmată de pregătirea în 
vederea reutilizării, reciclare, recuperare și, în ultimă instanță eliminare.  

Cantitatea de deșeuri menajere pe cap de locuitor în orașul  imeria a fost în 2019 de 0,16 tone pe 
an. Deșeurile menajere cuprind deșeurile colectate de către sau în numele autorităților locale. Cea 
mai mare pondere provine din gospodării, dar sunt incluse și deșeurile provenind din comerț, birouri, 
instituții, etc.  

Tabel 11. Cantitatea de deșeuri menajere colectate pe cap de locuitor în Simeria  

UAT Popula ie 
Cantitate totală 

deșeuri menajere 
Cantitatea de deșeuri 

menajere pe cap de locuitor 

SIMERIA 14.131 2.321,02 0,16 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Figura de mai jos prezintă cantitatea de deșeuri menajere colectate pe cap de locuitor în localități din 
județul  unedoara. 

Figura 27. Cantitatea de deșeuri menajere colectate pe cap de locuitor în județul Hunedoara 
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Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Orașul  imeria face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ istemul Integrat de 
Gestionare a Deșeurilor Județul  unedoara”, încadrându-se în Zona 3 Centru / Bârcea Mare.  istemul 
cuprinde patru zone: Zona 1 – Brad, Zona 2 –  ațeg,  Zona 3 – Centru, Zona 4 – Petroșani.  

 

Tarife – Zona 3 

Tarifele sunt diferite pentru mediul urban, rural, respectiv agenți economici: 5,69 lei/persoană/lună 
în mediu urban, plus TVA;  2,91 lei/persoană/lună în mediu rural, plus TVA; 169,75 lei/tonă pentru 
agenții economici și instituții publice, plus TVA2. 

 

Depozit conform la Bârcea Mare 

Centrul de management integrat al deșeurilor din Bârcea Mare este conform cu Directiva 99/31/CE și 
cu legislația națională în vigoare și deservește întregul județ.  uprafața primei celule (inclusă în 
proiectul  MID) este de aproximativ 62.500 m2, cu o capacitate totală de aproximatv 1.236.800 m3, 
din care 1.050.000 m3 capacitatea de eliminare (pentru o durată de viață de peste 7 ani).  uprafața 
viitoarelor celule va fi de aproximativ 75.000 m2.  

Figura 28. C.M.I.D. Bârcea Mare 

                                                           
2
 https://www.adideseurihd.ro/2020/latest-news/  
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Sursa: ADI Deșeuri Hunedoara 

 

Compostare și colectare deșeuri voluminoase 

Prin proiectul  MID  unedoara, o parte din populația din mediul rural va fi dotată cu unități de 
compostare individuală.  n prima etapă vor fi distribuite 12.900 de bucăți (3.106 în zona 1, 2.541 în 
zona 2 și 6.768 în zona 3). Conform operatorului de salubritate delegat Brai-Cata, totalul estimat 
pentru județ este de 20.246 de bucăți. 

De asemenea, operatorul de salubritate realizează campanii de colectare a deșeurilor voluminoase 
(mobilier, covoare, saltele, canapele etc), prin depozitare voluntară pe platforme prestabilite.   

 

Reciclarea deșeurilor municipale 

Conform datelor colectate în cadrul elaborării Politicii  rbane, principalii indicatori privind 
managementul deșeurilor în orașul  imeria sunt prezentați mai jos. 

 

Tabel 12. Indicatori privind managementul deșeurilor în orașul Simeria 

Indicatori Valoare 

Cantitatea de deșeuri menajere 2.321,02 tone 

Cantitatea de deșeuri urbane   2.587,91 tone 

Ponderea deșeurilor urbane reciclate 14,23% 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/, 
2019 

Astfel, se remarcă o pondere relativ ridicată a reciclării deșeurilor municipale în  imeria, însă este 
departe de ținta asumată la nivel național, de 50%.  

 

Gestionarea deșeurilor de ambalaje 

Actul normativ care reglementează gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje este Legea 
nr. 249/2015- privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Această 
lege reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau 
reducerii impactului asupra mediului. 

 unt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul 
din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în 
gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent 
de modul de generare.  

Principiile specifice activității de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje sunt în ordinea 
priorităților: 

a) prevenirea producerii de deșeuri de ambalaje; 
b) reutilizarea ambalajelor; 
c) reciclarea deșeurilor de ambalaje; 
d) utilizarea altor forme de valorificare a deșeurilor de ambalaje care să conducă la reducerea 

cantităților eliminate prin depozitare finală. 
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Legislaţia impune operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje, (producători și 
importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, precum și cei 
care supraambalează produse ambalate), să reducă volumul deşeurilor de ambalaje prin optimizarea 
proceselor tehnologice, prin reducerea cantităţilor de materiale necesare confecţionării ambalajelor, 
precum şi prin fabricarea de ambalaje reutilizabile. 

 ncepând cu data de 01 ianuarie 2019, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului 
prevăzute de prezenta lege se pot realiza: 

a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piată națională; 
b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă 

a producatorului, autorizate de către Comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe tip de material 
și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport. 

 n cursul anului 2019, ANPM a licențiat operatori economici autorizaţi pentru preluarea 
responsabilității realizării obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, 
după cum se vede din tabelul următor: 

 

Figura 29. Operatori economici autorizați pentru implementarea răspunderii extinse a producătorilor – 
O.I.R.E.P 

Nr DENUMIRE OIREP TARIFE LICENȚĂ 
ARIE 

GEOGRAFICĂ 
DECLARATĂ 

1. CLEAN RECYCLE  S.A. 
https://www.cleanrecycle.ro/ 
informatii/clienti-si-tarife.html  

Nr. 11 
din iunie 
2019  

Nivel 
național 

2. ECO SYNERGY  S.A. https://ecosynergy.ro/informatiipublice/  

Nr. 6 din 
mai 
2019  

Nivel 
național 

3. 
ECOLOGIC 3R AMBALAJE 
S.A. 

https://www.ecologic3rambalaje.ro/e3r-
img/pdfs/tarife.pdf  

Nr. 3 din 
mai 
2019  

Nivel 
național 

4. 
ECO – ROM AMBALAJE  S.A 
–  ocietate în insolvență 

https://ecoromambalaje.ro/informatii-
publice/tarife/  

Nr. 12 
din 
august 
2019  

Nivel 
național 

5. ECOSMART UNION S.A. https://ecosmart-union.ro/  

Nr. 5 din 
mai 
2019  

Nivel 
național 

6. ECO-X S.A. https://www.ecox.ro/files/tarife.pdf  

Nr. 1 din 
mai 
2019  

Nivel 
național 

7. FEPRA INTERNATIONAL S.A. http://fepra.ro/lista-clienti-2/  

Nr. 10 
din iunie 
2019  

Nivel 
național 

8. FINANCIAR RECYCLING S.A. 
https://www.financiarrecycling.com/wp-
content/uploads/2020/01/Tarife-Beneficiari-
Financiar-2020.pdf  

Nr. 4 din 
mai 
2019  

Nivel 
național 

9. 
GREEN 
RESOURCES  MANAGEMENT 
S.A.  

http://www.greenresources.ro/tarife-clienti-
grm/  

Nr. 9 din 
iunie 
2019  

Nivel 
național 

10. 
GREENPOINT 
MANAGEMENT S.A. 

https://greenpoints.ro/tarife-practicate-
pentru-anul-2019/  

Nr. 2 din 
mai 
2019  

Nivel 
național 

https://www.cleanrecycle.ro/%20informatii/clienti-si-tarife.html
https://www.cleanrecycle.ro/%20informatii/clienti-si-tarife.html
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20CLEAN%20RECYCLE%282%29.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20CLEAN%20RECYCLE%282%29.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20CLEAN%20RECYCLE%282%29.pdf
https://ecosynergy.ro/informatiipublice/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECO_SYNERGY.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECO_SYNERGY.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECO_SYNERGY.pdf
https://www.ecologic3rambalaje.ro/e3r-img/pdfs/tarife.pdf
https://www.ecologic3rambalaje.ro/e3r-img/pdfs/tarife.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECOLOGIC_3R_AMBALAJE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECOLOGIC_3R_AMBALAJE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECOLOGIC_3R_AMBALAJE.pdf
https://ecoromambalaje.ro/informatii-publice/tarife/
https://ecoromambalaje.ro/informatii-publice/tarife/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta-ECOROM-AMBALAJE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta-ECOROM-AMBALAJE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta-ECOROM-AMBALAJE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta-ECOROM-AMBALAJE.pdf
https://ecosmart-union.ro/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECOSMART%20UNION.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECOSMART%20UNION.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECOSMART%20UNION.pdf
https://www.ecox.ro/files/tarife.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECO_X.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECO_X.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ECO_X.pdf
http://fepra.ro/lista-clienti-2/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20FEPRA.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20FEPRA.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20FEPRA.pdf
https://www.financiarrecycling.com/wp-content/uploads/2020/01/Tarife-Beneficiari-Financiar-2020.pdf
https://www.financiarrecycling.com/wp-content/uploads/2020/01/Tarife-Beneficiari-Financiar-2020.pdf
https://www.financiarrecycling.com/wp-content/uploads/2020/01/Tarife-Beneficiari-Financiar-2020.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20FINANCIAR%20RECYCLING.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20FINANCIAR%20RECYCLING.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20FINANCIAR%20RECYCLING.pdf
http://www.greenresources.ro/tarife-clienti-grm/
http://www.greenresources.ro/tarife-clienti-grm/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20GREEN%20RESOURCES.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20GREEN%20RESOURCES.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20GREEN%20RESOURCES.pdf
https://greenpoints.ro/tarife-practicate-pentru-anul-2019/
https://greenpoints.ro/tarife-practicate-pentru-anul-2019/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20GREENPOINT%20MANAGEMENT.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20GREENPOINT%20MANAGEMENT.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20GREENPOINT%20MANAGEMENT.pdf
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Nr DENUMIRE OIREP TARIFE LICENȚĂ 
ARIE 

GEOGRAFICĂ 
DECLARATĂ 

11. 
MARATHON EPR GROUP 
S.A. 

https://marathonepr.ro/tarife/  

Nr. 8 din 
mai 
2019  

Nivel 
național 

12. RECICLAD' OR S.A. https://reciclador.green/servicii/  

Nr. 7 din 
mai 
2019  

Nivel 
național 

13. ENVIRO PACK CONSULT S.A. https://enviropack.ro/tarife  

Nr. 13 
din 
februarie 
2020  

Județele: 
Arad, Dolj, 
Mureș, 
Timiș și 
Vâlcea. 
Municipiul 
București 

Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, disponibil la http://www.mmediu.ro/categorie/comisia-de-
supraveghere/196  

 

 

Gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt considerate a fi una din categoriile de deșeuri 
cu cea mai rapidă creștere, astfel încât reglementările în vigoare vizează atât prevenirea generării 
acestor deșeuri cât și creșterea gradului lor de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare, prin 
responsabilizarea producătorului. Colectarea separată, recuperarea, reutilizarea și tratarea lor într-
un mod ecologic contribuie la reducerea impactului asupra mediului și utilizarea mai eficientă a 
resurselor. 

Colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), recuperarea și 
tratarea ulterioară într-un mod ecologic se face prin intermediul operatorilor autorizați în acest sens. 
Producătorii de EEE sunt obligați să se asigure că pentru toate DEEE – urile colectate separat se 
îndeplinesc obiectivele minime de valorificare prevăzute de legislația în vigoare.  

Pentru perioada 2008-2015, trebuia realizată o țintă de colectare la nivel național de cel puțin 4 kg 
deșeu/locuitor/an. Cu toate eforturile întreprinse de autorități și operatorii economici responsabili, 
acest obiectiv nu a fost atins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marathonepr.ro/tarife/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20MARATHON%281%29.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20MARATHON%281%29.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20MARATHON%281%29.pdf
https://reciclador.green/servicii/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20RECICLAD_OR%281%29.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20RECICLAD_OR%281%29.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20RECICLAD_OR%281%29.pdf
https://enviropack.ro/tarife
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ENVIRO%20PACK%20CONSULT.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ENVIRO%20PACK%20CONSULT.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ENVIRO%20PACK%20CONSULT.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/licenta%20ENVIRO%20PACK%20CONSULT.pdf
http://www.mmediu.ro/categorie/comisia-de-supraveghere/196
http://www.mmediu.ro/categorie/comisia-de-supraveghere/196
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INFRASTRUCTURA DE PRODUCERE  TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE, 
TERMICE ȘI GAZE NATURALE 

Infrastructura existentă de ener ie electrică 

Figura 30. Rețeaua electrică de transport din România 

 

Sursa: Transelectrica, disponibil la https://www.transelectrica.ro/web/tel/transport-detalii  

Alimentarea cu energie electrică reprezintă utilitatea de care dispune întreaga populaţie şi agenţii 
economici. Furnizorul, S.C. Enel Distribuţie  .A.,  ucursala Deva, dispune de o reţea amplă de 
alimentare, atât de transport cât şi de posturi de transformare racordate la  taţia  imeria, prin 
LES20KV sau LEA20KV. 

https://www.transelectrica.ro/web/tel/transport-detalii
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Instalaţiile electrice satisfac necesarul actual de energie electrică, reţelele electrice, putând prelua şi 
o creştere a consumului.  n genere, reţelele electrice sunt corespunzătoare, sub aspect cantitativ şi 
calitativ, fiind proiectate şi executate conform normativelor în vigoare.  n perspectivă, se pot demara 
proiecte pentru obţinerea energiei electrice din surse regenerabile. 

Toți consumatorii de energie electrică sunt alimentați în prezent din rețelele electrice trifazate sau 
monofazate (aeriene sau subterane) ale Filialei de Rețele Electrice Deva, fiind racordați în buclă sau 
radial, de la posturile de transformare aeriene sau în cabină zidită, postur care la rândul lor sunt 
incluse în sistemul de medie tensiune al orașului (unele buclat, unele radial). 

La nivel național, o mare parte a rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice are o durată 
lungă de viață, cu o proporție semnificativă de active mai vechi de 35 de ani. Conform 
recomandărilor ANRE, intensificarea programelor de retehnologizare și modernizare a instalațiilor 
existente, precum și eficientizarea activităților de mentenanță pentru menținerea instalațiilor 
electrice în parametrii de funcționare nominali și realizarea unei monitorizări și evaluări adecvate a 
stării rețelelor este necesară.  

Calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice este influențată puternic de întreruperile 
neplanificate, cele planificate fiind, în mod evident, preferabile. La nivel național, indicatorul 
întreruperilor neplanificate a înregistrat în 2019 o scădere la valoarea de 178,9 min/an față de 224 
min/an în 2018, fiind însă mult peste valoarea de cca. 20 - 100 min/an în țările europene avansate. 
Durata întreruperilor neplanificate înregistrează valori mai mari decât a celor planificate pentru E-
Distribuție Muntenia, E-Distribu ie Banat, Distribuție Energie Oltenia,  DEE Muntenia Nord,  DEE 
Transilvania Nord și  DEE Transilvania  ud. Pe de altă parte, singurul distribuitor care a înregistrat 
valori mai mari pentru întreruperile planificate a fost Delgaz-Grid.  

De asemenea, realizarea mentenanței preventive asupra infrastructurii are un impact major asupra 
calității serviciilor livrate către utilizatori. Din datele raportate de către operatori către ANRE se 
constată că la o mare parte din operatori valorile realizate ale mentenanței corective sunt 
semnificative. Deoarece mentenanța corectivă se realizează în urma incidentelor în rețea și conduce 
la întreruperi în alimentarea consumatorilor, înrăutățirea indicatorilor de performanță și scăderea 
calității serviciului prestat, ANRE subliniază că este necesar ca operatorii de distribuție să ia măsuri 
pentru realizarea lucrărilor de mentenanță preventivă și de investiții programate.  

La nivelul E-Distribuție Banat, procentul lucrărilor de mentenanță corectivă este ridicat (59%), 
depășindu-l pe cel al mentenanței preventive (41%). 

Figura 31. Lucrări de mentenanță realizate de operatorii de distribuție în anul 2019 
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Sursa: Date ANRE 

Asigurarea mentenanței preventive și monitorizarea implementării planurilor de investiții de 
reînnoire și modernizare sunt esențiale pentru reducerea întreruperilor și creșterea calității 
serviciilor. Astfel, conform noilor reglementări aprobate prin Ordinul ANRE nr. 204/2019, gradul de 
realizare a planului de investiții în elemente de rețea din surse proprii, trebuie să fie de cel puțin 95% 
din valoarea planificată. La sfârșitul anului 2019, gradul de realizare a lucrărilor de investiții în 
elemente de rețea din surse proprii al operatorului E-Distribuție Banat a fost de 86.7%,  înregistrând 
o valoare scăzută față de ceilalți operatori și sub valoarea minimă reglementată. 

 

 

 

Tabel 13. Gradul de realizare a lucrărilor de investiții în elemente de rețea din surse proprii 

  Programat Realizat Grad realizare 
E-Distribu ie Muntenia 207908 228991 110.10% 
E-Distribu ie Banat 114716 98272 85.70% 
E-Distribu ie Dobro ea 92642 103540 111.80% 
Distribu ie Ener ie Oltenia 169015 172205 101.90% 
Delgaz Grid 128802 127055 98.50% 
SDEE Muntenia Nord 186876 181329 97.30% 
SDEE Transilvania Nord 179534 180312 100.40% 
SDEE Transilvania Sud 188017 192830 102.60% 

Sursa: Date ANRE 

Mi rarea re elei electrice  n subteran 

Pozarea rețelelor aeriene în subteran oferă avantaje atât din punct de vedere al reducerii 
incidentelor și întreruperilor, cât și asupra calității spațiilor publice. Este însă important ca aceasta să 
fie realizată cu un impact minim asupra continuității furnizării de servicii, prin instalarea noii rețele 
subterane înainte de dezafectarea celei aeriene. De asemenea, migrarea infrastructurii de 
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electricitate în subteran trebuie luată în considerare în primele faze ale construcției sau modernizării 
drumurilor și străzilor. Costurile pot fi reduse substanțial dacă infrastructura de electricitate și 
comunicații este inclusă în proiectele de modernizare urbane realizate de autoritățile locale.  

Re eaua de alimentare cu gaze naturale 

Figura 32. Harta Sistemului Național de Transport al Gazelor 

 

Sursa: Transgaz 

 n  imeria există rețele de gaze naturale cu presiune medie și redusă. 

Există o stație de reglare de sector ce alimentează blocurile mai nou construite și cele vechi ce au 
trecut pe consum de gaze naturale. 

Racordarea blocurilor la rețelele de gaze naturale se face prin intermediul branșamentelor de 
presiune redusă la capătul cărora sunt montate posturi de reglare. Dimensionarea rețelelor s-a făcut 
cu respectarea normativului de gaze naturale. 

Există o stație de predare și trei stații reglare-măsurare industriale, și anume: pentru ICIL  imeria, 
Depou și Marmura. De asemenea, există o stație reglare măsurare de sector. 

 erviciul de furnizare a gazelor naturale la nivelul orașului  imeria este asigurat de către E.ON Gaz 
România-Distribuție. 

Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor se referă la totalitatea conductelor (din reţea 
şi direct din conductele magistrale de transport) prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o 
localitate, începând de la staţiile de reglare a presiunii şi predare a gazelor de către furnizori, până la 
punctele de branşare a consumatorilor, indiferent de presiunea de regim la care sunt exploatate. Nu 
se include lungimea branşamentelor şi lungimea conductelor magistrale de transport. 
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Conform datelor raportate, rețeaua de distribuție gaz în Simeria a fost implementată înainte de 1990. 
Acest indicator evidențiază vechimea rețelei de distribuție gaze și disponibilitatea acestei resurse 
pentru nevoile de utilizare și dezvoltare a comunităților urbane.  

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în orașul  imeria în anul 2018 a fost de 62,8 
km. Comparativ cu 2009, lungimea rețelei de gaze din orașul  imeria s-a majorat cu 5,37%.  

Acest indicator se referă la totalitatea conductelor (din rețea și direct din conductele magistrale de 
transport) prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o localitate, începând de la stațiile de 
reglare a presiunii și predare a gazelor de către furnizori până la punctele de branșare a 
consumatorilor, indiferent de presiunea de regim la care sunt exploatate. Nu se include lungimea 
branșamentelor și lungimea conductelor magistrale de transport. 

Figura 33. Lungimea rețelei de distribuție a gazelor în orașul Simeria 

 

Sursa: Indicator GOS116A, INS, disponibil la http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table  

Gradul de echipare a străzilor cu rețele de distribuție a gazelor în orașul  imeria în anul 2018 a fost de 
165,26% (lungimea rețelei de distribuție a gazelor depășește lungimea străzilor urbane). Acest 
indicator se calculează în termeni anuali indicând gradul de echipare al străzilor cu rețea de 
distribuție gaze naturale. Valorile acestui indicator variază între subunitar (< 100% = nu toate străzile 
urbane au și conductă aferentă) și supraunitare (> 100% = lungimea rețelei de distribuție a gazelor 
depășește lungimea străzilor urbane).  

Figura 34. Gradul de echipare a străzilor cu rețele de distribuție a gazelor în orașul Simeria 
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Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/, 
date derivate din INS, disponibile la http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Volumul total de gaze distribuite în orașul  imeria în anul 2018 a fost de 6.076 mii m3. Gazele 
naturale distribuite reprezintă volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor prin rețele de 
distribuție (inclusiv gazele consumate de unitatea distribuitoare). 

Figura 35. Volumul total de gaze distribuite în orașul Simeria 

 

Sursa: Indicator GOS118A, INS, disponibil la http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table 

Din volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor în anul 2018 în Simeria, 2.111 mii m3 a 
reprezentat volumul de gaze naturale livrate consumatorilor industriali, iar 3.965 mii m3 au fost 
livrate consumatorilor casnici prin rețele de distribuție (inclusiv gazele consumate de unitatea 
distribuitoare). 

Figura 36. Pondere gaze distribuite în scop industrial și în scop casnic în orașul Simeria 
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Sursa: Politica Urbanăa României, date derivate din INS  

 

ILUMINATUL PUBLIC 

Infrastructura existentă a sistemului de iluminat 

Conform datelor colectate în cadrul Politicii  rbane a României, lungimea rețelei de iluminat stradal 
în  imeria este de 55,36 km. 

Proiecte de modernizare a sistemului de iluminat 

Iluminatul public din orașul  imeria și din localitățile aparținătoare va fi reabilitat din fonduri 
europene, valoarea totală a investiției depășind două milioane de euro. Contractul de finanțare 
pentru proiectul „Reabilitarea iluminatului public în orașul  imeria” a fost semnat pe 5 martie 2020, 
la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest din Timișoara. Proiectul prevede 
reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul  imeria și localitățile 
 roi, Cărpiniş,  ăuleşti,  ântandrei, Bârcea Mare și Simeria Veche. 

Vor fi amplasate 1.650 de corpuri de iluminat noi, bazate pe tehnologie LED, se va extinde rețeaua de 
iluminat prin instalarea a 92 de stâlpi de iluminat noi, iar  imeria va trece la un sistem inteligent de 
management al iluminatului public, prin telegestiune, și un sistem inteligent de iluminat al trecerilor 
de pietoni, inclusiv cu panouri fotovoltaice. 

 n urma realizării investiției, lungimea sistemului de iluminat public modernizat/ extins va fi de 55,38 
km. Valoarea totală a proiectului este de 9.986.919 lei, din care 7.466.902 lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă, prin Regio-POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 -  prijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon. Durata de implementare a investiției este de 15 luni. 
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INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICAȚII ȘI TELEFONIE 

Reţelele existente de telefonie fixă aeriene şi subterane satisfac cererea actuală de comunicaţii. 

Extinderea reţelelor de telefonie cu fibră optică, îngropate, reprezintă o soluţie optimă pentru 
calitatea şi siguranţa comunicaţiilor, cât şi pentru estetica oraşului. 

De asemenea, pe întreg teritoriul oraşului  imeria, există acoperire din partea furnizorilor de servicii 
de telefonie mobilă şi internet. 

Telefonie fixă 

Conform datelor furnizate de ANCOM, în orașul  imeria în anul 2011 existau 3,6 mii linii de telefonie 
fixă furnizate prin intermediul rețelelor fixe si mobile (servicii "homezone"), în creștere de la 3,4 mii 
linii în 2009. 

 rmătorul grafic prezintă evoluția din 2009 și 2011 privind numărul de linii de telefonie fixă furnizate 
în diferite alte municipii din județul Hunedoara. 

Figura 37. Număr linii de telefonie fixă (mii linii) 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
  

Din datele prezentate mai sus pentru numărul de linii de telefonie fixă, în ora;ul Simeria în anul 2011 
existau 3,3 mii linii de telefonie fixă furnizate persoanelor fizice și 0,3 mii linii de telefonie fixă 
furnizate persoanelor juridice. 

 rmătorul grafic prezintă ponderea numărului de linii de telefonie fixă furnizate persoanelor fizice și 
persoanelor juridice în anul 2011 în orașul  imeria și diferite alte orașe și municipii din județul 
Hunedoara. 

Figura 38. Pondere linii de telefonie fixă furnizate persoanelor fizice și juridice  
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Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
  

Telefonie mobilă 

Conform datelor ANCOM, în 2019 numărul de operatori de telefonie mobilă în sistem LTE-A în orașul 
Simeria a fost de unul, iar numărul de operatori de telefonie mobilă în sistem LTE a fost de 3. 

Figura de mai jos prezintă numărul de operatori de telefonie mobilă în sistem LTE pentru anii 2017, 
2018 și 2019, în orașul Simeria și alte orașe și municipii din județul  unedoara. 

Figura 39. Număr operatori telefonie mobilă în sistem LTE în 2019 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
  

Conexiuni internet și puncte Wi-fi 

Conform ultimelor date furnizate de ANCOM privind consumul de internet la nivel național în 
România, au fost realizate un număr de 170.000 noi conexiuni de internet fix în primele 6 luni ale 
anului 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

82,8 91,8 91,3 86,7 87,2 91,7 88,9 

17,2 8,2 8,7 13,3 12,8 8,3 11,1 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DEVA HUNEDOARA CĂLAN  AȚEG ORĂȘTIE SIMERIA GEOAGIU

Persoane fizice Persoane juridice

0

1

2

3

4

DEVA HUNEDOARA CALAN HATEG ORASTIE SIMERIA GEOAGIU

LTE 2017 LTE 2018 LTE 2019



38 

Figura 40. Conexiuni noi de internet fix în perioada 2016-2020 

 

Sursa: Prezentare ANCOM, Business Review, 18 noiembrie 2020 

Mai mult, traficul de internet mobil a crescut la 5,3 miliarde GB în primele 6 luni ale anului 2020, de 
la 4,7 miliarde GB în semestrul II al anului 2019. 

 

Figura 41. Trafic de internet în perioada 2016-2020 

 

Sursa: Prezentare ANCOM, Business Review, 18 noiembrie 2020 

 n figura următoare, se poate observa ritmul de creștere al traficului lunar de internet fix pe 
conexiune/utilizator (în % față de semestrul precedent) în primele 6 luni ale anului 2020, comparat 
cu scăderea traficului lunar de internet mobil. 

Figura 42. Ritm creștere trafic de internet fix în perioada 2016-2020 
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Sursa: Prezentare ANCOM, Business Review, 18 noiembrie 2020 

 

Conform datelor ANCOM, numărul de abonamente la internet prin rețea fixă în 2018 în orașul 
Simeria a fost de 3,4 mii conexiuni.  rmătorul grafic prezintă evoluția între 2012 și 2018 privind 
numărul de abonamente la internet prin rețea fixă în orașul  imeria și diferite alte orașe și municipii 
din județul  unedoara. 

 

Figura 43. Număr de abonamente la internet prin rețea fixă (mii conexiuni) 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
  

Din datele prezentate mai sus pentru numărul de abonamente la internet prin rețea fixă în 2018, în 
orașul  imeria existau 2,8 mii conexiuni ≥30 Mbps și 0,6 mii conexiuni <30 Mbps. 

SIMERIA DEVA HUNEDOARA CĂLAN  AȚEG ORĂȘTIE GEOAGIU

2012 2,6 17,9 13,0 1,5 2,1 2,9 0,5

2014 2,9 18,7 13,5 2,2 2,3 4,4 0,7

2018 3,4 20,6 15,1 2,6 2,7 6,1 1,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0



40 

 rmătorul grafic prezintă ponderea numărului de conexiuni internet puncte fixe <30 Mbps, respectiv 
≥ 30 Mbps pentru 2018 în orașul  imeria și diferite alte orașe și municipii din județul  unedoara. 

Figura 44. Pondere număr de conexiuni internet puncte fixe <30 Mbps și ≥30 Mbps 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
  

 

Dintre cele 2,8 mii conexiuni ≥30 Mbps din orașul  imeria în 2018, 2,6 mii erau conexiuni internet 
puncte fixe persoane fizice, iar 0,2 mii erau conexiuni internet puncte fixe persoane juridice. 

Dintre cele 0,6 mii conexiuni <30 Mbps din orașul  imeria în 2018, 0,5 mii erau conexiuni internet 
puncte fixe persoane fizice, iar 0,1 mii erau conexiuni internet puncte fixe persoane juridice. 

 

Figura 45. Pondere număr de conexiuni internet puncte fixe furnizate persoanelor fizice și juridice 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
  

Numărul de conexiuni la internet la 1.000 locuitori este calculat prin împărțirea numărului de 
conexiuni (abonamente) la internet fix din Simeria la cel de-al 1.000-lea locuitor din populația totală 
a orașului. Rezultatul este exprimat ca număr de conexiuni/abonamente la internet la 1.000 locuitori. 
Acest indicator a fost calculat pentru anii 2008, 2012, 2014 și 2018. 
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Figura 46. Evoluția numărului de conexiuni la internet la 1.000 locuitori în orașul Simeria 

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
  

Același indicator este prezentat în figura de mai jos pentru diferite alte orașe și municipii din județul 
Hunedoara pentru anul 2018.  

Figura 47. Evoluția numărului de conexiuni la internet la 1.000 locuitori  

Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/
  

 n ceea ce privește punctele hotspot WI-FI, conform datelor colectate în cadrul Politicii  rbane, în 
 imeria există 18 puncte WI-FI cu disponibilitate gratuită, amenajate de administrația publică locală. 

 n timp ce se remarcă o creștere constantă a numărului de conexiuni în orașul  imeria, trebuie 
acordată atenție zonelor care nu beneficiază de infrastructură de telecomunicații, precum și 
localităților aparținătoare și comunelor din jur, ce contribuie direct la dinamicile de dezvoltare ale 
orașului.  

Accelerarea măsurilor în acest sens se impune întrucât restricțiile generate de coronavirus au dus la 
marginalizarea persoanelor fără acces la internet în România. De la cursurile online până la căutarea 
unui loc de muncă sau solicitarea asistenței sociale, măsurile restrictive au implicat transferul multor 
activități esențiale în zona online și, în același timp, au făcut mai dificilă conectarea persoanelor cu 
venituri mici.  

De asemenea, principalele bariere care afectează educația online sunt problemele accesării 
tehnologiei și internetului pentru copiii din familii defavorizate Astfel, se impune ca obiectiv prioritar 
creșterea accesului la internet la nivelul întregii zone urbane funcționale (prin evaluarea numărului 
de conexiuni, dar și a punctelor wi-fi nou create) și facilitarea accesului la tehnologie, precum și la 
cursuri pentru utilizarea acesteia.  
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ANALIZA DIAGNOSTIC: CONCLUZII  PROVOCĂRI  TENDINȚE ȘI RECOMANDĂRI 

Pro ocări  tendin e și ne oi identificate Recomandări 

Alimentarea cu apă potabilă și re eaua de canali are 

  n anul 2019, la nivelul orașului  imeria, 
procentul pierderilor de apă înregistra 57,47%. 

 Grad de acoperire de 73,93% al serviciilor de 
canalizare. Există situații în care, deși există 
rețea de canalizare în localitate, gradul de 
conectare a populației la acest sistem este foarte 
scăzut. 

 Reabilitarea și extinderea sistemului de 
alimentare cu apă în  imeria și localitățile 
aparținătoare 

  n  imeria, aproximativ 2,95% din populație 
trăiește în zone marginalizate. Zonele urbane 
marginalizate necesită investiții în sectorul apei 
pentru a promova incluziunea socială și 
competitivitatea economică.  n actuala criză de 
sănătate generată de COVID19, asigurarea 
accesului la serviciile de alimentare cu apă sigură 
și servicii de canalizare este cu atât mai urgentă. 
Absența titlurilor legale de proprietate, precum 
și reticența gospodăriilor de a se conecta din 
cauza costurilor crescute sunt principalele 
aspecte problematice în asigurarea serviciilor în 
aceste zone.  unt necesare măsuri de suport și 
conștientizare pentru creșterea gradului de 
conectare la rețelele de apă și canalizare, acolo 
unde există, și extinderea sistemului în zone fără 
acces la infrastructură. 

Mana ementul deșeurilor 

  n  imeria, procentul de mulțumire față de 
curățenia din oraș este de 52%. 

 Ponderea deșeurilor urbane reciclate - 14,23%, 
față de 81.1% în județul Timiș 

  unt indicate măsuri pentru asigurarea 
curățeniei în oraș, după identificarea 
principalilor factori de impact (frecvența 
serviciului de salubrizare stradală, sensibilizarea 
populației față de problema deșeurilor). 

 Identificarea factorilor care pot conduce la 
creșterea gradului de reciclare la nivel local – 
infrastructura necesară, gradul de conștientizare 
a populației 

 Campanii de conștientizare a populației privind 
colectarea selectivă și reciclarea. 

Infrastructura de producere  transport și distribu ie a ener iei electrice  termice și  a e naturale 

 Număr ridicat de întreruperi neplanificate ale 
furnizării de energie electrică 

 Creșterea gradului de mentenanță preventivă, în 
detrimentul celei corective pentru rețelele 
electrice, în vederea reducerii întreruperilor 
neplanificate 

 Pozarea rețelelor aeriene în subteran oferă 
avantaje atât din punct de vedere al reducerii 
incidentelor și întreruperilor, cât și asupra 
calității spațiilor publice. Este însă important ca 
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aceasta să fie realizată cu un impact minim 
asupra continuității furnizării de servicii, prin 
instalarea noii rețele subterane înainte de 
dezafectarea celei aeriene. De asemenea, 
migrarea infrastructurii de electricitate în 
subteran trebuie luată în considerare în primele 
faze ale construcției sau modernizării drumurilor 
și străzilor. Costurile pot fi reduse substanțial 
dacă infrastructura de electricitate și comunicații 
este inclusă în proiectele de modernizare urbane 
realizate de autoritățile locale. 

Iluminatul public 

Infrastructura de telecomunica ii și telefonie 

 Numărul de conexiuni la internet – 246,9 la 1000 
de locuitori 

 Restricțiile generate de coronavirus au dus la 
marginalizarea persoanelor fără acces la internet 
în România. 

 Necesitatea de a asigura accesul tuturor 
locuitorilor la infrastructura de telecomunicații, 
în special de internet, inclusiv în localitățile 
rurale ale zonei urbane funcționale 

 Facilitarea învățării utilizării mijloacelor de 
telecomunicații pentru toți cetățenii 

 Asigurarea de acces la internet wifi în puncte –
cheie din oraș  

 Asigurarea de acces Wi-fi în zonele urbane 
marginalizate 
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SERVICII PUBLICE 

INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE EDUCAȚIE 

Educația și sănătatea au, în general, un standard superior în orașe comparativ cu zonele rurale, autoritățile 
locale jucând un rol cheie în asigurarea infrastructurii pentru aceste servicii. În sondajul efectuat în rândul 
autorităților locale în cadrul proiectului Politica Urbană a României, acestea au menționat în mod repetat 
investițiile în educație și sănătate printre primele cinci priorități de infrastructură. Aceasta implică construirea 
sau renovarea clădirilor școlilor și spitalelor. Investițiile în educație sunt, în primul rând, responsabilitatea 
primăriilor locale, iar unitățile educaționale se confruntă cu presiuni legate de supraaglomerare, școlile din 
zonele urbane având rapoarte elevi/profesor ridicate și spațiu limitat în sălile de clasă.  

România are cea mai redusă pondere a cheltuielilor publice din sectorul educației și una dintre cele mai ridicate 
rate de abandon social și tineri care nu au un loc de muncă și nu sunt integrați într-un sistem de învățământ sau 
de formare (NEET) din UE, cu discrepanțe semnificative între mediul rural și cel urban. În 2017, cheltuielile 
publice din educație au fost de aproape jumătate din media UE, cu doar 2,8% din PIB. În 2015, 40% dintre elevii 
de 15 ani nu atinseseră performanțe de bază la lectură, matematică și științe. Școlile și universitățile din mediul 
urban se confruntă cu problema supraaglomerării și a navetelor lungi, însă școlile urbane sunt mai bine 
echipate cu biblioteci, săli de sport, laboratoare și conectivitate la internet comparativ cu școlile din mediul 
rural. 

Tabel 1. Nivelul instituției absolvite în 2011 în orașul Simeria 

Localitate Simeria 

TOTAL POPULAȚIA STABILĂ DE 10 ANI ȘI PESTE 11.406 

NIVELUL  
INSTITUȚIEI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

ABSOLVITE 

Superior 

Total 1.800 

din care: Universitar de licență 1.607 

  Masterat și doctorat 193 

Post- liceal și de maiștri 686 

Secundar 

Total 7.624 

Superior 

Liceal 3.380 

Profesional și de 
ucenici 

1.691 

Inferior (gimnazial) 2.553 

Primar 1.153 

Fără scoală 
absolvită 

Total 143 

din care: Persoane analfabete 34 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Figura următoare prezintă distribuția populației școlare, pe forme de învățământ, în anul 2019, din totalul de 
populație școlară de 1.644 la nivelul orașului Simeria. 
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Figura 1. Distribuția populației școlare pe forme de învățămând în orașul Simeria în 2019 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Totalul personalului didactic în județul Hunedoara, în anul 2019, era de 3.857 cadre didactice. Dintre acestea, 
un număr de 184 cadre didactice făceau parte din ZUF Simeria, iar 153 din orașul Simeria. 

Figura următoare prezintă evoluția personalului didactic, pentru județul Hunedoara, orașul Simeria și respectiv, 
ZUF Simeria, pentru perioada 2010-2019. 

La nivel de județ, se poate observa o scădere de 20,6% în totalul personalului didactic în anul 2019 comparat cu 
anul 2010, iar la nivelul ZUF Simeria o scădere de 8%, respectiv de 9,46% în orașul Simeria. 

Figura 2. Evoluția totalului personalului didactic în județul Hunedoara 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Barometrul Urban 2020, elaborat în cadrul Politicii Urban a României, a estimat gradul de satisfacție față de 
școlile și facilitățile educaționale în 41 orașe din România.  

24% 

35% 

21% 

11% 

4% 
5% 

Grădiniță 

Primar și gimnazial 

Liceal

Profesional

Postliceal

Maiștri 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Județul Hunedoara ZUF Simeria Orașul Simeria 



3 

Figura 3. Barometru Urban. Răspuns la întrebarea: Cât de mulțumiți sunteți de facilitățile educaționale din 
oraș? 

Sursa: Politica Urbana a Romaniei, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

Aproximativ două treimi din populația urbană (67%) declară un nivel ridicat de satisfacție față de școlile și 
facilitățile educaționale la care au acces în localitatea de rezidență. Trei regiuni înregistrează ponderi ale 
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mulțumirii de peste 70%: Sud-Est (72%), Nord-Vest (71%) și Sud-Vest Oltenia (70%). În regiunea București-Ilfov 
gradul de satisfacție este cel mai scăzut (60%). 

Orașul Simeria a înregistrat un grad de mulțumire de 63% în rândul cetățenilor față de școlile și facilitățile 
educaționale la care au acces în oraș. 

Mulțumirea tinde să fie mai ridicată în orașele cu populație între 100.000 - 500.000 locuitori (medie 73%) și mai 
scăzută în orașele sub 30.000 locuitori (62%). Stabilitatea și calitatea resurselor umane din educație pot fi 
posibile explicații ale acestei diferențe.  

În reședințele de județ ponderea celor mulțumiți este, în medie, cu 5% mai mare decât în restul localităților 
urbane. 

Mulțumirea tinde să scadă odată cu vârsta: persoanele tinere (18-24 ani) manifestă un nivel de mulțumire 
(71%) semnificativ mai ridicat decât persoanele cu vârste peste 65 de ani (63%). 

Aprecierea calității serviciilor educaționale este mai ridicată în rândul celor cu studii medii-liceu, scoli 
profesionale - 69% și mai slabă la extremele distribuției: persoane cu studii elementare - 62% apreciere, 
persoane cu studii universitare - 63% apreciere.  

Cel mai ridicat nivel de apreciere s-a înregistrat în rândul studenților (69%) și angajaților din mediul privat 
(68%), iar cel mai scăzut nivel în rândul persoanelor inactive (62%). Persoanele cu venituri individuale între 
2.001 – 4.000 lei au declarat un nivel de apreciere mai ridicat decât media (72%). 

Impactul social de durată al pandemiei de COVID-19 în România  

Aproximativ 3,5 milioane de preșcolari, școlari și studenți au fost afectați după ce guvernul României a închis 
toate școlile și grădinițele. Școala online a devenit o practică frecventă, deși neuniformă și mai dificilă în zonele 
cu acces limitat la internet sau servicii digitale. Doar 63% dintre copiii de vârstă școlară au participat la cursuri 
online, deși 91% au acces la internet.   

Principalele obstacole în calea educației în timpul pandemiei de COVID-19 sunt: lipsa dispozitivelor inteligente, 
veniturile familiale reduse, lipsa accesului la internet acasă și în comunitate, lipsa unei activități educaționale 
unitare și lipsa cunoștințelor referitoare la educația online în rândul cadrelor didactice. 
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Populația școlară 

Populația cu vârsta corespunzătoare pentru învățământul preșcolar 

Populația cu vârsta corespunzătoare pentru învățământul preșcolar este reprezentată de grupa de 
vârstă 3-5 ani, începând cu anul școlar 2012-2013, și 3-6 ani pentru anii școlari anteriori. În 2017, 
populația Simeriei cu vârsta corespunzătoare pentru învățământul preșcolar era de 330 copii, iar la 
nivelul ZUF-ului de 421 copii.  

Graficul următor prezintă evoluția populației după domiciliu pentru categoria de vârstă 
corespunzătoare învățământului preșcolar la nivelul județului Hunedoara, Simeriei, ZUF Simeria și 
Conurbației Corvina, pentru perioada 2010-2019. 

Figura 4. Evoluția populației cu vârsta corespunzătoare pentru învățământul preșcolar 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 

Populația școlară în Simeria și ZUF Simeria 

În 2019, populația școlară totală la nivelul județului Hunedoara era de 58.993 elevi, dintre care la 
nivelul orașului Simeria și ZUF Simeria se regăseau 1.644, respectiv, 1.931 elevi. Graficul următor 
prezintă evoluția populației școlare totale, pentru perioada 2010-2019. 
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Figura 5. Evoluția populației școlare totale în perioada 2010-2019 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 

În ceea ce privește copiii înșcriși la creșe, la nivelul orașului și ZUF Simeria, nu există în prezent creșe. 
Primăria orașului Simeria este în proces de căutare a locații pentru amplasarea unei creșe.  

În 2019, județul Hunedoara a înregistrat 8.015 copii înscriși în grădinițe, dintre care, 285 în Simeria și 
369 în ZUF Simeria. Graficul următor prezintă evoluția numărului de copii înscriși în grădinițe, pentru 
perioada 2010-2019. 

Figura 6. Evoluția numărului de copii înscriși în grădiniție în perioada 2010-2019 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 

În ceea ce privește elevii înscriși în învățământul preuniversitar, în 2019, 1.359 de elevi din cei 46.326 
de la nivelul județului Hunedoara se regăseau în orașul Simeria. Graficul următor prezintă evoluția 
numărului de elevi înscriși în învățământul preuniversitar, pentru perioada 2010-2019. 
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Figura 7. Evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul preuniversitar 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 

Din cei 1.359 de elevi înscriși în învățământul preuniversitar în 2019, la nivelul orașului Simeria, 886 
erau în învățământul primar și gimnazial, 243 în învățământul liceal, 127 în cel profesional, 50 în 
învățământul postliceal și 53 în învățământul de maiștri.  

Graficul următor prezintă evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial, 
inclusiv cel special, pentru perioada 2010-2019.  

Figura 8. Evoluția numărului de elevi înscriși în învățământl primar și gimnazial în perioada 2010-2019 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 

Graficul următor prezintă evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul liceal, pentru perioada 
2010-2019.  
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Figura 9. Evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul liceal în perioada 2010-2019 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 

Graficul următor prezintă evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul profesional, pentru 
perioada 2014-2019.  

Figura 10. Evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul profesional în perioada 2014-2019 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 

Graficul următor prezintă evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul postliceal, inclusiv 
învățământul special, pentru perioada 2014-2019.  
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Figura 11. Evoluția numărului de elevi înscriși în învătământul postliceal în perioada 2014-2019 

 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 

Graficul următor prezintă evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul de maiștri, pentru 
perioada 2010-2019. 

Figura 12.. Evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul de maiștri în perioada 2010-2019 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 
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Învățământ preuniversitar 

Figura 13. Grad cuprindere a populației școlare din învățământul primar și gimnazial din populația de vârstă 
școlară 6-14 ani 

 

Notă: Scală centrată în media națională la nivel de localitate de 77% 

Sursă: Politica Urbană a României 

Graficul reprezintă gradul de cuprindere a elevilor din învățământul primar și gimnazial din localitate raportat la 
populația cu vârste între 6-14 ani.  

 Valorile sunt grupate în cinci contingente egale cu valoarea minimă 4% și valoarea maximă 152% și 
centrare în valoarea 77% (media națională). 99,9% din cazuri au valori mai mici decât 152%, iar restul 
de 3 cazuri sunt localități cu valori extreme. 

 În ariile periurbane avem un grad de cuprindere foarte mic a elevilor în învățământul local. Cea mai 
mare parte din cohorta de elevi folosesc infrastructura din localitățile din apropiere.  

 Liceele și școlile profesionale sunt localizate cu precădere în mediile urbane, generând astfel 
navetismul copiilor din mediile rurale. Totuși, gradul de cuprindere este cel mai mic și pentru clasele 0-
8. 
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Figura 14. Populația de vârstă școlară între 6-14 ani la numărul de unități de învățământ primare și 
gimnaziale din localitate 

 

Notă: Scală centrată în mediana de 128 persoane pe unitate (atât cele arondate, cât și cele cu personalitate 
juridică, 2019 

Sursă: Politica Urbană a României 

Graficul reprezintă numărul de copii cu vârste între 6 și 14 ani la totalul de unități de învățământ primare și 
gimnaziale, indiferent dacă sunt entități cu personalitate juridică sau arondate. 95% dintre localități sunt în 
situația de a avea între 14 copii și 605 copii pe o unitate.  

 Dacă toate persoanele cu vârste între 6 și 14 ani dintr-o localitate ar dori să meargă la școala din 
localitate, atunci în școală ar fi 198 de copii în medie. În orașele mari mărimea medie a școlii ar fi de 
875 de elevi.  

 Situațiile cele mai problematice ar fi însă în unele localității din ariile periurbane. Aici, în medie, 
mărimea unei școli ar fi de 431, însă cazurile excepționale sunt foarte importante. Mărimea medie a 
unei școli în Chiajna (Ilfov) ar fi de 2047 de copii, în Florești (Cluj) ar fi 1867 de copii, în Giroc 
(Timișoara) ar fi de 1425. Gradul mic de cuprindere din periurban se datorează și lipsei infrastructurii 
școlare, nu este doar o alegere a părinților. Dacă toți copii ar rămâne la nivel local, școlile ar fi 
neîncăpătoare. 
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Rețelele școlare 

Tabel 2. Rețelele școlare din orașul Simeria și ZUF Simeria 

Localitate Denumire unitate de învățământ 

Băcia Școala Gimnazială Băcia 

Rapoltu Mare 
Școala Gimnazială Rapoltu Mare 

Școala Primară Bobâlna 

Simeria 

Centru De Pedagogie Curativă Simeria 

Colegiul Tehnic De Transport Feroviar "Anghel Saligny" Simeria 

Grădinița Bârcea Mare 

Grădinița Cu Program Normal "Căsuța Piticilor" Simeria 

Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Simeria 

Grădinița Cu Program Normal Sântandrei 

Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 1 Simeria 

Școala Gimnazială  Sigismund Toduță " Simeria 

 Sursă: ISJ Hunedoara 

Învățământ primar și gimnazial 

Populația preșcolară (grădiniță) în județul Hunedoara, în anul 2019, era de 8.015 copii. Dintre aceștia, un număr 
de 369 copii făceau parte din ZUF Simeria, iar 285 din orașul Simeria. 

Figura următoare prezintă evoluția populației școlare pe formă de învățământ de tip grădinițe, pentru județul 
Hunedoara, orașul Simeria și respectiv, ZUF Simeria, pentru perioada 2010-2019. La nivel de județ, se poate 
observa o scădere de 35% în populația preșcolară în anul 2019 comparat cu anul 2010. La nivelul ZUF Simeria 
scăderea a fost de 36% în populația preșcolară în anul 2019 comparat cu anul 2010, iar la nivelul orașului 
Simeria de 38%. 

Figura 15. Evoluția populației de învățământ preșcolar în județul Hunedoara  

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 
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În județul Hunedoara, în anul 2019, existau 65 unități de învățământ primar și gimnazial, dintre acestea doar 
una aflându-se în orașul Simeria.  

Populația primară și gimnazială (inclusiv învățământ special) în județul Hunedoara, în anul 2019, era de 12.976 
elevi. Dintre aceștia, un număr de 499 elevi făceau parte din ZUF Simeria, iar 403 din orașul Simeria. 

Figura următoare prezintă evoluția populației școlare pe formă de învățământ de tip primară și gimnazială, 
pentru județul Hunedoara, orașul Simeria și respectiv, ZUF Simeria, pentru perioada 2010-2019.  

Figura 16. Evoluția populației de învățământ primar și gimnazial în județul Hunedoara  

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date 

Graficul de mai jos prezintă rata brută de cuprindere școlară a copiilor în învățământul preșcolar pentru orașul 
Simeria și localitățile din ZUF și Conurbația Simeria, pentru anul 2011. 

Figura 17. Rata brută de cuprindere școlară a copiilor în învățământul preșcolar (%) 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Numărul de săli de clasă pentru învățământul preșcolar în județul Hunedoara, în anul 2019, era de 428. Dintre 
acestea, un număr de 22 săli se aflau în ZUF Simeria, iar 17 în orașul Simeria. 
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Figura următoare prezintă evoluția numărului de săli de clasă pentru învățământul preșcolar, pentru județul 
Hunedoara, orașul Simeria și respectiv, ZUF Simeria, pentru perioada 2014-2019.  

Figura 18. Evoluția numărului de săli de clasă pentru învățământul preșcolar în județul Hunedoara  

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Graficul de mai jos prezintă gradul de încărcare al unui cadru didactic din învățământul preșcolar (preșcolari per 
cadru didactic) pentru orașul Simeria și localitățile din ZUF și Conurbația Simeria, pentru anul 2011. 

Figura 19. Gradul de încărcare al unui cadru didactic din învățământul preșcolar 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Numărul de săli de clasă pentru învățământul de tip primar și gimnazial în județul Hunedoara, în anul 2019, era 
de 1.595. Dintre acestea, un număr de 69 săli se aflau în ZUF Simeria, iar 48 în orașul Simeria. 

Figura următoare prezintă evoluția numărului de săli de clasă pentru învățământul preșcolar, pentru județul 
Hunedoara, orașul Simeria și respectiv, ZUF Simeria, pentru perioada 2014-2019.  
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Figura 20. Evoluția numărului de săli de clasă pentru învățământul primar și gimnazial în județul Hunedoara  

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Învățământ liceal și profesional 

În județul Hunedoara, în anul 2019, existau 33 de unități de învățământ liceal, dintre acestea doar una aflându-
se în orașul Simeria, și anume Colegiul Tehnic de Transport Feroviar - Anghel Saligny Simeria.  

Fiind singurul liceu din oraș, oferta educațională este variată și se adresează tuturor absolvenților de gimnaziu 
din zonă. În calitate de colegiu de transport feroviar, recrutează elevi și pregătesc personal calificat în acest 
domeniu pentru tot județul și pentru județele învecinate (Alba, Caraș-Severin, Gorj, Sibiu, Vâlcea).  

În cadrul școlii, pregătirea elevilor se realizează atât pe ruta scurtă pentru calificările „Tehnician în transporturi” 
și „Tehnician instalații electrice”, cât și pe ruta progresivă de calificare pentru calificările „Tehnician  
electromecanic”, „Tehnician în prelucrări la cald” și „Tehnician construcții și lucrări publice”. În paralel cu aceste 
specializări sunt organizate și clase de matematică-informatică  și filologie. 

Populația liceală în județul Hunedoara, în anul 2019, era de 12.745 elevi. Dintre aceștia, un număr de elevi de 
243 făceau parte din orașul Simeria. 

Figura următoare prezintă evoluția populației școlare pe formă de învățământ de tip liceală, pentru orașul 
Simeria, pentru perioada 2010-2019. La nivel de oraș, se poate observa o scădere de 50% în populația liceală în 
anul 2019 comparat cu anul 2010.  
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Figura 21. Evoluția populației de învățământ liceal în orașul Simeria  

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Numărul de săli de clasă pentru învățământul de tip liceal în județul Hunedoara, în anul 2019, era de 877. 
Dintre acestea, un număr de 20 săli se aflau în orașul Simeria. 

Figura următoare prezintă evoluția numărului de săli de clasă pentru învățământul liceal, pentru orașul Simeria, 
pentru perioada 2013-2019.  

Figura 22. Evoluția numărului de săli de clasă pentru învățământul liceal în orașul Simeria  

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Numărul de săli de clasă pentru învățământul de tip profesional în orașul, în anul 2019, era de 5. 

Populația formelor de învățământ profesionale în județul Hunedoara, în anul 2019, era de 2.437 elevi. Dintre 
aceștia, un număr de elevi de 127 făceau parte din orașul Simeria. 
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Figura următoare prezintă evoluția populației școlare pe formă de învățământ de tip profesional, pentru orașul 
Simeria perioada 2014-2019. La nivel de oraș, se poate observa o creștere de 209% în populația profesională în 
anul 2019 comparat cu anul 2014. 

Figura 23. Evoluția populației de învățământ profesional în orașul Simeria  

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Oferta educațională pentru învățământul tehnic și profesional include: 

Tabel 3. Oferta educațională pentru învățământul tehnic și profesional în orașul Simeria 

Denumire Tip Profil 
Domeniu 
calificare 

Calificare 
Elevi 

IX 
Elevi 

X 
Elevi 

XI 
Elevi 
XII 

Total 
elevi 

Colegiul 
Tehnic de 
Transport 
Feroviar 
„Anghel 
Saligny” 
Simeria 

Școală 
profesională 

Tehnic Electromecanică Electromecanic 
utilaje și 
instalații 
industriale 

28 0 0  28 

Colegiul 
Tehnic de 
Transport 
Feroviar 
„Anghel 
Saligny” 
Simeria 

Școală 
profesională 

Tehnic Mecanică Lăcătuș 
construcții 
metalice și 
utilaj 
tehnologic 

14 0 0  14 

Colegiul 
Tehnic de 
Transport 
Feroviar 
„Anghel 
Saligny” 
Simeria 

Școală 
profesională 

Tehnic Mecanică Strungar 14 0 0  14 

Colegiul 
Tehnic de 
Transport 
Feroviar 
„Anghel 

Școală 
profesională 

Tehnic Mecanică Sudor 0 16 10  26 
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Denumire Tip Profil 
Domeniu 
calificare 

Calificare 
Elevi 

IX 
Elevi 

X 
Elevi 

XI 
Elevi 
XII 

Total 
elevi 

Saligny” 
Simeria 

Colegiul 
Tehnic de 
Transport 
Feroviar 
„Anghel 
Saligny” 
Simeria 

Liceu 
tehnologic 

Tehnic Electromecanică Tehnician 
electromecanic 

0 17 0 15 32 

Colegiul 
Tehnic de 
Transport 
Feroviar 
„Anghel 
Saligny” 
Simeria 

Liceu 
tehnologic 

Tehnic Mecanică Tehnician 
proiectant CAD 

28 24 21 17 90 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Învățământ postliceal 

Populația formelor de învățământ de tip postliceal în județul Hunedoara, în anul 2019, era de 3.080 elevi. 
Dintre aceștia, un număr de elevi de 50 făceau parte din orașul Simeria. 

Figura următoare prezintă evoluția populației școlare pe formă de învățământ de tip profesional, pentru orașul 
Simeria perioada 2014-2019. La nivel de oraș, se poate observa o creștere de 100% în populația profesională în 
anul 2019 comparat cu anul 2014. 

Figura 24. Evoluția populației de învățământ postliceal în orașul Simeria  

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Populația formelor de învățământ de tip maiștri în județul Hunedoara, în anul 2019, era de 403 elevi. Dintre 
aceștia, un număr de elevi de 53 făceau parte din orașul Simeria. 

Figura următoare prezintă evoluția populației școlare pe formă de învățământ de tip maiștri, pentru orașul 
Simeria perioada 2010-2019.  

Figura 25. Evoluția populației de învățământ maiștri în orașul Simeria  
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Rata de absolvire a liceului și de promovare la bacalaureat 

Ratele de absolvire a liceului reflectă măsura în care o administrație locală a reușit să aibă grijă de viitorul 
său. Este important de observat aici o mică avertizare: câteva orașe nu au licee. Există opțiunea de a analiza 
performanța școlilor gimnaziale, dar absolvirea liceului este o rampă de lansare către învățământul terțiar sau 
către lumea profesioniștilor și un indicator mai puternic cu privire la succesul sistemului de învățământ local. 

Tabel 4. Ratele de absolvire a liceului în 2018 

Categoria de oraș Media per categorie MAX. per categorie MIN. per categorie 

Oraș capitală 77% 77% 77% 

Poli regionali 78% 87% 71% 

Reședințe de județ 76% 87% 62% 

Alte municipii 69% 86% 47% 

Orașe 49% 100% 0% 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Având în vedere rolul semnificativ pe care administrațiile locale îl joacă în performanța sistemului de 
învățământ local, este important să promoveze în fiecare centru urban o politică de „niciun-copil-lăsat-în-
urmă”. Aceasta înseamnă că fiecare localitate ar trebui să se străduiască să aibă o rată de absolvire a liceului de 
100% și, deși această țintă poate părea dificil de atins, orice altă țintă nu ar fi morală.  

La nivelul orașului Simeria, în anul 2019, rata de promovare la bacalaureat a fost de 46,97%. 

Harta următoare prezintă rata de promovare la bacalaureat, după sesiunea iunie-iulie 2020, doar pentru 
candidații din promoția curentă, la nivel național. În județul Hunedoara, rata de promovare a fost de 71,66%.  

Figura 26. Rata de proomovare la bacalureat, sesiune iunie-iulie 2020, nivel național 
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Sursa: Ministerul Educației Naționale, 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Dosar%20BAC_2020_dupa%20contestatii.pdf  

În sesiunea iunie-iulie 2020, în județul Hunedoara au existat 9 candidați cu media 10 la bacalaureat. 

Figura 27. Număr candidați cu media 10 la bacalureat, sesiune iunie-iulie 2020, nivel național 

 

 

Sursa: Ministerul Educației Naționale, 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Dosar%20BAC_2020_dupa%20contestatii.pdf  

https://www.edu.ro/sites/default/files/Dosar%20BAC_2020_dupa%20contestatii.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Dosar%20BAC_2020_dupa%20contestatii.pdf
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Învățământ universitar 

Ponderea populației de peste 25 de ani cu studii superioare din orașul Simeria era în anul 2011 de 16,49%. 
Figura următoare prezintă ponderea populației peste 25 de ani cu studii superioare, pentru anul 2011, pentru 
orașul Simeria și localitățile din ZUF și Conurbația Simeria. 

Figura 28. Ponderea populației de peste 25 de ani cu studii superioare  

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 
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INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE SĂNĂTATE  

Sistemul de sănătate național  

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 se concentrează în special pe consolidarea asistenței comunitare, a 
asistenței primare și a asistenței ambulatorii specializate. Potrivit raportului din 2019 realizat de Comisia 
Europeană, în România,  trecerea la asistența medicală ambulatorie se află într-un stadiu incipient. Aproximativ 
42% dintre cheltuielile pentru sănătate sunt încă direcționate către serviciile spitalicești, media la nivel de UE  
fiind 29%. Adițional faptului că asistența medicală primară și comunitară sunt încă subdezvoltate, ineficiența 
serviciilor de sănătate, inclusiv excesul de paturi în spitale, subdezvoltarea chirurgiei ambulatorii și integrarea 
slabă a asistenței medicale agravează situația, arată raportul

1
.  

Furnizarea serviciilor în cele mai eficiente unități, din punct de vedere al costurilor, este sprijinită de Strategia 
Națională de Sănătate 2014-2020 și stimulentele financiare din partea UE, care au ca scop îmbunătățirea 
conexiunilor la nivelul asistenței medicale, precum și cu alte sectoare. 

Potrivit raportului Profil de țară în ceea ce privește infrastructura serviciilor de sănătate
2
:  

● România are mai puțini medici și asistenți medicali pe cap de locuitor decât majoritatea țărilor UE.  În 
2017, au fost înregistrați 2,9 medici practicanți la 1 000 de locuitori și 6,7 asistenți medicali la 1 000 de 
locuitori. Media UE era de 3,6, respectiv 8,5, ceea ce poziționează țara pe locul trei între cele mai 
scăzute cifre din UE. Totodată, numărul scăzut de medici generaliști și utilizarea în exces a spitalelor 
îngreunează trecerea la asistența medicală comunitară integrată.  

● Asistența medicală primară continuă să fie insuficient utilizată, cetățenii preferând să apeleze în 
continuare la servicii spitalicești, chiar dacă îngrijirile necesare nu au un caracter urgent.  De exemplu, 
datele arată că, în 2016, un cetățean din România a consultat un medic în cadrul asistenței medicale 
primare sau un medic specialist, în regim ambulatoriu, doar de cinci ori (media UE este de 7,5 
consultații).  

● Diferitele sectoare ale sănătății nu sunt integrate, precum sănătatea publică, asistența medicală 
primară și serviciile medicale spitalicești. Ceea ce duce la o continuitate precară a serviciilor de 
asistență furnizate pacienților.  

● Cheltuielile pentru sănătate din România  sunt mai mici decât în orice altă țară din UE, atât pe cap de 
locuitor, cât și ca procent din PIB (5,2 % din PIB în 2017,  în comparație cu media UE de 9,8%). 
Subfinanțarea sistemului afectează capacitatea de a acoperi nevoile actuale ale populației, iar situația 
va deveni din ce în ce mai complicată, având în vedere că populația îmbătrânește și baza de resurse se 
reduce. 

  

                                                           
1
 Sursă: State of Health in the EU România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea  

2
  Sursă: State of Health in the EU România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea:   

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_romania_romanian.pdf  
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Figura 29. Finanțarea asistenței medicale 

 

Sursă: State of Health in the EU România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea 

La nivel național, existența și distribuția infrastructurii sistemului de sănătate și resursele umane și financiare 
de sănătate sunt cele care permit accesul la serviciile de sănătătate a populației. Cei mai relevanți factori care 
reduc accesul cetățeniilor la servicii medicale, potrivit studiilor realizate de Institutul Național de Statistică, sunt 
numărul redus de unități medicale în mediul rural, în special a spitalelor, distanțele prea mari până la o clinică 
specializată și costurile sau listele de așteptare. Astfel de obstacole, deși sunt indirecte, influențează 
nefavorabil starea generală a sănătății populației, care la rândul său afectează bunăstarea acestora.  

Motive pentru care populația din România nu a accesat serviciile medicale în 2019, potrivit INS
3
:  

● Situația materială este principalul motiv pentru care 51,4% persoane de 16 ani și peste nu au putut să 
consulte un medic specialist.  

● Alte motive enumerate au fost: este înscris pe o listă de a teptare - mai des întâlnit în rândul 
populației din urban- și  a așteptat ca problema să se rezolve de la sine  i distanța prea mare sau lipsa 
mijloacelor de transport - mai des întâlnite în rândul persoanelor din mediul rural.  

● O pondere de 15,8% a fost reprezentată de cei care nu au avut nevoie să consulte un medic 
stomatolog în ultimele 12 luni, 77,4% au putut să fie consulta i, iar 6,8% nu au reu it acest lucru, deși 
ar fi avut nevoie. Principalele motive pentru care nu au fost efectuate vizite la medicul stomatolog au 
fost: lipsa resurselor financiare, teama, au așteptat ca problema să se rezolve de la sine și lipsa 
timpului necesar. 

Satisfacția cetățenilor față de serviciile de sănătate în Simeria  

Conform Barometrului Urban, 52% dintre locuitorii din Simeria  sunt mulțumiți de serviciile de sănătate din 
oraș, dintre care 3% au declarat că sunt foarte mulțumiți. La pol opus, ponderea persoanelor care s-au declarat 
nemulțumiți este de 48%, dintre care 7% sunt foarte nemulțumiți. La nivel național, serviciile de sănătate se 
poziționează pe penultimul loc în ierarhia satisfacției la nivel național urban (52% total „mulțumiți”) și 
reprezintă una dintre cele 3 probleme majore ale cetățenilor.  

  

                                                           
3
  Sursă: Institutul Național de Statistică - Condițiile de viață ale populației din România, în anul 2019 
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Figura 30. Cât de mulțumiți sunteți de serviciile de sănătate din…*orașul dvs.+-comparație 

 

Sursă: Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020  
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Distribuția unităților medicale în Simeria, zona urbană funcțională a orașului, Hunedoara, Deva și Călan  

Figura 31. Infrastructura de sănătate 

 

Sursă: Ghid de investiții pentru proiecte la nivel local 

Distribuția unităților medicale este neuniformă la nivelul zonei urbane funcționale Simeria, majoritatea fiind 
situate în oraș. În mediul rural există, în general, doar cabinete medicale de familie, în proprietate privată, care 
oferă servicii medicale de bază și puncte farmaceutice. La nivelul orașului, există următoarele unități în 
proprietate publică: 1 spital, 1 ambulatoriu, 1 cabinet medical școlar, 5 puncte farmaceutice și 1 dispensar 
medical și următoarele unități în proprietate privată: 11 cabinete de familie, 1 cabinet de specialitate, 6 
cabinete stomatologice, 4  farmacii, 1 laborator medical și 2 laboratoare de medicină dentară.  

Se observă că rețeaua de sănătate la nivelul ZUF Simeria  este oferită în întregime de sectorul privat, acesta 
fiind și cazul orașului Călan (doar cabinetul medical școlar este public). De asemenea, Hunedoara și Deva dețin 
o infrastructură a serviciilor de sănătate publică formată dintr-un spital, 1 ambulatoriu, 1 dispensar etc, la care 
se adaugă diverse unități sanitare private care extind paleta de servicii de sănătate oferite.  

Tabel 5. Listă unități medicale în funcție de categorii și forma de proprietate la nivel de Simeria și zona 
urbană funcțională 

Localitate Categorii de unități sanitare Forme de Proprietate Număr 

 SIMERIA 

Spitale Proprietate publică 1 

Ambulatorii de specialitate Proprietate publică 1 

Ambulatorii integrate spitalului Proprietate publică 1 
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Dispensare medicale Proprietate publică 1 

Cabinete medicale școlare Proprietate publică 1 

Cabinete medicale de familie Proprietate privată 11 

Cabinete stomatologice Proprietate privată 6 

Cabinete medicale de specialitate Proprietate privată 1 

Farmacii Proprietate privată 4 

Puncte farmaceutice Proprietate publică 1 

Puncte farmaceutice Proprietate privată 5 

Laboratoare medicale Proprietate privată 1 

Laboratoare de tehnică dentară Proprietate privată 2 

BACIA 

Cabinete medicale de familie Proprietate privată 1 

Puncte farmaceutice Proprietate privată 1 

RAPOLTU MARE 

Cabinete medicale de familie Proprietate privată 1 

Cabinete medicale de specialitate Proprietate privată 1 

Alte tipuri de cabinete medicale Proprietate privată 1 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Tabel 6. Listă unități medicale în funcție de categorii și forma de proprietate la nivel de Hunedoara, Deva și 
Călan 

Localitate Categorii de unități sanitare Forme de Proprietate Număr 

DEVA 

Spitale Proprietate publică 1 

Ambulatorii integrate spitalului Proprietate publică 1 
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Dispensare medicale Proprietate publică 1 

Centre de sănătate mintală Proprietate publică 2 

Centre de diagnostic și tratament Proprietate privată 1 

Centre medicale de specialitate cu 
paturi de spital Proprietate privată 1 

Cabinete medicale de medicină 
generală Proprietate publică 1 

Cabinete medicale de medicină 
generală Proprietate privată 1 

Cabinete medicale școlare Proprietate publică 15 

Cabinete medicale de familie Proprietate privată 37 

Cabinete stomatologice Proprietate privată 76 

Cabinete medicale de specialitate Proprietate privată 73 

Societate civilă medicală de 
specialitate Proprietate privată 3 

Farmacii Proprietate publică 1 

Farmacii Proprietate privată 21 

Puncte farmaceutice Proprietate privată 9 

Depozite farmaceutice Proprietate privată 7 

Laboratoare medicale Proprietate publică 10 

Laboratoare medicale Proprietate privată 6 

Laboratoare de tehnică dentară Proprietate privată 8 
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Centre de transfuzie Proprietate publică 1 

Alte tipuri de cabinete medicale Proprietate publică 1 

Alte tipuri de cabinete medicale Proprietate privată 12 

HUNEDOARA 

Spitale Proprietate publică 1 

Ambulatorii integrate spitalului Proprietate publică 1 

Dispensare medicale Proprietate publică 1 

Centre de sănătate mintală Proprietate publică 2 

Unități medico-sociale Proprietate publică 1 

Cabinete medicale de medicină 
generală Proprietate privată 3 

Cabinete medicale școlare Proprietate publică 4 

Cabinete medicale studențești Proprietate publică 1 

Cabinete medicale de familie Proprietate privată 38 

Cabinete stomatologice Proprietate privată 50 

Societate stomatologică civilă 
medicală Proprietate privată 2 

Cabinete medicale de specialitate Proprietate privată 45 

Farmacii Proprietate publică 1 

Farmacii Proprietate privată 12 

Puncte farmaceutice Proprietate privată 3 

Depozite farmaceutice Proprietate privată 1 
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Laboratoare medicale Proprietate publică 6 

Laboratoare medicale Proprietate privată 6 

Laboratoare de tehnică dentară Proprietate privată 3 

Alte tipuri de cabinete medicale Proprietate publică 1 

Alte tipuri de cabinete medicale Proprietate privată 2 

CĂLAN 

Cabinete medicale școlare Proprietate publică 1 

Cabinete medicale de familie Proprietate privată 5 

Cabinete stomatologice Proprietate privată 6 

Cabinete medicale de specialitate Proprietate privată 1 

Farmacii Proprietate privată 2 

Puncte farmaceutice Proprietate privată 1 

Laboratoare de tehnică dentară Proprietate privată 1 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

 

Situația Spitalului General CF Simeria, potrivit Proiectului de dezvoltare al spitalului general CF Simeria: 

Spitalul deține un personal calificat și este dotat cu aparatură modernă și de înaltă performanță. De asemenea, 
are un sistem informatic integrat medical, la standarde UE, care permite informatizarea integrală a activității și 
este pregătit pentru implementarea dosarului electronic al pacientului. În ceea ce privește ambulatoriul 
integrat al spitalului, unitatea este reabilitată, modernizată și dotată cu aparatură medicală modernă. În plus, 
potrivit Proiectului de dezvoltare a spitalului general CF Simeria, punctele slabe ale unității țin de resursa 
umană (deficit de personal medical de specialitate (lipsa cadrelor medicale superioare în specialități importante 
– diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, ATI, radiologie-imagistică, neurologie, îngrijiri paliative, medicină 
de laborator, BFT, farmacie; lipsa de motivare a personalului), infrastructură (clădirile sunt vechi și generează 
costuri mari la întreținere, blocul alimentar necesită să fie reabilit și dotat cu echipamente și utilaje noi, 
achiziționarea unui rezervor de acumulare apă dimensionat; instalațiile sanitare, termice și electrice sunt vechi; 
lipsa unui sistem de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu; instalație de oxigen medical 
învechită) și de finanțare (lipsa fondurilor pentru recompartimentare și reparații capitale, acțiuni necesare 
pentru acreditarea spitalului; lipsa posibilității accesării de fonduri europene pe programe de consolidare, 
reabilitare, modernizare și dotare cu echipamente medicale de ultimă generație etc.). 

Accesarea de fonduri europene, posibilitatea încheierii de contracte în parteneriat public-privat în sectoarele 
medicale sau dezvoltarea și amplificarea asistenței medicale prin spitalizarea de zi reprezintă câteva soluții 
externe pentru îmbunătățirea spitalului, conform documentului.  
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Conform Managementului Spitalului CF Simeria, problemele interne cele mai importante sunt
4
:  

● Continuarea renovării și modernizării spațiului hotelier din secțiille cu paturi ale spitalului, 
renovarea și modernizarea a blocului alimentar, având drept scop îmbunătățirea continuă a calității 
serviciilor oferite și acreditarea unității sanitare; 

●  Îmbunătățirea confortului din saloane și sălile de tratament; 

● Lărgirea gamei de servicii medicale oferite de unitate populației, prin diversificarea 
activităților; 

● Finalizarea implementării sistemului de control managerial intern. 
 

Realizarea acestor activități este necesară și în vederea acreditării unității sanitare, conform standardelor 
europene. 

 

Priorități propuse de managementul spitalului, în cadrul Proiectului de dezvoltare al spitalului general CF 
Simeria sunt:  

1. Finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare a Secției de Chirurgie Generală; 

2. Finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare a Secției Neurologie; 

3. Finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare a Secției Medicină Internă (parter); 

4. Finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare a Blocului alimentar; 

5. Finalizarea implementării standardelor de control intern/managerial conform Ordinului SGG 
nr. 400/2015; 

6. Acreditarea spitalului; 

7. Înființarea Centrului de screening al cancerului de sân; 

8. Realizarea instalației de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor; 

9. Realizarea unei surse proprii de apă potabilă; 

10. Realizarea instalației de distribuție a fluidelor medicale; 

11. Renovarea și modernizarea corpului Administrativ; 

12. Mansardare corp clădire Spital; 

13. Mansardare corp clădire Ambulatoriu: 

14. Realizare lucrărilor de modernizare a instalațiilor sanitare, termice și electrice în scopul 
creșterii eficienței energetice a acestora. 

  

                                                           
4
 Sursă:  

http://www.spitalgeneralcfsimeria.ro/docs/PROIECT%20DE%20DEZVOLTARE%20SPITAL%20SIMERIA%202016.
pdf 
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Situația paturilor  

Datele din anul 2015 arată că în sistemul de sănătate din România existau 6 paturi la 1.000 de locuitori, valoare 
care se înscrie în intervale medii ale țărilor din UE, în 2015, și un număr de internări de 19,9 la 100 locuitori în 
2015, încadrându-se în intervalele puțin peste medie față de UE

5
.  

În 2018, la nivelul județului Hunedoara, există 3.366 de paturi, dintre care 106 se află în Simeria.  Totodată, în 
ceea ce privește numărul de paturi în spital la 1.000 de locuitori, orașul a înregistrat 7.7 paturi/1.000 de 
locuitori, media la nivel județean fiind 9.65.  

Figura 32. Situația paturilor 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

 

Date despre cadrele medicale                                                              

În ceea ce privește personalul medical din  domeniul public și privat, numărul acestora este de 1.078 la nivelul 
județului Hunedoara. Cele mai multe cadre medicale profesează în municipiul Deva (404). Simeria are 30 de 
cadre medicale,  iar rețeaua de sănătate publică are 20 de medici angajați, un număr mult mai mare față de 
mediul privat (10 medici). Totodată, pentru fiecare 1.000 de locuitori există 2.18 medici în Simeria, iar la nivel 
de județ există 33,55 de cadre medicale/1.000 cetățeni.  

  

                                                           
5
 Sursă: http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/03/Anexa-NE-MASTER-PLAN.pdf 
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Figura 33. Raportul totalului de medici la 1.000 de locuitori 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

La nivel național, în anul 2017, reveneau 2.9 medici la o mie de locuitori, iar pentru Uniunea Europeană, 
valoarea indicatorului în 2017 era de 3.6 (Comisia Europeană). Comparând valorile la nivel de țară și la nivel de 
Uniunea Europeană, datele obținute pentru orașul Simeria indică că orașul se află sub media națională 
europeană.  

Densitatea personalului sanitar la 1.000 de locuitori în orașul Simeria este de 21,43. Prin comparație cu alte 3 
orașe, din regiunile SV Oltenia, NE și Sud-Muntenia, respectiv Rovinari, Darabani și Bolintin-Vale,  se observă că 
orașul Simeria are o densitate de personal sanitar la 1.000 de locuitori mai mare ca orașele Darabani și Bolintin-
Vale, dar mai mică decât Rovinari. Totodată, se constată că Baciu, Rapoltu Mare și Călan au înregistrat valori 
sub 5, iar Deva și Hunedoara au înregistrat 20,71, respectiv 10,49.  

Figura 34. Densitate personal sanitar 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 
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Conform Planului regional de servicii sanitare 2021-2027 NE, județele cu un număr mare de medici la 10.000 
locuitori sunt: M. București (72,0 o loc.), Timiș (62,2 o loc.), Cluj (53,3 o loc.), Dolj (49,7 o loc.), Iași 
(48,8 o loc.), Mureș (47,9 o loc.), Bihor (37,8 o loc.), Sibiu (34,0 o loc.), Constanța (31,5 o loc.), Brașov 
(31,2 o loc.). Județele cu un număr mic de medici la 10000 locuitori sunt: Călărași (11,3 o loc.), Dâmbovița 
(11,6 o loc.), Giurgiu (11,9 o loc.), Ialomița (13,2 o loc.), Vaslui (13,9 o loc.).  

În județul Hunedoara ponderea este de 29.8 medici/10.000 de locuitori, iar  media pe țară este 31,1 la 10.000 
locuitori.  

Pe baza datelor oferite de INS a fost calculată asigurarea populației cu medici prin calculul indicatorului - 
numărul de medici ce revin la 10,000 locuitori. 

Figura 35. Numărul de medici ce revin la 10,000 de locuitori 

 

Sursă: Planul regional de servicii sanitare 2021-2027 NE 

Accesul populației din Simeria la serviciile medicale de permanență, din 2013 până în 2018, a crescut. Valoarea 
cea mai mare înregistrată a fost în anul 2016 (0.94 unități per 1 000 de locuitori). 

Figura 36. Accesul populației la servicii medicale de permanență 

 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 
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La nivelul localităților ce compun ZUF Simeria, Băcia deține cel mai mare acces al populației la servicii medicale 
de permanență (0.54), în comparație cu Rapoltu Mare (0.51). În plus, comparativ cu Hunedoara (0.52), 
Călan(0.38)  și Deva(0.53), Simeria înregistrează cea mai mare cifră.  

Figura 37. Accesul populației la servicii medicale de permanență 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Cabinete medicale de familie  

Figura 38. Cabinete medicale de familie 

 

Sursă:  Ghid de investiții pentru proiecte locale 
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Cabinetul medicului de familie reprezintă primul contact al pacienților cu sistemul sanitar. Potrivit Insitutului 
Național de Statistică,  rețeaua de cabinete independente de medicină de familie includea, în anul 2017, cele 
mai multe cabinete în regiunile Nord-Est (1.660 cabinete), București-Ilfov (1.545 cabinete) și Sud-Muntenia 
(1.509 cabinete), iar cele mai puține în regiunea Sud-Est (1.182 cabinete) și Vest (1.154 cabinete). La nivelul 
județelor, cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcționat în județele Iași (496 cabinete), Timiș 
(478 cabinete) și Dolj (454 cabinete), iar cele mai puține în județele Covasna și Tulcea (fiecare cu câte 103 
cabinete).

6
 

Figura 39. Accesul populației la medicina de familie în Simeria 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Numărul de cabinete medicale de familie raportat la 1.000 de locuitori,  în  2014,  în orașul Simeria, este peste 
0,70. În ceea ce privește localitățile care compun ZUF Simeria, Băciu și Rapoltu Mare, au înregistrat 0.54, 
respectiv 0.50 cabinete raportate la 1.000 de locuitori. Pe când numărul de cabinete la 1.000 de locuitori în 
Hunedoara, Deva și Călan este mai mic în comparație cu cel al orașului Simeria.  

  

                                                           
6
 Sursă: Institutul Național de Statistică - Activitatea unităților sanitare, 2017   
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Figura 40. Accesul populației la medicina de familie 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Cabinete medicale stomatologice  

Figura 41. Cabinete medicale de familie 

Sursă  Ghid de investiții pentru proiecte locale 
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În ceea ce privește accesul la servicii medicale stomatologice, în 2015, pentru 1.000 de locuitori, Simeria are 
0.43 cabinete. La nivelul ZUF Simeria, pentru fiecare 1.000 de locuitori în Băcia există 0.54 cabinete.  La această 
categorie, Deva înregistrează aproape 1 cabinet per 1.000 de locuitori, Hunedoara 0.66, și Călan 0.45. Date care 
poziționează Simeria pe ultimul loc în ceea ce privește accesul populației la servicii stomatologice, în 
comparație cu celelalte localități analizate.   

 

Figura 42. Accesul populației la servicii stomatologice 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Potrivit  datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în Simeria, 1 medic stomatolog are peste 300 de 
pacienți, iar Zona Urbană Funcțională variază între 200 și 132 locuitori la un medic stomatolog. Cei mai mulți 
pacienți atribuiți unui medic sunt înregistrați în Simeria, iar la polul opus se află Călan.     
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Figura 43. Accesul populației la medicul stomatolog 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

 

Tabel 7. Cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru sănătate 

LOCALITATE CATEGORIE VALOARE 
VALOARE/ 
locuitor 

DEVA 

 

Total 2,276,514 32,77 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 319,270 4,6 

Servicii de sănătate publică 1,957,244 28,17 

Alte cheltuieli în domeniul sănătății 0 0 

HUNEDOARA 

 

Total 7,323,156 100,75 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 4,727,872 65,05 

Servicii de sănătate publică 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul sănătății 2,595,284 35,71 

CALAN 
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Servicii de sănătate publică 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul sănătății 172,964 13,18 

SIMERIA 

 

Total 338,397 24,57 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 0 0 

Servicii de sănătate publică 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul sănătății 338,397 24,57 

BACIA 

 

Total 3,228 1,74 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 0 0 

Servicii de sănătate publică 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul sănătății 3,228 1,74 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

 

În orașul Simeria, în 2018, cheltuielile de la bugetul local pentru sănătate, potrivit datelor din Politica Urbană a 
României,  sunt în valoare de 338,397 RON, iar la nivel de locuitor s-a înregistrat o cheltuială de 24,57 RON.   

Prin comparație cu alte 3 orașe, din regiunile SV Oltenia, NE și Sud-Muntenia, respectiv Rovinari, Darabani și 
Bolintin-Vale,  se constată că Simeria a alocat un buget local pentru sănătate mai mare decât Darabani și 
Bolentin-Vale, dar mai mic față de Rovinari. Raportat la bugetele înregistrate de orașele Deva și Hunedoara, se 
observă că Simeria a alocat fonduri locale mult mai mici, dar față de Călan, orașul a înregistrat cheltuieli mai 
ridicate.  

Tabel 8. Cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru sănătate 

Localitate Valoare totală  Valoare/locuitor  

ROVINARI 1,533,910 114.34 

DARABANI 257,933 38.29 

BOLINTIN-VALE 316,286 22.87 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

  



40 

Prioritizarea infrastructurii de sănătate, la nivelul județului Hunedoara 

Figura 44. Prioritizarea infrastructurii de sănătate 

 

Sursă: Ghid de investiții pentru proiecte locale 

Potrivit Ghidului de investiții pentru proiecte locale, Simeria se află în categoria prioritate medie-inferioară, în 
ceea ce privește investițiile în infrastructură de sănătate la nivel de județ.  În ceea ce privește ZUF Simeria, 
situația per localitate variază. Băciu se află în categoria prioritate medie-superioară, iar Rapoltu Mare 
reprezintă categoria prioritate maximă. În plus, Călan și Deva sunt în categoria prioritate minimă, iar 
Hunedoara este o prioritate medie-inferioară.     
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INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

Infrastructura serviciilor sociale   

Servicii sociale și partenerii (ONG) care funcționează pe raza administrativ-teritorială a orașului Simeria 

1. Centrul de Pedagogie Curativă Simeria - Servicii oferite copiilor cu dizabilități din cadrul comunității, în 
baza parteneriatului existent cu Asociația Hans Spalinger Simeria: educație (program școlar complet, 
pentru copii cu handicap mintal grav, sever și/sau asociat, cu o capacitate de 150 de copii, activități de 
profesionalizare în domeniile ţesătorie și fabricarea produselor din lemn), terapii (psihoterapie, 
logopedie, kinetoterapie, terapia Vojta, kinesiotaping, stimulare polisenzorială într-un spațiu special 
amenajat, terapie educaţională, ergoterapie, hidroterapie, euritmie, terapie muzicală, artterapie – 
pictură/desenul formelor/modelaj, artă dramatică), asistență (asistență medicală; asistență socială), 
cantină (servirea mesei gratuit pentru copii, în cantina proprie de la Simeria Veche), internat (internat 
săptămânal gratuit în 6 module familiale, la Simeria Veche, pentru circa 30 de copii al căror domiciliu 
se află la o distanţă mai mare), transport (transport zilnic al copiilor de la domiciliu la Simeria Veche și 
retur, pe o rază de aprox. 20 km, acoperind zona Deva, Hunedoara, Călan, Orăștie, Hărău, Rapoltu, 
Geoagiu și Simeria), serviciile oferite cadrelor didactice (schimburi de experiență în ţară și străinătate 
pentru cadre didactice; posibilitatea participării la proiecte naționale și europene; cursuri de 
perfecţionare profesională, în parteneriat cu FPC din România, conferinţe, seminarii, tabere de artă, 
programe culturale etc.), serviciile oferite părinților (asistență socială; cursuri interne privind specificul 
pedagogiei curative, în parteneriat cu FPC din România; activități comune părinți-profesori-elevi; 
posibilitatea participării directe la  activități, pentru a putea continua acasă intervenția educativ-
terapeutică; prezentarea legislației specifice, a drepturilor persoanelor cu dizabilități; cursuri de 
calificare profesională prin colaborarea cu diverse instituții abilitate (infirmier, pedagog de recuperare, 
asistent persoane cu dizabilități), alte activități derulate în comunitate (participarea elevilor cu CES din 
județ și din țară la manifestările cultural-artistice și sportive organizate; realizarea de momente 
artistice, împreună cu elevii LTTF ,,A. Saligny” Simeria, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune 
Comunitară; participarea cadrelor didactice din alte unități la cursuri specifice pedagogiei curative, în 
parteneriat cu Federația de Pedagogie Curativă din România; angajarea de personal didactic și 
nedidactic din cadrul comunității; prezentarea unității ca alternativă în cadrul învățământului special 
altor unități școlare din județ și din țară; practica pedagogică pentru elevi și studenți; servicii de sprijin 
educațional în 28 unități școlare din județ, pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă, 
inclusiv 2 prof. itineranți/de sprijin la LTTF ,,A. Saligny” Simeria; posibilitatea de a face voluntariat în 
cadrul unității). 

2. Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria, este o unitate de asistență socială 
nerezidențială în subordinea DGASPC Hunedoara, care asigură dezvoltarea abilităților profesionale ale 
beneficiarilor, persoane adulte cu dizabilități, prin activități ocupaționale și lucrative cu scopul de a 
atinge un nivel de performanță compatibil cu integrarea socio – profesională. Activitățile din cadrul 
centrului sunt stabilite să se desfășoare în cadrul atelierelor protejate, beneficiarii având posibilitatea 
de a dobândi o mai bună abilitate manuală și practică, de a-și dezvolta capacitatea de concentrare și o 
serie de abilități de bază în vederea exercitării unei meserii. Pe lângă aspectul terapeutic, munca în 
aceste ateliere, concretizată în produse finite, joacă un rol important în autofinanțarea activităților din 
cadrul centrului. Atelierele în care tinerii desfășoară diferite activități sub supravegherea instructorilor 
specializați sunt împărțite pe mai multe domenii: atelierul de țesătorie (în acest atelier sunt 
confecționate din materiale naturale (lână, bumbac, in, mohair etc.) covoare, ștergare, șervețele de 
masă, șaluri, portmonee, rucsacuri, perne decorative și multe altele), atelier de croitorie (beneficiarii 
confecționează în aceste ateliere fețe de masă, mănuși de bucătărie, șorțuri, lavete, șervețele de 
masă, papuci de casă etc.), atelier de caiete (în atelierul de caiete sunt realizate caiete de desen, caiete 
fără liniatură, carnețele, blocnotes, blocuri de desen, vocabulare etc.), atelier de tâmplărie (în acest 
atelier sunt create din lemn jucării, accesorii de bucătărie, cuiere, rafturi, suporturi pentru flori etc.), 
atelier de lumânări și decorațiuni interioare (în acest atelier sunt realizate lumânări simple, lumânări 
decorative parfumate, lumânări plutitoare, lumânări policrome în straturi succesive din diferite 
materiale, în cea mai mare parte naturale, diferite obiecte decorative, decorațiuni de sărbători etc.), 
atelier de agricultură și amenajări exterioare (în cadrul acestui atelier beneficiarii își dezvoltă abilitățile 
practice pentru executarea meseriei de horticultor prin participarea la lucrările de sădire și cultivare ce 
se execută în solar sau în spațiile adiacente acestuia. Atelierul contribuie de asemenea la dezvoltarea 
abilităților manuale ale beneficiarilor necesare în meseria de muncitor spații verzi și la dobândirea 
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unui minim de cunoștințe teoretice în amenajarea și îngrijirea mediului înconjurător). Atelierele, încă 
de la înființarea unității, au fost dotate cu sprijinul Asociației Hans Spalinger. Centrul funcționează în 
regim de zi și are o capacitate de 30 de locuri, pentru persoane cu dizabilități cu domiciliul situat pe 
raza județului Hunedoara. Servicii oferite: asigură condițiile igienico-sanitare și bază materială 
corespunzătoare pentru desfășurarea activităților în ateliere, asigură asistența medicală preventivă 
și/sau curativă beneficiarilor, asigură supraveghere și îndrumarea permanentă a beneficiarilor în 
timpul programului centrului, asigură realizarea activităților de evaluare a beneficiarilor din punct de 
vedere vocațional/ocupațional și de identificare a nevoilor de dezvoltare personală și integrare socială 
a acestora, asigură dezvoltarea abilităților profesionale ale beneficiarilor prin activități ocupaționale și 
lucrative cu scopul de a atinge un nivel de performanță compatibil cu integrarea socio – profesională, 
organizează lunar pregătiri teoretice pentru cunoașterea de către beneficiari a specificului 
operațiunilor și uneltele de bază folosite în meseriile practicate în ateliere, monitorizează și analizează 
situația persoanelor cu handicap participante la programele de terapie ocupațională, organizează 
acțiuni de sprijin în vederea integrării sociale și economice a beneficiarilor, identificând mediile în care 
pot fi integrați, asigură echipamentul de protecție și organizează activități de cunoaștere și respectare 
a normelor de protecție și igienă a muncii, acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea 
prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța persoanelor cu handicap, organizează activități 
culturale – educative și de socializare atât în interiorul centrului, cât și în afara acestuia, expoziții cu 
produsele obținute în atelierele centrului, asigură informare cu privire la oportunitățile oferite de 
centru și oferă consiliere, atât familiilor, cât și persoanelor cu handicap, privind problematica socială, 
intervine în sensibilizarea comunității la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, în vederea 
integrării acestora într-o viață normală, asigură respectarea standardelor specifice de calitate.  

3. Locuință protejată pentru victimele violenței domestice – un apartament – în subordinea DGASPC 
Hunedoara 

4. Casa de tip familial pentru copii „Acoperământul Maicii Domnului” din Săulești - Episcopia Devei și 
Hunedoarei – 12 copii. 

5. Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă, o structură specializată, organizată cu personal angajat 
şi voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor 
calamităţi, în sectorul de competenţe stabilite cu avizul inspectoratului, are următoarele atribuții:  

 Să desfăşoare activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea 
regulilor şi măsurilor de prevenire, comportare şi apărare împotriva incendiilor sau în 
alte situaţii de urgenţă. 

 Să verifice modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de 
prevenire. 

 Să execute acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, căutare - salvarea, 
acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unei situaţii de urgenţă, protecţia 
persoanelor a bunurilor materiale şi a mediului, evacuare, reabilitare, etc. 

 Să acorde ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viaţă este pusă în pericol în caz de 
explozii, inundaţii, alunecări de teren, cutremure, accidente şi în caz de dezastre pe 
teritoriul localităţii. 

 Să participe la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de 
dezastre. 

6. Asociația Hans Spalinger Simeria înființată în 1990 sprijină: 

 Centrul de Pedagogie Curativă Simeria prin punerea la dispoziție o importantă bază materială 
(terenuri, clădiri, dotări din ateliere etc.), în care acesta își desfășoară activitatea; 

 Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria prin punerea la dispoziție a sediului din 
Simeria Veche și amenajarea și dotarea atelierelor ocupaționale (țesătorie, caiete etc.); 

 Direcția de Asistență Socială Simeria cu materiale și voluntari pentru derularea unor activități ale 
serviciilor sociale destinate copiilor și familiilor defavorizate. 

 Serviciile oferite copiilor cu dizabilități din cadrul comunității, în baza parteneriatului existent cu 
Asociația Hans Spalinger Simeria: educație, terapii, asistență, cantină, internat și transport. 
Totodată, prin acest parteneriat sunt oferite servicii și către cadrelor didactice (Schimburi de 
experienţă în ţară şi străinătate pentru cadre didactice; posibilitatea participării la proiecte 
naționale și europene; cursuri de perfecţionare profesională, în parteneriat cu FPC din România, 
conferinţe, seminarii, tabere de artă, programe culturale etc), și părinților (Asistență socială; 
cursuri interne privind specificul pedagogiei curative, în parteneriat cu FPC din România; activități 
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comune părinți-profesori-elevi; posibilitatea participării directe la  activități, pentru a putea 
continua acasă intervenția educativ-terapeutică; prezentarea legislației specifice, a drepturilor 
persoanelor cu dizabilități; cursuri de calificare profesională prin colaborarea cu diverse instituții 
abilitate (infirmier, pedagog de recuperare, asistent persoane cu dizabilități), dar și alte servicii 
comunității (participarea elevilor cu CES din județ și din țară la manifestările cultural-artistice și 
sportive organizate; realizarea de momente artistice, împreună cu elevii LTTF ,,A. Saligny” Simeria, 
în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară; participarea cadrelor didactice din alte 
unități la cursuri specifice pedagogiei curative, în parteneriat cu FPC din România; angajarea de 
personal didactic și nedidactic din cadrul comunității; prezentarea unității ca alternativă în cadrul 
învățământului special altor unități școlare din județ și din țară; practica pedagogică pentru elevi și 
studenți; servicii de sprijin educațional în 28 unități școlare din județ, pentru elevii cu CES integrați 
în învățământul de masă, inclusiv 2 prof. itineranți/de sprijin la LTTF ,,A. Saligny” Simeria; 
posibilitatea de a face voluntariat în cadrul unității.) 

7. Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale licențiate
7
  

● 5 cămine pentru persoane vârstnice licențiate, repartizate  în Hunedoara, Călan și Bacia, 
dintre care unul este public (Hunedoara).   

● 3 cantine sociale licențiate, repartizate în Hunedoara, Călan și Deva, dintre care 1 publică 
(Deva)  

● 7 furnizori care oferă servicii de îngrijire la domiciliu, dintre care 6 furnizori sunt  privați 
(Deva) și unul public (Hunedoara).  

8. Direcția de Asistență Socială Simeria (DAS) este instituția publică cu personalitate juridică în 
subordinea Consiliului Local al orașului Simeria specializată  în administrarea și acordarea beneficiilor 
de asistență socială și a serviciilor sociale la nivelul UAT Simeria. DAS este acreditată conform 
legislației în vigoare și are 2 servicii licențiate care funcționează la sediul instituției: Centrul de zi 
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii; Servicii de asistență comunitară; 
Obiective/atribuții specifice Direcției de Asistență Socială 

 Acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale în domeniul protecției copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau 
comunități aflate în nevoie socială, conform Legii 292/2011, Legea asistenței sociale cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Identificarea și evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup pentru prevenirea, 
combaterea și soluționarea situațiilor de dificultate si risc de excluziune socială   prin acordarea de 
beneficii sociale potrivit legilor care reglementează acordarea acestor prestații, evaluarea  de 
către asistenții sociali, în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit statutului asistentului 
social și regulamentelor interne, respectiv fișei postului; 

 Acordarea de beneficii sociale, în concordanță cu nevoile specifice identificate, pentru fiecare 
categorie de beneficiari; 

 Inițierea, coordonarea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de 
marginalizare și excludere  în care se pot afla anumite  persoane sau grupuri prin acordarea de  
beneficii sociale. 

  

                                                           
7
  Sursă: https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/registrul-electronic-unic 
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Tabel 9. Categorii de beneficiari 

Sursă: DAS Simeria 

Cele 2.777 de persoane care fac parte din diferitele categorii de persoane vulnerabile, beneficiază de cca. 4.141 
de prestații (beneficii sociale), iar 332 de copii/persoane au beneficiat de servicii sociale acordate în anul 2020. 
Intervenția realizată de DAS în comunitate are însă un impact mult mai important sub aspect cantitativ, 
deoarece de cele mai multe ori, nu doar beneficiarul este afectat, ci întreaga familie (ex. un copil sau o 
persoană cu dizabilități afectează viața întregii familii). Din acest motiv, calitatea serviciilor oferite de DAS este 
esențială pentru a avea un grad sporit de mulțumire pentru cca. 5.000 de cetățeni vizați direct sau indirect  de 
intervenția în domeniul asistenței sociale.  

Tabel 10.  Categorii de beneficii acordate 

 

Nr.crt Categorii de beneficii acordate Legislație Nr. 
beneficiari/categorii 
de beneficii 

1. ACORDAREA DREPTURILOR PRIVIND VENITUL  MINIM 
GARANTAT 

Legea 416/2001 65 

2. Alte prestații sociale (AJUTOARE DE URGENȚĂ-33 ȘI 
ÎNCĂLZIRE VMG - 19) 

Legea 416/2001 52 

3. ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ Legea 248/2015 4 

4. ACORDAREA DREPTURILOR PERSOANELOR BENEFICIARE DE  
ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI 

LEGEA  
277/2010 

185 

5. ACORDAREA DREPTULUI LA CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA 
LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPILULUI 

OUG 111/2010   117 

6. ACORDAREA ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU COPII LEGEA 61/1993 105 

7. ACORDAREA GRATUITĂ A LAPTELUI PRAF PENTRU COPII CU 
VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 0-12 LUNI 

Legea 321/2001 36 

8. MĂSURILE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN PERIOADA SEZONULUI 
RECE 

O.U.G. 70/2011 63 

9. PROTECȚIA COPILULUI Legea 272/2004 70 

10. MONITORIZAREA MODULUI DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE A 
COPILULUI CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 

HG 691/2015 9 

11. ACORDAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP Legea 448/2006 655 

12. ELIBERAREA CARDULUI-LEGITIMAȚIE PENTRU LOCURILE 
GRATUITE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

Legea 448/2006 29 

Nr.crt Categorii de beneficiari/persoane vulnerabile Legislație Nr. beneficiari 

1. VENITUL  MINIM GARANTAT Legea 416/2001 65 

2. ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI LEGEA  277/2010 185 

3. INDEMNIZAȚIA LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPILULUI OUG 111/2010   117 

4. 
ACORDAREA GRATUITĂ A LAPTELUI PRAF PENTRU COPII 
CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 0-12 LUNI 

Legea 321/2001 36 

5. 
MĂSURILE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN PERIOADA 
SEZONULUI RECE 

O.U.G. 70/2011 63 

6. PERSOANE CU GRAD DE HANDICAP Legea 448/2006 655 

7. PERSOANE VÂRSTNICE CU PENSII SUB 1000 LEI  892 

8. 
PERSOANE FĂRĂ LOCUINȚĂ/CARE LOCUIESC ÎN 
CONDIȚII IMPROPRII 

Ordin 3494/2020 132 
 

9. 
PERSOANE ÎN VÂRSTĂ, SINGURE/VULNERABILE Proiect Cod MYSMIS 

137872 
300 

10. 
COPII/PERSOANE AFLATE ÎN DIFERITE SITUAȚII DE RISC, 
CARE AU BENEFICIAT DE SERVICII SOCIALE 

 332 

11. TOTAL  2777 
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13. PROGRAM OPERAȚIONAL  AJUTORAREA PERSOANELOR 
DEFAVORIZATE – POAD 2018-2020 TRANSA I- PRODUSE DE 
IGIENĂ 

O.U.G 84/2020 165 

14. PROGRAM OPERAȚIONAL  AJUTORAREA PERSOANELOR 
DEFAVORIZATE – POAD 2018-2020 TRANSA II- PRODUSE DE 
IGIENĂ 

O.U.G 84/2020 165 

15. ACORDAREA DE MĂȘTI DE PROTECŢIE PENTRU FAMILIILE ȘI 
PERSOANELE DEFAVORIZATE  

O.U.G. 78/2020 569 

16. PROGRAM OPERAȚIONAL  AJUTORAREA PERSOANELOR 
DEFAVORIZATE – POAD 2018-2020 TRANSA I -PRODUSE 
ALIMENTARE 

O.U.G. 84/2020 165 

17. TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU 
SPRIJINIREA CATEGORIILOR DE ELEVI CEI MAI DEFAVORIZAȚI 
 

O.U.G.133/2020 110 

18. TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU MESE 
CALDE CATEGORIILOR  DE PERSOANE CELE MAI 
DEFAVORIZATE 

O.U.G. 
115/2020 

117 

19.  ACORDAREA DE MĂȘTI PENTRU PROTECȚIA CETĂȚENILOR 
ROMÂNI DE VIRUSUL COVID-19 

 Legea 
146/2020 

1160 

20. PROIECT “SPRIJIN PENTRU PERSOANELE VULNERABILE ÎN 
CONTEXTUL EPIDEMIEI COVID-19” 

Cod MYSMIS 
137872 

300 

 Total  4141 

Sursă: DAS Simeria 

 

Se constată o creștere semnificativă a numărului și a categoriilor de beneficiari față de anii precedenți, datorită 
introducerii unor noi beneficii sociale și măsuri speciale care au fost luate în contextul pandemiei de COVID-19. 
Astfel, au crescut semnificativ atribuțiile si volumul de lucru în domeniul asistenței sociale. Identificarea și 
evaluarea nevoilor privind serviciile sociale din orașul Simeria în scopul egalizării de șanse pentru categoriile 
cele mai defavorizate au în vedere următoarele categorii: persoane vârstnice vulnerabile, copil și familie aflați 
în situație de risc, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost. Din analiza bazelor de date primite de la 
diferitele instituții, se desprind câteva elemente care constituie un punct de plecare pentru evaluarea de nevoi 
privind dezvoltarea de servicii sociale în comunitate.  
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Tabel 11. Sinteza analizei de nevoi privind persoanele vârstnice aflate în situație de risc 

Sursă: DAS Simeria 

Numărul total de pensionari, aflați în evidență la Casa de Pensii în 2020, este de 2706. 

Au fost  înregistrate și sprijinite 7 persoane beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu asigurate prin 
furnizorul de servicii contractat de Primăria orașului Simeria, iar evaluarea nevoilor a confirmat situațiile de 

criză și necesitatea de a acoperi aceste nevoi.  În urma colectării informațiilor de la factorii interesați  de pe raza 
orașului Simeria privind persoanele vârstnice aflate în dificultate au fost identificate 36 de persoane. În urma 
vizitelor făcute la domiciliul acestora, pentru evaluarea inițială și identificarea nevoilor de către reprezentanții 
DAS Simeria și Caritas, 7 persoane au contractat serviciile de îngrijire la domiciliu oferite de Caritas Alba Iulia, 
Departamentul socio-medical. Serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice oferite de Caritas 
Alba Iulia, Departamentul socio-medical, au încetat odată cu finele anului 2020. Începând cu anul 2021 pentru 
persoanele vârstnice din orașul Simeria nu se mai prestează servicii de  îngrijire la domiciliu. 

Propuneri DAS: 

 Având în vedere numărul mare de persoane vârstnice susceptibil de a avea nevoie de un astfel de serviciu, 
este sugerată menținerea cu prioritate a serviciilor de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice. În 
acest scop va fi inițiată la începutul anului 2021 reactualizarea bazei de date cu persoane vârstnice aflate în 
dificultate pe raza orașului Simeria și a satelor aparținătoare.  

 Dacă din evaluarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate rezultă necesitatea de a acorda  sprijin  
acestora în comunitate, pentru accesarea serviciilor socio-medicale, reprezentanții DAS Simeria,  vor iniția 
demersuri în vederea contractării de servicii de îngrijiri la domiciliu sau de licențiere a unui serviciu social 
care să ofere servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor aflate în dificultate. 

PROIECT “SPRIJIN PENTRU PERSOANELE VULNERABILE ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI COVID-19”, cofinanțat din 
Fondul Social European prin POCU 2014-2020 implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în 
Parteneriat cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În cadrul acestui proiect activează 3 asistenți 
sociali, care își desfășoară activitatea sprijinind un număr de 300 beneficiari în contextul epidemiei COVID – 19 
(consiliere și informare de specialitate și  oferire produse dezinfectante).  

Evaluarea nevoilor copilului și a familiei aflați în situație de risc 

Liceul de Transport Feroviar Anghel Saligny a semnalat următoarele situații de risc: 

 13 de elevi cu CES în 2020; 

 22 repetenți sfârșitul anului școlar 2019-2020; 

 12 elevi în abandon școlar în 2020; 

 34  elevi cu risc ridicat de părăsire timpurie a școlii în 2020; 

 7 elevii aflați în situații de risc, pentru care școala consideră necesară o intervenție de natură socială. 

Au fost întreprinse 160 de intervenții în domeniul protecției copilului (rapoarte de vizită, planuri de servicii, 
anchete sociale etc.)  

Au fost întreprinse 25 de intervenții privind monitorizarea modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți 
plecați la muncă în străinătate 

Categoria Nr. Persoane Dintre care femei 

Pensionari cu pensii mai mici de 1.000 lei 892 702 

Persoane cu dizabilități peste 60 de ani 381 150 

Persoane beneficiare de VMG peste 60 ani 17 13 

Persoane beneficiare de încălzire lemne peste 60 ani 
cu venituri sub 800 lei 7 5 

Persoane beneficiare de încălzire Gaz peste 60 ani cu 
venituri sub 800 lei 5 5 

Persoane beneficiare de serviciile centrelor de 
îngrijire și asistență 12 0 
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În scopul evitării abandonului școlar, unitatea școlară locală a solicitat ca DAS să intervină pentru sprijinirea 
copiilor aflați în situație de risc. În acest sens în 2019 a fost licențiat Centrul de zi pentru consiliere și sprijin 
pentru părinți și copii Simeria și au fost demarate diverse activități de două ori pe săptămână (marți și joi), 
pentru susținerea și sprijinirea copiilor aflați în situație de risc social, în spațiul din Piața Unirii bl.5 parter sc. A. 

 Un număr de 14 copii cu vârste între 3 și 12 ani au frecventat activitățile oferite; 

 Un număr de 14 copii cu vârste între 3 și 12 ani au fost implicați în activități menite să le 
stimuleze implicarea și participarea în activități de grup; 

 Un număr de 5 copii au fost sprijiniți pentru întocmirea dosarelor de orientare școlară în 
vederea obținerii bursei CES; 

 Un număr de 180 de copii au fost sprijiniți cu rechizite și materiale școlare, ca urmare a unei 
donații primite de la Asociația Hans Spalinger; 

 Direcția de Asistență Socială Simeria împreună cu Clubul Sportiv CFR Simeria și sprijinul 
Asociației Copii pentru Viitor Lupeni au împărțit articole de îmbrăcăminte, jucării, produse de 
igienă personală, cărți și fructe unui număr de 32 de copii; 

 Un număr de 10 copii, fără posibilități pentru a participa la cursuri online, au fost sprijiniți cu 
temele furnizate de către profesori. 

În cursul anului 2020, pe perioada pandemiei COVID-19, copiilor din cadrul centrului li s-a oferit asistență 
continuă și monitorizare, prin contacte telefonice frecvente, sau întâlniri individuale, răspunzându-se punctual, 
în acest fel, nevoilor acestora (hrană, produse de igienă, îmbrăcăminte, facilitarea accesului la teme, medierea 
legăturilor cu școala); consilierea părinților pentru depășirea unor situații de dificultate; părinții au fost 
informați în vederea acoperirii nevoilor copiilor; consolidarea abilităților și cunoștințelor acestora cu privire la 
sprijinirea și educarea copiilor; sprijinirea și consilierea copiilor care au dificultăți de dezvoltare și/sau integrare 
în familie, școală, grupuri socio-profesionale.  

Propuneri DAS: 

 Analiza situației la nivelul factorilor responsabili; 

 Stabilirea unui set de măsuri la nivelul unității școlare, care să conducă la implementarea obiectivelor 
Strategiei orașului Simeria pe această componentă, respectiv educația incluzivă, eventual cu sprijinul ISJ și 
CJRAE; 

 Stabilirea unui set de măsuri la nivelul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local: 
o Menținerea în continuare în pachetul de servicii sociale a Centrului de zi pentru consiliere și sprijin 

pentru părinți și copii Simeria; 
o Alocarea bugetului necesar pentru derularea activităților.  

 Se impune în egală măsură un efort interinstituțional la nivelul tuturor factorilor responsabili și decizionali, 
o colaborare foarte strânsă cu părinții, unitatea de învățământ, CJRAE, ISJ. 

Persoane defavorizate, fără adăpost. 

 În urma solicitărilor primite în ultimii doi ani, DAS a propus înființarea și finanțarea Centrului rezidențial de 
asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost Simeria. Activitățile pe care le desfășoară: 
asigură condiții pentru găzduirea persoanelor fără adăpost; informare și orientare, suport emoțional și 
consiliere; sprijin pentru întocmirea actelor de identitate; distribuire de alimente și îmbrăcăminte; 
consiliere și sprijin pentru continuarea studiilor și consiliere in vederea ocupării unui loc de muncă. 

Înființarea acestui centru va avea un impact deosebit pentru persoanele și familiile aflate în situația de risc 
social cum ar fi: persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice, persoane în pericol de evacuare etc. 
Totodată, sunt necesare următoarele acțiuni: 

 Identificarea așezămintelor informale și evaluarea persoanelor care locuiesc în aceste locuințe; 

 Identificarea persoanelor vulnerabile din comunitate și nevoile acestora; 

 Stabilirea unor măsuri de intervenție în vederea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile; 

 Colaborarea cu alte compartimente/instituții în vederea prevenirii unor situații de risc 
(neglijență/abuz familie, copil, infracționalitate, acte antisociale etc.). 

 În acest sens, a fost concepută o bază de date cu persoanele care locuiesc în fosta unitate militară, 
respectiv:  a fost elaborată o schiță cu locațiile existente; în urma vizitelor efectuate în teren în 
fosta UM au fost identificate 38 de familii. Pe baza unei analiza s-a stabilit faptul că numărul de 
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persoane care locuiesc în fosta UM variază între 120-140 (persoane care se mută în afara UM, 
persoane care vin în UM din afara localității, decese.)  

Deoarece în zona fostei unități militare de pe str. Streiului, locuiesc cetățeni cu risc crescut de marginalizare, 
conform DAS, se impune adoptarea unor soluții în acest sens  din partea administrației publice locale, astfel 
încât problemele acestora să-și găsească rezolvarea  în măsura posibilităților, să fie sprijiniți în vederea  
incluziunii educaționale, economice și sociale, precum și îmbunătățirea condițiilor de locuit. În acest sens, a fost 
depus un proiect de locuințe sociale în faza SF în cursul anului 2019, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale în 
vederea obținerii finanțării, s-a trecut de etapa de PT, în prezent ajungându-se la faza de avize în vederea 
demarării etapei de implementare a proiectului tehnic pentru 28 de unități locative (8 x 1 camera, 16 x cu 2 
camere și 4 x cu 3 camere), vizând în principal persoanele care locuiesc în fosta unitate militară. De asemenea, 
se impune identificarea unor spații care să acopere nevoile de cazare persoane și depozitare alimente și 
materiale în situații extreme cu care e posibil să ne confruntăm în viitor, de natura celor gestionate și de SVSU 
și Crucea Roșie.  

Persoane cu dizabilități:   

 Din datele prelucrate, rezultă că un număr de 655 de persoane cu dizabilități sunt înregistrate pe raza UAT 
Simeria dintre care 504 sunt încadrate cu certificat de grad permanent. Pentru o parte dintre acestea, în 
special pentru cele greu deplasabile, sunt necesare servicii comunitare și centre de zi, care să vină în 
întâmpinarea dificultăților zilnice și oferirea în acest fel a unor condiții care sa permită integrarea socială a 
acestora. Au fost identificate cazuri speciale, cum ar fi cel al  unui părinte unic, având în grijă o persoană cu 
dizabilități, dependentă de acesta. În situația în care părintele are nevoie de îngrijiri medicale ce necesită 
spitalizare, persoana cu dizabilități rămâne fără protecție, viața ei putând fi în pericol. Serviciile existente în 
prezent,  nu pot acoperi  nevoile identificate. 

Tabel 12. Sinteza analizei de nevoi pentru persoanele cu dizabilități 

 Nr. 
Gradul de 
handicap Nr. Persoane  Cod Categorie de venit Nr. Persoane 

1 Grav 256 1 Fără venit 160 

2 Accentuat 311 2 Pensie urmaș 28 

3 Mediu 85 3 Pensie invaliditate 185 

4 Ușor 3 4 Pensie limită de vârstă 253 

Total   655 5 Salariat 29 

 

Certificate de grad 
permanent 504 Total   655 

  Tipul de handicap Nr. Persoane 

 

Categorii de vârstă și gen  

1 Fizic 207     Nr. Persoane 

2 Somatic 121   0-17 ani 42 

3 Auditiv 16   18-59 ani 232 

4 Nevăzători 90   peste 60 ani 381 

5 Mintal 95 Total 

 

655 

6 Psihic 45     Nr. Persoane 
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7 Asociat 69   Femei 367 

8-9 Boli rare, altele 12   Bărbați 288 

Total   655 Total   655 

Sursă: DAS Simeria 

Aceste nevoi pot fi sintetizate după cum urmează: 

 Informare și consiliere atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru aparținători (legislație, 
drepturi etc.); 

 Îngrijiri la domiciliu; 

 Activități de socializare și petrecerea timpului liber; 

 Întâlniri în vederea identificării nevoilor sociale ale familiei și ale beneficiarilor; 

 Identificarea persoanelor cu dizabilități care sunt marginalizate (care nu părăsesc domiciliul sau o 
fac foarte rar și care au probleme deosebite) și a barierelor care îi împiedică să devină activi; 

 Activități de tip respiro, de îngrijire a copiilor/persoanelor cu dizabilități pentru o perioadă 
determinată, în care părintele/aparținătorul nu este disponibil;  

 Identificarea tuturor persoanelor cu dizabilități care utilizează scaun rulant, în vederea depășirii 
barierelor de accesibilitate/transport cu care se confruntă. 

Propuneri: 

 Asigurarea cheltuielilor cu plata indemnizațiilor și a asistenților personali; 

 Formarea profesională a asistenților personali;  

 Asigurarea unui buget care să asigure derularea corespunzătoare a activităților;   

 Organizarea de acțiuni la sediul din Piața Unirii, bl. 5 parter,  

 Analiza oportunității înființării unui centru de zi și a unui centru de respiro pentru persoanele cu 
dizabilități – obiectiv pe termen mediu-lung; 

 Sprijinirea persoanelor în scaun rulant care trebuie să se deplaseze la spital sau la diverse instituții 
în Simeria, Deva etc. în limita posibilităților. 

Persoane aflate în situație de dificultate 

În cursul anului 2020 s-au oferit servicii de sprijin în comunitate (mediere, referire, advocacy, însoțire în relația 
cu instituțiile implicate în soluționarea problemelor identificate) pentru 36 de persoane (întocmire acte 
identitate, însoțire și asistare la evaluări socio-medicale în vederea obținerii certificatului de grad și/sau pensiei 
de invaliditate, sprijin în vederea obținerii de informații referitoare la accesarea serviciilor de îngrijire la 
domiciliu, asistență pentru obținerea de ajutoare de înmormântare și alte beneficii) prin Compartimentul 
„Servicii de asistență comunitară.  

Serviciile oferite pentru această categorie de risc: asistarea și sprijinirea familiilor cu minori în dificultate la 
evaluări psiho-medicale efectuate la Centrul de Sănătate Mintală Deva, Neuropsihiatrie infantilă 5 copii; 
asistarea familiei în depășirea situațiilor  de pediculoză și sprijinirea acesteia cu luarea măsurilor igienico-
sanitare necesare, ajutor și sprijin cu deplasări la spital și instituțiile abilitate pentru întocmirea de acte 
administrative și evaluări medicale pentru un număr de 23 persoane în dificultate; a fost instituit telefonul 
dedicat sprijinului persoanelor peste 65 de ani în contextul pandemiei COVID-19 (oferirea de ajutor pentru 
efectuarea cumpărăturilor, plata facturilor etc. pentru persoane vârstnice singure, aflate în dificultate pe 
perioada stării de urgență, au fost sprijinite 24 de persoane vârstnice și 3 cazuri de izolare la domiciliu prin 
efectuarea de cumpărături, plata facturilor și ridicarea rețetelor și a medicamentelor), consiliere în vederea 
reintegrării sociale prin obținerea unui loc de muncă și a unui trai decent; găsirea unor soluții pentru cazurile de 
violență în familie, pentru persoanele agresate, consiliere și sprijin (au fost înregistrate 13 cazuri în 2020). 

Pentru a veni în întimpinarea persoanelor aflate în situație de dificultate, în acest sens, în anul 2020 a fost 
licențiat Compartimentul „Servicii de asistență comunitară”.  Misiunea serviciului social este de a promova 
egalitatea de șanse și creșterea calității vieții, pentru persoanele din comunitatea locală, aflate în diferite 
situații de risc. Scopul serviciului social este de a sprijini și asista persoanele din comunitate aflate în dificultate 
și în prevenirea și depășirea situațiilor de risc, prin promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială. 
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Total beneficiari în domeniul serviciilor sociale: 332 

Propuneri privind serviciul de Asistență Comunitară Simeria: 

1. Cuprinderea serviciului în planul de acțiune privind serviciile sociale 2021; 
2. Asigurarea unui buget care să asigure funcționarea la standardele prevăzute de legislația specifică a  

serviciilor sociale ale DAS Simeria; 
3. Continuarea demersurilor pentru înființarea/construirea de locuințe pentru persoane fără adăpost. 

Aspecte care necesită o atenție deosebită în perioada următoare cu privire la funcționarea DAS Simeria:  

1. Personalul de care dispune în prezent DAS Simeria nu este suficient pentru a acoperi toate 
atribuțiile/activitățile compartimentelor prevăzute de lege. Din acest motiv, atribuțiile 
aferente posturilor vacante au fost preluate de către personalul angajat, care în prezent este 
încărcat în medie cu cca. 130%. În acest sens, se impune o analiză pe parcursul anului 2021, în 
vederea reglementării situației prezentate;  

2. Ansamblul sarcinilor și atribuțiilor din cadrul DAS, implică deplasări frecvente pentru anchete 
sociale, transport beneficiari la instituțiile statului, spital, bancă etc, transport de materiale, 
alimente, lapte praf, materiale sanitare, măști etc. În prezent acest lucru se face cu un 
autoturism proprietate personală, neexistând în momentul de față un autoturism al instituției 
publice pentru acoperirea nevoilor cu deplasările; 

3. În prezent, nu există un centru rezidențial pentru persoane fără adăpost licențiat și finanțat 
corespunzător sau alte mijloace (containere) amplasate și amenajate pentru a acoperi nevoile 
persoanelor fără adăpost în perioada sezonului rece;   

4. În prezent există cca 130-140 persoane care locuiesc în condiții improprii în Simeria, în fosta 
unitate militară de pe str. Streiului;  

5. Beneficiarii care se adresează Direcției de Asistență Socială au semnalat faptul că este foarte 
greu să găsească un loc de parcare în fața instituției din cauza unor mașini care staționează 
uneori pentru mai multe zile, fără să deplaseze mașina. De asemenea, personalul DAS trebuie 
să aducă diferite materiale, produse POAD (alimente, produse de igienă), lapte praf etc. fiind 
necesar ca între orele 7,30-16,00 să poată avea acces la zona din fața instituției;  

6. În anul 2020, ca urmare a creșterii numărului de beneficii și programe de sprijin pentru 
categorii defavorizate, DAS a fost nevoit să aloce spațiul Centrului de zi pentru consiliere și 
sprijin pentru părinți și copii pentru depozitarea materialelor, produselor și pachetelor 
destinate beneficiarilor programelor POAD și a proiectelor în derulare. Folosind la capacitate 
maximă pentru depozitare spațiul centrului de zi, au fost sistate activitățile cu copiii. 

Propuneri/măsuri pentru a răspunde nevoilor mai sus menționate
8
:  

1. Asigurarea structurii cu personal suficient pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de 
legislația în domeniul social, astfel încât nevoile identificate în comunitatea locală să fie 
satisfăcute într-o măsură cât mai mare, în limita bugetului aprobat; Pentru îmbunătățirea 
calității serviciilor acordate mai intervin și alți factori: asigurarea unui buget satisfăcător 
nevoilor identificate, activitate centrată pe beneficiar, asigurarea cu personal calificat, 
specializat, participarea salariaților la cursuri în conformitate cu programul de 
perfecționare continuă aprobat; 

2. Achiziționarea cu prioritate a unui mijloc de transport pentru instituție; 
3. Licențierea și finanțarea corespunzătoare a unui serviciu rezidențial de asistență și 

reintegrare socială pentru persoane fără adăpost și asigurarea unui adăpost (sau 
containere) pentru persoanele defavorizate în perioada sezonului rece; 

4. Identificarea, evaluarea așezărilor informale și a persoanelor care locuiesc în condiții 
improprii, precum și dispunerea de măsuri specifice de intervenție de către Grupul de 
lucru constituit la nivelul UAT; 

5. Găsirea unor soluții pe termen scurt și lung pentru asigurarea accesului auto (parcare) 
pentru beneficiari, angajați și alte categorii de persoane, pentru buna desfășurare a 
activităților Direcției de Asistență Socială Simeria; 

6. Identificarea unor spații de depozitare pentru diferitele produse distribuite în cadrul unor 
proiecte și programe naționale, ajutoare etc. 

                                                           
8
 DAS Simeria 
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Nevoile generale prezentate de către DAS Simeria sunt următoarele:   

 Creșterea calității serviciilor oferite de personalul DAS printr-o implicare conștientă și susținută de 
formarea profesională continuă a personalului; 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-uri, Crucea Roșie, intreprinderi de economie socială și alți 
factori interesați care contribuie la incluziunea socială a persoanelor vulnerabile; 

Tabel 13. Serviciile Sociale existente și necesare în UAT Simeria, reieșite în urma raportului 
realizat de către DAS 

 

 

Tip serviciu 
social necesar 

Capacitate 
estimată 

Cod serviciu 
social 

Standard 
minim de 

cost/beneficiar
/an 

Categoria de 
beneficiari 

Cost total/an 

Servicii de 
asistență 
comunitară 

50 8899CZ-PN-V 

fără standard 
minim de cost 
(buget estimat 
60000) 

intervenție în 
comunitate pentru 
persoane aflate în 
dificultate 

3000000 

Centrul de zi 
pentru consiliere 
și sprijin pentru 
părinți și copii 

42 8899CZ-F-I 5210 
copii și familii aflate 
în dificultate  

218820 

Centrul 
rezidențial de 
asistență și 
reintegrare 
socială pentru 
persoane fără 
adăpost Simeria 

5 8790CR-PFA-I 26775 
persoane fără 
adăpost 

133875 

Serviciul de 
îngrijiri la 
domiciliu pentru 
persoane 
vârstnice  

30 8810ID-I 23400 

persoane vârstnice, 
persoane cu 
dizabilități, persoane 
aflate în stare de 
dependență 

702000 

Centrul de zi 
pentru persoane 
vârstnice 

100 8810CZ-V-I   

persoane vârstnice 
cu venituri mici care 
au nevoie de 
asistență și 
recuperare 

100 

Centru de zi 
pentru persoane 
adulte cu 
dizabilități 

40 8899 CZ-D-I 29851 
persoane adulte cu 
dizabilități   

1194040 

Centrul 
„Respiro“/„Criză“ 

5 8790 CR-D-VI 52000 
persoane adulte cu 
dizabilități (grad 
grav) 

260000 
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Cămin pentru 
persoane 
vârstnice  

20 8730 CR-V-I 50554 

persoane vârstnice 
dependente, 
încadrate în gradele 
de dependență IA, IB, 
IC 

1011080 

Sursă: DAS Simeria 

Cheltuielile de asistență socială raportate în execuțiile bugetare ale orașului Simeria în intervalul 2007-2018 
și cheltuieli pentru asistență socială per locuitor în Simeria, ZUF Simeria, Hunedoara, Deva și Călan în funcție 
de categoriile de servicii furnizate 

Figură 45. Cheltuieli asistență socială 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

 

În Simeria, cheltuielile de asistență socială raportate în execuțiile bugetare, în intervalul 2007-2018, au 
înregistrat o creștere continuă din 2011 până în 2018. În 2018, administrația locală a alocat peste 3.688.384 
RON pentru sectorul social, pe când în 2007 bugetul alocat era peste 1 milion RON. Analizând cheltuielile de 
asistență socială din 2018 a altor 3 orașe, din regiunile SV Oltenia, NE și Sud-Muntenia, respectiv Rovinari, 
Darabani și Bolintin-Vale, se observă că Simeria a înregistrat cea mai ridicată valoare. Rovinari a alocat  
3.404.514 RON pentru sectorul social, Darabani  2.670.567 RON, iar Bolintin-Vale  2.527.222 RON.  

Per locuitor se observă că Rapoltu Mare a înregistrat cel mai ridicat cost, la nivelul zonei urbane funcționale, 
precum și față de Simeria, Hunedoara, Deva și Călan. La pol opus aflându-se Simeria, cu cel mai scăzut cost per 
locuitor în ceea ce privește domeniul social. În plus, în raport cu celelalte 3 orașe, Simeria are un cost per 
locuitor mai mare ca Rovinari (176,01 RON) și Bolintin-Vale (5,89 RON), dar mai mic decât Darabani (181 RON).   

Figură 46. Cost asistență socială per locuitor 
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Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Tabel 14. Cheltuieli asistență socială per categorii de servicii în anul 2017 la nivelul orașului Simeria, ZUF 
Simeria, Hunedoara, Deva și Călan 

Tipuri de ajutoare sociale Cost per locuitor la nivel de Localitate 

 Simeria Bacia 
Rapoltu 
Mare Hunedoara Deva Călan 

Ajutoare de urgență - acordate ocazional 
pentru persoane fără venituri, fără adăpost 
etc.  0.75 0 0 0 0 0.36 

Salarii asistenți personali și indemnizații 
acordate persoanelor cu handicap  169.3 291.9 0 158.07 170.66 165.6 

Cheltuieli de personal și cheltuieli cu hrană 
pentru cantina de ajutor social; cheltuieli 
de personal pentru creșe; ajutoare pentru 
încălzire  0 0 302.15 0.29 0.42 9.15 

Cheltuieli de personal pentru cabinetele 
medicale școlare  9.41 0 0 28.01 18.93 7.47 

Cheltuieli de personal aferente centrelor de 
zi pentru vârstnici și îngrijirea la domiciliu 0 0 0 1.64 0 0 

Cheltuieli de personal, utilități și alte 
cheltuieli materiale aferente centrelor 
pentru copii institutionalizați, persoane fără 
adapost, centre de violență etc.  0 0 0 0 2.75 0 

Total 179.46 291.9 302.15 188.01 192.76 182.59 

Simeria Bacia
Rapoltu

Mare
Hunedoara Deva Calan

Cost per locuitor la nivel de
Localitate

179,46 291,9 302,15 188,01 192,76 182,59
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Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Totodată, tabelul Cheltuieli asistență socială per categorii de servicii în anul 2017 la nivelul orașului Simeria, 
ZUF Simeria, Hunedoara, Deva și Călan arată următoarele date:  Simeria și Călan sunt singurele localități care au 
raportat cheltuieli pentru ajutoare de urgență,  Simeria are cel mai scăzut cost per locuitor în ceea ce privește 
categoria salarii asistenți personali și indemnizații acordate persoanelor cu handicap, precum și una dintre cele 
mai scăzute valori în ceea ce privește cheltuielile de personal pentru cabinetele medicale școlare, pe primul loc 
aflându-se Călan. 

În anul 2017, în orașul Simeria nu au existat cheltuieli de personal și cheltuieli cu hrana pentru cantina de ajutor 
social, cheltuielile de personal pentru creșe, ajutoare pentru încălzire, cheltuieli de personal aferente centrelor 
de zi pentru vârstnici și îngrijirea la domiciliu sau cheltuieli de personal, utilități și alte cheltuieli materiale 
aferente centrelor pentru copii instituționalizați, persoane fără adăpost, centre de violență etc. 

Figură 47. Cheltuieli sociale 2018/persoană 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Cheltuielile sociale per locuitor în Simeria sunt de 145.1 RON. Prin comparația cu alte 3 orașe, din regiunile SV 
Oltenia, NE și Sud-Muntenia, respectiv Rovinari, Darabani și Bolintin-Vale, se observă că Simeria a înregistrat 
cea mai mare valoare. Însă, în comparație cu localitățile din zona urbană se constată că orașul deține cel mai 
mic cost, iar față de Deva prezintă un cost  similare.  

 

Serviciile sociale necesare
9
 

 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a implementat proiectul „Implementarea unui sistem de elaborare de 
politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS”, în cadrul căruia a fost dezvoltat un program 
informatic geospaţial (PI-GIS) care integrează toate funcțiile necesare în vederea realizării și utilizării hărții 
privind nevoile de infrastructură sociale şi servicii. Serviciile sociale necesare a fi dezvoltate şi infrastructură 
socială aferentă lor, prezentate de acest instrument, se adaugă serviciilor sociale existente, cu scopul de a 
acoperi nevoile sociale ale diferitelor categorii de persoane vulnerabile din comunitate.  

   Tabel 15. Serviciile Sociale necesare în Simeria 

                                                           
9
 Sursă Ministerul Muncii și Protectiei Sociale:  

https://portalgis.servicii-
sociale.gov.ro/arcgis/apps/MapJournal/index.html?appid=452fcc543d224674addca36d6f2ff703 
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Tip serviciu social necesar Număr persoane vulnerabile identificate - 
potențiali beneficiari pentru serviciul social 
necesar 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil 15 

Centre de zi pentru persoanele vârstnice 200 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de 
dependenţă 

200 

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 40 

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în 
risc de separare de părinți 

120 

Centre de zi pentru familie şi copil 150 

Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane 
aflate în nevoie 

150 

Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în 
risc de sărăcie 

80 

Sursă: Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

 

 

 

 

 

Tabel 16. Serviciile Sociale necesare în ZUF Simeria, Deva, Hunedoara și Călan 

Localitate Tip serviciu social necesar 

Număr persoane vulnerabile 
identificate - potențiali 
beneficiari pentru serviciul 
social necesar 

BACIA 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de 
dependenţă 

30 

Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane 
aflate în nevoie 

30 

RAPOLTU MARE Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de 

30 
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dependenţă 

Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane 
aflate în nevoie 

30 

DEVA 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială 
pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală 

70 

Centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru 
persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe 
toxice etc 

50 

Centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare pentru 
persoane cu diferite adicţii (dependenţe) 

30 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele 
vârstnice 

100 

Centre de zi pentru persoanele vârstnice 500 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de 
dependenţă 

700 

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 80 

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în 
risc de separare de părinți 

300 

Servicii de asistenţă comunitară 600 

Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane 
în risc de sărăcie 

250 

HUNEDOARA 

Centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru 
persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe 
toxice etc. 

50 

Centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare pentru 
persoane cu diferite adicţii (dependenţe) 

40 

Centre rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi 80 

Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie 72 
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specială 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi 
copil 

50 

Centre rezidenţiale pentru tineri aflaţi în dificultate 25 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele 
violenţei 

30 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele 
traficului de persoane 

40 

Centre de zi pentru persoanele vârstnice 500 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de 
dependenţă 

700 

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 80 

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în 
risc de separare de părinți 

300 

Centre de zi victimele violenţei în familie şi agresori 40 

Centre de zi pentru victimele traficului de persoane 20 

Centre de zi pentru persoanele fără adăpost 35 

Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane 
aflate în nevoie 

300 

Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără 
adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în 
familiei, victime ale dezastrelor naturale etc 

20 

Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane 
în risc de sărăcie 

250 

CALAN 
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială 
pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală 

25 
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Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele 
vârstnice 

50 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi 
copil 

15 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele 
fără adăpost 

10 

Centre de zi pentru persoanele vârstnice 200 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de 
dependenţă 

200 

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în 
risc de separare de părinți 

120 

Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane 
aflate în nevoie 

150 

Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane 
în risc de sărăcie 

80 

Sursă: Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
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INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE PENTRU SPORT ȘI AGREMENT    

Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2050, 75% din populația lumii va locui în 
orașe, o creștere de 20% față de anul 2015. Cum ne asigurăm, însă, că urbanizarea nu înseamnă doar 
oportunități profesionale, acces la resurse, confort ridicat, ci și o calitate ridicată a aerului, acces la 
mișcare și un stil de viață activ la orice vârstă, și indiferent de situația socială sau financiară? 

Deși nivelul minim de activitate sportivă recomandat de OMS este de 150 de minute pe săptămână, 
ultimul studiu realizat la nivel european (Eurobarometrul dedicat sportului și activității fizice, 2018) 
arată că proporția europenilor care nu se implică deloc în exerciții fizice sau sport a crescut constant, 
de la 39% in 2009, 42% in 2013 și 46% in 2017. La nivelul României, creșterea nivelului de 
sedentarism față de anul 2013 este de 12%. 

63% dintre români nu se implică deloc în activități sportive sau exerciții fizice. 

Eurobarometrul publicat în martie 2018 indică faptul că în 11 țări, printre care și România, mai mult 
de jumătate dintre respondenți nu se implică deloc în exerciții fizice și nici nu practică vreun sport: 
Bulgaria, Grecia și Portugalia (68%) sunt cele mai inactive, urmate de  România (63%).  Proporția cea 
mai mică a celor care nu fac exerciții fizice/sport este în Finlanda (13%), Suedia (15%) și Danemarca 
(20%).  Motivele cel mai des invocate pentru care românii nu fac mișcare sunt lipsa timpului (50%), 
lipsa motivației și interesului (18%), urmate de lipsa infrastructurii de sport potrivite sau accesibile în 
zona în care locuiesc (13%). 

În România, doar 43% dintre respondenți consideră că au multe oportunități de a face mișcare în 
zona în care locuiesc. 

Percepțiile privind oportunitățile de a fi activ fizic variază semnificativ la nivel european, de la Olanda 
și Danemarca, unde peste 90% din respondenți consideră că zona lor le oferă multe oportunități de a 
face mișcare, la  Bulgaria (51%), respectiv România (43%). Dintre cei care fac sport, exerciții sau alte 
activități fizice mai ușoare, cei mai mulți au răspuns că fac acest lucru acasă (60%), 17% în parc sau în 
aer liber, respectiv 16% într-o sală de fitness, club sau centru sportiv. 

52% dintre românii chestionați consideră că autoritățile locale nu se implică suficient pentru a facilita 
accesul la activitățile sportive. 

Românii consideră că autoritățile locale ar trebui să se implice mai mult pentru a facilita accesul 
cetățenilor la activități sportive (18% sunt total de acord cu această afirmație, și 34% tind să fie de 
acord). Cele mai pozitive percepții cu privire la implicarea autorităților locale în facilitarea accesului la 
activitățile sportive se regăsesc în rândul populației din Germania  (unde 71% nu sunt de acord), 
Olanda (69%), Finlanda (68%) și Danemarca (64%). 

Importanța sportului de masă și proiectării spațiului urban în facilitarea activității fizice 

Fără o strategie axată pe susținerea unui stil de viață activ, urbanizarea atrage după sine un grad 
ridicat de sedentarism și creșterea numărului de persoane afectate de boli cronice (în special boli 
cardiovasculare și diabet zaharat) și obezitate. În contextul actual generat de COVID-19, există riscul 
ca lipsa accesului la facilități sportive și un stil de viață activ să aibă un impact negativ asupra sistemul 
imunitar și sănătății fizice. Lipsa activității fizice poate avea, de asemenea, efecte asupra sănătății 
mintale, agravând stresul sau anxietatea resimțită din cauza izolării sociale. De aceea, Comisia 
Europeană și Organizația Națiunilor Unite subliniază nevoia ca statele să includă sportul și activitatea 
fizică în planurile de recuperare după COVID-19. 

Investițiile în infrastructura sportivă a orașelor și facilitarea accesului la mișcare au impact direct 
asupra calității vieții locuitorilor, cu beneficii sociale și financiare semnificative: stare de bine, 
sănătate, dar și reducerea cheltuielilor sistemului de sănătate, productivitate la locul de muncă, 
precum și crearea de comunități puternice și scăderea comportamentelor anti-sociale. La acestea se 
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adaugă beneficii cu privire la reducerea poluării, odată cu reducerea emisiilor datorate traficului 
motorizat.  

În același timp, orașele trebuie să utilizeze cât mai bine spațiul limitat de care dispun și să adopte o 
abordare mai puțin concentrată pe mașini. Ciclismul, alături de mersul pe jos și de transportul public, 
reprezintă o utilizare mult mai eficientă a spațiului stradal și are un rol vital în planificarea sistemului 
de transport urban.  

„Participarea oamenilor la activități fizice este influențată de mediul construit și natural în care 
trăiesc, de mediul social și de factori personali precum sexul, vârsta, capacitatea și motivația” 
(OMS) 

Integrarea activității fizice în viața de zi cu zi, prin încurajarea și facilitarea mersului pe jos, alergatului 
și folosirii bicicletei ca mijloc de transport este esențială pentru creșterea nivelului de activitate fizică 
și scăderii incidenței bolilor corelate cu sedentarismul.  

În acest sens, proiectarea spațiului urban are potențialul de a contribui substanțial la nivelul de 
activitate fizică a cetățenilor. Conform unui studiu internațional realizat în 2016 în 14 orașe10, 
următoarele patru medii construite au fost asociate pozitiv cu niveluri mai ridicate de activitate fizică:  

1. mai multe parcuri publice la distanță mică (0,5 km) de reședință, deschise tuturor 

2. o densitate mai mare a stațiilor de transport public  

3. o mai mare densitate rezidențială netă 

4. o mai mare densitate a intersecțiilor stradale accesibile pietonilor. 

Astfel, pentru ca mediile construite să sprijine activitatea fizică, este necesară asigurarea accesului la 
parcuri publice deschise și sigure. De asemenea, este importantă creșterea densității rezidențiale și a 
stațiilor de transport public, precum și a intersecțiilor destinate pietonilor.  

În contextul pandemic actual, importanța parcurilor active (cu aparate de fitness), a pistelor de 
alergat și ciclism și altor facilități de a face mișcare în aer liber este și mai ridicată. De asemenea, 
recomandarea ONU este ca guvernele să colaboreze cu servicii de sănătate și îngrijire, școli și 
organizații ale societății civile care reprezintă diferite grupuri sociale pentru a sprijini activitatea fizică 
la domiciliu11.  

 

Ce înseamnă un oraș activ? 

Orașele pot oferi numeroase oportunități de a fi activ fizic, iar unele și-au transformat mediul 
construit într-un spațiu care încurajează un nivel ridicat de activitate fizică a cetățenilor. Orașele 
active sunt cele în care găsești motive și oportunități pentru a face mișcare la tot pasul, fapt ce 
necesită implicare atât la nivelul societății civile, mediului privat, cât și al autorităților publice. 
Orașele active sunt orașe în care cetățenii se pot plimba pe jos și cu bicicleta în siguranță, cu 
transport public eficient. Un nivel ridicat de siguranță necesită intervenții precum reducerea limitei 
de viteză pentru mașini, asigurarea unui sistem coerent de piste de biciclete, bine delimitate, precum 
și asigurarea iluminatului public de calitate în toate zonele orașului.  

Intervențiile la nivel local pot influența nivelul de activitate fizică a cetățenilor de toate vârstele și 
din toate mediile sociale. Asigurarea de oportunități egale pentru persoanele cu dizabilități, 
persoane din comunități marginalizate, indiferent de gen, etnie, vârstă, stare fizică, tip de activități 
preferate este un principiu esențial pentru susținerea dezvoltării activității fizice și sportului de masă. 

                                                           
10 

Physical activity in relation to urban environments in 14 cities worldwide: a cross-sectional study, Prof James F 
Sallis e.a., 2016 
11

 https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-73-the-impact-of-covid-19-
on-sport-physical-activity-and-well-being-and-its-effects-on-social-development/  

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-73-the-impact-of-covid-19-on-sport-physical-activity-and-well-being-and-its-effects-on-social-development/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-73-the-impact-of-covid-19-on-sport-physical-activity-and-well-being-and-its-effects-on-social-development/
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Certificarea de „oraș activ global”12, oferită în urma unei evaluări organizate de către Asociația 
Internațională Sportul pentru Toți ((TAFISA) recunoaște asigurarea unui nivel ridicat de practicare a 
activităților fizice și  sportului de masă, iar odată obținută, cresc și șansele de a beneficia de 
finanțarea altor proiecte care vizează susținerea unui stil de viață activ, precum și găzduirea unor 
evenimente sportive de amploare și a dezvoltării sportului de performanță.  

Caseta 1. Bune practici pentru un oraș activ: Strategia Liverpool pentru Activitate Fizică și Sport 

Domenii de intervenție - Strategia Liverpool pentru Activitate Fizică și Sport 

Transport: Strategia încurajează mobilitatea alternativă ca pe una dintre cele mai durabile schimbări de 
comportament, fiind susținută de campania de comunicare Liverpool Cycling Revolution 2014-2026. 

Timp liber: Strategia Liverpool pentru Activitate fizică și sport încurajează și promovează o mai mare utilizare 
a spațiilor publice (parcuri, stradă, infrastructuri sportive) pentru sport și activități fizice, identificând zonele 
care necesită lucrări de reabilitare. Programul inițial Liverpool Active City a creat centre sportive și de 
agrement în toate cartierele orașului, care continuă să ofere servicii de calitate pentru a atrage populația 
locală. 

Educație: Strategia pentru Activitate fizică și sport evaluează și impactul social al sportului asupra elevilor și 
studenților, implicând o varietate de organizații în organizarea de activități sportive extracurriculare,  cu 
accest pe cartierele defavorizate, unde tinerii dezvoltă mai frecvent comportamente antisociale. De 
asemenea, a fost creat un parteneriat (Liverpool School Sports Partnership) între școlile din Liverpool, 
pentru a pune în comun și a redistribui resursele și infrastructurile sportive, maximizând utilizarea lor.  

Locul de muncă: Strategia monitorizează angajamentul și acțiunile firmelor locale de a oferi personalului mai 
multe oportunități de a fi activ fizic. Pentru a sprijini angajatorii în promovarea beneficiilor activității fizice 
pentru angajați, în 2018 a fost lansat un set de instrumente pentru a asigura „locuri de muncă active” , cu 
intervenții rapide, ușor de implementat și cu costuri reduse pentru firme. Acesta reunește cele mai bune 
practici și include și beneficiile dezvoltării unei forțe de muncă active, demonstrând și că activitatea fizică 
este o investiție, nu un cost (reducerea stresului, îmbunătățirea stării fizice și psihice, creșterea 
sentimentului de apartenență față de angajator, productivitate mai ridicată, costuri mai scăzute datorate 
îmbolnăvirilor, scăderea accidentelor de muncă, mai puțin absenteism ș.a.). 

Tabel 17. Domenii de intervenție pentru creșterea nivelului de activitate fizică al cetățenilor 

Timp liber Oportunități de mișcare în aer liber (parcuri, spații deschise) și în centre 
sportive comunitare 

Transport Oportunități pentru mijloace alternative active de transport (pe jos, 
bicicletă, trotinetă etc.) 

Loc de muncă Oportunități de a face mișcare la locul de muncă 

Educație Oportunități de a face mișcare în cadrul școlii  

Oportunități de a implica tinerii cu un risc crescut al dezvoltării de 
comportamente anti-sociale în activități sportive 

Sursa: Strategia Liverpool Active City, 2014-2021 
 

 

 

                                                           
12

 Asociația Internațională Sportul pentru Toți (TAFISA): 
http://activewellbeing.org/certification/  

http://activewellbeing.org/certification/
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Infrastructura sportivă 

Alături de infrastructura sportivă de performanță și cea școlară, este important ca 
orașul Simeria să ofere o varietate cât mai largă de facilități sportive pentru toți 

cetățenii și să asigure astfel dezvoltarea sportului de masă și de agrement.  

Sport de masă și de agrement – „Sportul pentru toți” 

Federatia Română Sportul pentru Toți, organizație sportivă națională abilitată de Ministerul 
Tineretului și Sportului să coordoneze activitatea în domeniul sportului pentru sanatate, educatie și 
recreere la nivelul României, definește conceptul „sportul pentru toți”, respectiv varianta „activitatea 
fizică pentru fiecare” ca pe o activitate socială de interes național „bazată pe libera alegere de 
practicare a activităților fizice sportive, de către orice persoană, în funcție de nevoile, capacitățile și 
preferințele fiecăruia, într-un cadru organizat sau în mod independent, într-un mediu curat și sigur, 
având ca rezultat final sănătatea și starea de bine, individuală și implicit socială.13 

În vederea dezvoltării unui oraș activ și creșterii nivelului de activitate fizică, infrastructura sportivă 
nu se limitează la facilitățile pentru dezvoltarea sportului de performanță sau a celui școlar, ci include 
facilități și intervenții de tip „sportul pentru toți” distribuite policentric, astfel încât să existe 
oportunități de a face mișcare aproape de locuință. Aceste intervenții pot include: 

- Amplasarea de structuri metalice și aparate de fitness în parcuri și scuaruri, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități 

- Crearea de piste de alergat în parcuri și la nivelul cartierelor 
- Centre / baze sportive / terenuri de sport publice în cartiere  
- Deschiderea către public a facilităților sportive școlare pe perioada weekend-ului sau după 

programul unităților de învățământ. 
- Deschiderea către public a facilităților sportive publice, inclusiv cele de performanță și 

dezvoltarea unui sistem online pentru programări și închirieri 
- Trasee velo de agrement sau piste de alergare în zonele verzi din jurul orașului 

Un punct forte pentru creșterea nivelului de activitate fizică a locuitorilor este că 
orașul Simeria este ușor de parcurs pe jos, putând fi evitate deplasările scurte cu 

mașina personală printr-o bună accesibilitate pietonală și pe bicicletă. 

De asemenea, așa cum s-a evidențiat în secțiunea precedentă, integrarea activității fizice în viața de 
zi cu zi, prin încurajarea și facilitarea mersului pe jos, alergatului și folosirii bicicletei ca mijloc de 
transport este esențială pentru creșterea nivelului de activitate fizică. Un punct forte este că orașul 
Simeria este ușor de parcurs pe jos, putând fi evitate deplasările scurte cu mașina personală printr-o 
bună accesibilitate pietonală și pe bicicletă. Analiza cotelor modale și propuneri pentru creșterea 
cotelor pentru modurile alternative de transport se regăsește în secțiunea Transport și mobilitate a 
acestei strategii.  

Tradiția Clubului Sportiv CFR Simeria, precum și Arealul protejat Măgura Uroiului 
pot sta la baza dezvoltării brandului Simeriei ca oraș activ, iimplicat în organizarea 

de antrenamente sportive pentru copii și juniori, practicarea zborului cu 
parapanta și ciclismului de tip semi-montan.  

Tradiția sportului de performanță din Simeria datorată Clubului Sportiv CFR Simeria poate avea un 
impact major în dezvoltarea sportului de masă și creșterea gradului de participare la activități 
sportive, putând constitui baza pentru crearea brandului de „oraș activ”. În paralel cu dezvoltarea 
infrastructurii pentru sport (centre sportive, aparate fitness în parcuri, piste de alergat, trasee velo) 
pot fi create campanii de conștientizare a efectelor benefice ale sportului  și efectelor negative ale 
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 Federația Română Sportul pentru Toți: http://sportulpentrutoti.ro/#   

http://sportulpentrutoti.ro/
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sedentarismului, cu participarea unor sportivi de performanță din cadrul Clubului Sportiv CFR Simeria 
și pot fi organizate diverse festivaluri pentru sport. 

Pe teritoriul orașului se află și arealul protejat Măgura Uroiului, o rezervație naturală unică în județ 
și Regiunea Vest. Măgura Uroiului este una dintre cele mai favorabile zone din România pentru 
practicarea zborului cu parapanta și traseelor de ciclism semi-montan prin amplasare și configurația 
reliefului.  

Pentru dezvoltarea sportului de agrement, pot fi amenjate trasee velo în zonele verzi din jurul 
Simeriei, de-a lungul râului Mureş, către Măgura Uroiului, putând fi identificate și alte astfel de 
trasee alături de societatea civilă și grupurile de bicicliști din Simeria.  

Sport școlar și de performanță 

Facilitățile pentru sport din UAT Simeria sunt relativ reduse, și doar 29% dintre respondenții 
Barometrului Urban realizat în 2020 sunt mulțumiți de facilitățile sportive din oraș (3% sunt foarte 
mulțumiți și 26% mai degrabă mulțumiți de facilitățile sportive din oraș). 

Conform raportului Clubului Sportiv CFR Simeria, în Simeria la ora actuală există o singură bază 
sportivă, CFR Simeria, în care se află 2 terenuri de fotbal (de iarbă). Nu mai există nici o altă bază 
sportivă (privată sau de stat) decât cea de sus menționată.  

Baza Sportivă a Clubului CFR Simeria, clubul de tradiție al orașului înființat în 1909, oferă 
antrenamente pentru disciplinele fotbal, atletism, karate, kick-box, handbal și baschet. În 2020, 
Clubul CFR Simeria a fost desemnat ca fiind pe locul 1 în județul Hunedoara în topul academiilor de 
copii și juniori. Începând cu anul 2019, Federația Română de Fotbal a demarat un proces de 
clasificare a academiilor de copii și juniori, cu scopul de a scoate în evidență infrastructura de 
pregătire a cluburilor, staff-ul tehnic, și rezultatele competiționale în proiectul fiecărui club. 

Cu toate acestea, CS CFR Simeria nu dispune de o sală de sport proprie în care să își desfășoare 
activitățile, actualmente Clubul Sportiv este obligat să închirieze spații private pentru ca secțiile 
sportive să își desfășoare activitatea vând în vedere că în prezent își desfășoară activitatea un număr 
de 250 de sportivi. Clubul deține și un centru de pregătire pentru admiterea în instituțiile MAI și 
MAPN, care necesită un spațiu pentru desfășurarea activității.  

În UAT Simeria există o singură sală de gimnastică și fitness care necesită ca dotare, suplimentar, 
următoarele: 

- Echipamente sportive din gama profesională; 

- Recondiționare a spațiului existent; 

- Extinderea suprafeței existente pentru acoperirea fluxului de participanți.  

În UAT Simeria nu există: 

- Teren de tenis de câmp; 

- Teren sintetic de fotbal; 

- Teren de tenis cu piciorul; 

- Teren de baschet/volei/handbal. 

Conform INS, școlile din Simeria deţin 4 terenuri de sport, unul pentru învăţământul special primar şi 
gimnazial şi câte două pentru cel primar şi gimnazial şi pentru cel liceal. Deschiderea acestor facilități 
către publicul larg după programul unităților de învățământ și în weekend poate avea un impact 
pozitiv în creșterea nivelului de activitatea fizică și stare de bine al locuitorilor, cu costuri minime.  

Datele oferite de către CS CFR Simeria privind infrastructura sportivă a orașului arată că au fost 
reabilitate terenuri sintetice din cadrul a două școli (2 terenuri), fiind permis accesul doar pentru 
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activitatea didactică. Numărul cererilor pentru terenuri de sport este foarte mare, iar populația din 
UAT Simeria se îndreaptă către alte orașe (Hunedoara, Deva).  

Figura 48. Terenuri de sport aferente instituțiilor educaționale din orașul Simeria 

Sursa: INS, 2019 

Măsurile propuse în Strategia Integrată de Dezvoltarea Urbană precedentă a orașului Simeria cu 
privire la creșterea nivelului de activitate fizică al cetățenilor au inclus:  

 Campanii de constientizare a efectelor benefice ale sportului asupra vieţii 

 Organizarea unei „Olimpiade sportive” locale 

 Dezvoltarea competițiilor sportive şcolare la nivel local 

De asemenea, există la nivelul orașului un proiect pentru construirea unui Complex Sportiv pe strada 
Biscaria.  

În ceea ce privește necesarul de investiții în infrastructura sportivă estimat pentru județul 
Hunedoara, estimarea realizată de Banca Mondială în anul 2016 pe baza datelor de la Institutul 
Național de Statistică, MDLPA și consiliile județene este de 8.800.000 EURO. Criteriile avute în vedere 
au fost ponderea populației tinere (5-29 ani), numărul de săli de sport la 1000 de locuitori, numărul 
de terenuri de sport la 1000 de locuitori, indicele dezvoltării umane locale și indicele sustenabilității 
financiare. 

Dacă în Simeria, prioritatea de investiții în infrastructura sportivă comparativ cu celelalte localități din 
județ este relativ mai mică, la nivelul comunei Rapoltu Mare, prioritatea investițiilor în infrastructura 
sportivă este medie-superioară.   
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Figura 49. Prioritizarea investițiilor în infrastructura sportivă, pe localități 

 

Sursă: Ghid de investiții pentru proiecte locale - Drumuri comunale și infrastructură socială 

Figura 50. Prioritizarea investițiilor în infrastructura sportivă în județul Hunedoara (2016) 

 

Sursă: Ghid de investiții pentru proiecte locale - Drumuri comunale și infrastructură socială 

Figura 51. Săli și terenuri de sport și ponderea populației tinere în județul Hunedoara (2016) 
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Sursă: Ghid de investiții pentru proiecte locale - Drumuri comunale și infrastructură socială 

 

Organizații și evenimente sportive 

Un rol important pentru stimularea creșterii activității fizice a cetățenilor din orașul Simeria au atât 
autoritățile publice, cât și organizațiile societății civile și asociațiile cu profil sportiv. Acestea pot 
organiza evenimente de anvergură care să promoveze sportul de masă și de performanță și să 
realizeze campanii de promovare a unui stil de viață activ. Așa cum se poate observa în Figura de mai 
jos, în jurul orașului Simeria se organizează anual un număr mare de evenimente sportive, în mare 
parte de alergare.   

De asemenea, arealul protejat Măgura Uroiului găzduiește competiții internaționale de parapantă și 
un festival dedicat acestui sport („Îngerii prieteniei”) încă din 2011. 

În vederea promovării unui stil de viață activ, evenimentele dedicate sportului cu participarea 
publicului larg sunt deosebit de importante. Acestea pot fi conectate cu diverse evenimente la nivel 
european, precum Săptămâna Europeană a Mobilității, sau pot fi organizate independent. 
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Figura 52. Evenimente sportive organizate în Simeria și în localitățile din jur, pe o rază de 50 km 

 

Sursa: https://sportsplanner.com/ 

Casetă 2. Bune practici: inițiative în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității în Craiova 

Bune practici: inițiative în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității în Craiova 

Tema EUROPEAN MOBILITY WEEK 2020 pune accentul pe importanța accesibilității la transportul cu emisii 
zero și promovează un cadru care implică toată lumea. Acesta încurajează oamenii și autoritățile locale din 
întreaga Europă să ia măsuri pentru a atinge obiectivul pe termen lung al unui continent neutru în materie 
de carbon. 

Cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității au fost organizate de către organizat de STEP U.P. Craiova, 
Barcicleta.ro şi Go Romania două acțiuni care au ca scop informarea, educarea și conștientizarea locuitorilor 
orașului cu privire la importanța unui rol activ în creșterea calității vieții: un tur ghidat cu bicicleta pe un 
traseu care pune în valoare patrimoniul arhitectural și urbanistic local și un eveniment de dialog, privind 
Mobilitatea Urbană, interacțiune ce susține principiile urbanismului participativ, în care nevoile și opiniile 
locuitorilor sunt esențiale în procesul de planificare urbană. 

Prin intermediul evenimentelor organizate de Step U.P., Craiova participă oficial în cadrul European Mobility 
Week: https://mobilityweek.eu/theme-2020/.  

 

  

https://sportsplanner.com/
https://mobilityweek.eu/theme-2020/
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Figura 53. Principalele evenimente sportive de pe o rază de 50 km față de Simeria 

 

Sursa: https://sportsplanner.com/ 

 

 

https://sportsplanner.com/
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Factori care influențează nivelul de activitate fizică în Simeria 

Mulțumirea față de facilitățile sportive: 29% 

În Simeria, doar 29% dintre respondenții Barometrului Urban realizat în 2020 sunt mulțumiți de 
facilitățile sportive din oraș. Dintre aceștia, 3% sunt foarte mulțumiți și 26% mai degrabă mulțumiți 
de facilitățile sportive din oraș.  

Mulțumirea față de siguranța în spațiile publice: 54% 

Siguranța în spațiile publice este un factor important în creșterea nivelului de activitate fizică al 
cetățenilor, incluzând rata infracționalității, dar și iluminatul public sau aspecte legate de trafic. Un 
mediu neprietenos, perceput ca fiind nesigur, va încuraja oamenii să rămână inactivi și să stea în 
casă, iar traficul este principalul motiv pentru care părinții se tem să își lase copiii să se joace în aer 
liber. Copacii și spațiile verzi întăresc percepția spațiilor ca fiind sigure și conduc la o activitate fizică 
mai accentuată. În același timp, cu cât sunt mai puțini oameni în spațiile publice, cu atât zona este 
percepută ca fiind ostilă, descurajând mersul pe jos. Astfel, investițiile în calitatea spațiilor publice 
pot genera o mai mare utilizare a acestora și îmbunătățirea percepției cu privire la siguranță.  

Conform Barometrului Urban din 2020, 54% dintre locuitorii Simeriei sunt mulțumiți de siguranța în 
spațiile publice din oraș, față de 78% în orașul Buhuși și 76% în Sinaia. În medie, 73% din populația 
urbană se simte, de principiu, în siguranță în orașul în care trăiește. 

Mulțumirea față de siguranța în cartier: 61% 

Siguranța percepută a cartierului este, la nivel național, mai ridicată decât cea a orașului, respectiv 
77%. În Simeria, doar 61% dintre locuitori se simt în siguranță în cartierul lor, sugerând nevoia de 
intervenții de îmbunătățire a siguranței percepute (iluminat, animale fără stăpân, în funcție de 
problemele identificate local), pentru a asigura premisele practicării activității fizice cât mai aproape 
de locuință. Infrastructura sportivă în cartier poate include parcuri active cu aparatură, spații verzi, 
piste de alergat etc).  

Mulțumirea față de spațiile verzi: 81% 

Un punct forte în procesul de încurajare a activității fizice în orașul Simeria este reprezentat de faptul 
că 81% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți sau mai degrabă mulțumiți de spațiile verzi, 
precum parcurile și grădinile din oraș.  

Mulțumirea față de calitatea aerului: 55% 

60% din populația urbană a României este mulțumită de calitatea aerului din orașele de reședință. 
Simeria se situează aproape de media națională, cu un procent de mulțumire de 55%. Investițiile în 
infrastructura sportivă și încurajarea mersului pe jos și folosirii mijloacelor de transport alternative 
pot avea un impact pozitiv asupra calității aerului, însă sunt necesare și intervenții asupra celorlalte 
surse de poluare identificate. O calitate mai bună a aerului poate încuraja creșterea activității fizice în 
aer liber, creându-se astfel un cerc virtuos.  

Mulțumirea față de curățenia din oraș: 52% 

Un oraș curat este indispensabil pentru practicarea exercițiilor fizice. Barometrul urban indică un 
nivel de mulțumire față de curățenia din oraș al locuitorilor Simeriei de doar 52% (14% - foarte 
mulțumiți, 38% - mai degrabă mulțumiți). 

Mulțumirea față de nivelul zgomotului: 72% 

Nivelul zgomotului este un factor de stres urban semnificativ, cu impact și asupra activității sportive 
desfășurate în aer liber. Puțin peste jumătate din populația urbană la nivel național (57%) se declară 
mulțumită de nivelul zgomotului din localitatea urbană în care trăiește. Pe de altă parte, în Simeria, 
72% dintre locuitori sunt mulțumiți de nivelul zgomotului din oraș (21% foarte mulțumiți, 51% mai 
degrabă mulțumiți). 
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Mulțumirea față de facilitățile sportive din oraș 

Cât de mulțumiți sunteți de facilitățile sportive precum terenurile sportive și sălile de sport acoperite 
din…*orașul dvs.+? 

 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții, 2020 
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Mulțumirea față de siguranța în spațiile publice din oraș 

În ce măsură sunteți mulțumit de siguranța în spațiile publice din orașul dvs? 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții, 2020  
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total de acord oarecum de acord oarecum dezacord în total dezacord NR

Mulțumirea față de siguranța în cartiere 

În ce măsură sunteți de acord cu afirmația „mă simt în siguranță în cartierul meu”? 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții, 2020 
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Multumirea fata de spatiile verzi 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții, 2020 
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Mulțumirea față de curățenia din oraș 

Cât de mulțumit sunteți de curățenia din orașul dvs.? 

 

Sursa: Politica Urbană a României, Barometrul privind Calitatea Vieții, 2020 
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INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE CULTURALE 

Infrastructura culturală 

La nivelul județul Hunedoara funcționează 47 instituții publice de cultură dintre care 3 funcționează în Orașul 
Simeria. Între acestea se numără Biblioteca Orășenească, instituție de interes național, aflată în subordinea 
Ministerului Culturii, și 2 instituții de cultură în subordinea Consiliului Local: Parcul Dendrologic Simeria 
(muzeu) și Centrul Cultural si de Creație   

Biblioteci publice 

În anul 2019, la nivelul județului Hunedoara funcționau 42 de biblioteci publice, cu 54,76% mai puține decât în 
anul 2011. La nivelul orașului Simeria, în anul 2019 funcționa o bibliotecă publică, iar nivelul ZUF Simeria, din 
anul 2010 din 3 biblioteci funcționale au rămas doar 2. De asemenea, la nivelul Conurbației Corvina, în 2019, 
funcționau 3 biblioteci publice.  

Conform Strategiei de Dezvoltare Integrată Urbană 2014-2020 al orașului Simeria, în 2013 existau 3 biblioteci 
private și o bibliotecă publică. 

Figura 1 Evoluția numărului de biblioteci publice 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Volume existente în bibliotecile publice 

În anul 2019 în biblioteca publică din Orașul Simeria existau 68.407 de volume reprezentând cărți, broșuri, 
colecții de ziare și reviste cu minim 5 pagini și materiale audiovizuale (casete cu benzi magnetice, discuri, 
diafilme și alte materiale de bibliotecă: hărți, grafice, reproduceri artistice, etc.) înscrise în registrul de inventar 
al bibliotecii. Numărul volumelor a scăzut cu 3,34 %  în 2019 față de 2011. La nivelul ZUF Simeria, în 2019 
existau 85.619 de volume, cu 17,29 % mai puțin decât în anul 2011, iar la nivelul Conurbația Simeria în 2019 
existau 1.024.223 de volume, cu 4.07 % mai puține decât în anul 2011.  
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Figura 2 Evoluția numărului de volume existente în bibliotecile publice 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

 

Volume eliberate de bibliotecile publice în perioada 2011-2019 

În anul 2019 biblioteca publică din Orașul  Simeria a eliberat 12.590 de volume, cu 50,06% mai multe volume 
decât în anul 2011. La nivelul ZUF-ului numărul volumelor eliberate în anul 2019 (13782) a crescut cu 68,05 față 
de numărul volumelor eliberate în anul 2011 (8201). La nivelul Conurbației Corvina numărul volumelor 
eliberate de biblioteci în anul 2019 (218.337) s-a redus semnificativ, cu 102.45%,  în comparație numărul 
volumelor eliberate în anul 2011 (442.035). 

Figura 3 Numărul volumelor eliberate de bibliotecile publice în perioada 2011-2019 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 
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Cititori activi in biblioteci in perioada 2011-2019  

La nivelul Orașului Simeria, numărul cititorilor activi din biblioteci în anul 2019 constatăm un număr de 1501 de 
cititori, cu 12,68% mai mare față de numărul de cititori activi din anul 2011. În spațiul rural al ZUF Simeria 
observăm de asemenea o creștere de 1,80% a numărului de cititori activi în ultimii 9 ani.  

La nivelul Conurbației Corvina, în anul 2019, numărul cititorilor activi din bibliotecile publice era de 19.724, cu 
31.56 % mai mic decât în anul 2011, iar la nivelul județului Hunedoara în 2019, numărul era de 55.119, cu 
29,31% mai mic decât în anul 2011.  

Figură 4 Evoluția numărului de cititori activi din bibliotecile publice în perioada 2011-2019 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Personalul angajat din bibliotecile publice 

La nivelul județului Hunedoara numărul angajaților din biblioteci a crescut cu 22,83% , iar la nivelul Orașului 
Simeria în 2019 erau angajați 3 angajați. La nivelul ZUF Simeria numărul angajaților a crescut în 2019 față de 
2011 cu 27,97%.  

Numărul angajaților în biblioteci de la nivelul ZUF Simeria reprezintă 47.53 % din numărul total al angajaților în 
biblioteci de la nivelul județului Suceava.  

Figura 5 Personalul angajat in bibliotecile publice 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date.  
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Personal angajat în instituțiile de spectacole 

În Orașul Simeria în instituțiile de spectacole in ultimii 9 ani a fost același număr de 4 angajați. 

Vizitatori în muzee și colecții publice 

La nivelul Orașului Simeria numărul vizitatorilor în muzee a crescut semnificativ cu 162,22 % în anul 2019 față 
de anul 2010, în anul 2019 având 18.930 de vizitatori. Numărul de vizitatori ai muzeelor din Județul Hunedoara 
a crescut de asemenea din anul 2010 până în 2019 cu aproximativ 355,43 %.  

Figura 6 Vizitatori în muzee și colecții publice 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Muzee și colecții publice  

În 2018, în Simeria exista o bibliotecă publică funcțională, în timp ce la nivelul județului exista 18 biblioteci, 
dublu față de anul 2010.   

Figura 7 Situația numărului de muzee și colecții 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO online – prelucrare date. 

Cheltuieli culturale 2018 

În anul 2018 cheltuielile culturale, la nivelul municipiului, au fost de 199,55 RON/per persoană iar la nivel de 
ZUF 243,29 RON/per persoană. 
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Figură 8 Cheltuieli culturale RON/pers 2018 

 

Sursă: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 

Evenimente culturale  

Conform raportului de activitate, aferent anului 2019, al Centrului Cultural și de Creație Simeria, Centrului 
Cultural și de Creație Simeria s-a implicat în organizarea unui număr de 36 evenimente și proiecte educaționale 
si culturale.  

Centrului Cultural și de Creație Simeria, prin Clubul Smart pentru Copii și Tineret și Centrul de Zi pentru 
Persoane Vârstnice, in anul 2019 a organizat desfășurat următoarele ateliere deschise, precum și de spectacole 
și concursuri:  Primavara rock and roll, O primavară românească, Unde este Mos Crăciun?, Festival de 
Majorete, De Sanziene purtam ie, Festivalul Toamnei, 1 Iunie – Ziua copiilor, Caravana lui Moș Crăciun, Cupa 
Prieteniei la șah, Cupa Pomului de Crăciun, Zilele Orașului Simeria, 1 Decembrie – Ziua Națională, Ziua 
Europei, Ziua Eroilor, Dac Fest, Cupa Simeriei la Karate editia a-5-a, 1 Iunie - Ziua Copilului, 1 Decembrie – 
Ziua Națională, Zilele Orașului Simeria, Mărie, mândră Mărie, Europe Ride, Unde este Moș Crăciun?, 
Săptămâna Școala Altfel - work-shop de dans modern, piesa de teatru Șantajul, Balul Bobocilor, Balul 
Toamnei, Vine Moș Nicolae la Simeria, Caravana lui Moș Crăciun, piesa de teatru pentru copii mici Hansel și 
Gretel, piesa de teatru pentru liceeni Un barbat și mai multe femei, tabara de Situații de Urgență si Nu 
sunteti singuri!, piesa de teatru pentru copii mici Hansel și Gretel, Săptămâna Școala Altfel, Concertul 
Cameral In memoriam Sigismund Toduta, concursurile de sah din cursul anului 2019, Mărie, mândră Mărie, 
Târgul de Paște - Atelierele Iepurașului, De Sânziene Purtăm Ie, Unde este Moș Crăciun?, Puterea Minții 
Creative, Spectacol de Colinde, Parfum de Romanță, Concert de Pricesne etc.  

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice este compartimentul în cadrul căruia se organizează activități cu 
caracter permanent pentru pensionari. La finalul perioadei analizate au fost înscrise 130 de persoane, din care 
circa 30 frecventează zilnic activitățile Centrului. 

La finalul perioadei analizate, la Clubul Smart al Copiilor și Tinerilor erau înscrisi 190 de copii și tineri. 

Conform paginii oficiale de internet
14

 a primăriei, Orașul Simeria este o zonă bogată în tradiții și obiceiuri, 
inclusiv port popular, care sunt moștenite de secole.  

Patrimoniul cultural 

                                                           
14

 http://primariasimeria.ro/SimeriaOras/Prezentare/Cultura.aspx 
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Patrimoniul cultural, conform Listei Monumentelor Istorice din România
15
, publicată în anul 2015, la nivelul 

orașului Simeria există 5 monumente istorice, ansambluri și situri arheologice de interes național, județean și 
local, iar 98 la nivel de ZUF Simeria.  

Monumente de arhitectură: 

Gara CFR -Cod LMI HD-II-m-B-03449 - oraș Simeria, str. Victoriei, nr.9 

Fostul sediu al Generalului Bem – Cod LMI HD-II-m-B-034450 – sat aparținător Simeria Veche, oraș Simeria 

Ansamblul Castelului Bella Fay – Cod-LMI HD-II-m-B-03448.01 

Parcul Dendrologic – Cod-LMI HD-II-m-B-03448.02 

 

Situri arheologice: 

Situl arheologic de la Săulești punctele “La vie” și “În coastă” – Cod LMI HD-I-s-B-03206 

Necropolă sec.XI-XII “între Simeria și Săulești”- Cod LMI HD-I-s-B-03206.01 

Așezare epocabronzului - Cod LMI HD-I-s-B-03206.02 

Așezare din cultura Hallstatt - Cod LMI HD-I-s-B-03206.03 

Așezare din cultura Neolitic - Cod LMI HD-I-s-B-03206.04 

Situl arheologic de la Uroi - Cod LMI HD-I-s-B-03204 

Cariera de piatră Epoca romană timpurie - Cod LMI HD-I-s-B-03204.01 

Așezare din cultura Hallstatt -Măgura Uroilului -Uroi/Rapoltu Mare Cod LMI HD-I-s-B-03204.02 

Așezare epoca bronzului timpuriu cultura Coțofeni -Uroi/Rapoltu Mare - Cod LMI HD-I-s-B-03204.03 

Așezare cu datere din Neolitic - Cod LMI HD-I-s-B-03204.04 

  

                                                           
15

 https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-DJ.pdf 
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Castelul Bela Fay 

 

Sursa: Pagina de facebook a Parcului Dendrologic din Simeria 
https://www.facebook.com/parculdendrologicsimeria/photos/castelul-bela-fay-din-simeria-este-un-

monument-istoric-si-arhitectonic-din-secol/977944552257234 

 

Gara din Simeria 

 

Sursa: https://www.cfrcalatori.ro/servicii-in-statiile-mari/simeria-2/ 

  

https://www.facebook.com/parculdendrologicsimeria/photos/castelul-bela-fay-din-simeria-este-un-monument-istoric-si-arhitectonic-din-secol/977944552257234
https://www.facebook.com/parculdendrologicsimeria/photos/castelul-bela-fay-din-simeria-este-un-monument-istoric-si-arhitectonic-din-secol/977944552257234
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Fostul sediu al Generalului Bem sau Hanul din Simeria Veche 

 

Sursa: https://www.replicahd.ro/hanul-cu-istorie-de-la-simeria-veche-supravietuitor-al-bataliilor-prabusit-
din-nepasare/ 

 
Hanul din Simeria Veche -2019  

 
Sursa: https://www.replicahd.ro/hanul-cu-istorie-de-la-simeria-veche-supravietuitor-al-bataliilor-prabusit-

din-nepasare/ 
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Facilități culturale  

Conform Barometrului Urban
16
, realizat de Banca Mondială în 2020, 63% din total populație urbană din 

România se declară mulțumită de acest tip de facilități la nivelul orașului lor. În regiunile Sud-Est (71%) și Nord-
Vest (68%) se înregistrează cea mai ridicată apreciere, iar în regiunile Sud-Muntenia (50%) și Vest (54%) cea mai 
scăzută apreciere. Cinci centre urbane înregistrează nivele de satisfacție de peste 80% din total populație: Cluj-
Napoca (88%), Oradea (85%), Drobeta-Turnu Severin (83%), Iași (82%) și Vatra Dornei (81%). 

În 28 din cele 41 centre urbane incluse în eșantion, majoritatea populației este mulțumită de facilitățile 

culturale pe care le are la dispoziție, precum sălile de cinematograf, de concerte, teatrele, cinematografele, 

muzeele și bibliotecile. În cadrul acestei întrebări au fost incluse și evenimentele în aer liber organizate la nivel 

local; 63% din total populație urbană se declară mulțumită de acest tip de facilități la nivelul orașului lor. 

În regiunile Sud-Est (71%) și Nord-Vest (68%) se înregistrează cea mai ridicată apreciere, iar în regiunile Sud-

Muntenia (50%) și Vest (54%) cea mai scăzută apreciere. 

Se înregistrează disparități semnificative de mulțumire între orașele sub 50.000 de locuitori (medie 47%) și 

orașele peste 100.000 de locuitori (medie 73%). 

De asemenea, se înregistrează diferențe semnificative între aprecierea pozitivă dată de locuitorii din 

reședințele de județ (69%) și cea din municipiile non-reședință (48%) sau din celelalte orașe (51%). 

Mulțumirea scade odată cu vârsta, de la 67% - valoarea totală a mulțumirii, înregistrată în rândul categoriei 18-

24 ani, la 57% - pondere înregistrată în rândul categoriei 65 ani și peste. 

Aprecierea crește odată cu educația, de la 53%, în rândul persoanelor cu educație elementară, la 66%, în rândul 

persoanelor cu studii superioare. 

Cinci centre urbane înregistrează nivele de satisfacție de peste 80% din total populație: Cluj-Napoca (88%), 

Oradea (85%), Drobeta-Turnu Severin (83%), Iași (82%) și Vatra Dornei (81%). 

La popul opus al distribuției, în șase orașe, mai puțin de 40% dintre cetățeni se declară mulțumiți, în trei dintre 

acestea procentul fiind sub 30%: Băile Herculane (26%), Băilești (24%) și Buhuși (19%). 

Alexandria este reședința de județ unde s-a înregistrat cel mai scăzut nivel de satisfacție (32%), iar Sinaia este 

orașul mic cu cel mai ridicat nivel de satisfacție (74%). 

În Orașul Simeria 1% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți de facilitățile culturale, 52% sunt mai degrabă 
mulțumiți, 39% mai degrabă nemulțumiți iar 8% sunt foarte nemulțumiți. 

  

                                                           
16

 https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 
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Figură 9 Barometrul Urban: Cât de mulțumiți sunteți de facilitățile culturale, precum sălile de concerte, 
teatrele, cinematografele, muzeele și bibliotecile din…*orașul dvs.+-comparație 

 

Sursa: Politica Urbana a Romaniei, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 
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Impactul pandemiei Covid-19 asupra sectorului cultural  

Pandemia de coronavirus a afectat grav și imediat sectorul artei și culturii la nivel global. Pe lângă întreruperea 
activității și pierderile semnificative suferite de toți operatorii culturali, criza a făcut vizibile problemele 
structurale și fragilitatea ecosistemului cultural în prezent.  

Un studiu
17

 al Facultății de Studii Economice și Gestiunea afacerilor din cadrul UBB, estimează că pierderile 
cauzate de criza Covid-19 sectorului Cultură, Artă și Alte în trimestrul 2 al anului 2020, față de primul trimestru 
este de 59.6%. Acest sector, care în 2018 reprezenta 3.6% din PIB în România, este printre cele mai afectate 
domenii ale economiei. 

Figură 10 Estimarea impactului economic asupra sectorului cultural la nivel național 

Sursa: UBB FSEGA, 2020, COVID-19 – Romanian Economic Impact Monitor 

Condițiile de petrecere a timpului liber pentru tineri 

Conform Barometrului Urban realizat în 2020 de Banca Mondială, aprecierea condițiilor de petrecere a timpului 
liber pentru tineri, din orașul în care trăiesc, a înregistrat, la nivel național, media de 6,0 puncte. Regiunile 
București-Ilfov (medie 6,8) și Nord-Vest (medie 6,6) se situează pe primele poziții ale ierarhiei la nivel regional, 
iar Sud-Muntenia pe ultima poziție (medie 5,2). Cluj-Napoca (medie 7,5), Timișoara (7,3), Constanța (7,1), 
Oradea (7,1) și Iași (7,1) se situează pe primele poziții. Buzău este singura reședința cu o medie mai mică de 5.0 
(respectiv 4,7 puncte). 

Aprecierea cu note de la 1 (foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit) a condițiilor de petrecere a timpului 
liber pentru tineri, din orașul în care trăiesc, a înregistrat, la nivel național media de 6,0 puncte. 

  

                                                           
17

 UBB FSEGA, 2020, COVID-19 – Romanian Economic Impact Monitor, Impactul pandemiei de coronavirus asupra 
economiei din România: date, analize și previziuni, 
https://econ.ubbcluj.ro/coronavirus/?fbclid=IwAR2EA1mspggSflTDoukN_oT_owoVsof8-8Q1ETTiZ29lw3E8kxkw0VFJq00 
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Figura 11. Rezultate Barometru Urban: Pe o scală de la 1 (foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit) cât de 
mulțumit sunteți, în orașul dvs., de condițiile de petrecere a timpului liber pentru tineri? 

 

Sursa: Politica Urbana a Romaniei, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

Ca și prioritate rezultată din Barometrul Urban, asigurarea condițiilor de viață ale oamenilor (accesul la servicii, 
modalități de petrecere a timpului liber, acces la utilități) este cea mai importantă direcție strategică percepută 
la nivel național. 

De asemenea în 28 din cele 41 centre urbane incluse în eșantion, majoritatea populației este mulțumită de 

facilitățile culturale pe care le are la dispoziție, precum sălile de cinematograf, de concerte, teatrele, 

cinematografele, muzeele și bibliotecile. În cadrul acestei întrebări au fost incluse și evenimentele în aer liber 

organizate la nivel local; 63% din total populație urbană se declară mulțumită de acest tip de facilități la nivelul 

orașului lor. 

La solicitarea “Vă rugăm să numiți un „oraș de nota 10” din România sub aspectul: Condițiilor de viață ale 
oamenilor care locuiesc în el (acces la servicii, mod de petrecere a timpului liber, utilități)“  
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Figura 12 Clasament Orașe de nota 10 - Barometru Urban:  Vă rog să vă gândiți la orașele din România ca 
fiind aflate într-o competiție, iar dvs. sunteți una/unul din membri juriului. Vă rog să numiți un „oraș de nota 

10” din România sub aspectul: ...Condițiilor de viață ale oamenilor care locuiesc în el (acces la servicii, mod 
de petrecere a timpului liber, utilități) 

 

Sursa: Politica Urbana a Romaniei, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

Conform studiului realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC)
18

 Obiceiurile de 
consum cultural public ale tinerilor adolescenți se împart în trei categorii: activități culturale, activități de 
divertisment și relaxare și activități comunitare. Pentru secțiunea „stil de viață” au fost incluse în analiză și 
practicile de consum individual ale tinerilor, care includ hobbyurile acestora, cu un accent pus pe activitățile 
artistice. 

Principalele concluzii ale studiului au fost : 

 Practicile și obiceiurile de consum cultural ale tinerilor adolescenți includ preponderent activități de 
divertisment și relaxare. Plimbarea în parcuri sau zone verzi, mersul în mall (pentru cumpărături, 
jocuri, filme, restaurante etc.) și mersul în cafenele / restaurante / baruri (altele decât cele din mall) 
sunt realizate cel mai des de către tineri. O explicație posibilă pentru aceste preferințe este accesul 
mult mai facil în aceste locuri (proximitate, gratuitate, permisivitate) comparativ cu alte locuri. 

 Activitățile comunitare ocupă al doilea loc în preferințele adolescenților. Astfel, este important de 
menționat că peste 60% dintre tinerii adolescenți participă la sărbători sau evenimente locale de 
câteva ori pe an sau mai rar. 

 Activitățile culturale sunt practicate ocazional în spațiul public, de câteva ori pe an sau mai rar, o 
explicație posibilă fiind accesul mai greu (infrastructură, timp, resurse financiare) și complexitatea 
experienței. 

 Mersul la bibliotecă pentru a împrumuta cărți este singura activitate culturală care este desfășurată cu 
o frecvență uzuală, nu doar ocazională, o explicație posibilă fiind  nevoia de informare suplimentară 
pentru reușita școlară. 

 Patrimoniul cultural este în topul activităților culturale preferate de tineri, vizitarea unor muzee sau a 
unor galerii de artă și a unui monument istoric sau a unui sit arheologic  reprezentând activitatea 
ocazională cu cel mai mare  procent de frecventare în rândul tinerilor adolescenți.  

 peste jumătate dintre tinerii adolescenți au participat în ultimul an la un concert de muzică sau la o 
piesă de teatru. Hobby-urile tinerilor în timpul lor liber includ în ordinea preferințelor fotografia, 
pictura / desenul și scrierea creativă. 

 Tinerii adolescenți sunt mari consumatori de produse din industriile creative. Aceștia ascultă muzică în 
proporție mai mare decât adulții, în schimb se uită la televizor mai puțin decât aceștia din urmă. Topul 

                                                           
18

 https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2018/12/Atitudinea_tinerilor_fata_de_patrimoniu.pdf 
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celor mai ascultate genuri de muzică de către tineri include rock / pop / hip-hop / rap (77%), muzică 
electronică / house (45%) și manele (43%). 

 Adolescenții folosesc internetul zilnic pentru a comunica cu familia și / sau prietenii, pentru a asculta 
muzică și pentru a citi cărți zilnic sau săptămânal, înregistrând o rată mult mai mare comparativ cu 
adulții. Smartphone-ul, internetul, televizorul, computerul și cablul TV sunt aproape nelipsite din 
casele tinerilor adolescenți. Gradul de cunoaștere a patrimoniului cultural din țara noastră este relativ 
ridicat în rândul tinerilor adolescenți, peste jumătate din aceștia fiind familiarizați cu acest concept. 

 Remarcăm însă un procent destul de ridicat de tineri care nu au auzit niciodată despre patrimoniul 
cultural și au nevoie de mai multă informație pe acest subiect. 

 Chiar dacă o parte dintre tinerii adolescenți nu au fost foarte familiarizați cu conceptul de patrimoniu 
cultural, nivelul practicilor de vizitare ale unor obiective de patrimoniu este relativ ridicat, indiferent 
dacă ne referim la cele din țara noastră sau din străinătate. 

 Atitudinea tinerilor față de patrimoniul cultural este în general una de protejare, de mândrie și de 
responsabilitate, însă atitudinea lor față de graffitti este una ambivalentă. 

 Se remarcă un potențial mic, dar nu de neglijat al celor care consideră că graffitti este o formă de artă 
și poate fi realizat pe orice clădire sau oriunde ai inspirație. 

 Atitudinea ambivalentă față de graffitti se remarcă și mai mult în cazul desemnării celor mai potrivite 
locuri pentru desenat, unde se evidențiază pe de o parte o protejare a obiectivelor de patrimoniu prin 
preferința panourilor special amenajate, a locurilor părăsite și a asfaltului și mai puțin pe clădiri noi, 
blocuri sau mijloacele de transport în comun. 

 Atunci când doresc să afle mai multe informații despre patrimoniul cultural, tinerii adolescenți preferă 
căutare pe internet, fie pe motoare de căutare (Google), fie pe rețele de socializare (Facebook). 

  Peste jumătate dintre tinerii adolescenți au participat cel puțin o dată la activități de voluntariat și 
aproape două treimi dintre își doresc să se implice ca voluntari în acțiuni legate de patrimoniul 
cultural. 

Orașul Simeria nu cuprinde o infrastructură specifică pentru sectorul tineret, exceptând cea prezentă la nivel 
educațional, cultural și de sport. La nivel județean, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret organizează 
evenimente, proiecte pentru toți tinerii din Hunedoara. Printre acestea, în 2020 au avut loc: 

 CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2020 privind prioritățile și măsurile pentru tineret. 

 DESCOPERĂ HUNEDOARA – CONCURS FOTO ȘI VIDEO PENTRU TINERI - scopul proiectului este 
creșterea gradului de stimularea a creativității tinerilor în domeniul cultural artistic, iar obiectivul 
proiectului este creșterea gradului de implicare a tinerilor în viața culturală și promovarea de către 
acești a județului Hunedoara. 

 GALA VOLUNTARIATULUI 2020 -în cadrul evenimentului vor fi premiate cele mai bune proiecte de 
voluntariat și voluntarii care au avut o activitate deosebită în acest an. 
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ANALIZA DIAGNOSTIC: CONCLUZII, PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI RECOMANDĂRI 

Provocări, tendințe și nevoi identificate Recomandări 

Infrastructura și serviciile de educație 

 Scăderea personalului didactic din Simeria 
(9,46%) și ZUF Simeria (8%) în perioada 2010-
2019. 

 Gradul ridicat de încărcare al unui cadru didactic 
din învățământul preșcolar din orașul Simeria 
(16,9). 

 Rata mica de promovare la bacalaureat în 2019 
de 46,97%. 

 Atragerea de cadre didactice. 

 Dezvoltarea unor programe în parteneriat  cu 
mediul privat și ONG-uri pentru diversificarea 
oportunităților oferite elevilor (internshipuri, 
activități de voluntariat etc.). 

 Măsuri pentru creșterea ratei de promovare la 
bacalaureat: programe de pregătire pentru elevii 
din medii defavorizate, ore suplimentare în 
cadrul liceelor. 

 Reabilitarea unităților de învățământ. 

 Creşterea calităţii și extinderea ofertei 
educaţionale în vederea dezvoltării abilităților, a 
competențelor și a integrării socio-profesionale 
a absolvenților Centrului de Pedagogie Curativă. 

 Includerea tuturor elevilor cu dizabilități într-o 
formă superioară de şcolarizare și creşterea 
performanţei  şcolare. 

 Promovarea imaginii şcolii, diversificarea și 
dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de 
parteneriat cu Primăria Orașului Simeria, 
Direcția de Asistență Socială Simeria și alți 
factori interesați în susținerea activităților de 
formare profesională a tinerilor cu dizabilități. 

Infrastructura de sănătate și serviciile medicale 

 Ponderea persoanelor care s-au declarat 
nemulțumiți de serviciile de sănătate din oraș 
este 48%, dintre care 7% sunt foarte 
nemulțumiți.  

 Spitalul nu este acreditat. 

 Punctele slabe ale unității țin de resursa umană, 
finanțare și infrastructura spitalului. 

 Asistența medicală primară este insuficient 
utilizată. 

 Realizare lucrări de modernizare a instalațiilor 
sanitare, termice și electrice în scopul creșterii 
eficienței energetice a acestora, în cadrul 
spitalului. 

 Finalizarea lucrărilor de renovare şi modernizare 
a spitalului. 

 Acreditarea spitalului. 

 Înființarea Centrului de screening al cancerului 
de sân, realizarea instalației de detecție, 
semnalizare și avertizare a incendiilor, realizarea 
unei surse proprii de apă potabilă, realizarea 
instalației de distribuție a fluidelor medicale. 

 Educarea populației cu privire la accesarea 
serviciilor de îngrijire de tip ambulatoriu pentru 
cazuri care nu complexe.  

 Dezvoltarea unor programe de prevenție cu 
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ajutorul medicilor de familie și prin programe de 
informare și educare a populației.    

 Îmbunătățirea accesului la medicul de familie și 
medicul stomatolog.  

 Accesarea fondurilor pentru infrastructură, 
atragerea forței de muncă și diversificarea 
serviciilor oferite.  

Infrastructura și serviciile de asistență socială 

 Schimbarea destinației locațiilor serviciilor 
sociale, lipsa fondurilor și a personalului, au avut 
ca efect închiderea unor servicii sociale (Centrul 
Social de Urgență Bârcea Mare, Centrul de zi 
pentru persoane vârstnice Simeria). 

 Nu există un Centru de zi pentru persoanele 
vârstnice (ne referim în esență la 892 de 
pensionari cu pensii sub 1.000 lei, nu la activități 
de club doar pentru petrecerea timpului liber și 
socializare). 

 Nu există creșă, în special pentru copiii cu 
vârstele între 2-3 ani. Se pune și întrebarea dacă 
creșa este de competența serviciilor sociale sau 
a unității școlare, ca învățământ antepreșcolar. 

 Nu există centru de Respiro sau locuințe 
protejate pentru copiii/persoane cu dizabilități, 
însă în paralel cu nevoia identificată, am 
constatat că există și o anumită reticență din 
partea aparținătorilor de a apela la acest tip de 
servicii rezidențiale. 

 Nu există Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, 
persoane aflate în situație de dependență 
adaptate la nevoile beneficiarilor din 
comunitate. Pe parcursul derulării serviciilor de 
îngrijiri la domiciliu în anii 2019-2020, s-au 
înregistrat peste 30 de persoane care aveau 
această nevoie, dar doar 7 au apelat la servicii în 
forma în care au fost furnizate (de 2 ori pe 
săptămână și cu contribuția beneficiarului în 
cuantumul prevăzut de lege). Pentru furnizarea 
gratuită de servicii de îngrijire ar fi optat mai 
mulți beneficiari.   

 Atelierele protejate, intreprinderile de economie 
socială sunt nevoi pentru mai multe categorii de 
persoane defavorizate; ONG-urile și unitățile 
economice care accesează proiecte de acest fel, 
pot apela la DAS pentru colaborare. 

 Nevoia unui serviciu social rezidențial și a 
măsurilor specifice pentru situații deosebite, 
inclusiv pentru găzduirea persoanelor fără 

 Este necesară dezvoltarea centrelor și a 
serviciilor sociale necesare și asigurarea 
sustenabilității acestora. 

 Crearea condițiilor de desfășurare a activității 
DAS în condiții optime: asigurarea cu personal 
conform normativelor și a bugetului aprobat, 
achiziționarea unui mijloc de transport, 
amenajarea unei parcări la DAS. 

 De identificat spații potrivite pentru produsele 
POAD, depozitarea alimentelor și materialelor în 
situații deosebite. 

 De identificat locațiile/spațiile potrivite pentru 
cazarea persoanelor în situații de urgență 
(locuințe modulare/containere). 

 Dezvoltarea de instrumente pentru a atrage mai 
multor fonduri (naționale și europene). 

 Dezvoltarea resursei umane prin îmbunătățirea 
educației, oferirea de traininguri sau 
parteneriate cu furnizori privați. 

 Derularea unui proiect local care să dezvolte o 
bază de date digitală cu toate persoanele 
vulnerabile din Simeria și orașele din zona 
urbană funcțională, cu scopul de a putea 
identifica constant nevoile cetățenilor și 
acoperirea serviciilor necesare. Părțile implicate 
să fie atât din mediul public, cât și privat, în 
condițiile păstrării confidențialității datelor cu 
caracter personal. 

 Înființarea, licențierea și asigurarea funcționării 
pe termen lung a ”Centrului rezidențial de 
asistență și reintegrare socială pentru persoane 
fără adăpost Simeria”. 

 Asigurarea funcționării celor două centre 
licențiate. 

 Înființarea după caz a unor noi servicii sociale cu 
caracter multifuncțional, care să acopere nevoile 
identificate pe parcurs. 

 Asocierea cu alte UAT-uri pentru derularea în 
parteneriat a unor servicii sociale de interes 
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adăpost pe perioada sezonului rece sau în 
perioade de pandemie  se resimte în mod 
obiectiv. Se impune găsirea unor soluții pe 
termen lung, în care factorii decidenți de la 
nivelul primăriei să se pună de acord, astfel încât 
capacitatea și amenajarea circuitelor serviciului 
să fie corelate cu un cost rezonabil pe care 
bugetul local să îl poată suporta și să se 
încadreze în standardele de cost prevăzute de 
legislația în vigoare. 

 Locuințele sociale și locuințe care să fie 
accesibile unor categorii vulnerabile, reprezintă 
o nevoie neacoperită la nivelul orașului Simeria. 
Proiectul de construire a unor locuințe în zona 
fostei unități militare, va acoperi doar o parte 
din cereri, acest obiectiv fiind în continuare 
prioritar. 

 Achiziționarea unui mijloc de transport al DAS și 
amenajarea unei parcări care să faciliteze 
accesul beneficiarilor la sediul și la serviciile 
instituției sunt esențiale pentru buna 
desfășurare a activităților instituției. 

 Schimbarea de paradigmă: trecerea de la 
abordarea beneficiarilor ca asistați sociali pasivi, 
care primesc beneficii, la servicii sociale, prin 
implicarea activă a acestora în propriul plan de 
servicii sociale prin măsuri de sprijin în vederea 
calificării, a reconversiei profesionale, a angajării 
în câmpul muncii, în intreprinderi de economie 
socială etc. 

 Schimbarea de atitudine și de percepție a 
asistenței sociale și a beneficiarilor: 
Transparența și informarea corectă cu privire la 
atribuțiile și măsurile de asistență socială, 
seriozitate, competență, eficiență și eficacitate 
în activitatea desfășurată de personalul DAS, 
grija pentru nevoile și pentru interesul superior 
al beneficiarului.  

 Existența celor două servicii licențiate: ”Centrul 
de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și 
copii” și ” Servicii de asistență comunitară”, pe 
lângă rolul activ de sprijinire a beneficiarilor 
vizați, au și rol de prevenție în cadrul acestor 
categorii. De asemenea, cele două servicii își pot 
la nevoie extinde activitatea pentru a acoperi 
categoriile defavorizate: copil și familie aflați în 
diferite situații de risc (violență domestică, copii 
cu părinți plecați în străinătate, copii cu CES sau 
cu dizabilități etc.), persoane cu dizabilități și 
persoane vârstnice. Nevoile categoriei 
persoanelor fără adăpost, aflate în situație de 
criză, sau care locuiesc în condiții improprii, nu 
pot fi acoperite decât printr-un serviciu social 
rezidențial, care în prezent lipsește, dar trebuie 

comun. 

 Stabilirea unor măsuri de prevenire a 
marginalizării sociale (educație, locuințe, acte de 
identitate, asigurări de sănătate, asigurarea unor 
prestații sociale etc.). 

 Stabilirea unor măsuri de intervenție în vederea 
incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile. 

 Colaborarea cu alte compartimente/instituții în 
vederea prevenirii unor situații de risc 
(neglijență/abuz familie, copil, infracționalitate, 
acte antisociale etc.). 

 Creșterea gradului de acoperire, adecvare și 
absorbție a beneficiilor de asistență socială prin 
creșterea capacității DAS de a parcurge etapele 
prevăzute în Legea asistenței sociale nr. 
292/2011: evaluare inițială, consiliere inițială, 
planuri de intervenție, diagnoze sociale 
referitoare la nevoile comunității, anchete 
sociale, prin identificarea și accesarea resurselor 
etc. 

 Consilierea persoanelor inactive, apte de muncă, 
sau a persoanelor active, dar beneficiare de 
asistență socială, sau care trăiesc în sărăcie, în 
vederea informării și identificării barierelor 
personale în creșterea veniturilor obținute prin 
muncă. 

 Publicarea pe paginile de internet ale DAS a 
informațiilor în format ușor de citit, a unui set de 
informații suport pentru cetățeni, materiale 
resursă de informare privind  sistemul de 
acordare a beneficiilor și serviciilor de asistență 
socială. 

 Sprijin pe perioada crizei în asigurarea 
produselor de strictă necesitate (hrană, igienico-
sanitare, materiale de protecție) pentru 
persoane vulnerabile, aflate în izolare sau în 
imposibilitatea procurării acestora, precum 
persoanele dependente și copiii din familii cu 
venituri reduse (inclusiv pe toată perioada 
școlarizării la distanță. 

 Dezvoltarea unor mecanisme locale de sprijin 
comunitar (ONG, voluntari, studenți) pentru 
măsuri suport grupuri vulnerabile în situații de 
criză (i.e. distribuția de alimente). 
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înființat și menținut.    

Infrastructura și serviciile culturale 

 Conform Barometrului Urban, 1% dintre 
respondenți din orașul Simeria sunt foarte 
mulțumiți de facilitățile culturale, 52% sunt mai 
degrabă mulțumiți, 39% mai degrabă 
nemulțumiți iar 8% sunt foarte 
nemulțumiți.  Evenimentele culturale organizate 
în ultimii 6 ani au fost numeroase și variate și 
accesibile chiar și publicului larg, în condițiile în 
care multe dintre acestea au fost cu intrare 
liberă. Au fost organizate peste 30 de acțiuni 
culturale, de diferite dimensiuni, în fiecare an, 
iar evenimentele multianuale au fost promovate 
din rândul acelor evenimente care au avut 
succes la public.   

 Spațiile pentru evenimente culturale. 

 Amenajarea spațiilor existente pentru 
evenimente culturale, de exemplu Sala de 
Conferințe din cadrul Parcului de Afaceri 
Simeria, care are o capacitate de 321 de locuri, 
suficiente pentru un oraș de mărimea Simeriei. 
Această sală are nevoie de un sistem de cortine, 
fuste și pantaloni de scenă, culise, astfel încât 
spectacolele propuse să se joace în condiții 
normale, fără a mai fi necesară adaptarea lor. 
Această sală poate să servească și ca sală de 
cinema, dacă se reușește achiziționarea dotării 
specifice. Spații exterioare pentru evenimente 
există deja și au fost accesate cu succes până în 
prezent : Măgura Uroiului, Parcul Tineretului, 
Arboretumul Simeria. 

 Promovarea evenimentelor culturale organizate 
în zonă pentru atragerea de turiști. Pentru 
atragerea în zonă a turiștilor interesați de 
anumite evenimente culturale este nevoie de o 
alocare bugetară mare pentru aceste 
evenimente de tipul festivalurilor, având în 
vedere oferta și jucătorii care s-au remarcat deja 
în zona festivalurilor. Centrul Cultural și de 
Creație al orașului Simeria a organizat un festival 
de muzică rock, pe Măgura Uroiului, timp de 3 
ani.  

 Organizarea anuala a unor festivaluri tematice la 
care sa fie invitati în mod special foști locuitori ai 
Simeriei care acum locuiesc în alte tari (ex."Zilele 
diasporei ). Aceștia pot aduce cunostiinte de 
acolo și ulterior să revină în zona ca turiști. 

 Toate căminele culturale din satele care aparțin 
de UAT Simeria să fie folosite pentru evenimente 
culturale. Organizarea prin rotație a unor târguri 
anuale în sate. Ex.: „Zilele toamnei , „Tradiții și 
port popular". 

Infrastructura și serviciile pentru tineret 

 Orașul Simeria nu cuprinde o infrastructură 
specifică pentru sectorul tineret, exceptând cea 
prezentă la nivel educațional, cultural și de 
sport. 

 Lipsa ONG-urilor pentru tineret în orașul 
Simeria. 

 Înființarea unui Consiliu Consultativ pe Probleme 
de Tineret în cadrul primăriei Simeria. 

 Crearea unui spațiu public exclusiv pentru tineri 
și activități pentru tineret (Centru de Tinere). 

 Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri și alte 
structuri de tineret din județul Hunedoara 
(precum Consiliul Județean al Elevilor, Fundația 
Județeană a Tineretului Hunedoara, DJST 
Hunedoara)  și organizarea de activități pentru 
tinerii din Simeria. 
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 Implicarea ONG-urilor în activități 
extracurriculare ale elevilor. 

 Buget anual pentru ONG-uri și activități 
destinate tinerilor. 

Infrastructura și serviciile pentru sport și agrement 

 Doar 29% dintre respondenții din Simeria ai 
Barometrului Urban realizat în 2020 sunt 
mulțumiți de facilitățile sportive din oraș 

 Conform aceluiași studiu, în Simeria, doar 61% 
dintre locuitori se simt în siguranță în cartierul 
lor 

 Conform unei evaluări realizate de Banca 
Mondială în 2016, la nivelul comunei Rapoltu 
Mare, prioritatea investițiilor în infrastructura 
sportivă este medie-superioară.   

 În condițiile unui grad ridicat de sedentarism la 
nivel național, rolul administrațiilor urbane în 
facilitarea accesului la activități sportive și 
mișcare, în general, trebuie întărit. Conform 
Eurobarometrului dedicat sportului și activității 
fizice din 2018, 63% dintre români nu se implică 
deloc în activități sportive sau exerciții fizice și 
doar 43% dintre respondenți consideră că au 
multe oportunități de a face mișcare în zona în 
care locuiesc. 52% dintre românii chestionați 
consideră că autoritățile locale nu se implică 
suficient pentru a facilita accesul la activitățile 
sportive. 

 Curților școlilor nu au beneficat de o 
reamanajare care să le valorifice potențialul atât 
pentru sportul școlar, cât și cel de masă („sportul 
pentru toți”). 

 Realizarea unui studiu pentru măsurarea 
gradului de activitate fizică, a motivației și a 
factorilor ce pot contribui la impulsionarea 
participării locuitorilor orașului Simeria la 
activități sportive 

 Asigurarea accesului la facilități moderne de 
sport în vederea sprijinirii sportului de 
performanță și de masă - Complex Sportiv 
Biscaria  

 Alături de infrastructura sportivă de 
performanță și cea școlară, este important ca 
orașul Simeria să ofere o varietate cât mai largă 
de facilități sportive pentru toți cetățenii și să 
asigure astfel dezvoltarea sportului de masă și 
de agrement.  

 Asigurarea de oportunități egale pentru 
persoanele cu dizabilități, persoane din 
comunități marginalizate, indiferent de gen, 
etnie, vârstă, stare fizică, tip de activități 
preferate este un principiu esențial pentru 
susținerea dezvoltării activității fizice și sportului 
de masă. 

 Crearea de parcuri active, cu aparate de fitness 
în aer liber în parcuri, incluzând echipamente 
pentru persoanele cu dizabilități - inclusiv în 
cadrul Arboretumului Simeria 

 Reamenajarea curților școlilor pentru a valorifica 
potențialul acestora pentru dezvoltarea 
sportului școlar și dezvoltării elevilor 

 Deschiderea curților școlilor și transformarea 
acestora în spații semi-publice, în care să poată 
avea acces locuitorii, în intervale orare stabilite 
(weekend, după program) 

 Centralizarea facilităților sportive administrate 
public (inclusiv a curților școlilor) și posibilitatea 
efectuării de programări prin intermediul unei 
platforme web  

 Încurajarea mersului pe jos și folosirii mijloacelor 
de transport alternative pot avea un impact 
pozitiv asupra calității aerului. O calitate mai 
bună a aerului poate încuraja creșterea activității 
fizice în aer liber, creându-se astfel un cerc 
virtuos. 

 Implementarea de măsuri complementare 
precum asigurarea de spații verzi la distanțe mici 
de mers pe jos de locuință (0,5 km), o densitate 
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rezidențială netă ridicată și o mai mare a stațiilor 
de transport în comun și a intersecțiilor sigure 
pentru cu pietoni, accesul la un transport cu 
bicicleta sigur și eficient sunt esențiale pentru 
integrarea activității fizice în viața cotidiană, în 
condițiile în care lipsa timpului este unul din 
principalele motive invocate pentru 
neimplicarea în activități fizice 

 Intervenții de îmbunătățire a siguranței 
percepute (iluminat, animale fără stăpân, în 
funcție de problemele identificate local), 
pentru a asigura premisele practicării 
activității fizice cât mai aproape de locuință 

 Valorificarea zonelor verzi din jurul Simeriei 
care pot fi menținute, protejate și extinse 
pentru activități sportive și asigurarea unui 
mediu înconjurător sustenabil, sănătos, 
pentru cetățeni (alergare, ciclism, drumeții 
ș.a.) 

 Amenajarea de piste de biciclete bine 
conectate și sigure, precum și trasee velo de 
agrement de-a lungul văii Mureșului și către 
arealul protejat Măgura Uroiului 

 Amenajarea de piste de alergat în parcurile 
din oraș - inclusiv în jurul Arboretumului 
Simeria, și în jurul orașului 

 Sprijinirea organizațiilor societății civile care 
organizează evenimente sportive în oraș, 
prin finanțarea și promovarea acestora  

 Campanii de conștientizare a efectelor 
benefice ale sportului și efectelor negative 
ale sedentarismului, cu participarea unor 
personalități sportive ale Clubului Sportiv 
CFR Simeria 

 Dezvoltarea unui brand de oraș activ - 
tradiția Clubului Sportiv CFR Simeria, 
precum și Arealul protejat Măgura Uroiului 
pot sta la baza dezvoltării brandului Simeriei 
ca oraș activ, implicat în organizarea de 
antrenamente sportive pentru copii și 
juniori, practicarea zborului cu parapanta și 
ciclismului de tip semi-montan. 
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MEDIU ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

CARACTERIZAREA CAPITALULUI NATURAL 

Problemele de mediu sunt din ce în ce mai importante pentru cetățenii orașelor din România. 
Poluarea aerului, traficul și infrastructura de sănătate sunt principalele trei probleme ale orașelor 
românești, identificate de cetățeni în cadrul Barometrului Urban 2020. În mod evident, aceste 
probleme de mediu sunt relevante și pentru un oraș mic cum este Simeria. De altfel Strategia de 
Dezvoltare Durabilă 2015-2020 a Orașului Simeria, tratează tema Mediului în detaliu. 

România dispune de cea mai mare suprafață intactă de păduri naturale şi regenerate natural din 
Europa. Pădurile din România acoperă o suprafață de 6,539 milioane ha.  

Măsurile ce au în vedere silvicultura şi amenajarea teritoriului au caracter dual, contribuind atât la 
reducerea emisiilor de GES şi a efectelor schimbărilor climatice, cât și la beneficii în ceea ce privește 
adaptarea la acestea. În România, unde pădurile acoperă aproximativ 27% din suprafața țării, 
gospodărirea durabilă a fondului forestier poate conduce la rezultate imediate în sensul diminuării 
efectelor schimbărilor climatice. 

Figura 1. Acoperirea cu păduri în diferite județe (procente) 

 

Sursa: Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de 
carbon, Banca Mondială, 2015, preluare din Programul Național de Împădurire 

Orașul  Simeria se află situat în partea de vest a României, la 16 km vest de municipiul Orăștie și 10 
km est de municipiul Deva, în lunca Mureșului. 

E important de notat faptul că Simeria este parte a unei conurbații cu activitate industrială intensă, 
este unul din cele mai importante noduri feroviare din România, si, în ultimii ani, a devenit și unul din 
nodurile rutiere cele mai importante din țară. Hărțile de mai jos evidențiază faptul că Simeria este 
străbătută de o autostradă, două drumuri naționale cu trafi intens, și un drum județean cu trafic 
intens. În mod evident, tot acest trafic afectează și mediul la nivelul Simeriei. 



2 

Figure 1. Traficul rutier pe drumurile din România și din zona Simeria 

 

 

Sursa: Politica Urbană a României 

Clima afectează toate orașele, indiferent că sunt mici sau mari, și toate comunitățile trebuie să se 
implice în lupta împotriva schimbărilor climatice. Această este una din cele mai importante priorități 
globale și majoritatea statelor lumii s-au implicat în această luptă. Pentru Uniunea Europeană, 
aceasta este Prioritatea 0 în anii următori și resurse substanțiale au fost puse la dispoziția țărilor 
membre pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Aceasta este și una din prioritățile 
principale ale României, conform Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă 2030, a Politicii Urbane 
2035, sau a documentelor programatice pentru atragerea Fondurilor Europene în Perioada de 
Programare 2021-2027. 
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REZERVAȚII NATURALE ȘI ARII PROTEJATE 

Arii naturale protejate 

Hărțile de mai jos prezintă ariile naturale protejate din România, respectiv din județul Hunedoara. Se 
poate astfel observa faptul că în județul Hunedoara se află Parcul Național Retezat, arii de protecție 
specială avifaunistică și situri de importanță comunitară, iar în orașul Simeria și în jurul acestuia, de-a 
lungul râului Mureș, se află arii de protecție specială avifaunistică și rezervații științifice. 

Figura 2. Arii naturale protejate în România  

 

Sursa: Masterplan de Transport 

Figura 3. Arii naturale protejate județul Hunedoara 

 

Sursa: Masterplan de Transport 
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Conform datelor colectate ca parte a Politicii Urbane a României, în Simeria există 658,28 ha de arii 
protejate, reprezentând 12,97% din suprafața UAT-ului. 

Figura 4. Arii naturale protejate Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României 

Mai mult, harta următoare prezintă categoriile de folosință pentru Simeria. Se poate observa faptul 
că suprafața de teren arabil neirigat reprezintă cel mai mare % din municipiu (48,84%). 

Figura 5. Categorii de folosință Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României 
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Spații verzi urbane 

Creșterea suprafețelor de spații verzi și înlesnirea accesului la acestea, este una din cele mai sigure 
metode de a crește calitatea vieții într-un oraș. În cartea “Orașul Fericit”, Charles Montgomery 
vorbește despre importanța spațiilor verzi nu numai pentru a ne îmbunătăți calitatea vieții, ci și 
pentru a ne asigura un nivel de sănătate mai bun. În afară de beneficii recreative și ecologice clare 
(reducerea poluării aerului, diminuarea efectului de insulă de căldură, controlarea scurgerii apelor), 
spațiile verzi au și un beneficiu psihologic bine documentat. Unul din studiile faimoase citate în 
“Orașul Fericit” s-a efectuat într-un spital din Statele Unite ale Americii, unde au fost analizați 
pacienți aflați în două grupuri – un grup ce avea vedere la o zonă verde în fața spitalului, și un alt 
grup cu vedere către peretele unei alte clădiri. Scopul studiului a fost de a identifica potențialul efect 
al “accesului” la spații verzi asupra stării psihologice a pacienților și a ritmului de însănătoșire al lor. 
Rezultatele studiului au arătat clar că pacienții cu vedere către zona verde au avut nu numai un ritm 
de însănătoșire mai rapid dar și o incidență mult mai scăzută a deceselor față de grupul cu vedere 
către un perete. 

Dezvoltarea, reabilitarea și mentenanța infrastructurii vezi urbane ar trebui, ca atare, să fie o 
prioritate absolută pentru fiecare primărie din țară. Infrastructura verde este, din păcate, slab 
dezvoltată în România. Dintre reședințele de județ din România, numai 5 au mai mult de 26 m2 de 
spații verzi per capita – marja recomandată de Comisia Europeană pentru spațiile urbane.  

Ca importanță, parcurile urbane au un loc aparte, datorită suprafețelor mai ridicate, dotărilor 
complexe pe care le dețin și a gradului de multifuncționalitate ecologică și socială. Acestea oferă 
servicii culturale foarte diverse populației, cele mai importante fiind cele de recreere, practicarea 
activităților sportive, socializare și experiența în natură. Harta de jos arată suprafețele absolute ale 
parcurilor urbane din România. Simeria are o suprafață cu spații verzi de aproximativ 83 ha – o 
suprafață foarte generoasă pentru un oraș de asemenea dimensiuni. 

Figura 6. Suprafața parcurilor urbane, la nivel național 

 

Sursa: Politica Urbană a României 
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Un alt indicator important este suprafața spațiilor verzi urbane, unde sunt incluse parcuri, grădini 
publice sau scuaruri publice, cimitire, terenurile bazelor și amenajărilor sportive în cadrul 
perimetrelor construibile ale localităților. Aceste spațiile verzi reprezintă o componentă de echilibru 
pentru infrastructurile gri la nivel urban. Harta de mai jos arată distribuția spațiilor verzi urbane la 
nivel național. În mod îngrijorător, Simeria nu are nici un parc urban amenajat.  

Figura 7. Spații verzi urbane, la nivel național 

Sursa: Politica Urbană a României 

 

Hărțile de mai jos includ o mapare a spațiilor verzi de la nivelul Simeriei și gradul de accesibilitate al 
acestor spații verzi. Chiar dacă simerienii au acces la o zonă verde mare (Parcul Arboretum), nu 
există în oraș nici un parc urban iar 57% din populație se află la mai mult de 10 minute distanță de 
zonele verzi din oraș – o performanță relativ scăzută pentru un oraș mic. Sunt orașe mult mai mari 
precum Târgu Mureș, Cluj-Napoca sau Iași, unde peste 85% din populație este la mai puțin de 5 
minute de un spațiu verde. Dezvoltarea infrastructurii de spații verzi (parcuri urbane, scuaruri) ar 
trebui să fie o prioritate pentru administrația locală din Simeria, și ar trebui dublată de un program 
de genul “nici o stradă fără verdeață”, prin care se poate introduce infrastructură verde în fiecare 
colț din oraș. 
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Figura 8. Spații verzi în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României 

Figura 9. Accesibilitatea spațiilor verzi în Simeria 
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Sursa: Politica Urbană a României 

 

Per ansamblu, simerienii sunt mulțumiți cu spațiile verzi disponibile. Barometrul Urban 2020 
elaborat în cadrul Politicii Urban a României, a estimat gradul de satisfacție cu infrastructura verde în 
41 orașe din România. Simeria se numără printre orașele cu cel mai ridicat grad de satisfacție, cu 
26% declarându-se ca fiind foarte mulțumiți și 45% mulțumiți. În mare, orașele ce au înregistrat un 
grad mai ridicat de satisfacție cu spațiile verzi, au fost cele cu un acces mai bun al populației la aceste 
spații verzi – chiar și în orașe cu o suprafață absolută mai mică de spații verzi, sau orașe cu o 
suprafață mai mică de spații verzi pe locuitor. 

Figura 10. Barometru Urban. Răspuns la întrebarea: Cât de mulțumiți sunteți de spațiile verzi din oraș? 

Sursa: Politica Urbană a României 
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CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU ȘI POLUAREA URBANĂ (APĂ, AER, SOL) 

Poluarea este o temă din ce în ce mai importantă în România și de o importanță vitală pentru orașele 
românești. În cadrul Barometrului Urban 2020, elaborat în cadrul Politicii Urbane a României, 
cetățenii orașelor din România au fost rugați să listeze care sunt intervențiile mai importante pentru 
comunitățile lor. Primele trei priorități urbane identificate sunt: 1) serviciile de sănătate (39% dintre 
respondenți); 2) poluarea aerului (32%); și, 3) infrastructura rutieră (29%). Ca atare, administrațiile 
locale din România nu pot ignora această temă în anii următori, iar Primăria Simeria a acordat 
atenție sporită acestui domeniu în trecut. Strategia de Dezvoltare Durabilă 2015-2020 a Orașului 
Simeria tratează în detaliu problema de mediu și include multe date tehnice. Parte din aceste date 
vor fi actualizate în cadrul acestui document.    

Figura de mai jos prezintă principalele surse de poluare la nivelul UAT Simeria. Astfel, se poate 
observa faptul că principalele surse de poluare în Simeria le reprezintă activitățile de producție și 
cele de colectare și tratare. 

Figura 11. Principalele surse de poluare și stații de monitorizare, UAT Simeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Politica Urbană a României 

În secțiunile următoare vom trata în mai mare detaliu aspectele legate de poluare la nivelul Simeriei. 
Trebuie menționat de la început că sistemul de monitorizare al calității mediului în România este 
deficitar. De exemplu, numărul de stații de monitorizare a poluării aerului sunt insuficiente, de multe 
ori prost plasate (activitățile industriale s-au mutat în afara orașelor), și în unele cazuri 
nefuncționale. Alte limitări ale sistemului de monitorizare al calității mediului include: numărul redus 
de indicatori pe care îi pot monitoriza cu o frecvență adecvată; dificultatea menținerii unei 
metodologii de evaluare unitare la scară națională ; flexibilitatea redusă în extinderea rețelei, în 
cazul în care apar situații care impun acest lucru. La nivel urban, situația se complică și mai mult, 
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având în vedere diversitatea mult mai mare a factorilor care influențează dinamica indicatorilor de 
calitate a mediului și a nivelului mult mai ridicat de expunere a populației. 

Principalele concluzii ale Politicii Urbane a României privind calitatea mediului în orașele din 
România, includ: 

 Tendința generală a calității mediului în orașele din România este una de degradare, în 
condițiile creșterii intensității și magnitudinii unor surse staționare și difuze (unități 
industriale, trafic rutier, spații rezidențiale cu conectare deficitară la serviciile publice), a 
scăderii calității unor servicii publice (salubrizarea spațiilor publice, inclusiv a spațiilor 
verzi și acvatice) și a reducerii suprafețelor libere de construcții din interiorul și 
exteriorul orașelor; 

 Traficul rutier reprezintă una dintre sursele principale ale degradării mediului în orașele 
din România; 

 Extinderea teritoriului localităților, inclusiv prin expansiune urbană de tip „urban sprawl” 
generează probleme semnificative legate de managementul deșeurilor, al apelor uzate și 
de igienă; 

 Tendința de extindere a suprafețelor impermeabile, în special prin extinderea 
construcțiilor rezidențiale, a platformelor comerciale și a căilor de comunicație, 
generează din ce în ce mai multe probleme de management al apei la nivelul orașelor; 

 Apariția unor zone cu probleme de calitate a aerului sunt determinate atât de 
modificările înregistrate la nivelul fondului regional (reducerea suprafețelor ocupate de 
păduri, care permite accentuarea problemelor de eroziune eoliană, creșterea intensității 
unor surse de poluare a aerului din exteriorul orașului), cât și de cele din orașe 
(creșterea semnificativă a parcului auto și implicit a traficului rutier, extinderea 
construcțiilor, activarea agenților economici mici și mijlocii); 

 Apariția, cu precădere în aval de orașe, a unor sectoare de râu cu probleme 
semnificative de calitatea apelor din cauza epurării insuficiente a apelor uzate se 
corelează cu extinderea suprafețelor construite care nu sunt racordate la canalizare; 

 Accentuarea problemelor de gestionarea deșeurilor se datorează creșterii cantităților și 
diversității deșeurilor, menținerii unei rate reduse de reciclare și a depozitării ca metodă 
dominantă de eliminare ; 

 Menținerea problemelor legate de siturile contaminate, în contextul investițiilor 
deficitare în reconstrucția ecologică a acestora, este o problemă a orașelor 
postindustriale; 

 Speciile invazive și cele oportuniste tind să devină o problemă din ce în ce mai 
costisitoare pentru orașele din România și cu implicații din ce în ce mai serioase la nivel 
social și economic. 

Calitatea și poluarea corpurilor de apă 

Pentru a analiza starea ecologică a corpurilor de apă se analizează diferiți indicatori morfometrici, 
fizici, chimici, biologici și microbiologici. Apele Române este instituția a cărei responsabilitate este de 
a încadra corpurile de apă în diferite stări ecologice, în funcție de care se estimează potențialul 
ecosistemelor acvatice de a susține ecosistemele acvatice, dar și de a furniza resurse de apă de 
calitate, necesare folosințelor de apă.  

Banca Mondială a elaborat pentru Ministerul Dezvoltării Regional și Administrației Publice un “Ghid 
de Investiții în Infrastructura de Apă-Canal”, unde a fost mapată și calitatea tuturor corpurilor de apă 
din România, conform datelor de la Apele Române. Conform acestor date, Râul Mureș, principalul 
curs de apă din zonă, are o calitate a apei moderată, proastă sau foarte proastă, pe traseul din 
proximitatea Simeriei. Râul Strei, care trece prin Simeria Veche, are de asemenea o stare ecologică 
proastă.  
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Figura 12. Potențialul ecologic al corpurilor de apă din zona Deva-Hunedoara-Simeria 

 

Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte de apă și de apă uzată, Banca Mondială, 2015, disponibil la 
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf  

La nivel urban, un factor ce poate afecta calitatea apei, este ponderea suprafețelor impermeabile – 
adică suprafețele ce nu permit infiltrarea apei în sol la nivelul unui oraș. Un grad scăzut de 
permeabilitatea a solului poate afecta negativ serviciile ecosistemice de reglare. La nivel național, 
Simeria avea o suprafață de aproximativ 569 ha, conform datelor pe 2018 de la Institutul Național de 
Statistică. Pentru un oraș de dimensiunea Simeriei, aceasta este o suprafață relativ mare. Reducerea 
spațiilor impermeabile poate avea un impact pozitiv nu numai asupra calității solului urban și al 
corpurilor de apă, ci poate contribui și la reducerea efectului de insulă de căldură urbană. 

Calitatea și poluarea aerului 

Poluarea aeriană are efectul cel mai direct și cel mai acut asupra calității vieții în orașe. Există mai 
multe surse de poluare aeriană, cu impact diferit asupra sănătății umane. În general, poluarea 
aeriană este un rezultat al activităților antropice (de ex. activități industriale, transport motorizat, 
încălzire, generare electricitate, etc.), cu impact atât la nivel local, cât și pe o arie mai largă. În cele ce 
urmează vom discuta câteva surse principale de poluare aeriană și modul în care ele afectează orașul 
Simeria. 

Trebuie menționat că la nivelul Simeriei nu există stații de monitorizare a aerului. Conform Strategiei 
Locale 2015-2020, la nivelul județului Hunedoara există cinci stații de monitorizare a aerului, după 
cum urmează: 

-  HD - 1 stație fond urban - Deva str. Carpați;  

-  HD - 2 stație fond industrial 1- Deva, Calea Zarandului; 

-  HD - 3 stație fond industrial 1- Hunedoara, str. Bicicliștilor; 

-  HD - 4 stație fond industrial 1- Călan, str. Furnalistului; 

-  HD - 5 stație fond industrial 1- Vulcan, bd. Mihai Viteazu. 

 

http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf
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Dintre aceste cinci stații de monitorizare a aerului, HD-1 și HD-2 sunt suficient de aproape de Simeria 
pentru a da o imagine de ansamblu în ceea ce privește calitatea aerului în Simeria. În mod evident, 
având în vedere că în momentul de față o autostradă (una din cele mai importante din România) 
trece pe teritoriul Simeriei, este important să se considere instalarea unor stații de monitorizare a 
calității aerului. 

Strategia de Dezvoltare Locală 2015-2020 a orașului Simeria arată că presiuni asupra calității aerului 
în județul Hunedoara sunt exercitate de către: industria minieră, activități de exploatare a resurselor 
minerale, industria siderurgică, industria energetică, transporturi, agricultura. Pe fondul reducerii 
activităților industriale și miniere, calitatea aerului în județul Hunedoara a fost pe un trend pozitiv în 
ultimii ani. 

O analiză efectuată de o echipă condusă de Cristi Iojă de la Universitatea București, a estimat 
calitatea aerului în toate orașele din România, iar Simeria este pe locul 237 la nivel național (din cele 
319 municipii și orașe), în ceea ce privește gradul de poluare. Ca atare, Simeria se numără printre 
orașele cu un grad de poluare mai scăzut. De asemenea, conform Barometrului Urban 2020, o 
majoritate a simerienilor sunt mulțumiți de calitatea aerului la ei în oraș. Cu toate aceste, 
aproximativ 43% dintre simerieni și-ar dori o îmbunătățire în acest sector (vedeți figura de mai jos). 
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Figura 13. Barometru Urban. Răspuns la întrebarea: Cât de mulțumiți sunteți de calitatea aerului din oraș? 

Sursa: Politica Urbană a României 

În cele ce urmează vom discuta modul în care o serie de poluanți afectează calitatea aerului în 
Simeria. 
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Concentrația de particule în suspensie din aer (PM10) 

Datele privind concentrația de particule în suspensie (PM10) sunt raportate pe platforma 
calitateaer.ro și se referă la concentrația de particule în suspensie din aer, cu diametrul sub 10 
microni, generate fie din surse naturale (fondul natural alcătuit din depozite de roci friabile), fie 
antropice (emisii industriale, din transporturi, activități din construcții).  

Particulele în suspensie pot avea efecte adverse asupra sănătății umane și pot fi responsabile pentru 
o serie de probleme respiratorii. Harta de mai jos arată zonele cu o concentrație mai mare a acestui 
poluant la nivel național.  

Figura 14. Concentrația de particule în suspensie (PM10), la nivel național în 2015 

Sursa: Politica Urbană a României 

Orașele situate în zona de câmpie și de podiș sunt cele mai afectate de acest gen de poluare, 
datorită maselor de aer ce răspândesc aceste particule. Singura zonă unde s-au înregistrat depășiri 
ale valorilor limită anuale este bazinul carbonifer Motru-Rovinari. Valori ridicate, apropiate de 
valoarea limită admisă se înregistrează în Câmpia Română, Câmpia Moldovei, în Depresiunea 
Brașovului și în unele medii urbane de importanță regională (București, Iași, Constanța, Timișoara, 
Cluj-Napoca, Brașov). La nivelul Simeriei, concentrația de particule în suspensie este printre cele mai 
scăzute din România.  

La nivelul anului 2015, valoarea medie a concentrației de particule în suspensie în Simeria era de 
aproximativ 20 ug/m3. Pe 7 octombrie, 2020, când acest capitol a fost pregătit, stația de 
monitorizare a aerului HD-1 din Deva înregistra o valoare de aproximativ 14 ug/m3 iar stația HD-2 
din Deva înregistra o valoare de aproximativ 18 ug/m3. Valoarea limită anuală ce trebuie atinsă 
începând cu 1 ianuarie, 2020 este 20 ug/m3. Valoare limită anuală pentru protecția sănătății umane 
este 40 ug/m3, iar valoare limită zilnică este 50 ug/m3. Ca atare, Simeria pare să aibă o performanță 
bună în ceea ce privește acest poluant. 
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Concentrația de ozon troposferic (O3) 

Ozonul troposferic este un indicator al smogului fotochimic și este o problemă mai ales pe parcursul 
lunilor de vară. Acest poluant este un oxidant puternic cu potențiale efecte adverse asupra sănătăţii 
umane şi a ecosistemelor. Concentraţii mari de ozon la nivelul solului pot afecta sistemul respirator 
pentru oameni și animale și pot afecta procesul de fotosinteză pentru plante, reducându-le 
rezistența la boli. O concentrație mai mare a ozonului troposferic este întâlnită în orașele situate în 
Câmpia Română, Podișul Dobrogei și Podișul Moldovei, unde și cantitatea de radiație solară este mai 
ridicată. 

Figura 15. 

Concentrația de ozon troposferic (O3), la nivel național în 2015 

 Sursa: Politica Urbană a României 

În ceea ce privește acest poluant, Simeria se situează undeva la coada distribuției valorilor 
înregistrate în România, iar valorile înregistrate sunt sub pragurile maxime admise. Concentrația 
medie anuală de ozon troposferic înregistrată în 2015, era de 38 ug/m3. La data de 7 octombrie, 
2020, când a fost elaborat acest capitol, valoarea medie zilnică înregistrată la stația HD-1 Deva era 43 
ug/m3, iar la HD-2 Deva era 57 ug/m3. O concentrație a ozonului troposferic sub 120 ug/m3 este 
considerată a avea impact redus asupra sănătății umane, deci Simeria performează bine și pe acest 
indicator. 

Concentrația de plumb în atmosferă (Pb) 

Plumbul este un metal greu ce poate fi întâlnit în atmosfera urbană și este în general generat de  
traficului rutier convențional și activitatea industrială din sectorul metalurgic. Plumbul este în același 
timp și unul dintre metalele grele cu cea mai mare agresivitate asupra organismului uman și asupra 
ecosistemelor. Capacitatea lui de a se bioacumula și biomagnifica, face foarte dificilă îndepărtarea lui 
din ecosistemele naturale și modificate. Cele mai ridicate valori ale acestui poluant, în România, sunt 
întâlnite în zona Copșa Mică – Mediaș, și sunt datorate în primul rând poluării istorice generate de 
combinatul de metalurgie neferoasă de la Copșa Mică. La nivelul Simeriei, valorile rezultate din 
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monitorizări sunt sub valorile admise. Cu toate acestea, ar fi necesare măsurători mai riguroase la 
nivelul solului, în zona urbană, căci există posibilitatea de a avea un grad relativ ridicat de poluare cu 
plumb la nivelul solului. 

 

Figura 16. Concentrația de plumb în atmosferă, la nivel național în 2015 

 

 Sursa: Politica Urbană a României 

Concentrația de monoxid de carbon (CO) 

Monoxidul de carbon este generat în principal de traficului rutier intens, cu un impact semnificativ 
asupra sănătății ecosistemelor urbane. Cele mai mari concentrații de monoxid de carbon sunt 
întâlnite în zona urbană București și într-un număr de centre urbane cu trafic rutier intens. 
Concentrația acestui poluant în Simeria este relativ scăzută și mult sub valorile maxime admise. Cu 
toate aceste, o monitorizare mai atentă al acestui poluant ar fi necesară, având în vedere că traficul 
rutier este în continuă creștere în zona Simeriei, cu o nouă autostradă trecând pe teritoriul Simeriei. 

Valoarea medie anuală a concentrației de monoxid de carbon în aer, în 2015, a fost de aproximativ 
0.23 mg/m3. În data de 3 octombrie, 2020, când a fost elaborat acest capitol, valoarea medie zilnică 
înregistrată la stația HD-1 Deva a fost de 0.16 mg/m3, iar la HD-2 Deva de 0.18 mg/m3. Concentrații 
de monoxid de carbon în aer sub valoarea de 7 mg/m3 sunt considerate a avea impact redus asupra 
sănătății umane. 
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Figura 17. Concentrația de monoxid de carbon, la nivel național în 2015 

 Sursa: Politica Urbană a României 

Concentrația de dioxid de sulf (SO2) 

Dioxidul de sulf este un gaz acidifiant, generat în procesele de ardere a combustibililor fosili și în 
activitățile industriale de procesare a acestora. Concentrațiile ridicate ale acestuia, corelate cu o 
umiditate ridicată favorizează apariția smogului umed și/sau a ploilor acide, ce au multiple implicații. 
Valorile mai ridicate decât valoarea limită anuală apar în bazinul Oltenia (bazinul Motru-Rovinari, 
municipiul Craiova), pe fondul utilizării cărbunilor inferiori în termocentralele de capacitate foarte 
ridicată, existente în zonă. În general, valoarea indicatorului înregistrează o tendință semnificativă de 
scădere la nivel național, pe fondul creșterii nivelului de utilizare a gazului metan și a combustibililor 
curați în industria energetică și în transporturi. De asemenea, limitarea sau închiderea activităților de 
industrie chimică, a contribuit la eliminarea unei surse importante de dioxid de sulf în atmosfera 
mediilor urbane. 

La nivelul anului 2015, concentrația medie anuală de dioxid de sulf la nivelul Simeriei era de 
aproximativ 10.5 ug/m3. La data de 7 octombrie, 2020, când a fost elaborat acest capitol, 
concetrația medie zilnică de SO2 era de 16.5 ug/m3 la HD-1 Deva și 22 ug/m3 la HD-2 Deva. Valorile 
sub pragul de 125 ug/m3 sunt considerate a avea impact redus asupra sănătății umane. 
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Figura 18. Concentrația de dioxid de sulf, la nivel național în 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Politica Urbană a României 

Concentrația de dioxid de azot (NO2) 

Dioxidul de azot este un gaz acidifiant, generat în procesele de ardere a combustibililor fosili și de 
activitățile industriale de procesare a acestora, precum și de traficul rutier. Concentrațiile ridicate ale 
acestuia, corelate cu o umiditate ridicată favorizează apariția smogului umed și/sau a ploilor acide, 
ce au multiple implicații asupra sănătății populației, calității vegetației, productivității ecosistemelor 
și calității construcțiilor. Spre deosebire de dioxidul de sulf, dioxidul de azot este unul dintre 
compușii principali ce se relaționează cu traficul intens.  

Valorile ridicate pentru acest indicator se regăsesc ecosistemele urbane caracterizate prin trafic 
intens și/sau prin prezența unor activități industriale în care procesele de ardere sunt o componentă 
caracteristică. Problematica valorilor pentru concentrațiile de dioxid de azot se leagă de depășirile 
din mediile urbane cu număr mare de locuitori, de aici și potențialul de afectare a sănătății 
populației la o magnitudine considerabilă. 

Simeria se numără printre orașele cu un grad scăzut de poluare în ceea ce privește concentrația de 
NO2, deși pare să fie înconjurată de zone cu un grad relativ ridicat de poluare, iar noua autostradă va 
afecta probabil negativ performanța pe acest indicator. Valoarea medie anuală înregistrată în 2015 
era de aproximativ 17.4 ug/m3. În data de 7 octombrie, 2020, o valoare medie zilnică de aproximativ 
26 ug/m3, a fost înregistrată la HD-1 Deva. Concentrațiile de peste 140  ug/m3 sunt considerate a fi 
dăunătoare pentru sănătatea umană. 
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Figura 19. Concentrația de dioxid de azot, la nivel național în 2015 

 Sursa: Politica Urbană a României 

Indicele specific de calitate a aerului 

Cei șase indicatori ai poluării aerului discutați mai sus au fost aduși la un loc de către o echipă a 
Universității București. Concentrațiile medii anuale la nivel de oraș pentru acești șase indicatori au 
fost, într-un prim pas, împărțite în două categorii : 

 categoria I: noxele a căror valoare nu depăşeşte concentrația maximă admisă (CMA), AQI, 
calculându-se după formula: AQI =100*(C/CMA) (C este concentraţia înregistrată a noxei, iar 
CMA este concentraţia maximă admisă pentru noxă). 

 categoria a II-a: noxele ce depăşesc CMA, AQI= 100*(C/CMA)n, unde n variază funcţie de 
gradul de periculozitate între 0,9-1,7. 

După gradul de periculozitate, în categoria I au fost considerate noxele foarte periculoase (ozon, 
n=1,7), în categoria a II-a cele periculoase (oxizi de azot, plumb n=1,3), în categoria a III-a moderat 
periculoase (dioxid de sulf, particule în suspensie, n=1) şi în categoria a IV-a cele puţin periculoase 
(monoxid de carbon, n=0,9). Indicele se calculează pentru fiecare noxă în parte, după care se poate 
afla valoarea AQI global ca medie aritmetică a tuturor noxelor monitorizate din toate punctele luate 
în evaluare. Indicele a fost determinat pe baza valorilor extrase pentru fiecare oras din hărțile 
interpolate pentru fiecare indicator de calitate a aerului. Harta de mai jos arată gradul de poluare al 
aerului în fiecare oraș din România. Simeria are o calitate a aerului relativ bună, orașul plasându-se 
pe locul 237 în ierarhia urbană de 319 municipii și orașe, în ceea ce privește nivelul general de 
poluare a aerului. 
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Figura 20. Indicatorul specific de calitate a aerului, la nivel național în 2015 
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Ponderea depășirii concentrațiilor maxime admise 

Pentru toate cele șase surse de poluare a aerului discutate mai sus, există praguri limită impuse de 
autorități. Măsura în care aceste praguri sunt depășite impun introducerea unor măsuri, precum: 
eliminarea surselor, modernizarea instalațiilor sau dezvoltarea infrastructurilor verzi-albastre. 
Valorile limită includ: 

 Valorile limită pentru dioxid de sulf în aerul înconjurător: o valoare limită zilnică de 125 
µg/m3 care nu trebuie depăşită de mai mult de trei ori într-un an calendaristic şi o valoare 
orară stabilită pentru protecţia sănătăţii umane de 350 µg/m3, ce nu trebuie depăşit de mai 
mult de 24 de ori într-un an calendaristic.  

 Valorile limită pentru dioxid de azot în aerul înconjurător: o valoare limită anuală de 40 
µg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane şi o valoare limită orară de 200 µg/m3 care nu 
trebuie depăşită de mai mult de 18 ori într-un an calendaristic. 

 Valorile limită pentru pulberi in suspensie (PM10) în aerul înconjurător: o valoare limită 
zilnică de 50 µg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane şi o valoarea limită anuală de 40 µg/m3. 

 Valorile limită pentru ozon în aerul înconjurător: o valoare limită la 8 ore pentru protecţia 
sănătăţii umane de 120 µg/m3 care nu trebuie depăşită mai mult de 25 de zile pe an şi o 
valoare medie pe 8 ore de 120 µg/m3, ce nu trebuie depăşită în nici o zi. 

Valoarea cea mai ridicată dintre cele patru dă valoarea finală a indicatorului. În cazul României, 
valorile cele mai ridicate s-au înregistrat în cazul particulelor în suspensie. Hărțile de mai jos indică 
orașele din România ce au înregistrat depășiri ale valorilor maximale pentru indicatori de măsurare 
ai calității aerului. Stațile de monitorizare din Deva au înregistrat depășiri ale valorilor maximale 
(anuale, orare și zilnice) pentru aproape toți indicatorii, ceea ce indică nevoia unei infrastructuri de 
monitorizare mai bine dezvoltată la nivelul conurbației Deva-Hunedoara-Simeria. 

Figura 21. Orașe din România ce au înregistrat depășiri ale valorilor maximale pentru diferiți indicatori de 
măsurare a calității aerului, în intervalul 2014-2018 
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Numărul mediu anual de depășire a valorilor 
limită ale indicatorului PM10 între 2014-2018 

Numărul maxim anual de depășire a valorilor 
limită ale indicatorului PM10 între 2014-2018 

  

Numărul mediu anual de depășire a valorilor 
limită ale indicatorului NO2 între 2014-2018 

Numărul maxim anual de depășire a valorilor 
limită ale indicatorului NO2 între 2014-2018 

  

Numărul mediu anual de depășire a valorilor 
limită ale indicatorului SO2 între 2014-2018 

Numărul maxim anual de depășire a valorilor 
limită ale indicatorului SO2 între 2014-2018 
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Numărul mediu anual de depășire a valorilor 
limită ale indicatorului O3 între 2014-2018 

Numărul maxim anual de depășire a valorilor 
limită ale indicatorului O3 între 2014-2018 

  

Numărul mediu de indicatori la care s-au 
înregistrat depășiri ale valorilor limită orare și 
zilnice între 2014-2018 

Numărul mediu de indicatori la care s-au 
înregistrat depășiri ale valorilor limită anuale 
între 2014-2018 

 Sursa: Politica Urbană a României 

Calitatea și poluarea solului 

Principalul indicator de estimare al poluării solului este nivelul de contaminare cu diferite chimicale. 
Termenul „situri contaminate” se referă la un areal bine delimitat unde a fost confirmată 
contaminarea solului. Severitatea impactelor asupra ecosistemelor și populației poate avea o 
magnitudine suficient de mare pentru a fi necesare măsuri de remediere, mai ales în relație cu 
utilizarea actuală sau viitoare a zonei. Remedierea siturilor contaminate se concretizează în 
eliminarea totală sau în reducerea impactelor. Termenul de „sit potențial contaminat” se referă la 
orice zonă în care se suspectează prezența contaminării solului, dar nu există confirmare și trebuie 
realizate investigații detaliate pentru a verifica dacă există impacte semnificative. Tabelul de mai jos 
include o listare a diferitelor niveluri de impact ale contaminării solului. 
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Tabel 1. Definirea nivelelor de impact ale contaminării solului 

Nivel Definiţie Elemente specifice 
Nivel 0 Situri care nu prezintă efecte negative asupra sănătăţii umane sau 

mediului 
Nu există impacte, nu 
există restricţii 

Nivel 1 Situri în care factorii de mediu sunt contaminaţi la nivele tolerabile şi 
care nu au efecte negative semnificative asupra sănătăţii umane si a 
ecosistemelor 

Impacte minore, nu există 
restricţii; monitorizare  

Nivel 2 Situri cu efecte negative semnificative asupra sănătăţii umane şi a 
ecosistemelor dacă utilizarea actuală este înlocuită de una mai 
sensibilă; poate fi necesara monitorizarea 

Nu există impacte 
semnificative pentru 
utilizarea prezentă; 
utilizare restricţionată 

Nivel 3 Situri cu efecte negative semnificative asupra stării de sanogeneză a 
populaţiei şi ecosistemelor în condiţiile utilizării actuale; sunt necesare 
activităţi de reabilitare şi reducere a riscului 

Impacte semnificative;  
intervenţie necesară 

Pentru a stabili cu rigurozitate nivelul de impact al contaminării solului, trebuie parcurse 4 etape 
principale: studiu preliminar; investigații preliminare; cercetarea detaliată pe teren a sitului; 
implementarea măsurilor de reducere a riscului. Emisiile de substanțe periculoase din surse locale 
pot avea impacte asupra calității solului si apelor. Managementul siturilor contaminate are ca scop 
evaluarea efectelor adverse și promovarea de măsuri pentru atingerea standardelor de mediu în 
conformitate cu cerințele legale în vigoare. La nivelul Uniunii Europene nu au fost stabilite standarde 
legale pentru calitatea solului, dar unele țări afiliate Agenției Europene de Mediu și-au stabilit 
propriile ținte. În general legislația se axează pe prevenirea noilor contaminări și stabilește ținte 
pentru ecologizarea siturilor în care standardele de mediu au fost depășite. 

Ce este important de menționat aici este faptul că dintre cele 219 situri contaminate identificate în 
România, 22 se situează pe teritoriul Județului Hunedoara. Siturile contaminate cele mai apropriate 
de Simeria, sunt cele de la Exploatarea Minieră Deva și Centrala Mintia. 

Tabel 2. Cele mai mari situri contaminate din România 

Denumire Tip Agentul economic 

Ju
d

e
ț 

Volum 
(mil.m

3
) 

C
lasa

 

C
at. 

BEJAN 
DEPOZIT DE ZGURĂ ŞI  CENUŞĂ 
- depozit de vale 

S.C. ELECTROCENTRALE 
DEVA 

HD 36.4 II B 

MURES 1 
DEPOZIT DE ZGURA SI CENUSA 
- depozit de șes 

S.C. ELECTROCENTRALE 
DEVA 

HD 20.7 II B 

ROVINA 
TARATEL 

IAZ DE DECANTARE - depozit 
de versant 

FILIALA BRADMIN BRAD HD 11 III B 

HEREPEIA 
IAZ DE DECANTARE - depozit 
de vale 

EXPLOATAREA MINIERĂ 
DEVA 

HD 10 III C 

VALEA DEVEI 
IAZ DE DECANTARE - depozit 
de vale 

EXPLOATAREA MINIERĂ 
DEVA 

HD 9.7 II B 

RIBITA 
CURTENI 

IAZ DECANTARE  - depozit de 
versant 

CNCAF-MINVEST DEVA  
FILIALA BRADMIN BRAD 

HD 9.4 III B 

VALEA 
PODULUI NR. 2 

IAZ DE DECANTARE- depozit de 
vale 

E.M. "POIANA RUSCĂ" 
TELIUC 

HD 8.2 III C 

VALEA 
PODULUI NR. 3 

IAZ DE DECANTARE - depozit 
de vale 

E.M. "POIANA RUSCĂ" 
TELIUC 

HD 7.6 III C 

VALEA 
CĂRBUNELUI 
NR1 

IAZ DE DECANTARE- depozit de 
vale 

E.M. "POIANA RUSCĂ" 
TELIUC 

HD 7.5 III C 

VALEA MEALU IAZ DE DECANTARE - depozit FILIALA CETEJ S.A. HD 5.8 III-IV B 
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Denumire Tip Agentul economic 

Ju
d

e
ț 

Volum 
(mil.m

3
) 

C
lasa

 

C
at. 

- IAZ NR.2  de vale 

IAZ NR.1, 2 
TELIUC Valea 
Podului 

IAZ DECANTARE  - depozit de 
vale 

E.M. "POIANA RUSCĂ" 
TELIUC 

HD 5.1 III-IV C 

VALEA 
CAPRISOARA 

DEPOZIT DE ZGURA SI CENUSA 
- depozit de vale 

SC TERMOEL SA CET 
PAROSENI 

HD 5 II B 

IAZ NR. 3 
TELIUC Valea 
Podului 

IAZ DECANTARE  - depozit de 
vale 

E.M. "POIANA RUSCĂ" 
TELIUC 

HD 4.2 III-IV C 

LUNCA 
MURESULUI 

IAZ DE DECANTARE - depozit 
de șes 

EXPLOATAREA MINIERĂ 
DEVA 

HD 4 III C 

COROIESTI I 
IAZ DE DECANTARE - depozit 
de șes 

CNH PETROSANI HD 3.15 III D 

COROIESTI II 
IAZ DE DECANTARE - depozit 
de șes 

CNH PETROSANI HD 2 III D 

RADONI 
DEPOZIT DE ZGURA SI CENUSA 
- depozit de versant 

SC TERMOEL SA CET 
PAROSENI 

HD 1.5 II B 

FERES - IAZ IAZ DE DECANTARE SE PAROSENI HD 1.3 II B 

VALEA 
MIREŞULUI - 
IAZ NR. 1 

IAZ DE DECANTARE - depozit 
de vale 

FILIALA CERTEJ S.A. HD 1.2 III-IV B 

IAZ  AVARII V. 
Devei 

IAZ DE DECANTARE - depozit 
de vale 

EXPLOATAREA MINIERĂ 
DEVA 

HD 0.55 II B 

PETRILA - IAZ 
IAZ DE DECANTARE - depozit 
de versant 

CNH PETROSANI HD 0.38 III D 

VALEA 
LUPONII 

IAZ DE DECANTARE - depozit 
de vale 

CNCAF MINVEST SA DEVA 
- SGPIM DEVA 

HD 0.15 III C 

Strategia de Dezvoltare Durabilă 2015-2020 a orașului Simeria, discută și despre contaminarea 
terenurilor din jurul Simeriei ca urmare a folosirii pesticidelor în agricultură – o practică ce ar trebui 
controlată mai riguros de către administrația locală și Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara. 

Calitatea și poluarea fonică  

Chiar dacă nu pare la prima vedere/auzire, nivelul zgomotului este un factor de stres urban 
semnificativ. În general, poluarea fonică este mai acut simțită în orașele mai mari. În cadrul 
Barometrului Urban 2020 implementat în cadrul proiectului de Politică Urbană, cetățenii orașelor din 
România au fost întrebați cât de mulțumiți sunt de nivelul zgomotului la ei în localitate. Aproximativ 
jumătate din populația urbană (57%) se declară mulțumită de nivelul zgomotului, cu un grad de 
satisfacție mai mare în localitățile mici (68% pentru localitățile cu mai puțin de 20.000 locuitori), și un 
grad de satisfacție mai scăzut în localitățile de peste 100.000 locuitori (48%). În Simeria, 72% dintre 
cetățeni de declară mulțumiți de nivelul zgomotului. 
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Figura 22. Barometru Urban. Răspuns la întrebarea: Cât de mulțumiți sunteți de nivelul zgomotului din oraș? 

 Sursa: Politica Urbană a României 

Cele mai importante surse de poluare fonică în Simeria sunt traficul rutier și activitatea industrială. 
Hărțile de mai jos arată care sunt cele mai circulate artere din Simeria și locația zonelor industriale. 
De cele mai mult ori, zone cu poluare fonică sunt și zone ce generează și alte surse de poluare. 
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Figura 23. Cele mai circulate artere din Simeria în 2017 

 

Sursa: PMUD Simeria 2018 

Figure 2. Zonele industriale din Simeria 

 

Sursa: PMUD Simeria 2018 
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SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI RISCURI DE MEDIU 

Schimbări climatice 

Schimbările climatice au devenit o temă de importanță și pentru cetățenii români, și, conform 
Barometrului Urban 2020, elaborat în cadrul Politicii Urbane a României, 53% din populația urbană 
din România consideră că orașele în care trăiesc „sunt dedicate luptei împotriva schimbării 
climatice”. Comparat cu alte cetățenii altor orașe, simerienii consideră că mult mai multe s-ar putea 
face la nivel local pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice – numai 13% fiind complet 
mulțumiți cu ceea ce se face deja și 19% fiind oarecum mulțumiți. 

Datele culese în ultimii ani demonstrează clar faptul că temperatura este în creștere în România, iar 
unele zone sunt mai afectate de acest fenomen. În cele ce urmează vom discuta despre modul în 
care schimbările climatice afectează Simeria. 

Figura 24. Barometru Urban. Răspuns la întrebarea: În ce măsură sunteți de acord cu afirmația că orașul dvs. 
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Sursa: Politica Urbană a României 

Media anuală a temperaturii aerului 

Profesorul Cristian Iojă de la Universitatea București, a făcut o analiză comprehensivă a diferenței 
dintre temperatura medie a anului 2015 şi temperatura medie multianuală pe 1960-2000, pentru 
toate orașele din România. Principalele surse de date utilizate au fost 
http://www.worldclim.org/version1 pentru media multianuală 1960-2000 și 
http://en.tutiempo.net/climate/romania.html pentru valorile medii anuale ale temperaturii aerului 
în 2015. 

În mod evident, temperatura este direct legată de schimbările climatice şi este o variabila care se 
schimbă ca răspuns la presiunile încălzirii globale. Temperatura aerului oferă una dintre cele mai 
clare semnale ale schimbării climatice. Harta de mai jos arată zonele din România ce au înregistrat 
diferențele cele mai mari față de media pe 1960-2000. 

Figura 25. Diferența 
temperaturii 

aerului în 2015 față de 
media pe 1960-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Politica Urbană a României 

Simeria, a avut în 2015 o temperatură medie cu 0,7ºC mai mare decât media pe 1960-2000. Ultimele 
date, pe 2019, indică o temperatură medie cu 1,1ºC peste media pe 1960-2000. Pe de altă parte, 
dacă luăm media pe 2015-2019, aceasta este cu 0,6ºC peste media 1960-2000. Dacă ne uităm la 
evoluția temperaturii maxime medii anuale, vedem că aceasta este în continuă creștere, într-un ritm 
îngrijorător. 

Figura 26. Temperatura medie anuală în Simeria 
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Sursa: Reprezentare autori pentru datele istorice pentru România disponibile la 
http://en.tutiempo.net/climate/romania.html  

Media anuală a cantității de precipitații atmosferice 

Aceleași surse de date folosite pentru a identifica dinamica temperaturii au fost folosite și pentru a 
identifica schimbările în ceea ce privește cantitățile de precipitații în anul 2015, față de media pe 
1960-2000. În mod evident, și cantitatea de precipitații atmosferice sunt influențate de schimbările 
climatice, la fel ca și temperatura aerului. Precipitațiile atmosferice reprezintă, de asemenea, și un 
factor de presiune asupra mediile urbane (apa pluvială trebuie corect gestionată pentru a nu afecta 
infrastructurile urbane), dar și un serviciu important, furnizând apa necesară funcționării optime a 
infrastructurilor verzi, curățarea atmosferei, aprovizionarea cu apă a unor structuri hidrogeologice, 
etc. Harta de mai jos arată ne arată că Simeria este parte a unei zone cu reduceri destul de 
substanțiale în ceea ce privește cantitatea precipitațiilor atmosferice, ceea ce poate avea un impact 
important nu numai asupra agriculturii, ci și asupra calității vieții în mediul urban. 

Figura 27. Diferența față de 
media anuală a cantității de 

precipitații atmosferice în orașele 
din România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Politica Urbană a României 

Insulele de căldură urbană 

Schimbările de temperatură și riscul termic și climatic sunt amplificate la nivel urban de 
caracteristicile mediului construit, ce poate genera Insule de Căldură Urbană, unde temperatura este 
amplificată peste media din zonă. În termeni simpli, Insula de Căldură Urbană reprezintă creșterea 
temperaturii în orașe față de mediul rural înconjurător și se calculează ca diferența dintre 
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temperatura urbană (TU) din interiorul orașului, și temperatura rurală (TR) din zona rurală și naturală 
din vecinătatea orașului. Tehnologia permite măsurarea acestor diferențe de temperatură cu 
ajutorul imaginilor satelitare. 

În cadrul Politicii Urbane a României au fost culese date privind insulele de căldură pentru 263 de 
orașe. Aceste orașe au fost selectate în funcție de suprafața relevantă pentru producerea de insulă 
de căldură urbană și disponibilitatea imaginilor satelitare. Perioada analizată a fost 2000 – 2019 și au 
fost prelucrate 27063 de imagini LST MODIS MxD11A1, din care s-au selectat  imaginile cu valori LST 
care acoperă cel puțin 50% din suprafața fiecărui oraș analizat. 

O metodologie detaliată pentru estimare Insulelor de Căldură Urbană este inclusă într-un raport 
suport pentru Politica Urbană. Aici vom include câțiva pași ce relevă dinamici relevante la nivelul 
Simeriei. Hărțile de mai jos arată analiza distribuția spațială lunară a temperaturii suprafeței 
subiacente (LST) pentru Simeria, pe timp de zi și pe timp de noapte. Este evidențiat și bufferul utilizat 
pentru cuantificarea Insulei de Căldură Urbană (linie întreruptă) din jurul perimetrul construit al 
Simeriei (linie continuă).  

Figura 28. Distribuția spațială lunară a temperaturii suprafeței subiacente în Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României 

Bineînțeles, intensitatea insulelor de căldură urbană variază de la un oraș la altul, iar orașele mai 
mari și cele cu spațiu construit mai amplu, tind să aibă insule de căldură mai intense. În acest sens 
hazardul termic (HT) este important de avut în vedere, iar acesta a fost calculat pe baza numărului 
de cazuri în care temperatura suprafeței subiacente a depășit 32°C ziua sau 22°C noaptea pentru 
fiecare pixel din arealul construit al orașelor analizate. HT a fost analizat la nivel de țară, clasificarea 
ținând cont de cele mai mari și cele mai mici valori din toate orașele analizate. Figura de mai jos 
prezintă HT pentru orașele Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, și Timișoara. Se observă 
diferențieri geografice nete. Hazardul termic atinge cele mai mari valori în regiunile sudice (120-160 
în arealul București, 80-140, la Craiova, 120-140 la Constanța), iar cele mai mici valori se realizează în 
regiunile montane (60-80 la Brașov) și (80-100 la Cluj-Napoca). 

Figura 29. Hazardul termic în diferite orașe din România 
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Sursa: Politica Urbană a României 

O altă dimensiune analizată este riscul termic (RT). Acesta este un produs dintre hazardul termic și 
vulnerabilitatea determinată de densitatea populației și caracteristicile perimetrului construit din 
oraș. Ca principiu, cu cât hazardul termic, densitatea populației și perimetrul construit au valori sau 
ponderi mai mari, cu atât riscul față de valuri de căldură și temperaturi extreme este mai accentuat. 
Figura de mai jos prezintă RT pentru orașele Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, 
Timișoara, Craiova și Simeria. 

Figura 30. Riscul termic în diferite orașe din România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Politica Urbană a României 

SIMERIA 
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Riscul termic al orașului Simeria este unul redus. Mai exact, 0% din populația Simeriei este expusă la 
risc termic mare sau foarte mare și numai 16% din populație este expusă la un risc moderat. Cu toate 
acestea, măsuri tradiționale de adresare a efectelor insulelor de căldură (de ex. crearea de noi spații 
verzi), ar trebui totuși să fie o prioritate pentru Primăria Simeria, pentru că joacă un rol important în 
creșterea calității vieții la nivelul urbei. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Ponderea populației 
rezidente expusă unui risc termic 
moderat în orașele din România 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Politica Urbană a 
României 

 

 

Ponderea completă a populației afectată de diferite categorii de risc este exemplificată pentru 
Simeria în comparație cu orașele Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara în figura 
de mai jos.  

Figura 32. Ponderea populației rezidente expusă unui riscului termic în diferite orașe din România 
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              Sursa: Politica Urbană a României 

 

Cum contribuie Simeria la schimbările climatice 

Gazele cu efect de seră sunt printre principalii contributori la schimbările climatice și includ o serie 
de gaze generate de transportul motorizat, în procese industriale, și ca urmare ale unor alte activități 
umane (încălzire, generare electricitate, etc.). Gazele cu efect de seră includ: dioxid de carbon (CO2), 
metan (CH4), protoxidul de azot (N2O), hexflurorură de sulf (SF6), hidrofluorocarburi (HFC) şi 
perfluorocarburi (PFC). 

Simeria generează cantități reduse de gaze cu efect de seră, dar în lupta cu schimbările climatice 
orice efort contează și e important ca și Simeria să aibă o abordare pro-activă. 

Surse regenerabile de energie 

Figura 33. Surse regenerabile de energie, tehnologii și aplicații 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană 

Potențialul Eolian 

Simeria are potențial pentru exploatarea vântului în scop energetic, dar acest potențial este scăzut, 
datorită vitezei vântului în zonă, ce se situează într-o bandă medie – 3-4 m/s. 
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Figura 34. Zonele cu potențial eolian în România 

 

Sursa: http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf 

Potențialul Solar 

Simeria se situează într-o zonă cu potențial solar mare și merită considerată opțiunea dezvoltării de 
ferme solare. 

Figura 35. Zonele cu potențial solar în România 

http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf
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Sursa: Comisia Europeană, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe.htm  

 

 

Potențialul Biomasă 

Prin biomasă se înțeleg toate formele de material vegetal și animalier, precum și substanțele 
produse prin dezvoltarea biologică, deci practic partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și 
reziduurilor din agricultură, silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a 
deșeurilor industriale și urbane. Harta de mai jos arată potențialul energetic al biomasei în România, 
iar județul Hunedoara are un potențial redus pe biomasă forestieră, însă unul ridicat pe biomasă 
agricolă. 

Figura 36. Potențialul energetic al biomasei în România 

 
  

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe.htm
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Riscurile naturale și antropice 

Hidrografia și riscul la inundații 

Planul de Management al Riscului la Inundații arată că mai tot bazinul Mureșului include zone 
inundabile, iar Simeria este parte a unei zone cu potențial ridicat la inundații. 

Figura 37. Zone indundabile din bazinul Râului Mureș 

 

Sursa: Planul de Management al Riscului la Inundații 

O analiză mai detaliată pe riscul de inundații a fost efectuată pentru Simeria (vedeți harta de mai 
jos). Analiza a folosit benzi aferente riscului de inundabilitate medie (perioadă de revenire ≥ 100 ani), 
defalcate în cele patru clase de risc (0, 1, 2, 3). Populația afectată potențial de inundații este relativ 
scăzută dar zona potențial inundabilă este însă relativ mare și restricționează potențialul de 
extindere urbană al Simeriei. 
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Figura 38. Zonele potențial afectate de indundații, UAT Simeria 

 

Sursa: Politica Urbană a României 

Riscul alunecărilor de teren 

Cuplat cu identificarea zonelor potențial inundabile din Simeria, este important să fie identificate și 
zonele cu risc la alunecări de teren. Harta de mai jos arată zonele cu cel mai ridicat risc de alunecări 
și e clar că potențialul de expansiune urbană a orașului Simeria este limitat de o prezență 
disproporționată a terenurilor cu risc la inundații în nordul UAT-lui și existența unei zone importante 
cu risc de alunecări ale terenului în sudul UAT-ului. 
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Figura 39. Zone cu potențial de apariție a alunecărilor de teren în Simeria 

Sursa: Politica Urbană a României 
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Riscul seismic 

Institutul Național pentru Fizica Pământului a elaborat o hartă de zonare seismică pentru România, 
unde au fost identificate zonele cele mai susceptibile la un cutremur. Simeria este inclusă în zona de 
intensitate 4 - Moderat (vedeți clasificarea mai jos).  

 

Figura 40. Zone cu risc seismic România 

 

Sursa: Centrul de Cercetare pentru Evaluarea Riscului Seismic, Universitatea Tehnică de Construcții București 

Chiar dacă nu există o ciclicitate clară a cutremurelor de intensitate mare în zona Simeria, este 
important totuși să fie  acordată o atenție aparte măsurilor menite să reducă impactul negativ al 
unui cutremur – de exemplu, respectare unor standarde și norme clare în construcție, identificarea și 
consolidarea clădirilor vulnerabile (o prioritate aparte ar trebui dată infrastructurii educaționale), 
diseminarea procedurilor de răspuns la cutremur și dezvoltarea unor sisteme de răspuns rapid. 
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Figura 41. Scara de risc sesimic MSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://inforisx.incd.ro/  

 

 

 

 

http://inforisx.incd.ro/
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Riscul Seveso 

Riscul Seveso ține de potențialul unor accidente în industria chimică și a primit acest nume după 
Directiva UE 82/501/CEE (numită Directiva Seveso), adoptată în 1982 în urma unor accidente cu 
impact de mediu puternic. În 1996, Directiva Seveso a fost înlocuită de Directiva 96/82/CE a 
Consiliului (Directiva Seveso II), care, la rândul ei, a fost extinsă cu Directiva 2003/105/CE. Această 
directivă se aplică la câteva mii de unități industriale în care sunt prezente substanțe periculoase 
peste pragurile specificate în directivă. Scopul directivei este de a preveni accidente majore cu 
substanțe periculoase, iar, în cazul în care astfel de accidente se produc, sa limiteze impactul negativ 
asupra oamenilor și mediului. Riscul Seveso este estimat pe clase distincte (BLEVE – explozie 
datorată unui lichid în fierbere și dispersie; dispersie; explozie; incendiu; transport mărfuri 
periculoase). Instituțiile responsabile pentru a pune în aplicare Directiva Seveso II include: 

 la nivel național: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Garda Națională de Mediu; 

 la nivel regional: Agențiile Regionale pentru Protecția Mediului și Comisariatele Regionale ale 
Gărzii Naționale de Mediu; 

 la nivel local: Agențiile pentru Protecția Mediului, Inspectoratele Județene pentru Situații de 
Urgență și Comisariatele Județene ale Gărzii Naționale de Mediu 

Hărțile de mai jos includ populația potențial afectată de un accident cu impact de mediu puternic, și 
ariile naturale protejate potențial afectate de un astfel de eveniment. Riscul Seveso la nivelul 
Simeriei este asociat transportului de mărfuri periculoase, cu un potențial impact negativ asupra 
întregii populații a Simeriei și asupra 100% din ariile protejate din Simeria.  

Figura 42. Populația Simeriei sub risc Seveso 

 

Sursa: Politica Urbană a României 
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Figura 43. Ariile protejate ale Simeriei sub risc Seveso 

 

Sursa: Politica Urbană a României 
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ANALIZA DIAGNOSTIC: CONCLUZII, PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI RECOMANDĂRI 

Provocări, tendințe și nevoi identificate Recomandări 

Rezervații naturale și arii protejate 

 Simeria are 658,28 ha de arii protejate (12,97% 
UAT) 

 Simeria are 762,95 ha zone naturale (15,03% din 
UAT), și 354,52 ha zone naturale nefragmentate 
(46,47% din totalul zonelor naturale, respectiv 
6,98% din UAT) 

 Chiar dacă simerienii au acces la o zonă verde 
mare (Parcul Arboretum), nu există în oraș nici un 
parc urban iar 57% din populație se află la mai 
mult de 10 minute distanță de zonele verzi din 
oraș – o performanță relativ scăzută pentru un 
oraș mic. 

 Barometrul Urban 2020 elaborat în cadrul Politicii 
Urban a României, a estimat gradul de satisfacție 
cu infrastructura verde în 41 orașe din România. 
Simeria se numără printre orașele cu cel mai 
ridicat grad de satisfacție, cu 26% declarându-se 
ca fiind foarte mulțumiți și 45% mulțumiți.  

 Dezvoltarea, reabilitarea și mentenanța 
infrastructurii verzi urbane ar trebui să fie o 
prioritate absolută 

 Dezvoltarea infrastructurii de spații verzi (parcuri 
urbane, scuaruri) ar trebui să fie o prioritate 
pentru administrația locală din Simeria, și ar 
trebui dublată de un program de genul “nici o 
stradă fără verdeață”, prin care se poate 
introduce infrastructură verde în fiecare colț din 
oraș.  

 

Calitatea factorilor de mediu și poluarea (apă, aer, sol) 

 Principalele surse de poluare în Simeria le 
reprezintă activitățile de producție și cele de 
colectare și tratare. 

 Râul Mureș, principalul curs de apă din zonă, are 
o calitate a apei moderată, proastă sau foarte 
proastă, pe traseul din proximitatea Simeriei. 
Râul Strei, care trece prin Simeria Veche, are de 
asemenea o stare ecologică proastă.  

 La nivelul Simeriei nu există stații de monitorizare 
a aerului. Conform Strategiei Locale 2015-2020, la 
nivelul județului Hunedoara există cinci stații de 
monitorizare a aerului 

 Strategia de Dezvoltare Locală 2015-2020 a 
orașului Simeria arată că presiuni asupra calității 
aerului în județul Hunedoara sunt exercitate de 
către: industria minieră, activități de exploatare a 
resurselor minerale, industria siderurgică, 
industria energetică, transporturi, agricultura. Pe 
fondul reducerii activităților industriale și 
miniere, calitatea aerului în județul Hunedoara a 
fost pe un trend pozitiv în ultimii ani. 

 Simeria este pe locul 237 la nivel național (din 
cele 319 municipii și orașe), în ceea ce privește 

 Numărul de stații de monitorizare a poluării 
aerului sunt insuficiente, de multe ori prost 
plasate (activitățile industriale s-au mutat în afara 
orașelor), și în unele cazuri nefuncționale. Alte 
limitări ale sistemului de monitorizare al calității 
mediului include: numărul redus de indicatori pe 
care îi pot monitoriza cu o frecvență adecvată; 
dificultatea menținerii unei metodologii de 
evaluare unitare la scară națională ; flexibilitatea 
redusă în extinderea rețelei, în cazul în care apar 
situații care impun acest lucru.  

 Reducerea spațiilor impermeabile poate avea un 
impact pozitiv nu numai asupra calității solului 
urban și al corpurilor de apă, ci poate contribui și 
la reducerea efectului de insulă de căldură 
urbană. 

 Având în vedere că în momentul de față o 
autostradă (una din cele mai importante din 
România) trece pe teritoriul Simeriei, este 
important să se considere instalarea unor stații 
de monitorizare a calității aerului. 

 Stațiile de monitorizare din Deva au înregistrat 
depășiri ale valorilor maximale (anuale, orare și 
zilnice) pentru aproape toți indicatorii, ceea ce 
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gradul de poluare. Ca atare, Simeria se numără 
printre orașele cu un grad de poluare mai scăzut.  

 Conform Barometrului Urban 2020, o majoritate 
a simerienilor sunt mulțumiți de calitatea aerului 
la ei în oraș. Cu toate aceste, aproximativ 43% 
dintre simerieni și-ar dori o îmbunătățire în acest 
sector. 

 La nivelul anului 2015, valoarea medie a 
concentrației de particule în suspensie în Simeria 
era de aproximativ 20 ug/m3. Pe 7 octombrie, 
2020, când acest capitol a fost pregătit, stația de 
monitorizare a aerului HD-1 din Deva înregistra o 
valoare de aproximativ 14 ug/m3 iar stația HD-2 
din Deva înregistra o valoare de aproximativ 18 
ug/m3. Valoarea limită anuală ce trebuie atinsă 
începând cu 1 ianuarie, 2020 este 20 ug/m3. 
Valoare limită anuală pentru protecția sănătății 
umane este 40 ug/m3, iar valoare limită zilnică 
este 50 ug/m3. Ca atare, Simeria pare să aibă o 
performanță bună în ceea ce privește acest 
poluant. 

 În ceea ce privește concentrația de ozon 
troposferic, Simeria se situează undeva la coada 
distribuției valorilor înregistrate în România, iar 
valorile înregistrate sunt sub pragurile maxime 
admise. Concentrația medie anuală de ozon 
troposferic înregistrată în 2015, era de 38 ug/m3. 
La data de 7 octombrie, 2020, când a fost 
elaborat acest capitol, valoarea medie zilnică 
înregistrată la stația HD-1 Deva era 43 ug/m3, iar 
la HD-2 Deva era 57 ug/m3. O concentrație a 
ozonului troposferic sub 120 ug/m3 este 
considerată a avea impact redus asupra sănătății 
umane, deci Simeria performează bine și pe acest 
indicator. 

 La nivelul Simeriei, valorile rezultate din 
monitorizarea concentrației de plumb în 
atmosferă sunt sub valorile admise. Cu toate 
acestea, ar fi necesare măsurători mai riguroase 
la nivelul solului, în zona urbană, căci există 
posibilitatea de a avea un grad relativ ridicat de 
poluare cu plumb la nivelul solului. 

 Valoarea medie anuală a concentrației de 
monoxid de carbon în aer, în 2015, a fost de 
aproximativ 0.23 mg/m3. În data de 3 octombrie, 
2020, când a fost elaborat acest capitol, valoarea 
medie zilnică înregistrată la stația HD-1 Deva a 
fost de 0.16 mg/m3, iar la HD-2 Deva de 0.18 
mg/m3. Concentrații de monoxid de carbon în 
aer sub valoarea de 7 mg/m3 sunt considerate a 
avea impact redus asupra sănătății umane. 

 La nivelul anului 2015, concentrația medie anuală 
de dioxid de sulf la nivelul Simeriei era de 

indică nevoia unei infrastructuri de monitorizare 
mai bine dezvoltată la nivelul conurbației Deva-
Hunedoara-Simeria. 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă 2015-2020 a 
orașului Simeria, discută și despre contaminarea 
terenurilor din jurul Simeriei ca urmare a folosirii 
pesticidelor în agricultură – o practică ce ar trebui 
controlată mai riguros de către administrația 
locală și Agenția pentru Protecția Mediului 
Hunedoara. 
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aproximativ 10.5 ug/m3. La data de 7 octombrie, 
2020, când a fost elaborat acest capitol, 
concentrația medie zilnică de SO2 era de 16.5 
ug/m3 la HD-1 Deva și 22 ug/m3 la HD-2 Deva. 
Valorile sub pragul de 125 ug/m3 sunt 
considerate a avea impact redus asupra sănătății 
umane. 

 Simeria se numără printre orașele cu un grad 
scăzut de poluare în ceea ce privește concentrația 
de NO2, deși pare să fie înconjurată de zone cu 
un grad relativ ridicat de poluare, iar noua 
autostradă va afecta probabil negativ 
performanța pe acest indicator. Valoarea medie 
anuală înregistrată în 2015 era de aproximativ 
17.4 ug/m3. În data de 7 octombrie, 2020, o 
valoare medie zilnică de aproximativ 26 ug/m3, a 
fost înregistrată la HD-1 Deva. Concentrațiile de 
peste 140  ug/m3 sunt considerate a fi 
dăunătoare pentru sănătatea umană. 

 Simeria are o calitate a aerului relativ bună, 
orașul plasându-se pe locul 237 în ierarhia urbană 
de 319 municipii și orașe, în ceea ce privește 
nivelul general de poluare a aerului. 

 Dintre cele 219 situri contaminate identificate în 
România, 22 se situează pe teritoriul Județului 
Hunedoara. Siturile contaminate cele mai 
apropriate de Simeria, sunt cele de la Exploatarea 
Minieră Deva și Centrala Mintia. 

 În Simeria, 72% dintre cetățeni de declară 
mulțumiți de nivelul zgomotului. Cele mai 
importante surse de poluare fonică în Simeria 
sunt traficul rutier și activitatea industrială. De 
cele mai mult ori, zone cu poluare fonică sunt și 
zone ce generează și alte surse de poluare. 

Schimbări climatice și riscuri de mediu 

 E important de notat încă odată faptul că Simeria 
este parte a unei conurbații cu activitate 
industrială intensă, este unul din cele mai 
importante noduri feroviare din România, si, în 
ultimii ani, a devenit și unul din nodurile rutiere 
cele mai importante din țară. Simeria este 
străbătută de o autostradă, două drumuri 
naționale cu trafi intens, și un drum județean cu 
trafic intens. În mod evident, tot acest trafic 
afectează și mediul la nivelul Simeriei. 

 Comparat cu alte cetățenii altor orașe, simerienii 
consideră că mult mai multe s-ar putea face la 
nivel local pentru a lupta împotriva schimbărilor 
climatice – numai 13% fiind complet mulțumiți cu 
ceea ce se face deja și 19% fiind oarecum 
mulțumiți. 

 Riscul termic al orașului Simeria este unul redus. 
Mai exact, 0% din populația Simeriei este expusă 
la risc termic mare sau foarte mare și numai 16% 
din populație este expusă la un risc moderat. Cu 
toate acestea, măsuri tradiționale de adresare a 
efectelor insulelor de căldură (de ex. crearea de 
noi spații verzi), ar trebui totuși să fie o prioritate 
pentru Primăria Simeria, pentru că joacă un rol 
important în creșterea calității vieții la nivelul 
urbei. 

 Simeria generează cantități reduse de gaze cu 
efect de seră, dar în lupta cu schimbările 
climatice orice efort contează și e important ca și 
Simeria să aibă o abordare pro-activă. 

 Cuplat cu identificarea zonelor potențial 
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 Simeria, a avut în 2015 o temperatură medie cu 
0,7ºC mai mare decât media pe 1960-2000. 
Ultimele date, pe 2019, indică o temperatură 
medie cu 1,1ºC peste media pe 1960-2000. Pe de 
altă parte, dacă luăm media pe 2015-2019, 
aceasta este cu 0,6ºC peste media 1960-2000. 
Dacă ne uităm la evoluția temperaturii maxime 
medii anuale, vedem că aceasta este în continuă 
creștere, într-un ritm îngrijorător. 

 Simeria are potențial pentru exploatarea vântului 
în scop energetic, dar acest potențial este scăzut, 
datorită vitezei vântului în zonă, ce se situează 
într-o bandă medie – 3-4 m/s. 

 Simeria se situează într-o zonă cu potențial solar 
mare și merită considerată opțiunea dezvoltării 
de ferme solare. 

 Județul Hunedoara are un potențial redus pe 
biomasă forestieră, însă unul ridicat pe biomasă 
agricolă. 

 Planul de Management al Riscului la Inundații 
arată că mai tot bazinul Mureșului include zone 
inundabile, iar Simeria este parte a unei zone cu 
potențial ridicat la inundații. 

 Institutul Național pentru Fizica Pământului a 
elaborat o hartă de zonare seismică pentru 
România, unde au fost identificate zonele cele 
mai susceptibile la un cutremur. Simeria este 
inclusă în zona de intensitate 4 - Moderat. 

 Riscul Seveso la nivelul Simeriei este asociat 
transportului de mărfuri periculoase, cu un 
potențial impact negativ asupra întregii populații 
a Simeriei și asupra 100% din ariile protejate din 
Simeria.  

inundabile din Simeria, este important să fie 
identificate și zonele cu risc la alunecări de teren. 
Potențialul de expansiune urbană a orașului 
Simeria este limitat de o prezență 
disproporționată a terenurilor cu risc la inundații 
în nordul UAT-lui și existența unei zone 
importante cu risc de alunecări ale terenului în 
sudul UAT-ului. 

 Chiar dacă nu există o ciclicitate clară a 
cutremurelor de intensitate mare în zona Simeria, 
este important totuși să fie  acordată o atenție 
aparte măsurilor menite să reducă impactul 
negativ al unui cutremur – de exemplu, 
respectare unor standarde și norme clare în 
construcție, identificarea și consolidarea clădirilor 
vulnerabile (o prioritate aparte ar trebui dată 
infrastructurii educaționale), diseminarea 
procedurilor de răspuns la cutremur și 
dezvoltarea unor sisteme de răspuns rapid. 
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PROFIL ȘI CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI STRUCTURILE ASOCIATIVE EXISTENTE 

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Simeria1, Consiliul local şi Primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi coordonează aspectele publice din oraş, în condiţiile legii. 

Organizare 

Primăria Orașului Simeria cuprinde următoarele direcții, compartimente, servicii și birouri: 

 Compartimentul resurse umane 

 Compartimentul audit intern 

 Compartimentul protecţie civila 

 Secretarul general al orașului 
o Compartiment administraţie publică locală, autoritate, tutelara, juridic 
o Compartimentul comunicare, relaţii cu publicul, informare cetăţeni, arhivă 
o Compartimentul registrul agricol 

 Administratorul public 
o Direcţia economică 
o Birou buget-contabilitate -financiar 
o Compartiment taxe - impozite-executari silite 
o Compartiment informatica 
o Compartimentul inventar 
o Compartimentul autorizare transport comerţ 
o Compartimentul protocol 
o Compartimentul SSM 

 Direcţia tehnica 
o Serviciul strategii, dezvoltare locala proiecte 

 Compartimentul achiziţii publice 
 Compartimentul investiţii 
 Compartimentul administrare patrimoniu-cadastru 
 Compartimentul proiecte 

o Serviciul gospodărie comunala, pășuni 
 Compartimentul administrativ 
 Compartimentul utilităţi publice, mediu 

 Serviciul politia locala 
o Compartimentul ordine si liniştea publica, pază bunuri 
o Compartimentul circulaţie pe drumurile publice 
o Compartimentul disciplina in construcţii si afisajul stradal 
o Compartimentul protecţia mediului 
o Compartimentul inspecţiecomerţ 
o Compartimentul evidenţa persoanelor 

 Serviciul urbanism-amenajare teritoriu, protejare monumente 
o Serviciul urbanism-amenajare teritoriu, protejare monumente 
o Disciplina în construcţii 

Instituții subordonate 

Instituțiile subordonate se încadrează în doua categrii: instituții cu personalitate juridică și 
instituții fără personalitate juridică.  

                                                           
1
Primăria Simeria. ROF. Link. 

http://www.primariasimeria.ro/Primarie/Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare.aspx#C0
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Instituții cu personalitate juridică 

1. Clubul sportiv CFR Simeria 
2. Centrul Cultural si de Creatie al orasului Simeria 
3. SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria 
4. Colegiul Tehnic de Transport Feroviar “Anghel-Saligny” Simeria 
5. Direcția de Asistență Socială 

Instituții fără personalitate juridică 

1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență al Persoanelor (SPCLEP) 
2. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) 

Rapoarte de evaluare 

Pe pagina web a Primăriei Simeria este o pagină dedicată publicării rapoartelor de evaluare, 
conform legislației privind transparența decizională in administrația publică. Acestea sunt anuale, 
ultimul raport fiind publicat în anul 20192.  

Rapoarte de activitate 

Pe pagina web a Primăriei Simeria este o pagină dedicată publicării rapoartelor de activitate 
ale primăriei. Cele mai recente sunt din anul 20133 (conform informațiilor publicate în luna 
noiembrie 2020).  

Atribuţiile Consiliului Local 

Consiliul local are adresează, în condiţiile legii, toate problemele de interes local, cu excepţia 
celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 
centrale. 

Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

 atribuţii privind organizarea şifuncţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilorşi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes local; 

 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 
municipiului; 

 atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului; 

 atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 

 atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), Consiliul Local: 

 aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare 
şifuncţionare a consiliului local; 

 aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilorşi serviciilor publice de 
interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes 
local; 

 exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şiobligaţiile 
corespunzătoare participaţiilordeţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 
condiţiile legii. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

                                                           
2
Primăria Simeria. Rapoarte de evaluare. Link. 

3
Primăria Simeria. Rapoarte de activitate. Link.  

http://www.primariasimeria.ro/Primarie/TRANSPARENTA/RapoarteEvaluareLg52.aspx
file:///C:/Users/florinaadinaciuchita/Downloads/Strategii%20pilot/SIDU%20Analiza%20finale/SIDU%20Simeria_Analiza/SIDU%20Zona%20Urbana%20Simeria%202021-2030/Pe%20pagina%20web%20a%20Primăriei%20Simeria%20este%20o%20pagină%20dedicată%20publicării%20rapoartelor%20de%20activitate
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 aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi 
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii 
administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; 

 stabileşteşi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

 aprobă, la propunerea primarului, documentaţiiletehnico-economice pentru lucrările de 
investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

 aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale; 

 asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu 
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul 
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), Consiliul Local: 

 hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică 
a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 
local, în condiţiile legii; 

 hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, 
oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

 avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi 
urbanism ale localităţilor; 

 atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţeşi de obiective de interes 
public local. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), Consiliul Local: 

 asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind: 

o educaţia; 
o serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 
socială; 

o sănătatea; 
o cultura; 
o tineretul; 
o sportul; 
o ordinea publică; 
o situaţiile de urgenţă; 
o protecţiaşi refacerea mediului; 
o conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şirezervaţiilor naturale; 
o dezvoltarea urbană; 
o evidenţa persoanelor; 
o podurile şi drumurile publice; 
o serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, 

salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 
o serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 
o activităţile de administraţie social-comunitară; 
o locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 
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o punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale; 

o alte servicii publice stabilite prin lege; 

 hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi 
didactic; 

 sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

 poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 

 aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a 
utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa; 

 poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), Consiliul Local: 

 hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 
străine, în vederea finanţăriişi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte 
de interes public local; 

 hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi 
administrativ-teritoriale din alte ţări; 

 hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale 
din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţiinaţionaleşiinternaţionale ale 
autorităţiloradministraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin 
acest regulament se stabilesc şicondiţiile retragerii titlului conferit. 

Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

Comisii de specialitate 

Consiliul Local are în subordine patru comisii de specialitate: 

 Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului, fond funciar, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 

 Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement: 

 Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şilibertăţiicetăţenilor: 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, servicii şicomerţ: 

Ședințe ale Consiliului Local 

Ședințele Consiliului Local sunt publicate cu regularitate pe pagina web a Primăriei Simeria. 
Cele mai recente ședințe (publicate la data redactării acestei analize) datează din luna noiembrie 
20204. 

Rapoarte de activitate 

Rapoartele de activitate ale Consiliului Local sunt publicate pe pagina web a Primăriei 
Simeria, însă acestea sunt disponibile doar pentru perioda 2012 - 2014. 

                                                           
4
Ședințe ale Consiliului Local. Link. 

http://www.primariasimeria.ro/ConsiliulLocal/Sedinte.aspx
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BUGETE LOCALE (EXECUȚIE BUGETARĂ, BUGETE OPERAȚIONALE, FONDURI ATRASE) 

O strategie cartează direcțile de dezvoltare pe termen mediu și lung, și ghidează eforturile 
mai multor actori. O strategie integrată de dezvoltare urbană locală nu este documentul numai al 
unei primării, ci al întregii comunități. Primăria este însă, în cele mai multe cazuri, cel mai mare actor 
la nivel local. O Primărie nu numai are puterea de a impune taxe și a reglementa la nivel local, dar 
este de obicei și entitatea cu cel mai mare buget de investiții – depășind cu mult forța economică a 
mai tuturor celorlalți actori de la nivel local. Modul în care o primărie știe să folosească această forță 
economică ține în mare parte de ceea ce oamenii generic numesc capacitate administrativă. 
 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației face anual public execuțile 
bugetare ale tuturor unităților administrativ-teritoriale din România. Aceste date permit o analiză 
detaliată a peformanței adminsitrative ale fiecărei primării din țară, și permit identificarea zonelor 
unde îmbunătățiri pot fi aduse. În cele ce urmează, vom discuta mai în detaliu peformanța Simeriei. 

Veniturile municipale provin în mare parte din patru surse principale: (1) transferuri alocate 
de la nivel central; (2) sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale; (3) transferuri de egalizare; 
și (4) venituri din surse proprii, prin impozite și taxe locale. Majoritatea veniturilor discreționare ale 
administrațiilor locale provin dintr-un sistem de repartizare a impozitelor, transferuri de egalizare și 
venituri proprii. În esență, există două mecanisme implicate pentru a realiza egalizarea: (1) pe baza 
unei cote din impozitul pe venit și TVA; și (2) o plată de egalizare suplimentară derivată din IV. În 
plus, există diverse alte subvenții alocate pentru sprijinirea serviciilor pentru persoanele cu 
dizabilități, familiile cu venituri mici, precum și subvenții de la Uniunea Europeană (UE) pentru a 
sprijini proiecte specifice. 

Codul Administrativ prevede capacitatea legală a municipalităților de a obține venituri dintr-
un număr mare de impozite și taxe. Acestea includ impozite pe proprietate (pe terenuri și clădiri) de 
la persoane juridice și persoane fizice, autovehicule, taxe hoteliere, sau impozite pe activități 
culturale (teatre, concerte etc.). Există, de asemenea, o serie de taxe asociate cu furnizarea de 
diverse servicii, cum ar fi grădinițe, notari, eliberarea certificatelor și a diferitelor licențe, autorizații 
de planificare, autorizații de construire, dobânzi și amenzi de întârziere a plății, taxe de timbru și taxe 
extra-judiciare de timbru. Tabelul de mai jos include o listă cu sursele tipice de venit găsite în 
municipalitățile din România. 

Tabel 1 Categorii de surse de venit în municipalitățile din România 

Defalcarea bugetelor locale - secțiunea Venituri 

Cote și sume din impozitul pe venit 
Cote defalcate din impozitul pe venit 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale 

Impozite și taxe pe proprietăți 
Impozit pe clădiri 
Impozit pe terenuri 
Impozitul pe cartea funciară 
Taxe judiciare de timbru, taxe notariale de timbru și alte 
taxe de timbru 
Alte taxe pentru activități speciale 
* atât persoane fizice, cât și persoane juridice 

Cote și sume din TVA și egalizarea transferurilor 
Sume defalcate din TVA

5
 

Transferuri de egalizare 
 

Impozite pe vehicule 
Impozit anual pe vehicule 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare 
Alte impozite 

Sancțiuni, amenzi și confiscări 
Venituri din amenzi și alte sancțiuni 
Alte sancțiuni, amenzi și confiscări 

Taxe pentru servicii specifice  
Taxe hoteliere 
Impozit pe spectacole culturale (concerte, teatru etc.) 

                                                           
5
 Ponderea TVA-ului a inclus transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea salariilor profesorilor (până în 

2017). 
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Defalcarea bugetelor locale - secțiunea Venituri 

Taxe specifice de administrare locală 

Subvenții de la bugetul de stat  
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor 
Subvenții pentru asistență socială 
Subvenții specifice decise de administrația centrală 
Alte tipuri de subvenții  

Venituri pentru proiecte finanțate din surse externe  
Programe europene (Fondul regional, Fondul social 
european, Fondul european agricol) 
Programe de finanțare națională 
Alte finanțări  

 

După cum a fost menționat anterior, veniturile autorităților locale sunt afectate de un mediu 
instabil și imprevizibil, iar Simeria nu face excepție de la această regulă. Schimbările legislative 
succesive au impact asupra veniturilor la nivel local, cum ar fi cazurile recente de transferuri de IV și 
TVA mai mici, care au fost urmate doar de soluții bugetare pe termen scurt pentru a compensa 
pierderea veniturilor. 

Anexa 1 oferă o prezentare generală a modului în care legislația națională privind finanțarea 
subnațională s-a schimbat în ultimii ani. Principala sursă de venituri a autorităților locale –transferuri 
de la nivel central și transferurile de egalizare - mențin un grad ridicat de dependență față de 
deciziile guvernului și împiedică autonomia fiscală locală.  

De asemenea, astfel de transferuri iau în considerare rareori ratele inflației, costurile 
standard actualizate sau nevoile de fluxuri de numerar ale administrațiilor locale, dacă acestea 
întreprind proiecte de investiții de mari dimensiuni. Mai mult, orașeprecum Simeriaau domenii 
limitate de intervenție în domeniul impozitării, cu reglementări naționale clare în această privință. 
Acesta este un impediment în planificarea investițiilor pe termen mediu-lung care necesită 
cofinanțare. 

În ultimii ani, România a asistat la schimbări importante în relația dintre autoritățile centrale 
și autoritățile locale, cea mai recentă fiind decizia de a transfera plata cadrelor didactice din bugetele 
locale la bugetul central, diminuând în consecință cota de TVA care a fost utilizată în trecut pentru 
această alocare. 

De asemenea, orașele mai au responsabilități cheie în domenii precum transportul (inclusiv 
infrastructura rutieră locală), asistența socială, mediul (canalizarea și gestionarea deșeurilor), 
educația și parțial în sectorul sănătății. Administrația trebuie să sprijine, printre altele, transportul 
public local și întreținerea drumurilor, investițiile în clădiri publice, alimentarea cu apă și tratarea 
apelor uzate, facilitățile de recreere, parcurile și grădinile publice. În orașele din România, nivelurile 
de cheltuieli sunt dominate de costurile cu personalul și bunurile și serviciile, care au avut o pondere 
națională de peste 50% în ultimul deceniu. 

Tabel 2. Categorii de cheltuieli bugetare locale 

Defalcarea bugetelor locale - Cheltuieli 

SECȚIUNEA I - Cheltuieli de funcționare 

Cheltuieli cu personalul
6
 

Salarii de bază pentru angajați 
Bonusuri pentru condiții de muncă  
Alte tipuri de bonusuri 
Alocații pentru delegații 
Contribuții de stat (asigurări sociale, de sănătate și 
șomaj, de accidente, contribuții de stat pentru 
indemnizații) 
 

Bunuri si servicii 
Apă, gestionarea deșeurilor și canalizare 
Iluminatul public și încălzirea 
Costuri cu combustibil, piesele de schimb, etc. 
Alte bunuri și servicii pentru întreținerea și operațiunile 
zilnice 
Consumabile  
Alocații alimentare, medicamente și salubrizare 
Costuri de delegare (transport, diurnă) 

                                                           
6
Cheltuielile cu personalul includ cheltuielile de personal efectuate la nivelul fiecărei unități administrativ-
teritoriale, atât pentru personalul propriu, cât și pentru cele ale instituțiilor și serviciilor publice subordonate, 
finanțate integral din bugetul local. 
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Defalcarea bugetelor locale - Cheltuieli 

 Studii și cercetări 
Cheltuieli judiciare 
Alte tipuri de cheltuieli cu bunuri și servicii 

Dobânzi 
Rata dobânzii aferentă datoriei publice locale interne 
curente 
Rata dobânzii aferentă datoriei publice locale externe 
curente 

Subvenții 
Subvenții pentru acoperirea diferenței dintre costurile 
reale și costurile determinate (de obicei pentru 
subvenționarea serviciilor publice, cum ar fi transportul 
local, energia termică, salubritatea etc.) 

Fondul de rezervă 
Fond discreționar la dispoziția autorității publice locale 

Transferuri interne între entități ale administrației 
publice locale 

Asistență socială 
Prestații sociale (în numerar sau în natură) 

Alte costuri 
Burse 
Sprijin pentru asociații și fundații (inclusiv recreative, 
religioase etc.) 

Excedent sau deficit 
 

 

SECȚIUNEA II - Cheltuieli de dezvoltare 

Transferuri interne între entități ale administrației 
publice locale 

Costurile suportate cu proiecte finanțate din surse 
externe / granturi 
Programe europene (Fondul regional, Fondul social 
european, Fondul european agricol) 
Programe naționale de finanțare (de exemplu, PNDL) 
Alte finanțări 

Cheltuieli de capital 
Investiții din venituri proprii (de exemplu, proiecte de 
infrastructură, construcții, reabilitări etc.) 

Active financiare 
Participarea la capitalul social al societăților comerciale 

Excedent sau deficit  
 

Arhitectura bugetelor locale favorizează abordări prudente datorită volatilității fluxurilor de 
venituri și a capacității locale de a gestiona investițiile pe termen mediu-lung. Administrațiile locale 
depind în măsură prea mare de fluxurile centrale de venituri și, în același timp nu au capacitatea 
administrativă și financiară de a implementa scheme de investiții mari care necesită planificare pe 
termen lung.  

Există un număr limitat de orașe cu capacitatea financiară de a întreprinde proiecte de 
investiții la scară largă sau chiar de a cofinanța proiecte finanțate de UE. În schimb, se concentrează 
mai degrabă pe investiții mai mici sau pe îmbunătățiri specifice ale infrastructurii. Foarte puține 
entități au capacitatea de a susține o investiție în întregime din fondurile proprii și continuă să se 
bazeze pe programe naționale finanțate, cum ar fi Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 
sau nou-înființatul - și acum defunct - Fondul pentru Dezvoltare și Investiții (ISD) . 
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În acest context, se poate observa faptul că Orașul Simeria a înregistrat venituri municipale fluctuante în perioada 2009-2019, un fapt întâlnit de 
altfel pentru majoritatea unităților administrativ teritoriale din România. Deși modificările legislative la nivelul anului 2018 au condus la o scădere 
semnificativă a veniturilor bugetelor locale pentru o bună parte din localitățile din România, Simeria a înregistrat fluctuații mai scăzute – în primul rând 
datorită unor infuzii de capital pentru echilibrarea bugetului local. În 2018, sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale a reprezentat 30% 
din bugetul total al Simeriei, iar în 2019, 27%. În 2019, bugetul local a fost, de asemenea, suplinit cu subvenții importante. 

Tabel 3. Structura veniturilor la nivelul orașuluiSimeria în perioada 2009-2019 (RON) 

Anul 
Venituri 
totale 

Total 
venituri 
proprii 

Cote 
defalcate din 
impozitul pe 

venit 

Sume alocate 
din IV pentru 
echilibrarea 

bugetelor locale 

Sume defalcate din 
TVA pentru 
finanţarea 

cheltuielilor 
descentralizate 

Sume 
defalcate din 
TVA pentru 

drumuri 

Sume defalcate 
din TVA pentru 

echilibrarea 
bugetelor locale 

Sume defalcate 
din TVA pentru 
finanţarea 

infrastructurii 
sportive 

Subventii 

Sume 
primite de 
la UE/alti 
donatori 

Sume 
aferente 
cadrului 
financiar 

2014-2020 

Alte venituri 

2019 26,697,781 13,047,731 5,841,264 0 894,936 0 7,280,000 0 5,240,016 0 226,274 8,824 

2018 22,713,287 10,908,011 4,316,829 1,042,000 3,518,750 0 6,997,379 0 568,530 0 0 720,617 

2017 23,829,196 11,555,627 5,694,385 982,780 10,146,421 0 701,000 0 1,408,848 0 0 17,300 

2016 20,166,390 10,584,335 5,298,539 1,164,374 8,445,048 0 1,056,300 0 4,581 0 0 76,126 

2015 19,544,987 8,994,807 4,848,732 287,797 9,178,173 100,000 746,260 0 525,747 0 0 0 

2014 23,036,432 8,629,227 4,345,144 567,919 8,024,234 100,000 434,120 0 5,848,851 0 0 0 

2013 18,866,534 9,179,754 4,954,029 608,385 6,844,000 0 359,000 0 2,483,780 0 0 0 

2012 18,196,429 8,667,546 4,114,916 922,629 5,901,776 300,000 1,123,170 0 2,203,937 0 0 0 

2011 17,811,927 8,222,159 3,435,095 931,720 5,112,067 200,000 609,000 0 3,553,701 0 0 115,000 

2010 19,091,252 8,687,783 4,165,428 1,505,610 6,569,000 200,000 659,000 141,000 2,677,859 0 0 156,610 

2009 18,990,006 8,764,761 4,516,824 1,556,577 7,017,797 100,000 882,000 252,000 1,883,627 0 0 89,821 

TOTAL 228,944,221 107,241,741 51,531,185 9,569,791 71,652,202 1,000,000 20,847,229 393,000 26,399,477 0 226,274 1,184,298 



9 

În ceea ce privește nivelul zonei urbane funcționale Simeria, observăm o pondere mare a 
bugetului local la nivelul orașului, dată fiind concentrarea activităților economice la acest nivel. În 
anul 2019 localitățile din ZUF-ul Simeria generau venituri de aproximativ 34% din veniturile generate 
de Simeria. Se pot observa fluctuații la nivelul veniturilor locale și în ZUF Simeria, însă mai puțin 
accentuate.  

Tabel 4. Evoluția veniturilor totale la nivelul Zonei Urbane Funcționale Simeria în perioada 2009-
2019 (RON) 

Anul Simeria Zona Urbană Funcțională Simeria 

2019               26,697,781                  9,026,603  

2018               22,713,287                  8,756,562  

2017               23,829,196                10,140,780  

2016               20,166,390                  9,142,362  

2015               19,544,987                  8,159,321  

2014               23,036,432                  7,119,197  

2013               18,866,534                  6,053,054  

2012               18,196,429                  5,173,473  

2011               17,811,927                  5,991,036  

2010               19,091,252                  8,781,255  

2009               18,990,006                  7,157,385  
Venituri totale  
2009-2019            228,944,221                85,501,028  

Populație                      13,711  
 Venituri totale per capita                      16,698  
 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

În ceea ce privește veniturilor totale ale unor orașe similare Simerie, observăm o fluctuație 
mult mai mare decât în cazul municipiilor mari. De exemplu, bugetul Ghimbavului a crescut cu 225% 
între 2009 și 2019, în timp ce bugetul orașului Bolintin-Vale a crescut cu 175% în aceeași perioadă. 
Bugetul Simeriei a crescut cu 41% în această perioadă, o performanță mai modestă decât a orașelor 
selectate aici. Pe de altă parte, unele orașe, precum Sânnicolau Mare, au înregistrat o scădere 
dramatică a veniturilor în urma reducerii cotei și ratei impozitului pe venit în 2018. 

Figura 1. Evoluția veniturilor totale la nivelul orașelor comparative în perioada 2009-2019 (RON) 
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  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

O parte semnificativă din veniturile bugetare sunt reprezentate din cotele defalcate din 
impozitele pe venit, dar, spre deosebire de municipii mai mari, sume mai importante au ajutat 
bugetul Simeriei din cote defalcate pentr echilibrarea bugetelor locale și venituri din sursă proprie. O 
pondere scăzută a impozitului pe venit denotă și o bază economică mai slab dezvoltată. 

În tabelul de mai jos se poate observa cum sumele defalcate din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate au scăzut abrupt începând cu anul 2018, de vreme ce cotele defalcate 
pentru echilibrarea bugetelor locale au crescut semnificativ, însă acestui fapt se datorează 
modificările legislative menționate anterior.  

Tabel 5. Evoluția veniturilor la nivelul orașului Simeria în perioada 2009-2019 (RON) 

Anul 
Cote defalcate 
din IV 

Cotă TVA Cotă VSP 

Cote defalcate 
pentru 
echilibrarea 
bugetelor locale 

Alte 
venituri 

Total 

2019 5,841,264 894,936 7,206,467 7,280,000 5,475,114 26,697,781 
2018 4,316,829 3,518,750 5,549,182 6,997,379 2,331,147 22,713,287 

2017 5,694,385 10,146,421 4,878,462 701,000 2,408,928 23,829,196 

2016 5,298,539 8,445,048 4,121,422 1,056,300 1,245,081 20,166,390 

2015 4,848,732 9,178,173 3,858,278 746,260 913,544 19,544,987 

2014 4,345,144 8,024,234 3,716,164 434,120 6,516,770 23,036,432 
2013 4,954,029 6,844,000 3,617,340 359,000 3,092,165 18,866,534 

2012 4,114,916 5,901,776 3,630,001 1,123,170 3,426,566 18,196,429 

2011 3,435,095 5,112,067 3,855,344 609,000 4,800,421 17,811,927 

2010 4,165,428 6,569,000 3,016,745 659,000 4,681,079 19,091,252 

2009 4,516,824 7,017,797 2,691,360 882,000 3,882,025 18,990,006 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ (calculat) 

Dacă veniturile din surse propriii și veniturile din impozitul pe venit au rămas relativ 
constante în anii trecuți, cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor și “alte venituri” au cunoscut 
o creștere substanțială. 
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Figura 2. Evoluția procentualăa veniturilor la nivelul orașului Simeria în perioada 2009-20197 

 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

Cotele defalcate din TVA au adus cea mai mare contribuție din totalul veniturilor Simeriei. În 
perioada 2009-2019, acestea au avut o valoare de 5.226 lei per locuitor. Conform execuțiilor 
bugetare pentru aceeași perioadă, cota IV și veniturile din sursă proprie au avut valori de 3.758, 
respectiv 3.365 lei per capital. 

Figura 3. Defalcarea veniturilor pe cap de locuitor (RON) în Simeria între 2009 și 2019 

 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

Comparat cu o serie de orașe similare în ceea ce privește veniturile din sursă proprie pe cap 
de locuitor – diferența dintre veniturile proprii și cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv 
sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – 
Simeria a avut o performanță relativ modestă, la distanță mare de Ghimbav și sub Sânnicolau Mare, 
Rovinari, Găești sau Sângeorz-Băi . Pe de altă parte, Simeria a avut o performanță mai bună decât 
Flămânzi, Darabani, Bolintin-Vale sau Comarnic. 

                                                           
7
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Figura 4. Venituri sursă proprie pe cap de locuitor (RON) pentru orașele comparative între 2009 și 
2019 

 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

În ceea ce privește impozitul pe venit pe cap de locuitor, Simeria are o performanță modestă 
în comparație cu Ghimbav, Sânnicolau Mare, Rovinari sau Oravița. Întărirea sectorului privat local 
este vitală pentru a crește veniturile culese din impozitul pe venit. 

Figura 5. Impozit pe venit pe cap de locuitor (RON) pentru orașele comparative între 2009 și 2019 

 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 
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Situația este oarecum diferită pentru taxa pe valoare adăugată, unde Simeria are o 
performanță similară cu cea a orașelor din această selecție. 

Figura 6. TVA pe cap de locuitor (RON) pentru orașele comparative între 2009 și 2019 

 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

În acord cu majoritatea orașelor din România, Simeria înregistrează cea mai mare pondere a 
veniturilor din taxe și impozite la nivel local prin proprietăți. Pentru anul 2019, Orașul Simeria a 
colectat 2,7 milioane de lei din impozitul pe clădiri (cu o pondere net superioară de la persoanele 
juridice), și 0,6 milioane de lei din impozitul pe teren. Mijloacele de transport reprezintă o altă sursă 
importantă de colectare a impozitelor la nivel local, unde au fost aduse la bugetul local peste1 milion 
de lei în anul 2019 (cu un total de aproape 0,7 milioane de lei din partea persoanelor fizice). 

Figura 7. Detalierea veniturilor din impozite și taxe la nivel local pentru Simeria în anul 2019 
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  Sursa: Ministerul Finanțelor Publice 

Impozitele locale pentru Orașul Simeria reprezintă aproximativ 42,65% din veniturile proprii 
în anul 2019. Cote similare au fost înregistrate de Flămânzi și Darabani. Orașul Sângeorz Băi a 
colectat un raport de aproximativ 53,42%, iar la polul opus pentru anul 2019 s-a aflat Ghimbav, cu 
doar 21%. 

Așa cum a fost menționat în graficul anterior, impozitul pe clădiri este o sursă importantă a 
veniturilor de care dispun autoritățile locale. Spre exemplu, Orașul Rovinari a colectat nu mai puțin 
de 25,36% din totalul veniturilor proprii doar prin impozitul pe clădirile deținute de persoanele 
juridice. În această instanță, Simeria a colectat 18,49% din totalul veniturilor proprii, arătând încă o 
dată posibilitatea autorităților locale de a crește nivelul taxării. 

Tabel 6. Raportul impozitelor locale la veniturile proprii la nivelul orașelor comparative în 2019 
(RON) 

Localitate 
Impozit 
pe clădiri 
(PF) 

Impozit 
pe clădiri 
(PJ) 

Impozit pe 
teren (PF) 

Impozit 
pe teren 
(PJ) 

Impozit pe 
mijloace 
transport 
(PF) 

Impozit 
pe 
mijloace 
transport 
(PJ) 

Total 
impozite 
locale

8
 

Orasul 
Singeorz Bai 

14.30% 10.86% 7.10% 1.53% 16.82% 2.81% 53.42% 

Orasul 
Darabani 

7.22% 10.93% 8.83% 2.85% 9.36% 2.78% 41.97% 

Orasul 
Flamanzi 

9.11% 4.21% 14.77% 0.70% 11.56% 2.55% 42.90% 

Orasul 
Ghimbav 

1.26% 16.37% 0.36% 0.88% 1.10% 0.98% 20.94% 

Orasul 
Oravita 

5.99% 9.29% 3.37% 2.61% 9.63% 2.69% 33.59% 

Orasul 
Gaesti 

5.10% 13.21% 3.49% 3.13% 3.34% 1.70% 29.97% 

Orasul 
Bolintin 
Vale 

7.54% 12.86% 5.76% 3.19% 6.37% 5.25% 40.96% 

Orasul 
Rovinari 

3.19% 25.36% 0.54% 5.26% 2.81% 0.80% 37.96% 

Orasul 
Simeria 

8.09% 18.49% 2.82% 3.25% 6.53% 3.48% 42.65% 

Orasul 
Comarnic 

14.78% 10.39% 8.68% 2.52% 18.70% 4.09% 59.16% 

Orasul 
Sannicolau 
Mare 

3.67% 11.00% 3.57% 4.06% 3.26% 2.07% 27.63% 

  

                                                           
8
 Impozitele locale sunt raportate la veniturile proprii constituite din totalitatea impozitelor locale și cotele 

defalcate din impozitul pe venit 
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Prioritizarea optimă a cheltuielilor rămâne o problemă critică a municipalităților la nivel 
național. Nu există planuri clare de investiții de capital adoptate și urmate la nivel local, nu există 
sinergii între investițiile publice locale și cele regionale, iar proiectele importante de infrastructură 
sunt adesea finanțate din resurse bugetare proprii, în ciuda faptului că fondurile UE sunt disponibile 
și ratele de absorbție rămân scăzute.  

Prioritizarea suboptimă afectează, de asemenea, două domenii-cheie care au devenit o 
povară majoră pentru bugetele autorităților locale, adică subvenționarea sistemelor învechite pentru 
încălzirea centrală și transportul local. În majoritatea municipiilor reședințe de județ, cele două nu au 
o planificare clară pe termen lung și vor continua să reprezinte o cheltuială majoră pentru 
autoritățile locale. Fondurile UE reprezintă o soluție pentru îmbunătățirea acestora, cu condiția ca 
autoritățile locale să aibă capacitatea de a gestiona astfel de proiecte. 

Practica subvenționării este, de asemenea, obișnuită atunci când se discută despre 
transportul public local. Costul pentru acest serviciu este substanțial și, cu mici excepții, veniturile 
din tarife nu se apropie nici măcar de acoperirea costurilor operaționale. Investițiile în transportul 
public sunt posibile prin intermediul fondurilor UE și sunt considerate cea mai bună opțiune posibilă, 
deși unele capitale de județ au decis să finanțeze astfel de investiții prin resurse bugetare proprii. 

În figura de mai jos se poate urmări cum mai mult de 50% din cheltuielile municipiilor 
reședință de județ în perioada 2009-2019 au fost alocate pentru cheltuielile de personal (26%) și 
achiziția de bunuri și servicii (25%). Un al rol important l-au avut cheltuielile de capital (13%), 
subvențiile (10%) și transferurile între unități ale administrației publice (7%), restul cheltuielilor 
având valori procentuale marginale. 

Figura 8. Defalcarea pe titluri de cheltuieli a municipiilor reședință de județ între 2009 și 2019 (% 
mediu) 

 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/  
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Tabelul de mai jos arată cum modelul economic al raportului cheltuielilor pe titluri la nivel național se aplică și în cazul Orașului Simeria. Pentru 
intervalul 2009-2019, autoritățile locale au alocat 40% din totalul cheltuielilor pentru personal, iar 25% pentru bunuri și servicii. Pe de altă parte, 
municipalitatea a acordat un total de 0,5% pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe. Pentru perioada analizată, dobânzile au reprezentat doar 1% la 
nivelul municipiului, sub media națională de 1,6%. Alte costuri reduse au fost pentru asistența socială (5,7%), operațiunile financiare (3,8%) și alte cheltuieli 
(1,76%). 

Tabel 7. Structura cheltuielilor curente în Simeria între 2009-2019 

Anul 
Cheltuieli 

totale 

Cheltuieli de 

personal 

Bunuri şi 

servicii 
Dobânzi Subvenţii 

Transferuri 

între unităţi 

ale 

administraţiei 

publice 

Alte 

transferuri 

Proiecte cu 

finanţare din 

fonduri externe 

nerambursabile 

Asistenţă 

socială 

Proiecte cu 

finanţare din 

fonduri externe 

nerambursabile 

aferente 

cadrului 

financiar 

20142020 

Alte 

cheltuieli 

Cheltuieli 

de capital 

Operatiuni 

financiare 

Plăţi  

efectuate în 

anii 

precedenţi 

şi 

recuperate 

în anul 

curent 

2019 26,680,253 8,136,842 7,073,123 109,400 - 1,550,660 - - 2,335,562 444,285 553,355 6,488,072 - (11,046) 

2018 22,662,244 6,833,091 6,105,895 107,850 - 1,458,848 2,228 - 2,006,692 - 524,475 5,237,622 385,770 (227) 

2017 23,852,294 11,959,445 5,023,315 152,790 - 1,034,582 179,145 - 1,596,423 - 492,764 2,490,647 925,848 (2,665) 

2016 20,121,940 9,354,363 5,836,878 208,710 - 963,275 71,157 - 1,648,104 - 267,332 715,981 1,056,140 - 

2015 19,529,637 9,910,802 5,106,776 291,686 - 779,096 23,057 8,644 1,051,735 - 335,458 865,789 1,181,548 (24,954) 

2014 23,047,945 8,656,476 5,429,805 287,439 - 391,627 - 22,468 806,607 - 473,089 5,947,928 1,053,224 (20,718) 

2013 18,850,581 7,346,311 5,353,796 296,444 - 287,602 4,200 217,988 716,512 - 358,325 2,399,167 1,870,236 - 

2012 18,226,819 6,560,982 4,505,291 239,845 - 295,812 17,609 500,249 685,244 - 452,121 3,636,920 1,335,832 (3,086) 

2011 17,781,537 6,006,051 3,961,505 179,441 - 141,484 25,869 63,318 728,446 - 355,397 6,123,756 282,771 (86,501) 

2010 19,091,252 7,839,990 4,704,222 197,103 - 168,459 141,365 - 791,516 - 66,262 4,958,351 251,520 (27,536) 

2009 18,990,006 9,015,935 4,934,855 212,262 - 152,033 34,080 - 783,553 - 156,930 3,448,838 251,520 - 

TOTAL 228,834,508 91,620,288 58,035,461 2,282,970 - 7,223,478 498,710 812,667 13,150,394 444,285 4,035,508 42,313,071 8,594,409 (176,733) 

% 100.00% 40.04% 25.36% 1.00% 0.00% 3.16% 0.22% 0.36% 5.75% 0.19% 1.76% 18.49% 3.76% -0.08% 
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Pe capitole de cheltuieli, au existat sume semnificative pentru capitolul de învățământ (29,2%), majoritatea acestora fiind raportate până în anul 
2017. Începând cu anul 2018, modificările legislative privind schimbarea plăților salariilor din învățământ au redus această pondere. 

Serviciile publice generale au avut o pondere de 10,41% pentru Simeria în perioada 2009-2019. Cheltuielile pentru cultură, recreere și religie au 
avut un aport de 7,2% în perioada analizată, cu un aport semnificativ de creștere în ultimii ani. O altă cotă importantă a cheltuielilor este reprezentată de 
transporturi, cu o pondere de 10,34% în perioada 2009-2019.  

Tabel 8. Structura cheltuielilor în Simeria după capitole de cheltuieli între 2009-2019 

 

Cheltuieli 

totale 

Servicii 

publice 

generale 

Apărare, 

ordine 

publică şi 

siguranţă 

naţională 

Învățământ Sănătate 

Cultură, 

recreere şi 

religie 

Asigurări şi 

asistenţă 

socială 

Servicii şi 

dezvoltare 

publică, 

locuinţe 

Protectia 

mediului 

Combustibili 

şi energie 
Transporturi 

Alte 

cheltuieli 

2019  26,680,253   6,803,096   1,584,616   4,659,157   354,965   2,649,372   4,552,435   2,907,025   429,396   -     2,740,191   -    

2018  22,662,244   5,457,842   1,531,459   1,403,453   338,397   2,649,480   3,688,384   1,569,986   1,070,114   -     4,953,129   -    

2017  23,852,294   4,960,862   1,156,627   7,722,929   249,014   2,260,998   3,170,889   956,159   1,287,146   -     2,087,670   -    

2016  20,121,940   4,020,219   842,601   6,708,419   249,030   1,764,808   2,893,968   882,051   1,407,484   -     1,353,360   -    

2015  19,529,637   3,801,598   677,981   8,145,153   234,207   1,334,528   2,486,159   907,134   577,851   -     1,335,203   29,823  

2014  23,047,945   3,095,861   547,455   7,572,610   199,183   1,068,532   2,212,100   1,234,821   4,304,730   -     2,784,001   28,652  

2013  18,850,581   3,005,690   552,158   6,371,345   191,544   1,207,326   1,866,849   2,612,730   2,192,279   -     745,716   104,944  

2012  18,226,819   2,830,528   521,243   5,410,133   185,521   968,608   1,567,133   2,438,403   2,616,592   -     1,585,760   102,898  

2011  17,781,537   2,157,099   454,582   5,231,310   176,558   862,650   1,526,034   1,142,881   2,984,987   -     3,130,298   115,138  

2010  19,091,252   2,743,626   425,930   6,356,761   174,009   834,053   1,822,790   4,948,119   -     -     1,690,271   95,693  

2009  18,990,006   3,072,484   526,499   7,262,435   95,910   816,301   1,697,024   4,220,349   -     -     1,257,476   41,528  

TOTAL  228,834,508   41,948,905   8,821,151   66,843,705   2,448,338   16,416,656   27,483,765   23,819,658   16,870,579   -     23,663,075   518,676  

% 100.00% 18.33% 3.85% 29.21% 1.07% 7.17% 12.01% 10.41% 7.37% 0.00% 10.34% 0.23% 
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Figura de mai jos indică principalele titluri de cheltuieli pe categorii la nivelul Orașului 
Simeria, selectate în funcție de raportul acestora comparativ cu cheltuielile totale pentru perioada 
2009-2019. Așa cum am menționat anterior, se poate observa din acest grafic cum raportul 
costurilor cu învățământul au scăzut începând cu anul 2018 datorită modificărilor legislative privind 
defalcarea cotelor de TVA pentru plata salariilor profesorilor. 

Există din nou un model de divergență între cheltuielile pentru protecția mediului, care au 
fost diferențiate în execuțiile bugetare începând cu anul 2011. Se poate observa cum acestea au 
beneficiat de un aport deosebit la nivelul anului 2012, urmate de o scădere puternică după 2014.  

De asemenea, fluctuația cheltuielilor cu infrastructura pentru transporturi se poate observa 
mai bine sub forma grafică în figura de mai jos, cu un aport deosebit la nivelul anului 2018. Serviciile 
de cultură, recreere și religie acoperă de asemenea o valoare crescută în ultimii ani. 

Figura 9. Structura principalelor categorii pe titluri de cheltuieli aleorașului Simeria 

 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

Cheltuielile de personal reprezintă 40% din totalul cheltuielilor bugetare la nivelul Orașului 
Simeria pentru perioada 2009-2019, un raport întâlnit frecvent la nivelul orașelor. Cu toate acestea, 
valorile scad semnificativ începând cu anul 2018.  

Bunurile și serviciile reprezintă un alt cost curent important pentru Simeria, reprezentând 
25,4% din totalul cheltuielilor pentru perioada analizată. Proiectele cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile au reprezentat un total de 0.4% din media veniturilor pe 2009-2019 – o valoare 
foarte mică. 
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Figura 10. Structura principalelor cheltuieli curente ale orașului Simeria în perioada 2009-2019 

 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

Într-o selecție de orașe similare, Simeria are o pondere similară a costurilor alocate pentru 
cheltuielile de personal. 

Figura 11. Media cheltuielilor de personal la nivelul orașelor comparative în perioada 2009-2019 
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  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

În ceea ce privește cheltuielile cu bunuri și servicii, Simeria se înscrie într-o medie 
înregistrată la nivelul unor orașe similare.  

Figura 12. Media cheltuielilor cu bunuri și servicii la nivelul orașelor comparative în perioada 2009-
2019 

 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

Când vine vorba de absorbția de fonduri europene, Simeria are o performanță suprinzător 
de slabă. Dacă orașe precum Sângeorz-Băi, Flămânzi sau Sânnicolau Mare aveau ponderi de 16,4%, 
12,1% și respectiv 7,2% ale cheltuielilor cu proiecte europene, Simeria a înregistrat o valoare de 
numai 0,4% în perioada 2009-2019. 

Figura 13. Media cheltuielilor pe proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile la 
nivelul orașelor comparative în perioada 2009-2019 
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  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

Simeria compenseză în ceea ce privește ponderea cheltuielilor de capital, cu o valoare 
respectabilă înregistrată în perioada 2009-2019, de aproximativ 18,5%. Dacă există însă capacitate 
pentru a pregăti proiecte de investiții, ar trebui îmbunătățită și capacitatea de a atrage fonduri 
europene. De asemenea, Sânnicolau Mare a reușit să aloce 31,45% din buget pentru investiți de 
capital în perioada 2009-2019, iar Bolintin-Vale a alocat 28,9% în aceiași perioadă. 

Figura 14. Media cheltuielilor de capital la nivelul orașelor comparative în perioada 2009-2019 

 

  Sursa: Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

FONDURI ATRASE 

În cadrul Politicii Urbane s-au făcut estimări privind un buget prudent pentru investiții de 
capital pentru Perioada de Implementare 2021-2030 pentru toate zonele urbane din România. 
Figura de mai jos arată bugetul estimativ pentru investiții de capital pentru Orașul Simeria și pentru 
celelalte localități din zona urbană funcțională. Astfel, s-a estimat că pentru perioada 2021-2030, 
Simeria ar trebui să aloce aproximativ 11,6 milioane Euro pentru investiții de capital, iar localitățile 
ce sunt parte a zonei metropolitane ar putea aloca aproximativ 4,2 milioane Euro. În mod evident, 
asumarea de cheltuieli peste această sumă este posibilă, mai ales dacă se atrag fonduri europene, 
dar este important să fie avute în vedere cheltuielile de operare și mentenanță. De exemplu, un parc 
nou va trebui îngrijit periodic, în timp ce o parcare poate aduce venituri primăriei. Pentru astfel de 
investiții intervin și considerații sociale și de mediu (un parc are beneficii mai mari pentru cetățeni 
decât o parcare), dar aceste considerații trebuie folosite în pregătirea unei liste prioritare de 
investiții pentru 2021-2030, în limita bugetului estimat de investiții de capital. Mai exact, Primăria 
Orașului Simeria ar trebui să pregătească o listă de proiecte prioritare cu o valoare aproximativă de 
11,6 milioane Euro, iar pentru orice proiect adăugat peste această sumă trebuie avute în vedere 
sursa de finanțare (cu o preferință pentru proiecte finanțate din fonduri europene) și costurile de 
operare și mentenanță (cu o preferință pentru proiecte generatoare de venituri sau cu costuri de 
operare și mentenanță reduse). 
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Figura 15. Comparația bugetelor de investiții de capital pentru Zona Urbană Funcțională Simeriaîn 
perioada 2021-2030 

 

În mod interesant, și contrar dinamicii înregistrate în alte zone urbane funcționale, Orașul 
Simeria are un potențial relativ de a genera investiții de capital mai scăzut decât cel al localităților 
din zona urbană funcțională. 

Figura 16. Comparația bugetelor de investiții de capital per capita în perioada 2021-2030 

 

Simeria are un potențial investițional mai scăzut și atunci când facem comparație cu o 
selecție de orașe similare. Ghimbav, de exemplu, are un potențial investițional de aproximativ 6 ori 
mai mare, în timp ce Sânnicolau Mare are un potențial investițional dublu. Acestea sunt și orașe cu o 
bază economică foarte solidă. 
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Figura 17. Comparația bugetelor de investiții de capital per capita la nivelul orașelor comparative 
în perioada 2021-2030 
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RESURSE UMANE ȘI MATERIALE 

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Simeria9, primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi aparatul de specialitate al 
primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria oraşului, 
care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele 
curente ale colectivităţii locale. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului este 
organizat pe direcţii, servicii, birouri şi compartimente, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu 
respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare disponibile. 

Primarul 

Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa consiliului local de buna 
funcţionare a acesteia. Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele 
fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Pentru punerea în aplicare a activităţilor 
date în competenţa sa prin actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe 
care îl conduce, aparat structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu funcţionari publici şi 
personal contractual. 

Conform prevederilor art.63 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul îndeplineşte următoarele categorii 
principale de atribuţii: 

 atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

 atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 

 atribuţii referitoare la bugetul local; 

 atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 

 alte atribuţii stabilite prin lege. 

  În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce-i 
revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la 
luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează 
şi ca reprezentant al statului în oraşul în care a fost ales. 

Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi viceprimarului, 
secretarului general al oraşului sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu 
competenţe în acest domeniu, potrivit legii. 

Compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și subordonate 
direct acestuia sunt: 

 Administratorul Public 

 Direcţia Economică 

 Direcţia Tehnica 

 Compartimentul Resurse Umane 

 Compartimentul Audit Intern 

 Cabinetul Primarului 

 Serviciul Politia Locala 

 Compartimentul Protecţie civila 

 Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu 

Viceprimar 

Viceprimarul, alături de primar, de secretarul general al oraşului și de aparatul de 
specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită 

                                                           
9
Primăria Simeria. ROF. Link. 

http://www.primariasimeria.ro/Primarie/Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare.aspx#C0
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primăria oraşului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, 
soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Viceprimarul subordonează Direcția Tehnică.  

Administratorul public 

În organigrama aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria aprobată prin 
Hotărârea nr.72/2013 este prevăzută funcţia de administrator public, funcţie contractuală pe 
perioadă nedeterminată. Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de către 
primar, prin dispoziţie, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice aprobate prin H.C.L. 
adoptată de către Consiliul local al oraşului Simeria. 

Administratorul public are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice: 

 urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către consiliul local şi a dispoziţiilor 
emise de către primar; 

 asigură îmbunătăţirea comunicării şi cooperării între compartimente; 

 asigură gestionarea corespondenţei; 

 asigură relaţia cu consiliul local şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale; 

 în perioada concediului legal de odihnă al primarului sau în absenţa acestuia din cadrul 
instituţiei, îndeplineşteatribuţiile de ordonator principal de credite; 

 întocmeşteşiurmăreşte diagrama circulaţiei documentelor în cadrul instituţiei; 

Alte atribuţii: 

 asigură încheierea contractelor cu furnizorii de energie electrică şi termică, apă, canal, gaze 
naturale, salubritate şi diverse alte servicii şi materiale; 

 ia măsuri pentru derularea corespunzătoare a contractelor prevăzute la lit.„a", în colaborare 
cu Direcţia tehnică - Serviciul de Gospodărie Comunală, Păşuni; 

 preia corespondenţa de la primar, iar în lipsa acestuia, de la viceprimar, în vederea 
gestionării acesteia, după care, o comunică funcţionarului cu atribuţii de registratură 
generală; 

 semnează toate actele şi documentele, cu excepţia celor care, conform legislaţiei în vigoare, 
trebuie semnate în mod obligatoriu de primar, sau, în absenţa acestuia, de viceprimar. 

Secretarul general al Primăriei Simeria 

  Secretarul general al orașului are în subordine: 

 Compartiment Administraţie Publică Locală, Autoritate tutelară,Juridic, 

 Compartiment Comunicare, Relaţii cu Publicul,Registratură, Informare Cetațeni, Arhivă 

 Compartiment Registrul Agricol 

Bugetul local 

Detalii despre bugetul local sunt oferite în subcapitolul “Bugete locale (execuție bugetară, 
bugete operaționale, fonduri atrase)”. Informații despre execuția bugetară a Primăriei sunt 
disponibile și pe pagina web a instituției cu date recente din 202010.  

Fonduri europene 

Următoarele proiecte au fost implementate prin atragerea de fonduri europene, conform 
Primăriei Simeria: 

 Proiectul ,,Investiţii pentru viitorul dumneavoastră! - Implementarea unei soluţii de e-
guvernare la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor 

                                                           
10
Primăria Simeria. Execuția bugetară. Link. 

http://www.primariasimeria.ro/InteresPublicLg544/Buget.aspxa
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publice – zona 4”. Acesta a fost co-finanțat prin Programul Operational Sectorial ,,Creşterea 
Competitivităţii Economice”, Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea totală a 
proiectului a fost de 6.724.166,60 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 
6.589.683,26 lei. Proiectul a fost implementat în perioada 2013-2014 în localităţile: Simeria, 
Uricani, Băcia, Bătrâna, Bulzeştii de Sus, Cârjiţi, Ribiţa, Romos, Gurasada, Balşa, Orăştioara 
de Sus, Dobra. 
 

 Proiecte pentru crearea unui „Parc de afaceri Simeria”. Proiectul a fost implementat de 
Consiliul Judeţean Hunedoara în parteneriat cu Oraşul Simeria și co-finanțat prin Programul 
Operaţional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local în 
perioada 2014-2017. Valoarea proiectului a fost de de 22.954.570,72 lei.  

Un alt proiect este publicat pe pagina Primăriei Simeria ca fiind în curs de evaluare 
(noiembrie 2020), dar menționăm ca această pagină trebuie actualizată pentru a reda acuratețea 
activității Primăriei Simeria.  

Titlul proiectelui este „Crearea şi dotarea centrului naţional de informare şi promovare 
turistică situat în oraşul Simeria”, iar sursa de finanțare accesată constă în Programul Operaţional 
Regional, Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.  

 

 

 

SERVICII PUBLICE DIGITALE ȘI RELAȚIA CU CETAȚENII 

Sursă: DESI 

În data de 11 iunie 2020, Comisia Europeană a publicat Indicele economiei și societății 
digitale (DESI) pentru 2020, care monitorizează performanța digitală din Europa și urmărește 
progresele înregistrate de țările UE în ceea ce privește competitivitatea digitală. În cadrul raportului, 
România se situează pe locul 26 din cele 28 de state membre ale UE. Raportul a fost realizat în 2019, 
când UK încă făcea parte din blocul comunitar, așadar, este inclusă în cadrul raportului, alături de 
celelalte state membre europene (EU27). 

 

 

 

Figura 18. DESI 2020 
Figura 23. DESI 2020 
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Puncte cheie extrase din indicele DESI 202011:  

● 49% dintre locuințele din România sunt abonate la servicii de bandă largă de foarte mare 
viteză. Astfel, România se situează pe locul 5 în UE, din perspectiva indicatorului de 
Conectivitate. Acest lucru se datorează utilizării ridicate a benzii largi de foarte mare viteză și 
disponibilității ample a rețelelor de foarte mare capacitate fixe, în special în zonele urbane.                                                                                                       

● O cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul.  
● Mai puțin de o treime dintre români au competențe digitale cel puțin de bază.  
● 5,6% dintre absolvenții din România sunt absolvenți TIC, media europeană este de 3,6%.   
● În ceea ce privește serviciile publice digitale și utilizarea serviciilor de internet, performanța 

României este cea mai scăzută în rândul statelor membre ale UE.  
● 82% dintre utilizatorii de internet din România (media EU: 67%) utilizează serviciile de e-

guvernare, România ocupând locul 8 din 28 la această categorie. Însă, nivelul atins de 
interacțiune online între autoritățile publice și populație cuprinde doar depunerea 
formularelor online.  

● Formularele precompletate și serviciile publice realizate integral online poziționează 
România pe locul 28, ceea ce denotă o problemă referitoare la calitatea și capacitatea de 
utilizare a serviciilor oferite.  

● Nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire a serviciilor publice digitale pentru întreprinderi, 

R
o
m
â
ni
a 
si
tu
â
n
d
u-
se 
p
e 
ul
timul loc și în această privință. 
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  Sursă Comisia Europeană: https://ec.europa.eu/romania/news/20200611_raport_rezilienta_digitala_ro 

Figura 19. . Clasamentul pentru 2018 - 2020 DESI 
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Sursă: DESI 

Indicele DESI 2020 a concluzionat că principalele provocări în procesul de furnizare a 
serviciilor publice digitale în România sunt: „(i) lipsa de coordonare dintre instituțiile publice în ceea 
ce privește instituirea unor astfel de servicii; (ii) migrarea specialiștilor în TI din sectorul public 
înspre sectorul privat sau în alte țări; și (iii) lipsa generală de competențe digitale . 

 

Figura 20. Performanțele Românie 

 

Sursă: DESI 

Recomandarea Comisiei Europene, cu privire la îmbunătățirea interacțiunii dintre 
întreprinderi și autoritățile publice, a fost necesitatea implementării unei soluții de e-guvernare 
corecte și bine dezvoltată care să ofere servicii mai rapide și la costuri mai reduse.  Totodată, o altă 
sugestie pentru ca România să facă un prim pas către o administrație publică digitală mai bună este 
adoptarea Legii privind interoperabilitatea și punerea sa în aplicare de către toate organismele 
publice implicate.  

În concluzie, indicatorii analizați în cadrul indicelui DESI2020 poziționează România în 
scenariul eGov neexploatat, ceea ce înseamnă, potrivit raportului, că este o țară care încă se află 
într-un proces de digitalizare, dar cu cetățeni care folosesc serviciile de e-guvernare.  Problema cea 
mai mare se observă în cadrul digitalizării de tip back-office și front-office, unde are cel mai scăzut 
nivel (43%), cu toate acestea, serviciile de e-guvernare oferite ating o valoare peste medie. Deși, 
nivelurile de performanță au crescut, urmând tendințele europene, mediul din România pare că ar 
putea reduce forța acțiunilor de e-guvernare. Raportul argumentează că examinarea indicatorilor 
relativi, deschiderea datelor și informațiilor și desfășurarea benzii largi și calitatea acesteia sunt 
aproape în concordanță cu media europeană, dar toate celelalte caracteristici (competențe digitale , 
Utilizarea TIC, Calitatea digitală în sectorul privat) ating niveluri reduse.  Mai mult decât atât, datele 
sugerează că utilizatorii din România ar trebui să își îmbunătățească atât abilitățile digitale, cât și 
creșterea utilizării regulate a internetului. 

Se observă o creștere a interesului cu privire la guvernarea electronică, atât la nivel central, 
cât și local. Nivelul tot mai crescut de interes influențează dezvoltarea cadrului instituțional și non-
instituțional de dialog social și consultare publică, precum și infrastructura serviciilor publice pentru 
cetățeni. Ca urmare, au fost demarate diferite inițiative și proiecte punctuale, cu scopul de a 
implementa uniform și la standarde înalte e-guvernarea în toate localitățile din țară. 

În ceea ce privește măsurile centrale, în 2015, România a adoptat Strategia națională privind 
Agenda Digitală pentru România 2020, în care sunt definite patru domenii de acțiune, iar recent au 
fost adoptate două hotărâri ale guvernului care au impactat sectorul comunicațiilor electronice și 
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digitalizarea: Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 din 28 ianuarie 2020, care prevede organizarea și 
funcționarea unui nou organism, Autoritatea pentru Digitalizarea României și Hotărârea Guvernului 
nr. 90/2020 din 28 ianuarie 2020, care desființează  Ministerul Transporturilor și Ministerul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale și creează  o nouă entitate, Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor. 

Pentru creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local,  
Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar, și Ministerul Afacerilor Interne, în 
calitate de partener,au implementat proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – 
standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare națională12. 

Sursă: Secretariatul General 

Îmbunătățirea practicilor decizionale 
în Consiliul Local (Ghidul publicat de 
MCPDS)

13
 

Consultarea proactivă a societății 
civile pe temele de interes ale 
acestora înainte de dezbaterile din 
Consiliul Local.  

Organizarea unor întâlniri periodice 
între consilieri și cetățeni.  

 

 
Implementarea unui sistem digital 
care să adune în timp real feedback 
din partea cetățenilor privind calitatea 
serviciilor.  

Crearea unui sistem prin care să fie 
preluate sugestiile/votul cetățenilor 
legat de teme prioritare pentru 
oraș/municipiu 

Realizarea unei aplicații de tip City 
Report, prin care cetățenii pot să 
anunțe în timp real probleme legate 
de servicii și utilități publice. 

Organizarea de maratoane de 
Informatizarea administrației publice Comunicarea anuală, împreună cu 

                                                           
12

 Secretariatul General: https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-

standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/ 
13

 Sursă http://dialogsocial.gov.ro/wp-content/uploads/2016/07/Ghid-52-final_cu-link-uri.pdf 

 

Figura 24. Model de structurare a informațiilor publicate din oficiu pe pagina  eb a unei 
instituții publice 



30 

programare, unde datele deschise 
publicate să fie reutilizate în aplicații 
utile pentru cetățeni.  
 

locale și oferirea de servicii 
electronice cetățenilor (inclusiv 
înrolarea în programe naționale de 
acest tip).  

bugetul localității, a unui forme 
narative ușor de înțeles  a bugetului 
public - Un buget al cetățenilor.  

Organizarea a minimum 1 dezbatere 
publică, în care este prezentat draftul 
de buget, împreună cu Bugetul 
Cetățenilor.  

 
Implementarea conceptului de 
Bugetare Participativă.  

Redactarea de rapoarte ușor de 
înțeles de către cetățeni și 
prezentarea acestora în cadrul unor 
întâlniri publice.  

În 2020, Guvernul României a creat Autoritatea de Digitalizare a României (ADR), cu scopul 
de a realiza obiectivele din sfera transformării digitale a societății românești. Ca urmare, ADR 
încurajează instituțiile publice, dar și pe cele din mediul privat, să asigurare servicii rapide, sigure și 
eficiente, prin intermediul tehnologiilor.   

Platformele dezvoltate până acum de către ADR:  

● Ghișeul.ro: achitarea taxelor locale și amenzilor online, înregistrarea documentelor adresate 
instituțiilor publice, care nu au un sistem propriu de registratură online.  

● Sistemul Informatic de Atribuire Electronică în Transporturi: alocarea electronică a 
autorizațiilor pentru transportul internațional de marfă și atribuirii electronice a curselor și 
traseelor pentru transport intern de persoane.  

● Sistemul Electronic Național: depunerea online a„Declarației privind obligațiile de plată a 
contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”  

● Punctul de Contact Unic electronic:  trimiterea declarațiilor, notificările sau cererile 
necesare pentru obținerea autorizării, inclusiv cererile de înscriere într-un registru și orice 
cereri de autorizare necesare pentru exercitarea activităților de servicii către administrația 
publică centrală și alte autorități competente. 

O parte dintre proiectele în curs de dezvoltare 

● Cloud-ul guvernamental; 
● Constituirea Registrului Electronic Național de Identități Electronice; 
● Digitalizarea procesului de adopție a unui copil;  
● Informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea efectivă 

a documentelor de stare civilă; 
● Dezvoltarea unei platforme naționale centralizate pentru colectarea, stocarea și distribuirea 

informațiilor referitoare la persoanele cu dizabilități (adulți și copii) către părțile interesate. 

 

 

 

Figura 21. Indexul de 
evaluare a e-gurvernări 

 

 

Analiza guvernării electronice în Simeria 
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Sursă: FSPAC 

În ceea ce privește guvernarea electronică în Simeria, scorul primit în cadrul indexului de 
evaluare a guvernării electronice în orașele și municipiile din România - Front Office, realizat de 
către cercetătorii din cadrul Universității Babeș Bolyai, este 25,94 puncte din 10014. Indexul are 47 
de indicatori, împărțiți în cinci categorii, fiecare cu o anumită pondere în nota finală: Ergonomie 
(15%), Conținut (25%), Servicii online (25%), Participarea și implicarea cetățenilor (20%), Securitatea 
și protecția datelor personale (15%). 

Transparență și eficiență în guvernare prin digitalizarea serviciilor publice și implicarea 
cetățenilor   

Instrumentul digital principal care susține o guvernare deschisă, transparentă și participativă 
este pagina de internet, care reprezintă atât modalitatea de a comunica direct cu cetățenii, cât și de 
a stabili un dialog între administrația publică și celelalte părți interesate. Pe lângă acest instrument  
sunt necesare dezvoltarea serviciilor publice complet digitale, mecanisme de evaluare a acestora și a 
deciziilor luate de către autorități, precum și modalități digitale de implicare a societății civile în 
dezvoltarea orașului.  Mai mult decât atât, serviciile publice digitale trebuie să fie integrate, rapide, 
sigure și transparente pentru cetățeni și întreprinderi, deoarece reduc considerabil timpul pentru 
gestionarea unui serviciu public și eficientizează procesul, având costuri reduse.  

Conținutul site-ului (25%)   

Punctajul obținut de site-ul primăriei Simeria în cadrul acestei categorii, în funcție de 
indicatorii prezenți în tabel 9, este de 31, 03 din 100 de puncte posibile.  

Pentru eficientizarea serviciilor publice este necesară dezvoltarea instrumentelor care 
permit completarea formularelor online și îmbunătățirea formularelor descărcabile. De asemenea, 
pentru a crește nivelul de încredere al cetățenilor în ceea ce privește administrația locală  este 
necesară completarea tuturor datelor referitoare la consilierii  locali și a personalului fiecărui 
departament.    

Tabel 9. - Indexul de evaluare a e-gurvernării 

✔ 
● Site în mai multe limbi. 
● Oferă informații despre localizare și orar 

de lucru cu publicul.  
● Declarații de avere din 2020 există pe site.  
● Minutele sau PV ale întâlnirilor de consiliu 

local sunt publicate pe site. 
● Există informații despre buget. 
● Există organigrama. 
● Strategia și planul de dezvoltare a orașului 

pot fi accesate pe site. 

X 
● Secțiunea autorizații de construcție nu există, 

așadar, nu pot fi consultate listele online.   
● Strategie sau capitol legat de digitalizare (e-

gov, smartcity) lipsește. Este necesară 
includerea acestora. 

● Site-ul nu este în mai multe limbi  
● Există formulare descărcabile, dar acest 

instrument trebuie îmbunătățit deoarece a 
primit 2 puncte din 4.   

● Nu conține informații de contact pentru 
principalele departamente. 

● Nu comunică informații despre personal și 
șefii departamentelor, un minim necesar ar fi 
detalii despre cine conduce departamentele. 

● Nu oferă posibilitatea de a accesa formulare 
online. 

● Nu au fost dezvoltate seturi de date deschise.  
● Nu există informații despre achizițiile publice.  

                                                           
14
Facultatea de ȘtiințePolitice, Administrative șialeComunicării: 

https://fspac.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evaluarea-guvernarii-electronice-orasele-din-romania  
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● Informații despre consilierii locali (cine sunt, 
cv, informații de contact, activitate) - sunt 
prezente  doar numele acestora, lipsesc CV 
urile, informații de contact și activitatea 
fiecăruia.   

● Proiectele de hotărâri de consiliul local nu 
sunt prezente pe site.  

 

Sursă: FSPAC 

 

Ergonomie (15 %) 

Designul paginii a primit 2 puncte din 4 ceea ce sugerează că experiența utilizatorilor trebuie  
îmbunătățită, pentru o interacțiune a  oamenilor cu pagina de internet mai eficientă.  Per total, site-
ul nu respectă regulile de ergonometrie, iar indicatorii din această categorie (Tabel 10)  au adunat un 
scor de 43, 48 din 100 de puncte.  La nivel de grafică, aspectele ce țin de design, font și culori trebuie 
îmbunătățite, iar site-ul ar trebuisă aibă un buton de căutare funcțional și un sitemap.  

Tabel 10. Indexul de evaluare a e-gurvernării 

✔ 

● Designul paginii poate fi îmbunătățit, acesta 
este analizat în funcție de cât de ușor este 
să parcurgi informațiile și dacă este 
userfriendly. 

● Pagina are actualizări recente și vizibile. 

● Există o categorie în meniu dedicate 
serviciilor publice, ceea ce înseamnă că 
utilizatorii pot accesa serviciile online dintr-
un buton separat pe prima pagină. 

 

X 

● Schema de navigare nu respectă regulile de 
ergonometrie.  

● Fonturile și culorile nu sunt corect utilizate.   

● Butonul de căutare nu funcționează. 

● Nu există un sitemap.  

 

Sursă: FSPAC 

Securitate și protecția datelor personale (15 %)                                     

Dintr-un total de 100 de puncte, la această categorie site-ul Primăriei a obținut 10 puncte. 
Primăria Simeria a obținut un scor mic, deoarece site-ul nu este securizat și nu are certificare validă, 
nu afișează mesajul de avertizare cu privire la folosirea cookie-urilor și nu oferă posibilitatea de a 
avea un cont în cadrul site-ului ca rezident al orașului.  Cu toate acestea, există o politică pentru 
folosirea datelor personale, care este  vizibilă pe prima pagină.  

Tabel 11. Indexul de evaluare a e-gurvernării 

✔ 

● Site-ul are o politică pentru folosirea 
datelor personale. 

 

X 

● Site-ul nu este securizat și nu are certificat 
valid (https). 

● Nu există mesajul de avertizare cu privire la 
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 folosirea cookie-urilor. 

● Nu există posibilitatea de logare pentru 
cetățeni. 

Sursă: FSPAC 

Servicii online (25%)      

Administrația locală face trimitere către ghișeul.ro, platforma națională prin intermediul 
căreia sunt realizate mai multe tipuri de servicii online (ex. plata taxelor și impozitelor sau plata 
amenzilor). Un alt serviciu digital este posibilitatea de a verifica online autorizațiile de construcție, iar 
pentru certificatele de urbanism oferă informații despre cum pot fi obținut. Totodată, se pot depune 
online cereri pentru informații de interes public, face programări pentru diferite servicii offline și 
urmări documentele depuse prin registratura online.  Pe baza acestor indicatori, scorul obținut la 
această secțiune este 35,29.  

Tabel 12. - Indexul de evaluare a e-gurvernării 

✔ 

● Se pot face programări pentru diverse 
servicii.  

● Site-ul deține o registratură online. Astfel, 
cetățenii pot urmări online traseul 
documentelor depuse.    

● Informații de interes public (legea 
544/2001) online -  se pot depune online 
cereri pentru informații de interes public  

● Autorizații de construcție – există o 
secțiune, dar ultimele informații sunt din 
2018.  

● Se pot face sesizări sau propuneri pe site.  

X 

● Nu există serviciile online de plata taxelor și 
impozitelor, cu toate acestea face trimitere 
către ghiseul.ro, platforma dezvoltată de 
ADR.  

● Nu există un certificat de urbanism online, 
există o secțiune care oferă informații 
despre actele necesare eliberării unui astfel 
de certificat.  

● Nu oferă alte servicii online.  

● Plata amenzilor nu se realizează online.  

● Nu există aplicații mobile.  

Sursă: FSPAC 

Participarea și implicarea cetățenilor (20%)       

În ceea ce privește participarea și implicarea cetățenilor, cercetătorii de la Facultatea de 
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării au oferit 6,67 de puncte din 100. Administrația nu a 
primit punctajul maxim, deoarece cetățenii nu pot publica comentarii la proiectele de hotârâri ale 
Consiliului local și nu pot adăuga comentarii sau trimite mesaje cătrePrimărie prin intermediul 
paginii web, lipsește newsletter-ul local sau un chat pe site, administrația locală nu deține alte 
conturi active pe social media, nu a implementat bugetarea participativă și nu a publicat sondaje sau 
înregistrări audio sau video. Cu toate acestea, administrația locală oferă audiențe online sau 
posibilitatea programării audiențelor online. 



34 

Tabel 13. - Indexul de evaluare a e-gurvernării 

✔ 
● Administrația locală oferă audiențe online 

sau programarea audiențelor online. 

 

 

X 
● Cetățenii nu pot publica comentarii la 

proiectele de hotărâri ale Consiliului Local. 
● Cetățenii nu pot adăuga comentarii sau 

trimite mesaje cătreprimărie prin 
intermediul paginii web. 

● Primăria nu deține un newsletter local, prin 
intermediul căruia să comunice cu 
locuitorii. 

● Nu există un chat pe site, prin care cetățenii 
să adreseze probleme punctuale. 

● Primăria nu deține și alte conturi active pe 
rețele sociale, de exemplu pagina de 
Facebook. 

● Primăria nu a implementat programul de 
bugetare participativă. 

● Nu există sondaje și chestionare pe site, 
precum nici înregistrări audio sau video. 

Sursă: FSPAC 

 

E-servicii disponibile pentru cetățeni  

Pe lângă secțiunile standard de informare cu privire la legislație, program de funcționare, 
posibilitatea de a se programa și urmări cereri depuse la primărie, administrația locală, prin pagina 
web, face trimitere către ghiseul.ro, unde  cetățenii au acces la serviciile oferite de această 
platformă.  

Proiect pentru îmbunătățirea serviciilor online. 

Administrația locală urmărește să demareze următoarele proiecte:  

● Ĭmbunătăţirea serviciilor şi diversificarea gamei de servicii oferite  

● Transparenţăinstituţională pentru cetăţeni(creșterea gradului de disponibilitate a datelor 
publice deschise, preluarea documentelor şi datelor în format electronic de la cetăţenişi 
mediu de afaceri pentru soluţionarea online a acestor, crearea unor baze de date la nivelul 
tuturor departamentelor și realizarea unui sistem informatic integrat prin corelarea bazelor 
de date, publicarea modelelor de formulare online pe site și a documentelor justificative în 
format online, preluarea formularelor online și a documentelor justificative în cadrul unui 
ghișeu unic, în care funcționariiprimăriei pot soluționa online cererile cetățenilor) 

● Creştereaeficienţeioperaţionale în cadrul administraţiei publice locale (corelarea bazelor 
de date la nivelul Primărieiorașului Simeria, prin implementarea unui sistem informatic 
integrat) 

● Asigurarea participării active a cetăţenilor în procesul decizional (dezvoltarea unui forum 
local, creșterea accesului la informație) 

Încrederea cetățenilor în site-ul primăriei și proporția populației care utilizează internetul  

Încrederea cetățenilor în pagina web a primăriei a fost aceeași din 2013 până în 2017.  Ceea 
ce indică nevoia dea crește nivelul educației cu privire la utilizarea site-ului și îmbunătățirea calității  
paginii web și a serviciilor oferite prin intermediul său. La momentul de față, pagina web acordă o 
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importanță scăzută serviciilor online complet digitalizate oferite cetățenilor sau firmelor, fiind 
gândităîn mod preponderent pentru oferirea de informații.  

Figura 22. Gradul de încredere al paginii  eb 

 

Sursă:Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 

 

Peste 40% dintre persoanele care locuiesc în Simeria utilizează internetul. Așadar, 
administrația locală trebuie să demareze atât campanii de educare care să ducă la creșterea acestui 
procent, cât și acțiuni pentru a oferi acces la internet tuturor cetățenilor prin dezvoltarea 
infrastructurii.  

 

Figura 23. Proporția populației care utilizează internetul 

 

 

Sursă:Politica Urbană a României. Prelucrare Indicatori Urbani: https://citadini.ro/baza-de-date-
urbane/ 
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Satisfacția cetățenilor din Simeria cu privire la eficiența serviciilor administrative din orașul lor 

 

Răspunsurile la întrebarea ”În ce măsură sunteți mulțumit de activitatea administrației 
publice locale în domeniul urbanismului comparație”, din sondajul Barometrul Urban, realizat în 
cadrul Politicii Urbane, au reflectat că 51% dintre cetățenii care locuiesc în Simeria sunt satisfăcuți de 
calitatea locuirii. Rezultatul poziționează orașul în linie cu media națională  (51%). 

Figura 24. În ce măsură sunteți mulțumit de activitatea administrației publice locale in domeniul 
urbanismului-comparație 
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Sursă:Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

Sursă: Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 
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Satisfacția cetățenilor cu privire la eficiența serviciilor administrative din orașul lor 

Eficiența serviciilor administrative din orașele din România, din perspectiva cetățenilor, a 
fost analizată prin întrebarea ”În ce măsură sunteți de acord cu următoarea afirmație:serviciile 
administrative ale orașului (meu) ajută în mod eficient oamenii”, în cadrul sondajului Barometru 
Urban.   

Astfel, potrivit barometrului, 52% din populația urbană declară că este de acord cu afirmația 
„în general, te poți baza pe administrația publică din orașul meu”. La acest capitol, Simeria  (68%) se 
poziționează peste media națională. 

Figura 25. În ce măsură sunteți de acord cu următoarea afirmație: „serviciile administrative ale 
orașului (meu) ajută în mod eficient oamenii” 
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Informarea și implicarea cetățenilor în deciziile administrative 

Sondajul Barometrul Urban a întrebat cetățenii dacă au fost informați cu privire la 
prevederile Planului Urbanistic General (PUG) și Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), dacă au fost 
implicați / consultați în elaborarea PUG și SDL și dacă au cunoștințe privind proiectele de dezvoltare 
urbană ce vor fi implementate de administrația publică locală.  

6% dintre persoanele care locuiesc în Simeria cunosc PUG-ul și SDL, 0% au fost consultate în 
elaborarea acestora și 8% cunosc proiectele Primăriei.    

3% din persoanele intervievate la nivel național au declarat că au fost implicate/ consultate 
în elaborarea PUG și SDL, ceea ce poziționează Simeria ca unul dintre orașele care au înregistrat 
ponderi ale implicăriicetățenești sub media națională. 

La nivel național, sondajul a concluzionat că informarea și implicarea cetățenilorîn deciziile 
administrative se reflectă asupra încrederiiînadministrația publică locală: 

●  8% încredereînadministrațieîn cazul celor care cunosc PUG și SDL; 

●   11% încredereînadministrațieîn cazul celor care cunosc proiectele de dezvoltare ce vor 
fi implementate; 

●  13% încredereînadministrațieîn cazul celor care au fost implicațiîn realizarea PUG si SDL. 

Așadar, pentru a crește încrederea și mulțumirea  în rândul cetățenilor față de serviciile 
oferite de administrația publică locală din Simeria este necesară o mai mare implicare și informare a 
cetățenilor în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea Planului Urbanistic General și a 
Strategiei de Dezvoltarea Locale, precum și a proiectelor ce urmează a fi implementate.  
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Figura 26. Informarea și implicarea cetățenilor în deciziile administrative 

 

 

Sursă:Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 
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Respondenții din cadrul studiului Barometrul Urban au declarat că există mecanisme de 
implicare cetățenească permanentă și de colaborare cu cetățenii în luarea deciziilor administrative la 
nivelul administrației locale în Simeria, dar nu au oferit niciun exemplu. Totodată, indexul de 
evaluare a guvernării electronice înorașeleși municipiile din România - Front Office, realizat de către 
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, nu a oferit un punctaj maxim 
autorităților la acest aspect. 

Media aprecierii indicatorilor de performanță administrativă               

Sondajul de opinie realizat în cadrul Politicii Urbane a României prezintă următoarele valori 
pentru  media aprecierii indicatorilor de performanță administrativă în Simeria: felul în care sunt 
cheltuiți banii publici (4,58), ritmul de dezvoltare al orașului (4,92); cuantumul taxelor locale (5,31) și 
relația cetățenilor cu autoritățile locale (5,43). Punctajele obținute sunt dintr-un total de 10 puncte 
posibile.  

La nivel național, media celor patru indicatori de performanță administrativă este de 5,4. 
Analizați împreună, acești indicatori explică aproximativ 65% din dinamica încrederii în administrația 
locală. Totodată, relația cetățenilor cu autoritățile locale a obținut punctajul mediu cel mai ridicat, 
5,71 puncte din 10, iar felul în care sunt cheltuiți banii publici a înregistrat punctajul cel mai scăzut: 
5,19 puncte. Ca atare, 1 dintre cei 4 indicatori în Simeria sunt peste media națională, relația 
cetățenilor cu autoritățile locale.  
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media aprecierii cuantumului taxelor locale
media aprecierii relatiei cu cetățenii 

Sursă: Politica Urbană a României, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

Figura 27. Media aprecierii indicatorilor de performanță administrativă 
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Studiu de caz Primăria Sector 3 

Servicii Digitale oferite de Primăria Sector 3:  
Prin proiectul Primăria Non-Stop

15
, locuitorii sectorului 3 pot beneficia de următoarele servicii publice 

online: 
● Plata taxelor și impozitelor locale online. 
● Depunerea de cereri și documentație online pentru solicitarea unui loc de parcare; 
● Obținerea de Certificate de Urbanism online; 
● Depunerea de sesizări online și urmărirea lor; 
● Aplicația „I love S3” permite vizualizarea hărții sesizărilor primite de la cetățeni, precum și statusul 

lor de rezolvare; 
● Programarea online pentru căsătorii, transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă; 
● Eliberarea online de autorizații, acorduri și avize de funcționare comercială, prin intermediul 

platformei    http://edirect.e-guvernare.ro.
16

; 
● Eliberarea online a certificatelor de atestare fiscală; 
●  Înscrierea exclusiv online în creșele din Sectorul 3; 
● O secțiune care permite cetățenilor o evaluare a activității instituției. 

● Asociațiilor de proprietari pot transmite online documentele asociației.
17

 
● Indexul de evaluare a serviciilor online, realizat de către Facultatea de Științe Politice, 

Administrative și ale Comunicării, plasează Primăria Sectorului 3 pe locul 8, în ceea ce 
privește e-guvernarea în România, cu un scor de 79,92 din 100.   

Studiu de caz Oradea 

Servicii digitale la nivelul instituțiilor publice locale și operatorilor de servicii publice locale, structura 
infrastrcturii IT conține)

18
: 

● La nivelul Primăriei Oradea:  
○ Impotax - impozite și taxe locale 
○ Aplicația City Report care permite sesizările să transmită diverse sesizări şi incidente către 

Primăria Oradea şi operatorii serviciilor publice locale  
○ Ecub - Contabilitate-buget 
○ Invest – investiții 
○ Cid – circuitul intern al documentelor 
○ Agroregis – registrul agricol 
○ Resum - resurse umane, salarizare 
○ Audiențe - gestiuneaaudiențelor 
○ Taxi - gestiune autorizații taxi 
○ Evidența dosarelor în instanță 
○ Arhivă Registratură 
○ Aplicații pentru dispozitive mobile  
○ SIGMA – sistem integrat de gestiune a datelor 
○ O aplicația GIS  
○ Indexul de evaluare a serviciilor online, realizat de către Facultatea de Științe Politice, 

                                                           
15
SursăPrimăriaSector 3  

https://www.primarie3.ro/index.php/presa/comunicat/servicii-publice-online-pentru-ceteni-oferite-de-
primria-sectorului-3 
16
Asociația Smart City: https://romaniansmartcity.ro/primaria-sector3-digitalizare-activitate/ 

17
SursăPrimăriaSector 3   

https://www.primarie3.ro/index.php/presa/comunicat/in-premiera-nationala-documentele-asociatiilor-de-
proprietari-pot-fi-transmise-online-la-primaria-sectorului-3 
18
Sursă Site PrimăriaOradea: 

http://www.oradea.ro/fisiere/module_fisiere/23644/caiet%20de%20sarcini%20strategie%20informatizare%2
0MO.pdf 

http://edirect.e-guvernare.ro/
https://romaniansmartcity.ro/primaria-sector3-digitalizare-activitate/
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Administrative și ale Comunicării, plasează Oradea ca fiind al 5-lea oraș din România în 
ceea ce privește e-guvernarea, cu un scor de 77,13 din 100.  

● Administrația Patrimoniului Imobiliar, Administrația Socială Comunitară, Centrul de Zi și 
Clubul Sportiv Municipal – au aplicații financiar-contabile. 

● Administrația Patrimoniului Imobiliar: activitatea topografilor (MapSys (hărți) și TopoSys 
(prelucrare măsurători), SIGMI - evaluare economică, elaborare și calcul deviz, ofertarea si 
urmărirea lucrărilor de construcții și instalații și un program de devize și management al 
proiectelor în construcții și instalații, activitatea de gestiune a parcărilor publice: aplicație 
de control - pentru controlorii care dau amenzi (cu licență pe telefon).  

● Oradea Transport Local dispune de un centru de date propriu, aplicația E-Ticketing, 
aplicație financiar-contabil, gestiune, salarizare, urmărire FAZ, urmărirealimentări, sistem 
supraveghere video. 

● Compania de Apă Oradea: 22 Servere și un Firewall Hardware - Fortinet 200D.  

Studiu de Caz Cluj-Napoca 

Servicii digitale puse la dispoziție de Primăria Cluj-Napoca 
19

 
● Platforma care permite plata impozitelor și taxelor locale online (impozite locale, taxe de 

concesiuni,taxe de închirieri). 
● Programarea online a căsătoriilor.                                                        
● Programarea online pentru depunerea cererilor de transcriere a certificatelor/ extraselor de stare 

civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă ale cetăţenilor care au dobândit/redobândit 
cetăţenia română. 

● Depunerea șiurmărirea online a peste 90 de formulare/cereri.   
● Plata online a amenzilor de circulațieși a celor acordate de poliția locală, plata altor taxe fără debit 

(taxa pentru eliberarea cărților de identitate, taxa de divorț, certificat urbanism, prelungire 
certificat urbanism sau autorizație de construcție, sit arheologic, intravilan/extravilan  etc.) și plata 
taxei de liberă trecere. 

● Plata online a amenzilor aflate în executare silită, serviciul fiind utilizat de mai multe firme. 
● Servicii online implementate prin proiectul european "Sistem informatic integrat pentru servicii 

online oferite în municipiul Cluj-Napoca”: Solicitare amplasare panouri publicitare și bannere; 
Solicitare organizare manifestații/evenimente publice, Serviciul gestiune autorizații pentru parcări, 
Sesizare mașini abandonate, Sesizare câini comunitari, Sesizare cerșetori, Sesizare rampe 
clandestine, Sesizare probleme cu taxe și impozite, Sesizare probleme cu spațiile verzi, Sesizare 
probleme cu Asistența Socială, Sesizare probleme cu străzi, alei, drumuri, poduri, Sesizare probleme 
cu semnalizarea rutieră.  

● Primăria Cluj-Napoca este înrolată și în portalul național ghișeul.ro, ceea ce permite cetățenilor să 
aibă acces și la e-serviciile puse la dispoziție de sistem.  

● Programarea online pentru discuții cu personalul administrației prin solicitarea unui ticket albastru.  
● Prezintă delimitarea și încadrarea teritoriului administrativ. 
● Indexul de evaluare a serviciilor online, realizat de către Facultatea de Științe Politice, 

Administrative și ale Comunicării, plasează Cluj-Napoca ca fiind primul oraș din România în ceea ce 
privește e-guvernarea, cu un scor de 92,58 din 100.  

Orașul Simeria se află într-un proces de dezvoltare a identității și serviciilor digitale la 
standarde europene. Scenariul în care se află se bazează pe o conectivitate care necesită 
îmbunătățiri (40% din populație are acces la internet), servicii digitale front și back office în curs de 
dezvoltare (la momentul actual site-ul oferă posibilitatea doar de a accesa informații, dar nu oferă 
servicii publice complet digitalizate), capital uman care necesită competențe digitale soft și hard și 
cetățeni insuficient alfabetizați digital. 

                                                           
19
Sursă  Site Primăria Cluj-Napoca: https://primariaclujnapoca.ro/taxe-si-impozite-locale/ 

 

https://primariaclujnapoca.ro/taxe-si-impozite-locale/
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La nivel național, serviciilor publice digitale pentru intreprinderi sunt aproape inexistente sau 
puțin dezvoltate. În privința acestui indicator, Simeria se aliniază la standardul național și nu a 
dezvoltat servicii dedicate sectorului privat. Un pas făcut în această direcție se poate observa în 
cadrul primăriei Sector 3 care eliberează online autorizații, acorduri și avize de funcționare 
comerciale, prin intermediul unei platforme dedicate sau Primăria municipiului Cluj-Napoca care a 
creat o platformă pentru mediul de business. Alte bune practici observate în cadrul Primăriei Sector 
3 sunt înscrierea exclusiv online în creșele din Sectorul 3 sau posibilitatea ca administratorii 
blocurilor să depună online documentele.  

În privința plăților online, Cluj-Napoca oferă serviciul plata online a amenzilor aflate în 
executare silită, acesta fiind utilizat de mai multe firme. Totodată, administrația din Cluj-Napoca a 
pus la dispoziția cetățenilor următoarele servicii, cu ajutorul fondurilor europene: solicitare 
amplasare panouri publicitare și bannere; solicitare organizare manifestații/evenimente publice, 
serviciul gestiune autorizații pentru parcări și un spațiu virtual interactiv dedicat sesizărilor (mașini 
abandonate, câini comunitari, cerșetori, rampe clandestine, probleme cu taxe și impozite, probleme 
cu spațiile verzi, probleme cu Asistența Socială, probleme cu străzi, alei, drumuri, poduri, probleme 
cu semnalizarea rutiera etc. ) De asemenea, Primăria Sectorului 3 a dezvoltat o aplicație specială care 
permite cetățenilor să vizualizeze harta sesizărilor și să urmărească stadiul acestora, iar Oradea o 
aplicație care permite comunicarea problemelor către primărie și operatorii serviciilor publice locale.  

Participarea și implicarea cetățenilor în Simeria prin intermediul e-guvernării a avut un scor 
scăzut în cadrul indexului ce evaluează digitalizarea în orașele din România, realizat de către 
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Lipsa unui scor maxim se datorează 
faptului că cetățenii nu pot publica comentarii la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local și nu pot 
adăuga comentarii sau trimite mesaje cătrePrimărie prin intermediul paginii web, Primăria nu deține 
un newsletter local, prin intermediul căruia să comunice cu locuitorii, nu există un chat pe site, prin 
care cetățenii să adreseze probleme punctuale, nu există și alte conturi active pe rețele sociale, de 
exemplu pagina de Facebook, nu a fost implementat programul de bugetare participativă, iar pe site  
nu au fost publicate sondaje,  chestionare  și înregistrări audio sau video. 

Scorul obținut la secțiunea servicii digitale, în cadrul indexului de evaluare a e-guvernării, 
realizat de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării,  este 35,29 din 100 de 
puncte. Așadar, este necesar dezvoltarea paginii web, digitalizarea serviciilor publice, înființarea 
unor programe prin care cetățenii să fie implicați și educarea locuitorilor pentru a deprinde 
competențe digitale.  În această  direcție, administrația locală urmărește să realizeze un sistem 
integrat de e-guvernare și ghișeu unic în cadrul administrației publice locale. 
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ANALIZA DIAGNOSTIC: CONCLUZII, PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI RECOMANDĂRI 

Provocări, tendințe și nevoi identificate Recomandări 

Administrațiapublicălocalășistructurileasociativeexistente 

 Lipsa unei coordonări la nivelul dezvoltării 
capacității administrative între localitățile 
membre ale Zona Urbană Funcțională 

 Necesitatea de a dezvolta capitalul uman din 
administrația publică locală, cu preponderență 
în ceea ce privește tranziția către un oraș 
inteligent 

 Sesiuni de transfer a experienței și bune practici 
la nivelul Zonei Urbane Funcționale în domeniul 
consultărilor publice cu populația și factorii 
interesați 

 Atragerea fondurilor europene din exercițiul 
programatic 2021-2027 pentru a crește eficiența 
fluxurilor administrative ce țin de dimensiunea 
guvernanței inteligente. 

Bugete locale (execuție bugetară, bugete operaționale, fonduri atrase) 

 Capacitate redusă de atragere a fondurilor 
europene. 

 Lipsa capacității de planificare pe termen lung, 
datorită dependenței de transferuri de la nivel 
central; 

 Capacitate redusă de generare a veniturilor din 
surse proprii. 

 Consolidarea unei unități interne focusată pe 
atragerea de fonduri europene. 

 Considerarea creșterii taxelor locale și 
includerea unor noi taxe și impozite. 

Resurse umane și materiale 

 Potențial limitat de atragere a forței de muncă 
calificate și a specialiștilor la nivelul 
administrației publice locale, datorate cu 
preponderență grilelor de salarizare reduse la 
nivelul bugetar. 

 Colaborarea cu mediul privat, cetățeni și 
societatea civilă pentru identificarea și 
implementarea proiectelor ce pot avea impact la 
nivel local în atragerea de resurse umane și 
materiale, precum și în eficientizarea fluxurilor 
administrative 

Servicii publice digitale și relația cu cetățenii 

 Nu există servicii complet digitalizate, 
interacțiunea online între autoritățile publice și 
populație cuprinde doar accesul la informații cu 
privire la legislație, program de funcționare, 
posibilitatea de a se programa și urmări cererile 
depuse la primărie, administrația locală, 
depunerea de sesizări sau propuneri. 

 Lipsa unui departament dedicat procesului de 
digitalizare.  

 Lipsesc instrumente de bază pentru participarea 
și implicarea cetățenilor.  

 Simeria se află într-un proces de dezvoltare a 
identității și serviciilor digitale la standarde 
europene. Scenariul în care se află se bazează pe 
o conectivitate care necesită îmbunătățiri (40% 
din populație are acces la internet), în ceea ce 
privește infrastructura internetului, servicii 
digitale front și back office în curs de dezvoltare 
(la momentul actual site-ul oferă posibilitatea 
doar de a accesa informații, dar nu oferă servicii 
publice complet digitalizate), capital uman care 
necesită competențe digitale soft și hard și 
cetățeni insuficient alfabetizați digital. 

 Îmbunătățirea infrastructurii de internet din 
zonă (Conectivitate). 

 Înființarea unei entități dedicat procesului de 
digitalizare a serviciilor publice și transformare 
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inteligentă a orașului.  

 Cetățeni și capital uman cu competențe digitale 
(Competențe digitale). 

 Stabilirea și asumarea unei viziuni integrate a 
tuturor serviciilor publice oferite cetățenilor și o 
colaborare strânsă atât cu autoritățile centrale, 
cât și cu cele regionale. 

 Digitalizarea tuturor serviciilor publice și 
creșterea ratei de utilizare a acestora.   

 Creșterea implicării cetățenilor în procesul de 
dezvoltare a orașului prin derularea continuă a 
conceptului de bugetare participativă și 
dezvoltarea unei dialog online mai eficient și mai 
transparent, prin diferite instrumente digitale.  

 Accesarea fondurilor europene și naționale 
alocate pentru dezvoltarea capacității 
administrative și digitalizarea serviciilor publice.  
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ANEXA 1. MODIFICĂRILE LEGII BUGETULUI DE STAT ÎNTRE 2015 ȘI 2019 ȘI MODUL ÎN CARE 
ACESTEA AU AFECTAT FINANȚAREA ADMINISTRAȚIILOR LOCALE 

Legea bugetului de stat din România prevede sumele de bani colectate la dispoziția statului, 
proveniența și utilizările acestora. Există însă derogări recurente de la lege la adoptarea bugetului 
public anual, care generează un impact considerabil asupra bugetelor locale. 

În România, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată20, cota din 
impozitul pe venit este distribuită astfel: 

 41,75% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor; 

 11,25% la bugetul local al județului; 

 18,5% într-un cont distinct pentru echilibrarea bugetelor locale. Din cota de 18,5%, o cotă de 
27% se alocă bugetului propriu al județului, iar 73% se repartizează între bugetele locale ale 
comunelor, orașelor și municipiilor. 

Tabelele care urmează reflectă volatilitatea alocărilor și a derogărilor adoptate de 
administrația centrală cu impact asupra bugetelor locale, în special din cauza modificărilor suferite 
de alocări și de impozitarea venitului persoanelor fizice (IVPF) și a valorii adăugate (TVA).  

Evoluția cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice distribuite la nivel local 

Anul Suma distribuită din impozitul pe venit  

2019
21

 

Prin derogare de la Legea privind finanțele publice, impozitul pe venit se repartizează 
astfel: 

 15% la bugetul local al județului 

 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor 

 17,5% într-un cont distinct pentru echilibrarea bugetelor locale 

  
 

2018
22

 

Prin derogare de la Legea privind finanțele publice, impozitul pe venit se repartizează 
astfel: 

 11,25% la bugetul local al județului 

 43% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor 

 17,25% într-un cont distinct pentru echilibrarea bugetelor locale 

  
 

2017
23

 

 Prin derogare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea 
bugetului de stat și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale se repartizează astfel: 27% pentru bugetul județului și 73% pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor. 

2016
24

 

 Prin derogare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea 
bugetului de stat și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale se repartizează astfel: 27% pentru bugetul județului și 73% pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor.   

 

                                                           
20

http://www.dpfbl.mdrap.ro/legislatie/Legea_273_din_2006.pdf 

21
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_50_2019.pdf 

22
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_2_2018.pdf 

23
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_6_2017.pdf 

24
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_339_2015.pdf 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/legislatie/Legea_273_din_2006.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_50_2019.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_2_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_6_2017.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_339_2015.pdf
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Evoluția cotei de TVA alocate bugetelor locale (RON) 

Anul Suma de TVA alocată bugetelor locale 
Suma de TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

2019 14.792,3 miliarde RON  11.409,9 miliarde RON 

2018 13.340,6 miliarde RON 5.290,4 miliarde RON 

2017 22.190,5 miliarde RON 2.469,5 miliarde RON 

2016 18.693,9 miliarde RON 2.228,1 miliarde RON   

Evoluția cotelor din TVA și IVPF în România (%) 

Anul TVA IVPF 

2019 19% 10% 

2018 19% 10% 

2017 19% 16% 

2016 20% 16% 

2015 24% 16% 

 

Evoluția cotelor deduse din impozitul pe venit și TVA la nivelul reședințelor de județ (RON) 

Anul Cote deduse din IVPF Cote deduse din TVA Venituri totale 

2012        3.195.328.442                    2.924.615.531         11.024.162.100  

2013        3.406.214.660                    3.375.624.547         11.613.820.336  

2014        3.456.224.669                    4.072.314.472         12.351.928.465  

2015        4.050.401.198                    4.298.938.605         13.639.192.032  

2016        4.199.961.006                    4.298.164.978         13.057.161.580  

2017        4.728.928.933                    5.245.036.534         13.977.798.229  

2018        3.866.818.538                    1.189.261.952         10.038.903.807  

 

Aceste date sunt valabile pentru reședințele de județ și sunt prezentate aici în scop ilustrativ. 

Pentru București și sectoarele acestuia, secțiunea 2 din capitolul 1 cuprinde o descriere completă a 

modificărilor formulei de repartizare de-a lungul anilor. 
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Pentru a pregăti o listă de proiecte prioritare, punctul de pornire este lista lungă de proiecte, unde vor fi incluse toate proiectele nerealizate sau 
neîncepute din SIDU Simeria 2015-2020 (vedeți tabelul de mai jos), și unde se vor adăuga proiecte culese de la administrația locală și de la cetățenii și actorii 
relevanți din zonă. Banca Mondială a elaborat o metodologie de prioritizare a proiectelor pentru strategii de dezvoltare locală. Această metodologie poate 
fi consultată aici: http://documents1.worldbank.org/curated/en/427191468179668911/pdf/97813-WP-ROMANIAN-P151596-Box391484B-PUBLIC.pdf 

O abordare similară poate fi folosită în pregătirea unui portofoliu de proiecte prioritare în Simeria. 

Tabel 14. Gradul de implementare a proiectelor din SIDU Simeria 2015-2020 

Strategie/ 
Plan 

Proiect Beneficiari 
Posibili 

finanțatori 
Buget estimat în 

Euro 
Perioada 

implementare 
Stadiu proiectului (septembrie 2020) 

SIDU 
Centrul rezidential de asistenta si reintegrare sociala pentru 
persoane fara adapost Simeria 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
contribuţia 
beneficiarilor 

€ 10,193.79 2016-2020 
Va inlocui Centrul Social de urgenta in 
urmatoarea perioada de strategie  

SIDU 
Îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor prin lucrări de 
întreţinere, utilizare de îngrăşăminte naturale etc 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, fonduri 
private, alte 
surse 

€ 28,328.00 permanent   

SIDU 

”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele 
cu dizabilități!”Platformă naţională de acţiune şi lobby 
pentru politici publice eficiente în domeniul incluziunii 
persoanelor cu dizabilităţi 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

proiectfi-nanțat 
prin granturile 
SEE 2009–2014, 
în cadrul 
Fondului ONG în 
România 

  2014-2016 Proiect finalizat 

SIDU Achiziţionare mijloc de transport pentru sportivi şi antrenori 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR € 188,853.36 2016-2020   

SIDU 
Adaptarea infrastructurii sportive la standardele 
internaţionale, pentru fiecare ramură sportivă 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PORSurse 
proprii, 
sponsorizări, 
granturi, fonduri 
UE 

€ 330,493.38 2016-2020   

SIDU Ameliorarea practicilor medicale şi de îngrijire a pacientului 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget propriu € 10,000.00 2015-2020   

http://documents1.worldbank.org/curated/en/427191468179668911/pdf/97813-WP-ROMANIAN-P151596-Box391484B-PUBLIC.pdf
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SIDU Amenajare zonă agrement Săuleşti 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Fonduri externe, 
PPP 

€ 566,560.08 2016-2020   

SIDU 
Amenajare zonă de agrement în Simeria Veche – 
vecinătatea Râului Strei şi în vecinătatea râului Mureş 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
Fonduri externe 
Parteneri 

€ 188,853.36 2016-2019   

SIDU 
Amenajare zonă pentru vânzare a elementelor specifice 
Simeriei 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

fonduri private € 10,000.00 2016   

SIDU Amenajare zonă turistică şi de agrement Parc 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Programul 
Operaţional 
Regional , Axa 
prioritară 5.2 

€ 2,360,667.00 2016-2020   

SIDU Amenajarea cursurilor de apă de pe UAT Simeria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POS Mediu, 
buget local, alte 
surse 

€ 188,853.36 2016-2020 Amenajare pârâul Popii, 35.000 €. 

SIDU 
Aprobarea şi îndeplinirea planului de investiţii pe termen 
lung 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Fonduri 
europene 

€ 1,796,252.98 2015-2020   

SIDU 
Aprobarea şi îndeplinirea planului de investiţii pe termen 
mediu 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget propriu € 70,820.01 2015-2018   

SIDU 
Aprobarea şi îndeplinirea planului de investiţii pe termen 
scurt 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget propriu € 289,718.22 2015-2016   

SIDU 
Asigurarea participării active a cetăţenilor în procesul 
decizional 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local € 10,000.00 2015-2020 Se face permanent 

SIDU 
Atelier multifuncţional în cadrul unei unităţi de  economie 
socială 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Bugetul local, 
unităţi 
economice 

€ 2,146.06 2016-2020   

SIDU 
Calificarea personalului din instituţile publice; cursuri de 
calificare continuă 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PO CU € 32,190.91 2015-2020   

SIDU Cantină socială 
Primăria 
oraşului 

Buget local € 85,842.44 2015-2020 A fost desfiintata 
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Simeria 

SIDU Centru de respiro pentru  persoane cu dizabilităţi 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Bugetul local şi 
contribuţia 
beneficiarilor 

€ 3,004.49 2016-2020   

SIDU Centrul de Zi multifuncţional pentru persoane cu dizabilităţi 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

  € 4,721.33 2016-2020 

A functionat o perioada in colaborare 
cu Asociatia Hans Spalinger. Tinerii au 
fost preluati in cadrul Centrului cu 
Profil Ocupational Simeria Veche, 
structura a DGASPC 

SIDU Centrul de zi multifuncţional pentru persoane vârstnice  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local € 14,378.61 2016-2020 
A fost preluat de Centrul Cultural si de 
Creatie al Orasului Simeria. Nu este 
licentiat 

SIDU Centrul Social de Urgenţă Simeria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
fonduri şi 
programe 
naţionale şi 
internaţio-nale, 
sponsorizări 

€ 8,155.03 2015-2020 
Nu este licentiat, nu functioneaza, dar 
exista nevoi identificate la nivelul 
comunitatii 

SIDU Complex sportiv Biscaria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, fonduri UE € 5,078,676.31 2015-2020 
Fisa de proiect depusa la ADRV prin 
finantare POAT, valoare estimată 
2.817.319 €. 

SIDU 
Conceperea unor pachete turistice integrate care sa includă 
cazare, masă, vizitarea mai multor obiective culturale și de 
agrement 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local € 10,000.00 permanent   

SIDU Conservarea şi punerea în valoare a aşezării hallstatiene 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget local € 4,819,500.00 2016-2020 
Fisa de proiect depusa la ADRV prin 
finantare POAT, valoare estimată 
4.819.500 €. 

SIDU 
Construire locuinţe pentru persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile de pe raza administrativ teritorială a oraşului 
Simeria,zona strada Streiului 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

fonduri proprii, 
finanţare prin 
proiecte 

€ 1,816,000.00 2015-2020 
Proiect depus la MDRAP, finalizat faza 
PT si depusă documentatie avizare , 
valoare 1.816.000 € 

SIDU Construirea de locuinţe  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR € 1,073,030.45 2016-2020   

SIDU Crearea condiţiilor pentru construirea de locuinţe 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

  € 50,000.00 2016-2020 
S-au preluat strazi pentru construirea 
de locuinte 
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SIDU 
Crearea de unităţi care să ofere servicii de croitorie, 
reparaţii încălţăminte, coafor -frizerie, reparaţii electronice 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 2,832.80 permanent   

SIDU 
Creearea de facilităţi pentru spaţii care să permită 
depozitarea, uscarea, condiţionarea, ambalarea şi 
refrigerarea 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 2,832,800.39 2016-2019   

SIDU Creşterea accesului la servicii de educaţie şi instruire 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

PO CU € 21,460.61 2015-2020   

SIDU 
Creşterea eficienţei operaţionale în cadrul administraţiei 
publice locale 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

  € 10,000.00 2015-2020 Permanent 

SIDU 
Creștereaocupării înrândultinerilor și 
agrupurilordefavorizate 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PO CU € 21,460.61 2015-2020   

SIDU Cultura în oraşul Simeria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, POR € 2,146.06 2016-2017   

SIDU Cursuri de calificare pentru domenii cerute pe piaţa muncii 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

fonduri 
privatePO CU 

€ 944,266.80 2015-2020 Activitate continua 

SIDU 
Cursuri de calificare profesională pentru antrenorii , 
instructorii sportivi şi pentru coordonatorii secţiilor sportive 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PO CU, alte 
fonduri şi 
programe  

€ 214,606.09 2015-2020 S-au facut și se fac permanent 

SIDU Dezvoltare bazin piscicol  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

PO Pescuit 
Parteneriat 
Public Privat 

€ 75,541.34 2016-2020   

SIDU Dezvoltare infrastructură de irigaţii 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, PNDR € 141,640.02 2016-2020   

SIDU Dezvoltare rute de acces obiective  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, Ministerul 
Culturii şi 
Cultelor, alte 
surse 

€ 5,000.00 2018-2020 Se face permanent 

SIDU Dezvoltarea de relaţii parteneriale cu oraşe din alte state 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

buget local € 10,000.00 permanent   
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SIDU 
Dezvoltarea reţea canalizare , în localităţile aparţinătoare 
oraşului Simeria 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local si 
finanţare 
externă 

€ 1,416,400.20 2016-2020 
Proiect aflat in implementare pe 
POIM 

SIDU Dezvoltarea unui brand al oraşului Simeria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
sponsorizări alte 
surse 

  permanent 
S-a promovat brandul „SIMERIA, 
INIMA JUDEȚULUI HUNEDOARA” 

SIDU 
Dezvoltarea zonei industriale din partea de est a oraşului 
Simeria 

locuitorii şi 
agenţii 
economici 

  € 120,000.00 2018-2020 
S-a demarat proiectul cu BOSCH. S-a 
emis AC, dar în prezent executia este 
suspendata de catre beneficiar. 

SIDU 
Dezvoltarea zonelor agro-industriale prin atragerea de noi 
investitori 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 18,885.34 permanent   

SIDU Dotarea serviciilor administraţiei publice locale 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
fonduri UE, alte 
surse 

  permanent Realizat 

SIDU 
Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu 
echipamente necesare în vederea intervenţiei corecte şi 
eficiente asupra solicitărilor existente  

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR € 283,280.04 2016-2020 
Achizitionare masina pompieri , alte 
echipamente 

SIDU Educaţie fără bariere 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

bugetul unităţii 
de învăţământ şi 
bugetul local 

  2015-2020 
Proiect finantat anual din bugetul 
local 

SIDU Eficienţă energetică şi modernizare clădiri existente 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Program 
Operational 
Regional , Axa 
prioritară 3.1. 

€ 843,319.00 2020-2021 
Proiect aflat in implementare POR 
2014-2020, SMIS 120438, valoare 
843.319  €. 

SIDU 

Elaborarea hărţilor de identificare a hazardurilor, a hărţilor 
de risc la inundaţii lanivelul administrativ, implementarea 
prevederilor în planul de amenajare a teritoriului şi 
îmbunătăţirea sistemului public de înştiinţare şi alarmare 
prin semnale acustice şi optice în situaţii de urgenţă 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
Fonduri UE (POS 
Mediu) 

€ 75,541.34 2016-2020   

SIDU 
Extindere reţele de utilităţi pe zonele cu potenţial de 
dezvoltare 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget local, 
PPP, alte surse 

€ 56,656.01 2016-2018 

Proiect demarat in zona BOSCH, s-a 
executat retea apa și canalizare, 
finantat prin ajutor guvernamental.      
Retea canalizare si apa strada Traian -
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operatori economici marmura 

SIDU Extindere urbană prin construire – zone noi de locuit  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local si 
finanţare 
externă 

€ 4,249,200.59 2016-2020 SE elaboreaza, inclusiv locuinte ANL 

SIDU 
Forme multiple în economia locală, dezvoltare 
socioeconomică a oraşului  

- locuitorii 
oraşului - 
micii agenţi 
economici; - 
micii 
producători 

Buget propriu ; 
Programul 
Operational 
Competitivi -tate 
2014- 2020, POR 
; ; Granturi 

€ 12,876.37 permanent   

SIDU 
Identificarea terenurilor disponibile şi a informaţiilor de 
interes pentru investitori  

Investitori  
Surse de 
finanţare Buget 
propriu 

€ 643.82 anual Proiect aflat in derulare 

SIDU Iluminat public modern şi eficient în oraşul Simeria  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Program 
Operational 
Regional , Axa 
prioritară 3.1. 

€ 2,147,745.00 2020-2022 
Proiect aflat in implementare POR 
2014-2020, SMIS 122986, valoare 
2.147.754 € 

SIDU 
Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Simeria 
prin investiții în obiective educaționale și spații publice 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Program 
Operational 
Regional , Axa 
prioritară 13 

€ 2,109,550.00 2020-2022 
Proiect aflat in implementare POR 
2014-2020, SMIS 123319, valoare 
2.109.550  €. 

SIDU 
Ĭmbunătăţirea capacităţii de  colectare a taxelor şi 
impozitelor locale de către Primăria Simeria 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

buget local, 
fonduri UE 

€ 94,426.68 2016-2018 Permanent 

SIDU 
Ĭmbunătăţirea serviciilor şi diversificarea gamei de servicii 
oferite  

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget propriu € 250,000.00 2016-2020   

SIDU 
Implementarea unui sistem de colaborare şi parteneriate cu 
asociaţii, servicii sociale , medico-sociale şi de îngrijire la 
domiciliu 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget propriu € 3,219.09 2016-2020 
Serviciu social contractat de Primaria 
Simeria, furnizat de Asociatia Caritas 
Alba Iulia 

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

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget Local 
Primăria Simeria 

€ 1,416.40 2015-2020   
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SIDU 
Încheierea unor parteneriate de colaborare între: ŞCOALĂ – 
POLIŢIE – BISERICĂBIBLIOTECĂ – CENTRU CULTURALMEDICI 
– CLUB SPORTIV – ONG-uri  

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget propriu, 
sponsorizări 
programe, alte 
surse legale 

€ 6,438.18 2015-2020   

SIDU 
Înfiinţare cabinet stomatologic public pentru elevi şi 
preşcolari 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR Bugetul de 
stat Granturi SEE 
şi norvegiene; 

€ 28,328.00 2016-2017   

SIDU 
Menţinerea conformităţii sistemului integrat de 
management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale cu cerinţele specificate  

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget propriu € 250,000.00 2015-2020   

SIDU Mini Ludoteca  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
sponsorizări alte 
surse 

€ 2,146.06 periodic 

Componenta a proiectului SMIS 
123319, POR axa 13 (randul 
„Îmbunătățirea calității vieții 
populației Orașului Simeria prin 
investiții în obiective educaționale și 
spații publice” 

SIDU Modernizare centru civic 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Program 
Operaţional 
Regional 

€ 141,640.02 2016-2020 
Cuprins în fisa de proiect depusa 
ADRV, finantat POAT - mobilitate 
urbana 

SIDU Modernizare Centru Cultural Simeria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget local, 
alte surse 

€ 9,657.27 2016-2020   

SIDU 
Modernizare reabilitare şi extindere infrastructură rutieră în 
localităţile aparţinătoare 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, alte surse € 105,837.00 2016-2020 
Proiect  aflat in implementare prin 
finantare PNDL, valoare 105.837 € 

SIDU 
Modernizare/ reabilitare (străzi, zone) din localitatea 
Simeria 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
fonduri UE 

€ 780,587.00 2015-2020 
Proiect  aflat in implementare prin 
finantare PNDL, valoare 780.587 € 

SIDU Modernizarea fermelor agricole 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 1,321,973.52 2015-2020   

SIDU Modernizareaşi reabilitare  Biblioteca Orăşenească 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget propriu, 
Ministerul 
Culturii şi 
Cultelor 
sponsorizări, 

€ 13,949.40 2017-2020   
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ONG-uri 

SIDU 
Modernizareşi dotarecu aparatură modernă a sălilor de 
clasă 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR 2014-2020, 
Buget local, 
Ministerul 
Educaţiei 
Naţionale 

€ 3,343,490.00 permanent 
Proiect in implementare,  finantat 
prin PNDL, valoare 3.343.490 € 

SIDU 
Organizare Gală Anuală pentru premierea 
ONGurilor,persoanelor active în  comunitate, participante la 
acţiuni de voluntariat şi a oamenilor de succes 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

buget local, 
sponsorizări 

€ 2,682.58 anual Annual 

SIDU Organizarea de Competiţii locale 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget propriu, 
sponsorizari , 
alte surse 

€ 9,399.75 2015-2020 Permanent 

SIDU 
Organizarea de cursuri de perfecţionare a personalului din 
Asociaţiile de proprietari 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

buget propriu, 
fonduri UE 

€ 10,000.00 2016-2020   

SIDU 
Organizarea de cursuri şi seminarii pe teme de 
antreprenoriat; susţinerea şi dezvoltarea mediului de 
afaceri.  

- societăţile 
din oraş - 
tineri şi orice 
persoane care 
vor să 
dezvolte un 
start-up; -
ONG-uri 

Surse proprii € 18,885.34 2015-2020   

SIDU Organizarea de evenimente periodice 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget propriu, 
sponsorizari , 
alte surse 

€ 9,399.75 2015-2020 Permanent 

SIDU Organizarea de schimburi de experienţă 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, alte 
surse 

€ 10,000.00 2016-2020   
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SIDU 
Pachet de programe de pregătire adaptate pe vârste şi 
performanţe 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Surse proprii, 
sponsorizări, 
granturi, fonduri 
UE 

€ 10,730.30 2015-2017   

SIDU Parc Arheologic Petriş –Măgura Uroiului 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget local   2016-2020   

SIDU Parc industrial Simeria 

Mediul de 
afaceri din 
zonă -
Investitorii 
locali şi străini 
existenti 

Investiţie privata € 1,888,533.60 2016-2017   

SIDU Pregătire centralizată pentru sportivii legitimaţi 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Surse proprii, 
sponsorizări, 
granturi, fonduri 
UE 

€ 10,730.30 2015-2020 Activitate continua 

SIDU 
Prevenirea corupţiei, promovarea etcii şi integrităţii în 
administraţia publică locală 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

buget local, 
fonduri 
guvernamen 
tale, fonduri 
structurale 

  permanent Realizat 

SIDU 
Programul de optimizare a circulaţiei şi realizare a unei 
infrastructuri rutiere adecvate prin reglementări locale 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

fonduri proprii € 350,000.00 2015-2020 

S-a realizat prin reconfigurarea 
traseelor (sensuri unice etc.), 
realizarea de parcari, panouri 
indicatoare ce denumiri strazi, semne 
de circulatie, marcaje. 

SIDU 
Protecţia naturii. Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi în 
Simeria 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PO Mediu, 
fonduri 
naţionale şi UE 

€ 1,931,454.81 2016-2020 Activitate continua 

SIDU Protecţie împotriva zgomotului feroviar 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, POS 
Mediu 

€ 188,853.36 2016-2019   
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SIDU Punerea în valoare a carierei romane 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget local   2017-2018   

SIDU 
Reabilitare şi modernizare infrastructură de alimentare cu 
energie electrică 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Surse private € 141,640.02 2016-2020 
Proiect  aflat in implementare prin 
finantare buget local, pe strazi noi 
functie de dezvoltarea orasului 

SIDU 
Reabilitare şi modernizare infrastructură de alimentare şi 
distribuţie a apei potabile 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Surse private € 1,198,730.00 2018-2020 
Proiect  aflat in implementare prin 
finantare PNDL, valoare 1.198.730 €. 

SIDU 
Reabilitare, modernizare şi extindere infrastructură de 
alimentare şi distribuţie a gazelor naturale 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Surse private € 47,213.34 2018-2020 
Proiect  aflat in implementare prin 
finantare buget local, pe strazi noi 
functie de dezvoltarea orasului 

SIDU 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere pentru 
trasee biciclişti, zone şi trasee pietonale 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR , axa 
prioritară 3.2 

€ 8,378,285.80 2018-2020 
Fisa de proiect depusa la ADRV prin 
finantare POAT, valoare estimată 
8.378.285,80 €. 

SIDU 
Reabilitareaşi modernizarea clădirilor din incinta unităţilor 
de invatamant 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR 2014-2020, 
Buget local, 
Ministerul 
Educaţiei 
Naţionale 

  2016-2020   

SIDU 
Realizare / modernizare drumuri de acces la exploataţiile 
agricole şi forestiere 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, PNDR € 2,832,800.39 2016-2019 Proiect neadmis PNDR-AFIR 

SIDU Realizare acces alternativ în localitate 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local şi 
finanţare 
externă 

€ 708,200.10 2017-2020   

SIDU Realizare parc fotovoltaic 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Fonduri UE, 
naţionale 

€ 1,931,454.81 2017-2020   

SIDU Realizare trasee subterane pentru utilităţi publice 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget local, € 47,213.34 2016-2020 
Partial prin implementarea 
extinderilor de la proiectul Iluminat 
public 
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SIDU 
Realizare traseu transport public urban şi infrastructură 
conexă  

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, alte surse € 377,706.72 2016-2018   

SIDU Realizare unităţi de procesare a laptelui, cǎrnii şi a fructelor  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 4,721,333.99 permanent   

SIDU Realizarea Cadastrului General – întăbularea străzilor 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

buget propriu, 
fonduri şi 
programe 
naţionale 

€ 10,000.00 2015-2020 Realizat 85%, se continua 

SIDU Reglementarea si fluidizarea circulaţiei rutiere 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR , axa 3.2. € 2,832,800.39 2015-2020   

SIDU Servicii sociale furnizate in comunitate 

Primăria 
oraşului 
Simeria-DAS 
Simeria 

Buget local € 15,000.00   Infiintat, in curs de licentiere 

SIDU Siguranţă în procesul de educaţie  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, POR € 8,584.24 2016-2018 Permanent 

SIDU 
Sistem centralizat de supraveghere video la nivelul oraşului 
Simeria, cu aparatură performantă  

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget local € 98,642.00 2015-2020 
Proiect aflat in implementare finantat 
de la bugetul local, valoare 98.642 € 

SIDU 
Sistem complet de colectare şi valorificare a deşeurilor de 
vegetaţie 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POS Mediu € 472,133.40 permanent   

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

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget Consiliul 
Judeţean 
Hunedoara, 
Buget local, 
Fondul Naţional 
– Guvernul 
României, 
Fonduri UE, POS 
Mediu 

  2015-2019 
Realizat in parteneriat cu CJ 
Hunedoara 
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SIDU 
Sistematizarea traficului în intersecţia străzii “1 Decembrie” 
cu DN7 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
Fonduri externe 

€ 602,295.00 2015-2020 
Proiect aflat in implementare finantat 
de la bugetul local, valoare 602.295 € 

SIDU Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
PNDR 

€ 2,832.80 permanent   

SIDU 
Sprijin pentru retehnologizare în agricultură şi domeniul 
forestier 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, fonduri 
proprii 

€ 10,000.00 permanent   

SIDU 
Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru 
valorificarea mesteşugurilor tradiţionale şi a artizanatului, 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 2,832.80 permanent   

SIDU 
Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol, forestier şi 
de pescuit al oraşului Simeria 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local € 18,885.34 2015-2016   

SIDU Transparenţă instituţională pentru cetăţeni 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

buget local, 
fonduri 
guvernamentale, 
fonduri 
structurale etc 

  permanent Realizat 

SIDU 
Valorificarea şi promovarea potenţialului turistic al Parcului 
Dendrologic 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

fonduri private, 
fonduri 
europene 

€ 472,133.40 2016-2018   

SIDU Zonă agrement Simeria - Biscaria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

    2016-2020   

PMUD Achizitie de mijloace de transport ecologice- 4 buc 3 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 2,000,000.00 2018-2020   

PMUD 
Amenajare spaţii pietonale și piste de bicicilete pe 
strada Traian 39 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 250,000.00 2024-2030   

PMUD Amenajare spaţiii publice și pietonale strada Biscaria 25 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 150,000.00 2021-2023   
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PMUD 
Amenajare spațiu pietonal și piste velo pe strada 
Progresului 15 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 250,000.00 2018-2020   

PMUD 
Amenajarea unui nod de schimb al mijloacelor de 
transport public, în zona Gării Simeria 21 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL/AS € 1,200,000.00 2021-2023   

PMUD Amenajrea piste velo și pietonale pe tronson Decebal 26 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

AS € 500,000.00 2021-2023   

PMUD 
Amplasare resteluri și parcări de mare capacitate pentru 
biciclete 10 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 100,000.00 2018-2020   

PMUD Amplasare staţii, dotate cu sisteme digitale inteligente 5 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 210,000.00 2018-2020   

PMUD 
Constructie/amenajare locuri de parcare de tip smart 
parking si regenerare urbana in zonele cu densitate 
ridicata 43 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 2,000,000.00 2024-2030   

PMUD 
Construire rută alternativă de acces în oraș cu scopul 
diminuării traficului în centrul orașului 44 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 1,000,000.00 2024-2030   

PMUD Construire si dotare autobaza operator de transport 7 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL/AS € 1,000,000.00 2018-2020   

PMUD 
Construire terminale intermodal - Soseaua Naţionalăzona 
Bosch 37 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 1,500,000.00 2024-2030   

PMUD Crearea unor coridoare pietonale în zona centrală 28 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 400,000.00 2021-2023   

PMUD Creșterea accesibilităţiii pentru persoane cu dizabilităţi 23 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL/AS € 20,000.00 2021-2023   

PMUD 
Dezvoltare infrastructurii pentru biciclete între 
localităţile aparţinătoare și orașul Simeria 40 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 700,000.00 2024-2030   
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PMUD 
Dezvoltare rute cicloturistice pentru promovarea 
obiectivelor locale 27 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 100,000.00 2021-2023   

PMUD 
Dezvoltarea unui sistem regional de transport public in 
comun 35 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 3,000,000.00 2024-2030   

PMUD 
Extinderea si amenajarea traseelor velo și pietonale 
identificate 38 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 1,500,000.00 2024-2030   

PMUD Implementarea sistem de monitorizare video 22 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 400,000.00 2021-2023   

PMUD 
Implementarea unei politici de parcare la nivelul 
orașului 17 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 0.00 2018-2020   

PMUD 

Implementarea unui sistem e-ticketing si a unui sistem 
de informare a pasagerilor (afisaje electronice in statii 
privind oportunitatea de traseu, conexiuni, durate de 
parcurs, timp de asteptare) 6 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 500,000.00 2018-2020   

PMUD Infiintarea unui operator local de transport 2 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL € 0.00 2018-2020   

PMUD 
Infintarea trasee de transport public atât la nivelul 
orașului Simeria, cât și în satele aparţinătoare 4 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL/AS € 20,000.00 2018-2020   

PMUD Măsuri de creștere a siguranţei pietonilor 31 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 50,000.00 2021-2023   

PMUD 
Masuri de pomovare a beneficiilor transportului 
alternativ in Simeria19 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 78,000.00 2021-2023   

PMUD 
Masuri de promovare a beneficiilor transportului 
alternativ in Simeria 8 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 78,000.00 2018-2020   

PMUD Modernizare coridor Avram Iancu-Atelierelor-Traian 32 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 30,000.00 2021-2023   
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PMUD 
Modernizarea continua a infrastructurii de interes local 
- Etapa I 16 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

PNDL € 1,700,000.00 2018-2020   

PMUD 
Modernizarea continua a infrastructurii de interes local 
- Etapa II 34 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 1,200,000.00 2021-2023   

PMUD 
Modernizarea coridorului Central-Avram Iancu Atelierelor 
12 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 700,000.00 2018-2020   

PMUD 
Modernizarea coridorului N-S pentru deplasări 
nemotorizate- Str. 1 Decembrie 9 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 700,000.00 2018-2020   

PMUD 
Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere în 
zonele de expansiune urbană ale orașului Simeria 42 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 1,000,000.00 2024-2030   

PMUD 
Promovarea măsurilor de carsharing la nivelul ariei de 
influență Simeria 41 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

AS € 30,000.00 2024-2030   

PMUD 
Promovarea transportului electric prin amplasarea de 
puncte de alimentare pentru masinile electrice si hibride 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

AS € 500,000.00 2021-2023   

PMUD 
Reabilitarea și modernizarea coridorului E-V deplasări 
nemotorizate și transport public- Etapa 2 ( soseaua 
Natională)24 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 2,000,000.00 2021-2023   

PMUD 
Reabilitarea și modernizarea coridorului E-V pentru 
deplasări nemotorizate- Etapa 1 ( soseaua Natională )13 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 250,000.00 2018-2020   

PMUD 
Realizarea unor pasaje/pasarele pietonale peste liniile 
CF 29 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 100,000.00 2021-2023   

PMUD Reconfigurare intersecţii în zonele identificate 33 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

 BL/AS € 2,000,000.00 2021-2023   

PMUD 
Reconfigurarea ciruclaţiei rutiere- sistem de sensuri 
unice pe axele identificate ( str. Teilor, Cloșca, Piaţa 
Unirii, Petru Maior, Fabricii )18 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL/AS € 10,000.00 2018-2020   



64 

PMUD Reconfigurarea spaţiulu public Parc Central 11 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 13.1/AS € 2,250,000.00 2018-2020   

PMUD Reconfigurarea spaţiului verde Parcul Tineretului 30 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

 POR 13.1 € 500,000.00 2021-2023   

PMUD 
Semnarea unui Contract Public de Servicii cu operatorul 
de transport public 1 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL € 1,000,000.00 2018-2020   

PMUD 
Semnarea unui Contract Public de Servicii in 
conformitate cu Reg.CE 1370/2007 36 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL € 100,000.00 2024-2030   

PMUD 
Traseu pietonal între Liceul Anghel Saligny și Parcul 
Dendrologic 14 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 260,000.00 2018-2020   
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ANEXA 2. ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI SIMERIA 

 

Sursă: Primăria Simeria (http://primariasimeria.ro/Primarie/organigrama.aspx) 

http://primariasimeria.ro/Primarie/organigrama.aspx


 

 

ANALIZA SWOT: ZONA URBANĂ SIMERIA 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

Structura demografică 

Puncte tari 

● Simeria face parte din conurbatia Corvina, iar aceasta zonă reprezintă un bazin demografic 
important și resurse de forțe de muncă cu potențial de atragere de investitori - 204.793 loc.  

● Inelul periurban al Simeriei a înregistrat o ușoară creștere (2,5%) - se evidențiază localitatea 
Harău (7%) cu o pondere a populației tinere ușor mai mare față de cea a Simeriei.    

Puncte slabe 

● Simeria se află într-un proces de ușor declin demografic - 5,9% în Simeria și se confruntă cu 
scăderea populației active    

● Simeria se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică, având o pondere a 
populației vârstnice cu 3% mai mare față de media națională. 

● Populația tânără cu 12,7% mai mică față de media națională însă se clasează cu 8,3% peste 
media județeană. 

Oportunități 

● Implementarea de politici care să faciliteze mobilitatea forței de muncă între localitățile din 
conurbația Corvina, pentru a capitaliza asupra oportunităților de angajare  din întreaga 
regiune.  

● Integrarea activă în viața socială și comunitară a vârstnicilor, prin promovarea politicilor de 
îmbătrânire activă, a activităților de voluntariat și a amenajarea unor spații dedicate pentru 
ei. 

● Valorificarea faptului că Simeria se află în interiorul unei aglomerări urbane cu potențial de 
dezvoltare și a relațiilor de navetism posibile între acestea - implementarea unor politici care 
să reorienteze Simeria spre un oraș verde, pentru oameni   

● Atragerea de locuitori (familii cu copii, pensionari) prin conturarea unui oraș prietenos cu 
oamenii, care să ofere o alternativă la opțiunile de locuire din orașe mai mari precum Deva / 
Hunedoara, prin investiții în calitatea vieții, infrastructura pietonală și velo. 

● Implementarea de politici care să încurajeze tinerii să rămână în oraș, prin îmbunătățirea 
calității vieții, a modalităților de petrecere a timpului liber și prin încurajarea angajatorilor 
locali să angajeze tineri din comunității locale.  

Amenințări 

● Contingentul mai mare de populație cu vârsta între 40 și 54 de ani față de cel în scădere al 
grupei de vârstă 0-14 ani va duce în anii următori la accentuarea dependenței demografice și 
la îmbătrânirea populației active, crescând astfel presiunea asupra populației active și 
deficitul de forță de muncă. Aceste fenomene vor atrage după sine probleme de natură 
economică și socială, având un impact direct asupra deficitelor sistemelor de pensii și 
asigurări sociale 

● Rata de înlocuire a forței de muncă ne indică faptul că peste 15 ani, municipiul Craiova și ZUF 
Craiova vor înregistra un deficit al forței de muncă mai sever față de media națională și 
regională  

Mișcarea naturală și migratorie a populației 

Puncte tari 

● Numărul divorțurilor și căsătoriilor a fost constant în perioada 2010-2019. 

● Numărul plecărilor cu reședința a rămas constant. 



 

 

Puncte slabe 

● În perioada 2010-2019, numărul născuților-vii a scăzut atât la nivel local, cât și la nivelul ZUF. 

Orașul Simeria a înregistrat o scădere de 15% de la începutul perioadei de referință (113 

născuți) la sfârșitul acesteia (96 născuți). La nivelul zonei funcționale, scăderea a fost de 20%, 

de la 146 născuți-vii în 2010, la 116 în 2019. 

● Rata mortalitățiii ridicată în orașul Simeria, de 11,52‰ în 2018. 

● Sporul natural al populației Simeria s-a menținut negativ în ultimii 10 ani (2010-2019), cu o 

scădere de aproximativ 7% din 2010 (spor natural de -90 persoane) până în 2019 (-97). 

● Rata sporului natural negativă și în scădere, de la -3,27‰ în perioada 2013-2015, la  -4,38‰ 

în perioada 2016-2018. 

● Numărul stabililor de reședință a fost în scădere în perioada 2010-2019, cu 40% în Simeria și 

31% în ZUF Simeria. 

● Conform Barometrului Urban, doar 27% dintre respondenții din Simeria sunt total de acord 
că prezența străinilor este benefică pentru oraș, plasându-se în josul clasamentului realizat. 

● Conform Barometrului Urbană, în ceea ce privește integrarea străinilor, doar 23% dintre 

respondenți sunt total de acord că străinii care locuiesc în Simeria sunt bine integrați. 

● Orașul Simeria este încadrat în categoria de localități cu migrațiune cumulativă de 

intensitate ridicată. 

Amenințări 

● Menținerea sporului natural negativ în orașul Simeria. 

● Creșterea numărului de emigrări. 

Zone dezavantajate din punct de vedere socio-economic și incluziune social 

Puncte tari 

● gradul relativ redus de marginalizare - 2,95% 
● localitățile periurbane Simeriei nu se confruntă cu marginalizare 

Puncte slabe 

● 28.29% din populație se confruntă cu o formă de dezavantajare, dintre care 15,25% din 
punct de vedere al capitalului uman.  

● În momentul elaborării atlasului zonelor urbane marginalizate au fost identificate două 
comunități: 

○  O comunitate de tip ghetou în foste colonii muncitorești, în sud-estul orașului, lângă 
platforma industrială, unde locuiau 150 de persoane. 

○ O comunitate de tip ghetou de blocuri, lângă stadionul CFR și zona gării, unde 
locuiau 125 de persoane.  

● indicele de dezvoltare mai mic în localitățile Rapoltu Mare, Băcia și Călan - primul în sărăcie 
stagnantă, celelalte două fiind în ieșire din sărăcie 

Oportunități 

● Implementarea de politici și programe de integrare socială pentru comunitățile vulnerabile 
sau dezavantajate, încurajând integrarea lor în societate.  

● Integrarea persoanelor vulnerabile pe piața forței de muncă, prin politici care să încurajeze 
angajatorii să ia în considerare persoanele marginalizate / defavorizate.   

● Inventarierea locuințelor sociale și asigurarea minimului necesar, pentru grupele vulnerabile.  
● Îmbunătățirea infrastructurii de transport și a celei edilitare în comunitățile marginalizate. 

 



 

 

Amenințări 

● Impactul redus al investițiilor în infrastructură dedicate zonelor marginalizate, dacă ele nu 
sunt susținute cu programe de integrare socială și integrare pe piața forței de muncă. 

● Lipsa adaptării clădirilor și a spațiului public la nevoile unei populații aflate într-un proces 
accelerat de îmbătrânire (accesibilizarea spațiului public, servicii publice în cartiere - magazin 
alimentar, farmacie, asistență medicală), cu precădere într-un oraș unde acest proces este 
unul accelerat, poate duce la izolarea socială, lipsa implicării în comunitate și dificultăți în 
asigurarea necesarului pentru traiul zilnic. 

PROFIL ECONOMIC 

Context economic național, regional și județean 

Puncte tari 

● Pentru următorii ani, România are oportunitatea istorică de a putea beneficia de fonduri din 
partea Comisiei Europene în cuantum de 79,9 miliarde de euro, defalcate astfel: 

○ 46,4 miliarde de euro din Bugetul multianual 2021-2027; 
○ 33,5 miliarde de euro din Pachetul de relansare economică (dintre care 16,8 miliarde 

de euro sub formă de granturi și 16,7 miliarde de euro împrumuturi). 
● Înregistrând o creștere de 4,2% a Produsului Intern Brut pentru anul 2019, România a 

continuat trendul de a se clasa între primele țări la nivelul Uniunii Europene privind acest 
indicator, recuperând din decalajele economice față de alte State Membre; 

Puncte slabe 

● În ceea ce privește evoluția Produsului Intern Brut pe regiuni de dezvoltare, Regiunea Vest 
și-a micșorat raportul său față de ponderea națională comparativ cu anul 2008 (însă cu un 
ușor trend descendent în anii recenți). 

● Conurbația Corvina, întocmită sub forma unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI) 
în urmă cu mai bine de un deceniu, nu a devenit încă o zonă metropolitană, având 
perspective reduse de atragere a fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii (în 
comparație cu alte zone metropolitane naționale);  

● Un sector economic slab dezvoltat; 
● Potențial turistic redus; 

Oportunități 

● Parte a unei aglomerări urbane cu potențial; 
● Disponibilitatea unor rezerve de teren pentru atragerea investitorilor; 
● Economia României este în plină expansiune și Simeria poate profita de pe urma 

performanței general pozitive a economiei Românești; 
● Potențial logistic mare, dată fiind poziționarea strategică a orașului de-a lungul Autostrăzii 

A1 și a unui nod feroviar important; 

Amenințări 

● Având o creștere economică bazată preponderent pe consum, România a întâmpinat o 
creștere accelerată a inflației în anul 2018 (4,1%), continuând să fie una dintre Statele 
Membre cu cele mai mari valori și în anul 2020 (conform datelor preliminare Eurostat). 

● Declinul demografic, îmbătrânirea populației și lipsa forței de muncă;  

 

 

 



 

 

Motoare economice și potențial de specializare 

Puncte tari 

● Grad ridicat de pregătire profesională a angajaților din domeniul industrial, cu 
preponderență în domeniul prelucrării marmurei și a reparației de material rulant; 

● Cu privire la calculul indicelui de competitivitate, orașul Simeria se situează pe poziția 185 – 
o performanță nu tocmai remarcabilă, dar mai ridicată decât orașe similare din țară, inclusiv 
orașe precum Bolintin-Vale, lângă București, ce ar trebui să aibă teoretic o performanță mai 
bună. 

Puncte slabe 

● Zona Urbană Funcțională Deva adună la un loc 9% din populația Regiunii Vest și generează 
numai 7% din producția economică a regiunii. Acesta este un semn că Deva, și prin extensie 
și Hunedoara și Simeria, au un deficit semnificativ de productivitate; 

● O diversitate redusă a activităților economice; 
● Având un nivel de venituri salariale scăzute la nivel de regiune, există un fenomen puternic 

de migrare a forței de muncă;  
● Lipsa unor sectoare economice cu valoare adăugată mare; 
● nivelul câştigurilor salariale din judeţul Hunedoara este cel mai scăzut de la nivelul regiunii 
● numărul mic de salariaţi din domenii cu valoare adăugată înaltă, precum IT sau cercetare-

dezvoltare, cu potențial de a crea locuri de muncă bine plătite, care sa atragă forța de muncă 
în zonă 

Oportunități 

● Conectarea Simeriei la cunoștințele și oportunitățile de cooperare internațională în sfera 
specializării inteligente regionale. Regiunea Vest este membru activ a Platformei Europene 
de Specializare Inteligentă, fiind prima regiune din România care a beneficiat de o evaluare a 
strategiei de specializare inteligente, cu o bogată implicare în proiecte internaționale de 
colaborare (INTERREG) 

Amenințări 

● Declinul demografic,  îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă 

 

Mediul și dinamica antreprenorială 

Puncte tari 

● tradiție industrială în domeniul prelucrării pietrei și fabricării materialelor rulante, 
continuată prin activitatea principalilor angajatori locali (Marmosim și Reva) 

● creștere ușoară a numărului de salariați în Simeria între 2011-2018 
● creștere a numărului de întreprinderi în sectorul industriei între 2011-2018 
● programe de instruire pentru personalul administrației publice locale pentru a asigura o 

colaborare eficientă cu sectorul de afaceri 

Puncte slabe 

● lipsa întreprinderilor mari, cu o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro 
● localitate „rămasă în urmă” conform metodologiei Comisiei Europene de încadrare a 

localităților din punct de vedere al dezvoltării economice.   
●  scădere a numărului de întreprinderi din sectorul serviciilor între 2011-2018 
● peste 26% de firme desființate în primul an de activitate în anul 2018, la nivelul regiunii Vest 



 

 

Oportunități 

● continuarea măsurilor și atenției acordate dezvoltării unei culturi a antreprenoriatului și de 
atragere a investitorilor în ultimii ani 

● dezvoltarea de parteneriate strategice cu investitori majori 

Amenințări 

● impactul economic negativ al crizei sanitare COVID-19 asupra dinamicii antreprenoriale 

Atragerea de investiții, servicii și infrastructura suport pentru afaceri și inovare 

Puncte tari 

● Infrastructura de suport pentru afaceri este relativ bine dezvoltată pentru un oraș de 
dimensiunea Simeriei; 

● Existența Parcului de Afaceri Simeria, a Incubatorului de afaceri Simeria, aflate în prezent în 
administrarea Consiliului Local Simeria 

Puncte slabe 

● Lipsa unei structuri de atragere a investitorilor străini formată în cadrul aparatului local 
(departament sau agenție de atragere a investițiilor străine) 

Oportunități 

● Poziționarea sa geografică în proximitatea Devei și a Hunedoarei creează premisele atragerii 
de investitori locali;  

● Disponibilitatea unor rezerve de teren pentru atragerea investitorilor; 
● Aportul Simeriei în ceea ce privește capitalul social străin subscris este unul foarte redus, dar 

orașul are potențial semnificativ și a fost considerat deja ca locație de investiție de către 
mari investitori. 

Amenințări 

● Conform Barometrului Urban, locuitorii din orașul Simeria au arătat că sunt reticenți cu 
privire la atragerea investițiilor private, comparativ cu alte orașe de dimensiuni similare; 

● Existența unor platforme industriale în orașele învecinate, cu un potențial mai ridicat de 
atragere a investițiilor străine; 

 

Cercetare-dezvoltare-inovare 

Puncte tari 

● cheltuieli ridicate cu activitatea de CD la nivelul regiunii Vest 
● regiunea Vest este pe locul doi la nivel național în ceea ce privește inovarea după Bucuresti-

Ilfov, cu scoruri ridicate pentru ocuparea forței de munca în manufactura cu tehnologii medii 
și înalte  

Puncte slabe 

● scoruri relativ reduse ale regiuniii Vest pentru indicatorii IMM-uri care inovează intern, 
inovatori de produse sau procese, vânzări de inovații, co-publicatii public-private 

● doar 0,16% din PIB alocat CD în județul Hunedoara 

Oportunități 

● În anul 2017, valoarea înregistrată de Regiunea Vest în ceea ce privește cheltuielile pentru 
cercetare-dezvoltare ca procent din PIB, plasează regiunea pe locul II la nivel de țară (0,39% 
din PIB), după Regiunea București-Ilfov (1,22% din PIB).  



 

 

Amenințări 

● Migrația forței de muncă calificate 

Piața forței de muncă 

Puncte tari 

● rata de ocupare a resurselor de muncă din județul Hunedoara și din regiune peste media 
națională  

● tendința descendentă a numărului de șomeri înregistrați în Simeria și a ratei șomajului la 
nivelul județului 

● muncitorii calificați și asimilați, urmati de specialiști din diverse domenii de activitate și 
lucrătorii în domeniul serviciilor reprezinta principalele categorii de ocupații în Simeria 

● 60% dintre respondenții din Simeria la Barometrul Urban consideră că le este ușor să 
găsească un loc de muncă în oraș 

Puncte slabe 

● trend descendent al resurselor de muncă între 2014-2019 în județul Hunedoara 
● 4% din populația orașului Simeria trăiește în zone dezavantajate pe ocupare și 15,2% din 

populatie în zone dezavantajate pe capital uman 
● 30% dintre rezidenții orașului Simeria participanți la Barometrul Urban consideră că nu le 

este ușor să găsească un loc de munca în oraș  
● media acordată calității locurilor de muncă este de 3,7 din 10 
● Simeria se confruntă cu scăderea populației active și cu fenomenul de îmbătrânire 

demografică 

Oportunități 

● existența unui Centru Regional de formare profesională și un centru pentru evaluarea și 
certificarea competențelor profesionale  

● activarea persoanelor casnice și întreținute de la nivelul ZUF 

Amenințări 

● scăderea numărului de absolvenți de liceu în ultimii ani 
● scăderea locurilor de munca vacante în 2019, după un trend ascendent între 2014-2016 
● migrația forței de muncă în străinătate și în alte centre urbane 
● fenomenul îmbătrânirii demografice  

PROFIL SPAȚIAL ȘI FUNCȚIONAL 

Dinamicile spațiale și principalele zone de dezvoltare  

Puncte tari 

● Face parte dintr-o aglomerare urbană bine conectată la infrastructura rutieră națională 

(autostrada A1), cu potențial de dezvoltare. 

● Forma construită a nucleului urban este una compactă și relativ statică (fără a lua în 

considerare cele șase așezări independente aflate în administrarea orașului), facilitând astfel 

procesul de regenerare urbană și buna gestionare a resurselor antropice.  

● Amenajarea și conservarea în timp a zonei de locuințe individuale pe un plan de tip grilă, cu 

un aliniament stradal bine definit și grădini private dispuse la interior, dând astfel un aspect 

ordonat străzilor secundare.   

 



 

 

Puncte slabe 

● Oraș ce se confruntă cu un declin demografic semnificativ și cu fenomenul de îmbătrânire 

demografică, fenomene ce au impact negativ și asupra spațiului construit – clădiri și locuințe 

vacante.  

● Fragmentarea orașului de către liniile de cale ferată, ce îngreunează / prelungește accesul 

dinspre cartierele din sudul orașului spre centru.  

Oportunități 

● Potențial de atragere de investitori în spații industriale / logistice la periferia orașului, având 
în vedere așezarea orașului în raport cu autostrada A1 și existența nodului CFR.   

● Simeria oraș verde, pentru oameni - valorificarea morfologiei urbane distincte față de 
celelalte orașe din aglomerarea urbană (profil industrial / locuințe colective).  

Amenințări 

● Fără o planificare proactivă și strategică a zonelor de dezvoltare prioritare, atât rezidențiale 

cât și industriale, amplasarea noilor construcții poate fi haotică și fragmentată. Acest 

fenomen este unul nesustenabil nu doar prin consumul excesiv de teren dar și prin prisma 

presiunii asupra bugetului public, astfel de așezări generând costuri ridicate, date de nevoia 

de conectare, livrare și mentenanță a serviciilor publice sau amenajarea și mentenanța 

infrastructurii de transport – se poate identifica acest fenomen în fază incipientă, dezvoltare 

rezidențială sub formă fragmentată, nesistematizată și fără infrastructura necesară la sud de 

stadionul CFR și în vestul orașului. 

● Potențialul unei dezvoltări rapide a zonelor industriale poate genera conflicte la tranziția 

dintre spațiile industriale și zonele de locuințe. Totodată impactul activității industriale 

acestora asupra infrastructurii de transport, inclusiv interacțiunea dintre mașinile de mare 

tonaj, autoturisme și pietoni, trebuie atent gestionat și planificat, pentru a nu creea un 

impact negativ asupra calității locuirii. Întreg procesul de dezvoltare, pornind de la 

planificarea spațială a acestora trebuie să se facă în strânsă colaborare cu administrația 

publică, conform unei viziunea de dezvoltare bine definite.   

Dinamica locuirii și calitatea fondului locativ  

Puncte tari 

●  Amenajarea de spații de joacă în majoritatea zonelor de locuințe colective – deși este nevoie 

de modernizarea acestora.   

● Cartierele de locuințe individuale și-au păstrat în timp caracterul și planificarea 

sistematizată, pe un plan de tip grilă, păstrând un aliniament stradal ordonat, cu casele 

construite la extremitatea parcelei și cu grădinile dispuse la interior.    

Puncte slabe 

● Îmbătrânirea fondului construit: ansamblurile de locuințe colective au nevoie atât de 

intervenții arhitecturale la nivelul fațadelor, pentru a construi o imagine coerentă și plăcută 

din punct de vedere estetic, reabilitare termică și eficientizare energetică, expertiză 

structurală și adaptarea lor la nevoile unei populații aflate în proces de îmbătrânire – ex. 

facilitarea accesibilității persoanelor cu dizabilități. 



 

 

Oportunități 

● Spațiile verzi/virane din jurul blocurilor de locuințe colective au potențialul de a deservi 

comunitățile ca locuri de socializare și sport, dar au nevoie de toaletare și amenajare cu 

mobilier urban. 

Amenințări 

● Declinul demografic și migrația pot genera un număr mare de locuințe vacante, atrăgând 

după sine probleme legate de mentenanța acestor proprietăți și prezența lor în spațiul 

public.  

● Fără o intervenție rapidă, degradarea blocurilor de locuințe colective și a spațiului public 

dintre acestea va continua, cu un impact direct asupra calității locuirii.    

Regenerarea spațiului public și a resurselor de patrimoniu antropic și natural 

Puncte tari 

● Parcul Dendrologic Simeria– obiectiv de interes național și principalul punct de atracție al 

orașului și suprafața generoasă de spațiu verde pe cap de locuitor (parcul dendrologic, 

aliniamente stradale, grădini private). 

● Concentrarea și alăturarea de activități comerciale, restaurante / cafenele și a parcului de 

afaceri Simeria  în Centrul Civic duc la un trafic pietonal ridicat si creează un nucleu 

economic și social pentru oraș.        

Puncte slabe 

● Lipsa spațiilor publice și de socializare reprezentative pentru oraș și calitatea slabă a celor 

existente - 41% din locuitori sunt foarte nemulțumiți sau mai degrabă nemulțumiți de starea 

spațiilor publice din oraș (Barometrul Urban) 

●  Infrastructură pietonală discontinuă, degradată sau sub standardele minimale, 

preponderent pe străzile secundare din zonele de locuințe individuale.    

Oportunități 

● Centrul Civic și Parcul Tineretului, principalele zone de promenadă din oraș au nevoie de 

modernizare pentru a deveni spații publice de calitate – modernizarea mobilierului și 

introducerea unor elemente peisagistice / urbanistice multifuncționale și creative care să 

confere un aspect modern și să genereze noi activități în jurul lor. 

● Principalul spațiu verde accesibil publicului, Parcul Dendrologic Simeria poate fi valorificat 

mai mult atât ca spațiu de recreere pentru comunitate cât și ca obiectiv turistic de 

importanță locală, prin intervenții minim invazive cadrului natural. 

● Potențialul de a deveni un oraș în care deplasările zilnice să se facă nemotorizat – pietonal 

sau cu bicicleta, având atât avantajul formei construite compacte cât și necesarul mic de 

locuri de parcare (majoritatea parchează în curțile locuințelor).   

● Potențialul turistic al patrimoniul cultural și natural - Conacul Bella Fay – Arboretumul, gara 

CFR și istoria așezării, dar și siturile arheologice de la Săulești și Uroi. 

 

 



 

 

Amenințări 

● Fără o gestionare proactivă și o bună colaborare între primăria orașului și instituțiile ce au în 

administrare obiectivele naturale și de patrimoniu (ex. Institutul de Cercetări și Amenajări 

Silvice – ICAS) aceste obiective se pot degrada rapid și nu pot fi valorizate la adevăratul lor 

potențial.   

● Îmbătrânirea fondului construit, scăderea calității locuirii și a atractivității spațiile publice -  

acestea nu mai răspund nevoilor populației îmbătrânite, standardelor de accesibilitate și 

siguranță.   

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ȘI MOBILITATE 

Conectare la coridoarele majore de transport existente și propuse 

Puncte tari 

● Zona Urbană Funcțională Deva-Hunendoara-Simeria se află pe coridoarele principale ale 
rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Autostrada A1 București - Nădlac este parte din 
coridorul TEN-T rutier principal care tranzitează Simeria și zona sa urbană funcțională. 

● Conectată la rețeaua principală TEN-T feroviar prin magistrala 200 și la rețeaua secundară 
TEN-T feroviar prin magistrala 207.  

● Cel mai apropiat aeroport de Simeria este Aeroportul Internațional Sibiu, la o oră distanță pe 
Autostrada A1 (110 km). 

● Rolul Simeriei este de a asigura conectivitatea între coridorul principal de pe culoarul 
Mureșului și cel secundar de pe culoarul Streiului, spre Petroșani - Târgu Jiu. 

Puncte slabe 

● Simeria se află în proximitatea râului Mureș, însă deși PATJ Hunedoara are prevederi 
specifice, Master Planul General de Transport al României nu prevede navigabilitatea pe 
acest râu. 

● În ceea ce privește fluxurile de pe drumurile naționale şi județene, unul dintre cele mai 
încărcate tronsoane este A1, la nordul orașului, ce înregistrează valori de peste 30.000 
mașini pe zi, urmat de DN7 E71 în partea vest și sud a Simeriei, ce înregistrează valori de 
peste 22.000 de autovehicule pe zi (conform Recensământului General de Circulație Rutieră 
2010, efectuat de Cestrin). 

● Apar blocaje pe două segmente scurte la intrarea pe E68 de pe DJ668. De asemenea, mai 
apar zone de congestie în centrul orașului Simeria și la ieșirea sudică pe E79. 

Oportunități 

● Din punct de vedere turistic, această proximitate de râul Mureș reprezintă un avantaj, iar 
potențialul navigabil al râului merită exploatat. 

● Exploatarea rolului Simeriei de punct de intersecție între culoarul Mureșului și Culoarul 
Streiului. 

● Posibilitatea racordului ZUF Deva - Hunedoara - Simeria la viitoarea linie de mare viteză care 
va conecta București de Budapesta. 

Amenințări 

● Întârzieri la întreținerea/modernizarea infrastructurii rutiere existente. 

Accesibilitate rutieră 

Puncte tari 

● Acces la Autostrada A1, propus a fi dublat prin nodul de la Sântuhalm. 



 

 

 

Puncte slabe 

● Apar zone de congestie a traficului în centrul orașului Simeria și la ieșirea sudică pe E79 
● Caracterul de limită pe care îl are E79 asupra zonei sudice a localității. 

Oportunități 

● Nodul rutier Sântuhalm va asigura conectarea zonei vestice a Simeriei la autostrada A1, 
permițând astfel eliminarea traficului greu de pe E79. 

Amenințări 

● Diverse întârzieri la coridoarele rutiere planificate să fie executate. 

 

Starea Drumurilor 

Puncte tari 

● O bună parte din străzile Simeriei au îmbrăcăminte de asfalt.  

Puncte slabe 

● În perioada de elaborare a PMUD, simerienii au fost întrebați care sunt principalele 
probleme privind infrastructura rutieră. 55% au identificat calitatea slabă a străzilor, 23% s-
au plâns de treceri de pietoni dese, iar 21% sunt nemulțumiți de îngustimea străzilor. 

● Politica Urbană a României. Barometrul privind calitatea vieții realizat în 2020 arată că doar 
4% din populație se declară foarte mulțumită de calitatea străzilor din Simeria, iar 48% sunt 
mai degrabă mulțumiți, în vreme ce 41% se declară mai degrabă nemulțumiți, iar 8% sunt 
foarte nemulțumiți de calitatea străzilor. 

Oportunități 

● Utilizarea unei aplicații mobile sau a unei platforme web pentru cooptarea cetățenilor în 
identificarea străzilor ce au nevoie de modernizare. Aplicația ar putea oferii statistici și 
informații în timp real despre starea drumurilor (drumuri în starea precară, drumuri ce 
urmează sa fie modernizate, drumuri ce au fost modernizate etc). 

● Existența unui program multianual pentru modernizarea străzilor orașului. 

Amenințări 

● Neidentificarea timpurie a străzilor ce necesită mentenanță. 
● Întârzieri la mentenanța străzilor. 
● Mentenanță de o calitate slabă. 

 

Parcare 

Puncte tari 

● Oraș de dimensiuni reduse, în care nu este necesară deplasarea cu autoturismul pentru 
satisfacerea necesităților de bază. 

Puncte slabe 

● În 2018 parcul auto privat în Simeria a înregistrat un număr de 6.271 autoturisme la doar 
190 locuri de parcare.  

● Parcările publice din orașul Simeria nu sunt reglementate. 



 

 

● 64% dintre simerieni au semnalat că locurile de parcare sunt insuficiente în zona centrală, iar 
25% sunt nemulțumiți de faptul că parcările sunt neamenajate. 

● Lipsa unui plan tarifar eficient și  a unor spații ample de parcare la porțile orașului. 
● Nu există parcări pentru biciclete în zonele de reședință. 

Oportunități 

● Realizarea unei politici de parcare care să soluționeze problema de fluență deficitară a 
traficului generată de parcări dezordonate în zona centrală. 

● Promovare a respectării regulilor rutiere și măsuri pentru conștientizare şi încurajare a 
publicului în vederea eliminării parcărilor neregulamentare și pentru corectarea abuzurilor 
privind parcările neregulamentare care afectează fluiditatea traficului. 

● Amenajarea de parcări în zonele rezidențiale cu cea mai mare densitate a populației. 
● Continuarea procesului de înlocuire a garajelor din zonele rezidențiale cu parcări amenajate 

la sol. Aceste garaje ocupă prea mult spațiu și sunt adesea folosite pentru alte scopuri decât 
parcarea. Accentul în acest caz cade pe zonele cu cea mai mare cerere de locuri de parcare, 
și anume zonele de locuințe colective. 

● Partajarea parcărilor centrelor comerciale amplasate în vecinătatea directă a zonelor 
rezidențiale. Rezidenții din zonă ar putea parca gratuit în intervalul 19:00 - 8:00. 

● Amenajarea de parcări în vecinătatea principalilor generatori de trafic (parcări cu plată). 
Sistem TIC pentru parcare: informare, gestiune și plată. 

● Realocarea resurselor financiare obținute din parcare către proiecte de mobilitate durabilă 
sau amenajări de spațiu public. Astfel utilizatorii pot vedea direct beneficiile plății parcării. 
Resursele financiare provenite din parcarea cu plată for fi gestionate transparent. Publicul 
larg va avea acces la informații legate de sumele colectate și modul în care acestea au fost 
folosite în favoarea orașului. 

● Amplasarea de indicatoare digitale care să prezinte numărul de locuri disponibile în parcările 
în afara străzii. 

● Crearea unei baze de date/aplicație pentru device-uri mobile accesibilă de către publicul larg 
cu informații legate de disponibilitatea și gradul de utilizare a parcărilor. Posibile 
funcționalități: afișarea în timp real al locurilor de parcare disponibile, traseu direct până la 
locul liber de parcare, plată instantă prin citirea numărului de înmatriculare, utilizarea 
spațiilor de parcare ale complexelor comercială pentru parcarea pe timp de noapte etc 

● Amenajarea de parcări cu senzori în zona centrală pentru o mai bună monitorizare a gradului 
de ocupare / monitorizarea locurilor de parcare cu senzori sau camere video. 

● Extinderea parcării cu plată, diversificarea și creșterea tarifelor și introducerea tarifării pe 
zone. Diversificarea modului de plată a parcării: dezvoltarea unui sistem de plată prin SMS și 
diversificarea modalității de plată la parcometru (card bancar, bancnote), aplicație 
smartphone. 

● Campanie pentru conștientizarea „valorii” unui loc de parcare (ex. Parkingday) și stimulente 
pentru familiile care decid să trăiască fără autovehicul. 

Amenințări 

● Creștere constantă anuală a numărului de autovehicule înmatriculate în zona urbană 
funcțională Simeria. 

Accesibilitate ferată 

Puncte tari 

● Unul din cele mai importante noduri de cale ferată din țară, înființarea și economia istorică a 
localității fiind dependentă de situarea în nodul feroviar spre Hunedoara și Petroșani. 



 

 

● Simeria este traversată de Coridorul Rin - Dunăre al rețelei TEN-T feroviare, coridor care 
pornește din Strasbourg, ajunge la Arad, iar apoi, prin Simeria, la București, Constanța și 
Sulina. 

● Pe coridorul Rin - Dunăre și la stația CF Simeria se realizează în prezent lucrările de 
reabilitare și sporire a vitezei de deplasare. 

● Existența unei gări secundare în localitate, pentru zona Tâmpa (Simeria Triaj). 

Puncte slabe 

● Planificarea precară și constrângerile bugetare au făcut ca proiectele de modernizare a 
liniilor de cale ferată să nu avanseze conform estimărilor inițiale. 

● Starea precară a Gării Simeria - monument istoric de importanță națională. 

Oportunități 

● Modernizarea liniilor TEN-T feroviare oferă un avantaj major pentru Simeria și pentru zona 
urbană funcțională a municipiului Deva, îmbunătățind accesul către capitala București și 
Portul Constanța, pe de o parte, și către Europa de Vest, Bulgaria și Grecia (prin Craiova), pe 
de altă parte. 

● Rețeaua feroviară existentă ar putea fi îmbunătățită, iar un număr mai ridicat de rute 
operate ar eficientiza mobilitatea în zonă și ar aduce beneficii importante în special 
navetiștilor. 

● Promovarea trenului ca mijloc de transport în comun pentru zona urbană funcțională a 
Simeriei. 

● Realizarea unei platforme industriale în zona nodului complex rutier și feroviar din estul 
localității, care ar avantaja Simeria din perspectiva transportului de marfă. 

Amenințări 

● Întârzierea lucrărilor de modernizare a căilor ferate. 

Accesibilitate aeriană 

Puncte tari 

● Simeria este bine conectată cu Aeroportul Internațional Sibiu fiind la 110 km (aproximativ 1 
oră), și cu Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara care este la 160 km 
(aproximativ 2 ore). 

● Existența, între Deva - Hunedoara și Simeria a Aerodromului Săulești - cu posibilitatea 
aterizării aeronavelor de dimensiuni reduse. 

Puncte slabe 

● Legăturile feroviare între Simeria și aeroporturile internaționale din Sibiu și Timișoara există, 
însă orarul trenurilor nu oferă multe variante. De asemenea, legăturile feroviare presupun 
un mijloc de transport în comun intermediar (ineficient în ambele localități) pentru a accesa 
aeroportul. 

Oportunități 

● Diversificarea conectării cu Aeroportul Internațional Sibiu prin deschiderea unei rute 
feroviare până la aeroport.  

● Creșterea capacității Aerodromului Săulești. 

Amenințări 

● Blocaje pe Autostradă 



 

 

Infrastructura pentru deplasări nemotorizate 

Puncte tari 

● Oraș de dimensiuni reduse, compact, accesibil pietonal în punctele importante în raza de 15 
minute față de zona sa centrală. Datorită distanțelor relativ mici față de centru, Simeria este 
un oraș ideal pentru deplasările pietonale. Cca. 25% din populația Simeriei se află la 10 
minute de mers pe jos față de centrul orașului, în timp ce un procent foarte mic din 
populație parcurge mai mult de 20 de minute pe jos până în centru. 

● Un PMUD foarte bun cu o listă realistă de proiecte și un plan de acțiune solid pe dezvoltarea 
infrastructurii nemotorizate; 

● Existența unor propuneri pentru coridoare de mobilitate nemotorizată între instituțiile 
educaționale. 

● Proximitate față de un punct intermodal important la scară europeană, gara Simeria. 
● Principalii atractori (școli, facultăți, spații comerciale, instituții publice) se află la o distanță 

de cel mult 400 m față de o stație de transport în comun, ceea ce face ca mobilitatea 
nemotorizată să fie eficientă în complementaritate cu transportul în comun. 

Puncte slabe 

● Amploarea scăzută a unor sisteme alternative de transport – rețea de piste pentru biciclete, 
sisteme de închiriere biciclete, spații partajate, trasee pietonale. 

● Necesitatea unor soluții de sporire a accesibilității spațiilor pietonale (reducerea diferenței 
de nivel între trotuar și carosabil în zona trecerilor pentru pietoni etc.). 

● Lipsa unui sistem coerent și integrat de circulație pietonală, necesar a fi tratat prin 
reabilitarea trotuarelor, crearea acestora acolo unde lipsesc, amenajarea acestora cu bănci 
pentru odihnă. 

● Lipsa continuității suprafețelor în intersecție și în punctele de conflict: denivelări, pavaj de 
calitate joasă. 

● Lipsa unor spații cu rol de coagulare care prioritizează circulația nemotorizată în cartierele cu 
imobile rezidențiale colective. 

● Lipsa infrastructurii pentru biciclete (81% din respondenții la întrebarea PMUD privind 
problemele bicicliștilor), conflicte între bicicliști și conducătorii auto și lipsa dotărilor cu 
rasteluri pentru biciclete. 

Oportunități 

● Există o stradă centrală capabilă să atragă populaţia pentru promenadă „corso”, cu 
magazine, restaurante, cafenele, expoziţii etc. publice urbane (alei, zone verzi neamenajate, 
terenuri abandonate, zone pietonale, pie 

● Crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilorțe, bazare, locuri de joacă, parcuri, parcări etc.). 
● Există intenții și proiecte din partea autorităților locale pentru îmbunătățirea condițiilor de 

deplasare nemotorizată și accesibilitatea la mijloacele de transport în comun. 
● Elaborarea la nivel național a unui normativ pentru a reglementa modul de proiectare, 

execuţie, utilizare şi mentenanţă a lucrărilor de infrastructură pentru biciclete. 
● Politicile europene cu privire la mobilitate încurajează finanțarea proiectelor de prioritizare a 

mobilității nemotorizate pentru accesibilitate, reducerea poluării și creșterea siguranței. 
● Acțiuni de îmbunătățire a stării tehnice a trotuarelor (pentru susținerea deplasărilor 

pietonale). 
● Introducerea pistelor de biciclete și a facilităților conexe, cum ar fi rasteluri, sistem bike-

sharing automat, interoperarea între utilizarea sistemului bike-sharing și cel de transport 
public (pentru susținerea deplasărilor velo), dar și componente investiționale pentru 
susținerea transportului public în comun – benzi dedicate pentru autobuze, în locurile în 
care aceste elemente sunt necesare (blocaje, gâtuiri de trafic, intersecții). 



 

 

● Viitoarele trasee velo care se vor concentra pe un circuit ce va conecta zonele rezidenţiale cu 
zona centrală și zonele industriale. 

● Măsuri de promovare a beneficiilor transportului alternativ în Simeria 
● Modernizarea coridorului nord-sud pentru deplasări nemotorizate – Str. 1 Decembrie. 
● Amplasare rasteluri și parcări de mare capacitate pentru biciclete. 
● Reconfigurarea spaţiulu public Parc Central. 
● Modernizarea coridorului Central - Avram Iancu - Strada Atelierelor. 
● Reabilitarea și modernizarea coridorului est-vest pentru deplasări nemotorizate (Șoseaua 

Națională). 
● Traseu pietonal între Liceul Anghel Saligny și Parcul Dendrologic. 
● Amenajare spațiu pietonal și piste velo pe Strada Progresului. 
● Creșterea accesibilităţiii pentru persoane cu dizabilităţi. 
● Amenajare spaţiii publice și pietonale Strada Biscaria. 
● Amenajrea piste velo pe tronson Decebal, Preot Nistor Socaciu. 
● Dezvoltare rute cicloturistice pentru promovarea obiectivelor locale. 
● Crearea unor coridoare pietonale în zona centrală. 
● Realizarea unor pasaje/pasarele pietonale peste liniile CFR. 
● Reconfigurarea spaţiului verde Parcul Tineretului. 
● Măsuri de creștere a siguranţei pietonilor. 
● Extinderea și amenajarea traseelor velo și pietonale identificate. 
● Amenajare spaţii pietonale și piste de bicicilete pe Strada Traian. 
● Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete între localităţile aparţinătoare și orașul Simeria. 
● Crearea unor conexiuni stabile și calitative care să penetreze limitele create de căile de 

circulație existente, în mod special având în vedere direcțiile de expansiune ale localității. 

Amenințări 

● Lipsa unor reglementări cu privire la modul de realizare a infrastructurii pentru biciclete 
creează probleme pentru configurația corectă a acestora în proiectele implementate, 
rezultând o risipire a fondurilor publice pe proiecte ineficiente. 

● Lipsa măsurilor de încurajare a utilizării frecvente a bicicletei poate determina scăderea și 
mai accentuată a calităţii aerului în marile aglomerări urbane din cauza traficului rutier. 

● Nemulțumirea șoferilor în cazul în care prioritizarea mobilității în comun și a celei 
nemotorizate nu este compensată cu o campanie de informare și promovare adecvată. 

Transportul în comun 

Puncte tari 

● Deși Simeria nu deține un sistem de transport public local, transportul în comun fiind 
deservit de operatori la nivel județean și al conurbației Corvinia (Deva-Simeria-Hunedoara-
Călan). 

Puncte slabe 

● Simeria se află în topul negativ al orașelor în ce privește gradul de mulțumire referitor la 
transportul public, situându-se pe locul 35 din cele 41 de orașe intervievate. 

Oportunități 

● Integrarea eficientă a sistemului județean de transport în comun cu cel național pentru 
eficientizarea deplasărilor locale. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria recomandă 
dezvoltarea unui sistem integrat de transport public în comun. 

● Sistem de supraveghere video în stațiile de transport în comun. 
● Implementarea de politici de parcare care să sancționeze drastic staționarea autovehiculelor 

în stațiile de transport public.  



 

 

Amenințări 

● Întârzieri în implementarea proiectelor pentru transportul în comun. 

 

 

Transport intermodal 

Puncte tari 

● Există un nod intermodal care face transferul între rețelele de comunicație la nivel 
internațional și cele județene: gara Simeria. 

Puncte slabe 

● Starea precară a amenajărilor pentru intermodalitate în zona Gării Simeria. 

Oportunități 

● Suprafața relativ mică a Simeriei și lipsa transportului în comun poate constitui un mare 
avantaj pentru crearea de puncte intermodale de tipul Park & Ride la intrările în municipiu, 
unde navetiștii să-și parcheze mașinile și să folosească bicicleta ca mijloc de transport în 
interiorul orașului, sau unde aceștia să ajungă cu trenul sau cu autobuzul și de acolo să 
folosească bicicleta.  

● Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Simeria recomandă construcția unui centru intermodal 
în zona Șoseaua Națională - Zona Bosch. 

Amenințări 

● Întârzieri la modernizarea infrastructurii de transport public. 

Siguranța în trafic 

Puncte tari 

● Oraș de dimensiuni reduse - posibilitățile de implementare a mobilității nemotorizate atrag 
după sine creșterea siguranței prin reducerea mobilității cu mijloace motorizate. 

Puncte slabe 

● Echiparea necorespunzătoare a străzilor și trotuare neprotejate de traficul auto. 
● Lipsa unei infrastructuri pentru biciclete protejate de traficul auto. 
● Timpi reduși alocați traversării străzii de către pietoni. 

Oportunități 

● Realizarea de marcaje și instalarea de indicatoare 
● Instalarea de obiecte cu rol de protecție a pietonilor față de traficul auto 
● Realizarea de piste de biciclete protejate și separate de traficul auto și de traficul greu 
● Realizarea unui sistem de management al traficului care să asigure traversarea în siguranță a 

străzilor 

Amenințări 

● Întârzierea implementării proiectelor de prioritizare a mobilității nemotorizate duce la 
producerea accidentelor în continuare  

Transportul de mărfuri 

Puncte tari 



 

 

● Orașul Simeria are o poziție unică în România, fiind un important nod rutier și feroviar pe 
ruta care duce spre vestul Europei. Simeria este traversată de Autostrada A1 și de Drumul 
European E79, două căi rutiere vitale pentru economia României.  

Puncte slabe 

● Conflicte între fluxurile de mărfuri și  deplasările cu autoturismul: există zone ale rețelei 
unde toate aceste categorii ale cererii se suprapun peste o tramă stradală insuficientă din 
punctul de vedere al asigurării gabaritelor și capacităților de circulație necesare. 

● Există  un  risc  semnificativ  de  apariție  a  accidentelor  ce  implică  pietonii  și  bicicliștii,  
datorită interferenței acestor categorii ale mobilității cu fluxurile de trafic de traversare. Din 
punct de vedere statistic, există o incidență crescută a accidentelor fatale cu bicicliști, 
provocate datorită unghiurilor moarte ale camioanelor. 

● Afectarea  factorilor  de  mediu,  prin  nivelul  ridicat  de  emisii  pulberi și  gaze  cu  efect  de  
seră, datorate traficului greu care tranzitează zona periurbană. 

● Impact negativ asupra calității vieții în orașul Simeria si asupra calității mediului urban, prin 
tranzitarea zonei aflate  în  proximitatea  axei  centrale  a  orașului  (circa  500  metri  
distanță),  dar  și  zone de locuințe/reședințe și prin proximitatea unor instituții publice de 
interes local și județean, de către traficul greu. 

Oportunități 

● Dezvoltarea unui terminal intermodal de transfer și transport marfă pentru trenuri și 
camioane. 

● Simeria ar putea deveni nod feroviar important și pentru transportul de marfă, în special 
prin modernizarea căii ferate care contectează Simeria de Craiova și care poate deveni o rută 
importantă pentru transportul feroviar de marfă. 

Amenințări 

● Lipsa unor variante ocolitoare care să preia din traficul de pe drumul E79 pe direcția Deva - 
Orăștie duce la un număr din ce în ce mai mare de camioane care traversează Simeria. 
Traficul greu aglomerează zona centrală, crește nivelul de zgomot și nivelul poluării din oraș. 

ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 

Alimentarea cu apă potabilă 

Puncte tari 

● Gradul de contorizare la nivelul Centrului Operațional Simeria a fost de 99,57% 
● La nivelul orașului Simeria, în anul 2019 existau un număr de 14.616 abonați la alimentarea 

cu apă, reprezentând un grad de conectare de 98,94%. 
● investiții majore în infrastructura de apă și canalizare realizate prin programele PNDL, ISPA, 

POS Mediu  
● Asocierea în ADI Aqua Prest Hunedoara 
● Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional APA 

PROD SA 

Puncte slabe 

● În anul 2019, la nivelul orașului Simeria, procentul pierderilor de apă înregistra 57,47%. 
● Absența titlurilor legale de proprietate, precum și reticența gospodăriilor de a se conecta din 

cauza costurilor crescute sunt principalele aspecte problematice în asigurarea serviciilor 
pentru zonele marginalizate (2,95% din populație trăiește în zone marginalizate) 



 

 

● grad de acoperire de 73,93% al serviciilor de canalizare. Există situații în care, deși există 
rețea de canalizare în localitate, gradul de conectare a populației la acest sistem este foarte 
scăzut. 

● Existența unor zone sensibile în ce privește colectarea apelor pluviale în cazul unor ploi 
insemnate cantitativ 

Oportunități 

● Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile  
● Extinderea sistemului de canalizare 
● Reconsiderarea soluțiilor tehnice de colectare și transport a apelor pluviale din zonele 

sensibile 

Amenințări 

● Inexistența unei surse alternative de apa potabilă 

Managementul deșeurilor 

Puncte tari 

● Existența unui sistem integrat de management al deșeurilor (SMID) 

Puncte slabe 

● În Simeria, procentul de mulțumire față de curățenia din oraș este de 52%. 
● Ponderea deșeurilor urbane reciclate în județ este de 14,23%, față de 81.1% în județul Timiș 
● Inexistența unui sistem de management al deșeurilor rezultate din activități de 

construcții/demolări 

Oportunități 

● Construirea unui depozit autorizat pentru deșeuri rezultate din activități de 
construcții/demolări 

Amenințări 

● Depozitări necontrolate de deșeuri atat în intravilan dar și în extravilan 
● Poluarea aerului , solului si apelor în cazul unor situații accidentale la CMID (Deponeu 

ecologic) Bârcea Mare 

Infrastructura de producere, transport și distribuție a energiei electrice, termice și gaze naturale 

Puncte tari 

● Investiții majore realizate în infrastructura de gaze naturale 

Puncte slabe 

● Număr ridicat de întreruperi neplanificate ale furnizării de energie electrică 

Iluminatul public 

Puncte tari 

● Implementare în curs a proiectului “Reabilitarea  iluminatului public în orașul Simeria”, care 

va introduce aparate de iluminat cu tehnologie LED și va include un sistem de telegestiune a 

sistemului de iluminat, extinderi   și utilizare a panourilor fotovoltaice,  cu finanțare prin POR 

2014-2020 

Puncte slabe 



 

 

● Infrastructura sistemului de iluminat public este învechită, stâlpii și rețeaua de alimentare cu 
energie electrică a sistemului de iluminat sunt în proprietatea operatorului de distribuție a 
energiei electrice , E-Distribuție Banat SA. 

Lucrările la iluminatul stradal rutier pe sectoarele de drum ce au alt administrator, de regulă, 
nu sunt  considerate eligibile pentru finanțări pe diverse programe, deși servesc interesului 
public al orașului  

Infrastructura de telecomunicații și telefonie 

Puncte tari 

● Existența multor operatori ce oferă dervicii specifice de calitate 

 

Puncte slabe 

● Rețele aeriene  încarcă în multe cazuri excesiv infrastructura de distribuție a energiei 
electrice (stâlpii) 

Oportunități 

● Trecerea în subteran a rețelelor aeriene de date. 

Amenințări 

● Restricțiile generate de coronavirus au dus la marginalizarea persoanelor fără acces la 
internet în România. 

SERVICII PUBLICE 

Infrastructura și serviciile de educație 

Puncte tari 

● Conform Barometrului Urban,  orașul Simeria a înregistrat un grad de mulțumire de 63% în 
rândul cetățenilor față de școlile și facilitățile educaționale la care au acces în oraș. 

● Liceul tehnologic de Transport Feroviar – Anghel Saligny Simeria este singura unitate de 
învățământ liceal din oraș. Oferta educațională oferită este variată și se adresează tuturor 
absolvenților de gimnaziu din zonă. În calitate de colegiu de transport feroviar, recrutează 
elevi și pregătesc personal calificat în acest domeniu pentru tot județul și pentru județele 
învecinate (Alba, Caraș-Severin, Gorj, Sibiu, Vâlcea). 

● Existența unei unități școlare de învățământ alternativ-pedagogie curativă, în cadrul 
învățământului special, la Simeria Veche, cu o ofertă școlară și extrașcolară variată ce 
cuprinde toate nivelurile de învățământ până la nivel profesional: Centru de Pedagogie 
Curativă Simeria. 

● Ofertă de servicii diversificate pentru elevi: educativ-terapeutice, asistență socială și 
medicală, transport, cantină, internat, servicii pentru personal, părinți și comunitate 

● Centrul dispune de spații amenajate cu toate utilităţile necesare și mijloace de transport 
● Crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale, 

dezvoltarea lucrului în echipă. 
● Realizarea de venituri extrabugetare din donaţii şi sponsorizări. 
● Colaborarea cu Primăria Simeria, Poliția orașului Simeria, Inspectoratul Teritorial de Muncă, 

Grupul de pompieri, Asociația Hans Spalinger, Direcția de Asistență Socială Simeria. 
● Oportunități de voluntariat. 

Puncte slabe 



 

 

● Scăderea personalului didactic din Simeria (9,46%) și ZUF Simeria (8%) în perioada 2010-

2019. 

● Din cele 65 de unități de învățământ primar și gimnazial din județul Hunedoara, doar una se 

află în Simeria. 

● Gradul ridicat de încărcare al unui cadru didactic din învățământul preșcolar din orașul 

Simeria (16,9). 

● Rata mica de promovare la bacalaureat în 2019 de 46,97%. 

● Ponderea populației de peste 25 de ani cu studii superioare din orașul Simeria este mică, de 

16,49% în 2011. 

● Lipsa unui plan-cadru și a unei programe de pedagogie curativă pentru clasele de învățământ 

profesional 

● Personal insuficient, sub normativele legale 

● Insuficientă conştientizare a părinţilor educabililor privind rolul lor de principal partener 

educaţional al şcolii 

● Inconsecvenţa în promovarea imaginii şcolii în comunitate 

Oportunități 

● Dezvoltarea ofertei educaționale a Liceului tehnologic de Transport Feroviar – Anghel Saligny 

Simeria. 

● Disponibilitatea părinților copiilor cu dizabilități la colaborare 

● Număr mare de solicitări de orientări școlare din județ 

● Descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională permit o gestionare mai eficientă a 

fondurilor 

● Alocarea unei sume importante de la bugetul de stat pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice. 

● Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat 

● Deschiderea spre colaborare a instituţiilor şi organizaţiilor din comunitatea locală. 

Amenințări 

● Creșterea gradului de încărcare al unui cadru didactic din învățământul preșcolar. 

● Scăderea ratei de promovare la bac. 

● Suprasaturarea psihică și fizică a angajaților unității 

● Pierderea unor clase datorită nr. mare de absențe la unele clase și a numărului insuficient de 

elevi 

● Creşterea numărului de elevi proveniţi din familii monoparentale sau din familii emigrate în 

ţările UE 

● Perceperea eronată de către o parte a comunităţii a problematicii  vaste din activitatea 

şcolii. 

Infrastructura de sănătate și serviciile medicale 

Puncte tari 

● 52% dintre locuitorii din Simeria  sunt mulțumiți de serviciile de sănătate din oraș, dintre 
care 3% au declarat că sunt foarte mulțumiți. 

● Există o rețea sanitară mai dezvoltată, cuprinzând atât un spital, care deține un ambulatoriu 
integrat, cât și cabinete medicale de familie și stomatologice, laboratoare etc. 



 

 

● Ambulatoriul integrat al spitalului, unitatea este reabilitată, modernizată și dotată cu 
aparatură medicală modernă. 

● Spitalul deține un sistem informatic integrat medical, la standarde UE, care permite 
informatizarea integrală a activității și este pregătit pentru implementarea dosarului 
electronic al pacientului.  

Puncte slabe 

● Ponderea persoanelor care s-au declarat nemulțumiți de serviciile de sănătate din oraș este 
de 48%, dintre care 7% sunt foarte nemulțumiți.  

● Spitalul nu este acreditat. 
● Distribuția unităților medicale este neuniformă la nivelul zonei urbane funcționale Simeria, 

majoritatea fiind situate în oraș. În mediul rural există, în general, doar cabinete medicale de 
familie și puncte farmaceutice.   

● Punctele slabe ale Spitalului General CF Simeria țin de resursa umană, finanțare și 
infrastructura spitalului: deficit de personal medical de specialitate (lipsa cadrelor medicale 
superioare in specialități importante – diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, ATI, 
radiologie-imagistică, neurologie, îngrijiri paliative, medicină de laborator, BFT, farmacie; 
lipsa de motivare a personalului), infrastructură (clădirile sunt vechi și generează costuri 
mari la întreținere, blocul alimentar necesită să fie reabilita și dotat cu echipamente și utilaje 
noi, achiziționarea unui rezervor de acumulare apă dimensionat; instalaţiile sanitare, termice 
şi electrice sunt vechi; lipsa unui sistem de detecție, semnalizare și avertizare în caz de 
incendiu; instalație de oxigen medical învechită) și de finanțare (lipsa fondurilor pentru 
recompartimentare şi reparaţii capitale, acțiuni necesare pentru acreditarea spitalului; lipsa 
posibilității accesării de fonduri europene pe programe de consolidare, reabilitare, 
modernizare și dotare cu echipamente medicale de ultimă generație etc.). 

Oportunități 

● Accesarea fondurilor pentru infrastructură, atragerea forței de muncă și diversificarea 
serviciilor oferite.  

● Posibilitatea încheierii de contracte în parteneriat public-privat în sectoarele medicale sau 
dezvoltarea şi amplificarea asistenţei medicale prin spitalizare de zi reprezintă câteva soluții 
externe pentru îmbunătățirea spitalului. 

● Dezvoltarea și consolidarea asistenței comunitare, a asistenței primare și a asistenței 
ambulatorii specializate, prin alocarea unui buget mai mare și accesarea de fonduri 
europene.  

● Educarea populației cu privire la accesarea serviciilor de îngrijire de tip ambulatoriu pentru 
cazuri care nu sunt complexe.  

● Dezvoltarea unor programe de prevenție cu ajutorul medicilor de familie și prin programe de 
informare și educare a populației.    

Amenințări 

● Accesul la serviciile de sănătate să scadă. 
● Asistența medicală primară să continue să fie insuficient utilizată. 
● Lipsa fondurilor și lipsa posibilității accesării fondurilor europene. Subfinanțarea afectează 

capacitatea de a acoperi nevoile cetățenilor, iar situația va deveni din ce în ce mai 
complicată, având în vedere că populația îmbătrânește și baza de resurse se reduce. 

● Deficit de capital uman.  

Infrastructura și serviciile de asistență socială 

Puncte tari 



 

 

● Direcția de Asistență Socială Simeria (DAS), este instituție publică cu personalitate juridică, a 
cărei funcționare și atribuții sunt clar definite prin legislație, ROF aprobat conform 
HG797/2017 (actualizat). 

● Echipa DAS este formată din specialiști competenți, de încredere și cu experiență, care dau 
dovadă de eficiență și eficacitate în munca lor. 

● DAS are un sediu corespunzător, bine amenajat, accesibil pentru beneficiari. 
● Activitatea și rezultatele DAS sunt prezentate transparent pe pagina de internet și adesea 

sunt preluate ca modele de bună practică de alte orașe din județ și din țară. DAS Simeria 
este considerat un pol de competență și pentru comunele din jurul orașului. 

● DAS deține acreditare și are 2 servicii sociale licențiate. 
● DAS promovează schimbarea de paradigmă și o cultură organizațională în care succesul este 

definit în termeni de sensibilitate față de beneficiari și preocupare pentru oameni. 
Valorizează munca în echipă, participarea și consensul. 

● Atitudinea față de cetățenii aflați în diferite situații de risc și valorile promovate au la bază 
solidaritatea, respectul și abordarea empatică într-o manieră apreciativă (pozitivă). 

● Infrastructura socială este majoritar acoperită de DAS, la care se alătură DGASPC Hunedoara, 
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Asociația Hans Spalinger, Episcopia Devei și 
Hunedoarei și există deschiderea spre parteneriate/colaborări cu ONG-uri, intreprinderi de 
economie socială și alți factori interesați. 

Puncte slabe 

● La momentul elaborării strategiei 2021-2030 la nivel local, nu există nicio  strategie 
aprobată la nivel național pentru perioada imediat următoare. 

● Nivel inadecvat a unor beneficii de asistență socială acordate: VMG, ASF, TSG, 
ajutoare de încălzire,  în condițiile actualizării ISR (ISR nu a crescut și nu a fost 
actualizat cu rata inflației). 

● Resursa umană specializată care să susțină intervenții în cadrul echipei 
multidisciplinare este insuficientă (asistentul medical comunitar, consilierul școlar și 
asistentul social pentru echipa multidisciplinară prevăzută de lege nu sunt angajați). 

● În prezent, personalul existent este încărcat peste capacitatea maximă, iar numărul 
crescut de beneficiari, nevoile acestora și atribuțiile/sarcinile prevăzute de lege sunt 
în continuă creștere 

● Nevoile beneficiarilor nu pot fi satisfăcute corespunzător din cauza faptului că  
serviciile sociale sunt insuficient dezvoltate (o persoană pe serviciu social); 
funcționează în regim minimal. 

● Sumele din bugetul local alocate și aprobate prin HCL, nu ajung să fie cheltuite 
efectiv (ex. achiziționarea autoturismului a fost prevăzută în buget în 2020, dar nu a 
fost realizată până la sfârșitul anului).  

● Strategia orașului Simeria pentru anii 2015-2020 inclusiv în domeniul social, nu a fost 
implementată la nivel local decât în mică măsură și nu a fost monitorizată. 

● A fost schimbată destinația unor locații în care au funcționat servicii sociale (Centrul 
Social de Urgență s-a transformat în locuințe închiriate, la fel și ”Casa bunicilor 
Simeria Veche”, Centrul de zi pentru persoane vârstnice s-a transformat în Club, 
Centrul de consiliere pentru familii monoparentale  și Crucea Roșie s-a transformat în 
Sală de fitness), iar în prezent nu mai sunt spații disponibile pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale și acoperirea nevoilor de depozitare produse, alimente etc. în 
cadrul Programelor POAD și alte proiecte/programe în derulare. 

● Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale nu au fost puse în aplicare în 
totalitate din lipsă de fonduri. 



 

 

● La nivelul orașului Simeria nu există creșă. 
● Lipsa unei parcări dedicate beneficiarilor DAS pe perioada programului de lucru. 
● Lipsa locuințelor sociale la nivelul orașului. 
● Lipsa unei legislații coerente și aplicabile unitar pentru plata asistenților personali și a 

indemnizațiilor persoanelor cu gradul grav de handicap; procentul care trebuie 
compensat de la bugetul local diferă de la un an la altul. 

● Lipsa unui serviciu social rezidențial și a măsurilor specifice pentru situații deosebite, 
inclusiv pentru găzduirea persoanelor fără adăpost pe perioada sezonului rece, 
situații de violență domestică, sau în perioade de pandemie. 

● Lipsa unui mijloc de transport al DAS. 
● Capacitatea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea 

DGASPC este limitată la 30 de beneficiari din tot județul, ceea ce este insuficient 
pentru nevoile identificate. 

● Lipsa unui Centru de respiro/locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități. 
● Lipsa unor servicii licențiate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și 

persoane cu dizabilități. 
● Lipsa unor ONG-uri acreditate pentru furnizarea de servicii sociale cu sediul în 

Simeria. 
● Insuficienta informare a cetățenilor aflați în situații de risc social. 
● Slabă informare cu privire la fondurile externe nerambursabile care pot fi accesate 

pentru dezvoltarea de proiecte în domeniul social. 
● Fonduri insuficiente necesare participării la cursuri de perfecționare a personalului 

din cadrul DAS Simeria. 
● Limitarea accesului persoanelor cu dizabilități în clădiri DE INTERES ŞI UTILITATE 

PUBLICĂ. 
● Limitarea accesului persoanelor cu dizabilități la viața socială și servicii medicale din 

cauza  neadaptării corespunzătoare a clădirilor civile și a spațiului urban la nevoile 
individuale ale persoanelor cu dizabilități. 

● Insuficienta consiliere a persoanelor inactive, apte de muncă, sau a persoanelor active, dar 
beneficiare de asistență socială, sau care trăiesc în sărăcie, în vederea informării și 
identificării barierelor personale în creșterea veniturilor obținute prin muncă.  

Oportunități 

● Dezvoltarea de instrumente pentru a atrage mai multe fonduri (Proiecte și Programe 

naționale și europene). Existența unor surse de finanțare (fondurilor europene) pentru 

implementarea proiectelor sociale. 

● Dezvoltarea resursei umane prin îmbunătățirea educației, oferirea de traininguri sau 

parteneriate cu furnizori privați. 

● Colaborarea cu alte compartimente/instituții în vederea prevenirii unor situații de risc. 

● Parteneriatele dintre autoritățile locale și furnizorii de servicii sociale. 

● Accesarea de fonduri pentru dezvoltarea centrelor și serviciilor sociale necesare și educarea 

populației cu privire la drepturile și nevoile acestor persoane vulnerabile (programe de 

prevenție și informare). 

● Prevenirea situațiilor de risc,  prin educarea categoriilor de risc, parteneriatele între sectoare 

importante ale comunității (educația, sănătatea) pentru a elimina cauzele care generează 

situații de risc pentru categoriile vulnerabile și implicarea comunității în procesul de 

dezvoltare a serviciilor sociale și incluziunea acestor categorii în comunitate. 



 

 

● Trecerea de la abordarea beneficiarilor ca asistați social pasivi, care primesc beneficii, la 

servicii sociale, prin implicarea activă a acestora în propriul plan de servicii sociale prin 

măsuri de sprijin în vederea calificării, a reconversiei profesionale, a angajării în câmpul 

muncii, în intreprinderi de economie socială, sau ateliere protejate. 

● Posibilitatea inițierii unor parteneriate cu Spitalul CF Simeria și ONG-uri acreditate ca 

furnizori de servicii sociale pentru îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în 

dificultate. 

● Promovarea unor colaborări cu unitățile de învățământ din comunitate în contextul 

implementării obiectivelor strategice privind educația incluzivă care să reducă absenteismul, 

părăsirea timpurie a școlii, abandonul școlar, accesul la a doua șansă în școala de masă și o 

oportunitate pentru școlarizarea copiilor cu dizabilități în Centrul de Pedagogie Curativă 

Simeria. 

● Evaluarea nevoilor în contextul strategiei va genera prezentarea unei imagini cât mai corecte 

a situației sociale și a beneficiarilor din oraș punând într-o lumină obiectivă rolul și 

importanța DAS, respectiv acela de a genera schimbarea de paradigmă și atitudine în 

abordarea cazuisticii sociale și o adaptare la cerințele socio-geografice și a timpului în care 

trăim. 

● Legislația actuală în domeniul social este favorabilă dezvoltării serviciilor sociale. 

● Posibilitatea luării unor măsuri în vederea incluziunii educaționale, economice și sociale, 

precum și îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru cele aprox. 140 de persoane din 

așezarea informală din fosta unitate militară prin depunerea la Ministerul Muncii a 

proiectului pentru  locuințe sociale. În prezent, proiectul se află la stadiul de obținere a 

avizelor pentru 28 de unități locative. 

● Furnizarea de asistență materială de bază pentru persoane cele mai defavorizate: alimente, 
produse de igienă,  pachet sprijin școlar, masa caldă.  

Amenințări 

● Creșterea numărului de persoane care necesită asistență socială și creșterea gradului de 
nemulțumire a beneficiarilor din cauza faptului că bugetul este limitat, iar personalul este 
insuficient și nu pot acoperi toate nevoile identificate în mod corespunzător, existând riscul 
ca DAS să nu își poată îndeplini în totalitate misiunea. 

● Insuficiența fondurilor alocate din fonduri defalcate de TVA având ca destinație salariile 
asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu gradul grav de handicap poate duce la 
disfuncții, existând riscul de a întârzia plățile. 

● Diferitele viziuni/atitudini ale factorilor decidenți față de beneficiarii de asistență socială, pot 
influența direct strategia socială sau implementarea acesteia. 

● Atitudinea față de beneficiarii de asistență socială în general este defavorabilă, aceștia fiind 
judecați conform unor stereotipuri sau prejudecăți, ceea ce conduce la discriminare. 

● Schimbarea destinației obiectivelor sociale după ce au fost finanțate, finalizate și au 
funcționat o perioadă de timp. 

● Situațiile de criză ce apar (ca cea apărută în contextul pandemiei COVID-19) produc 
adâncirea decalajelor și creșterea gradului de sărăcie a cetățenilor. 

● Existența unei așezări informale cu cca. 140 persoane la periferia orașului Simeria (fosta 
unitate militară). Există un risc potențial de demolare a acestor clădiri. 

● Lipsa de educație și preocupare, părinții plecați la muncă în străinătate, reprezintă presiuni și 
noi provocări pentru asistența socială din comunitate. 

● De asemenea, lipsa unei politici coerente de educație incluzivă la nivelul școlii de masă cu 
elevi aflați în situație de absenteism, repetenție, abandon școlar, elevi cu cerințe 



 

 

educaționale speciale etc.  produce efecte aproape imediate la nivelul asistenței sociale și cu 
impact în plan personal și comunitar: copii născuți din părinți minori, lipsa mijloacelor de 
trai, dependența de beneficiile de asistență socială, adicții, infracționalitate etc. 

● Lipsa locurilor de muncă/plecarea forței de muncă în străinătate, îmbătrânirea populației 
● Dezvoltarea insuficientă a serviciile sociale în mediul rural. 
● Dezvoltarea insuficientă a parteneriatelor cu furnizorii de servicii sociale. 
● Incapacitatea de a dezvolta instrumentele pentru a atrage mai multe fonduri (naționale și 

europene). 
● Dezvoltarea și implementarea insuficientă a măsurilor de intervenție în vederea incluziunii 

sociale a persoanelor vulnerabile. 
● Insuficienta implicare a comunității locale și a societății civile în furnizarea și  dezvoltarea 

serviciilor sociale. 
● Asistența socială nu este valorizată corespunzător și nu se află printre prioritățile din 

agendele de lucru ale persoanelor decidente 
● Scăderea sporului natural poate conduce la o potențială criză în viitor, numărul de persoane 

vârstnice care au nevoie de îngrijire, va fi semnificativ mai mare. 

Infrastructura și serviciile culturale 

Puncte tari 

● Existența unei instituții de profil, înființată în anul 2014, și anume Centrul Cultural și de 
Creație al orașului Simeria, și care este entitatea responsabilă cu organizarea evenimentelor 
culturale la nivel de oraș, și care a organizat peste 30 de evenimente culturale în fiecare an : 
concerte, spectacole de teatru, expoziții, ateliere, festivaluri, lansări de carte, concursuri, și 
altele. 

● Existența Clubului Smart al Copiilor Simeria, entitate aflată în structura Centrului Cultural și 
de Creație al orașului Simeria, în cadrul căreia se organizează ateliere de lucru pentru copii 
cu vârste între 3 și 18 ani. 

● Existența Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Simeria, entitate aflată tot în structura 
Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria, și în cadrul căreia se organizează activități 
specifice, variate, pentru persoanele vârstnice ale orașului    

● Existența Parcului de Afaceri Simeria, clădire aflată în proprietatea UAT Simeria, în cadrul 
căreia se găsesc spații variate care permit organizarea de evenimente culturale, târguri, 
expoziții, ateliere de lucru. 

● Buna organizare și promovare a evenimentelor culturale organizate la nivel de oraș, din anul 
2015 și până în prezent, practici de succes care au dus la definirea unei identități culturale 
pentru oraș. 

● Organizarea de spectacole de muzică, teatru și dans, în care au fost implicați copii de toate 
vârstele de la Clubul Smart al Copiilor și de la Liceul de Transport Feroviar Anghel Saligny, 
pentru încurajarea creativității și a talentelor. La aceste spectacole a participat de fiecare 
dată și un public numeros, format din părinții și bunicii copiilor implicați în spectacol, peste 
300 de persoane. În acest mod s-a creat o emulație în jurul fiecărui eveniment, s-a câștigat 
public și imagine pozitivă pentru instituția noastră.  

● Numărul de cititori activi din bibliotecile publice din Simeria a crescut în perioada 2011-2019 

cu 12,68%. 

● Numărul de vizitatori la muzeele din Simeria a crescut cu 162,22% în perioada 2010-2019. 

● La nivelul orașului Simeria, există 5 monumente istorice, ansambluri și situri arheologice de 
interes national, județean și local, iar 98 la nivel de ZUF Simeria. 

Puncte slabe 



 

 

● Simeria este un oraș mic, prin urmare nici bugetul la nivel de oraș nu permite subvenții 
consistente pentru organizarea de evenimente culturale de mare anvergură, așa cum se 
organizează în alte orașe sau municipii din zonă, și cu care suntem comparați de multe ori 

● Numărul de volume eliberate de bibliotecile publice a scăzut cu 44,32% în perioada 2011-

2019, în orașul Simeria. 

● Conform Barometrului Urban, 1% dintre respondenți din orașul Simeria sunt foarte 
mulțumiți de facilitățile culturale, 52% sunt mai degrabă mulțumiți, 39% mai degrabă 
nemulțumiți iar 8% sunt foarte nemulțumiți. 

Oportunități 

● Fidelizarea publicului precum și atragerea unui public mai numeros, prin organizarea de 
evenimente culturale numeroase și variate 

● Promovarea activităților care se desfășoară la Clubul Smart al Copiilor precum și la Centrul 
de Zi pentru Persoane Vârstnice, în vederea atragerii de participanți noi 

● Continuarea parteneriatului pe care Centrul Cultural și de Creație îl are cu Liceul Tehnologic 
de Transport Feroviar Anghel Saligny, în vederea atragerii elevilor de toate vârstele la 
activitățile culturale care se organizează pentru copii și tineri 

● Continuarea și identificarea de noi parteneriate și colaborări cu instituții de cultură din județ 
și din țară, în vederea organizării de evenimente culturale de succes 

● Promovarea monumentelor istorice din Simeria și ZUF Simeria. 

● Creșterea numărului de vizitatori la muzee. 

● Organizarea de mai multe evenimente culturale. 

Amenințări 

● Alternativa pe care o oferă epoca digitală pe care o traversăm cu toții, pentru persoanele de 
toate vârstele, alternativă care îndepărtează persoana de dorința de a comunica interuman, 
urmare și a faptului că mediul online oferă în mod gratuit înregistrări de la spectacole sau 
concerte 

● Lipsa de înțelegere a actului cultural precum și lipsa de interes pentru evenimente culturale, 
manifestată de multe ori de publicul simerian.   

● Degradarea monumentelor istorice. 

● Pierderea identității culturale ale zonei din cauza nepromovării acesteia. 

Infrastructura și serviciile pentru tineret 

Puncte tari 

● La nivel județean, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret organizează evenimente, proiecte pentru 

toți tinerii din Hunedoara. 

● Existența unei instituții de profil, înființată în anul 2014, și anume Centrul Cultural și de 
Creație al orașului Simeria, și care este entitatea responsabilă cu organizarea evenimentelor 
culturale la nivel de oraș, și care a organizat peste 30 de evenimente culturale în fiecare an : 
concerte, spectacole de teatru, expoziții, ateliere, festivaluri, lansări de carte, concursuri, și 
altele. 

● Existența Clubului Smart al Copiilor Simeria, entitate aflată în structura Centrului Cultural și 
de Creație al orașului Simeria, în cadrul căreia se organizează ateliere de lucru pentru copii 
cu vârste între 3 și 18 ani. 

● Organizarea de spectacole de muzică, teatru și dans, în care au fost implicați copii de toate 
vârstele de la Clubul Smart al Copiilor și de la Liceul de Transport Feroviar Anghel Saligny, 
pentru încurajarea creativității și a talentelor. 

Puncte slabe 



 

 

● Orașul Simeria nu cuprinde o infrastructură specifică pentru sectorul tineret, exceptând cea 

prezentă la nivel educațional, cultural și de sport. 

● Numărul scăzut ONG-urilor pentru tineret în orașul Simeria. 

Oportunități 

● Înființarea unui Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret în cadrul primăriei Simeria. 

● Crearea unui spațiu public exclusiv pentru tineri și activități pentru tineret. 

● Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri din județul Hunedoara și organizarea de activități 

pentru tinerii din Simeria. 

● Implicarea ONG-urilor în activități extracurriculare ale elevilor. 

Amenințări 

●  Pierderea unui număr și mai mare de tineri din cauza lipsei de oportunități pentru aceștia. 

Infrastructura și serviciile pentru sport și agrement 

Puncte tari 

● zone verzi în jurul orașului Simeria, cu acces facil 
● orașul este ușor de parcurs pe jos, putând fi evitate deplasările scurte cu mașina personală 

printr-o bună accesibilitate pietonală și pe bicicletă  
● tradiția sportului de performanță din Simeria, prin Clubul Sportiv CFR Simeria  
● Baza Sportivă a Clubului CFR Simeria oferă antrenamente pentru disciplinele fotbal, karate, 

handbal, baschet, atletism 
● Arealul protejat Măgura Uroiului de pe teritoriul orașului Simeria este una dintre cele mai 

favorabile zone din România pentru practicarea zborului cu parapanta și traseelor de ciclism 
semi-montan prin amplasare și configurația reliefului.  

Puncte slabe 

● Conform Barometrului Urban, doar 29% dintre respondenții Barometrului Urban realizat în 
2020 sunt mulțumiți de facilitățile sportive din oraș. 

Oportunități 

● tradiția Clubului Sportiv CFR Simeria, precum și Arealul protejat Măgura Uroiului pot sta la 
baza dezvoltării brandului Simeriei ca oraș activ, iimplicat în organizarea de antrenamente 
sportive pentru copii și juniori, practicarea zborului cu parapanta și ciclismului de tip semi-
montan.  

● 81% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți sau mai degrabă mulțumiți de spațiile verzi, 
precum parcurile și grădinile din oraș.  

● în Simeria, 72% dintre locuitori sunt mulțumiți de nivelul zgomotului din oraș  

Amenințări 

● doar 54% dintre locuitorii Simeriei sunt mulțumiți de siguranța în spațiile publice din oraș, 
esențială pentru a face mișcare în aer liber și a folosi mai puțin mașina personală 

● doar 61% dintre locuitori se simt în siguranță în cartierul lor 
● creșterea utilizării mașinilor personale în contextul generat de COVID-19 
● sedentarismul - 63% dintre români nu se implică deloc în activități sportive sau exerciții fizice 

(Eurobarometrul dedicat sportului și activității fizice, 2018), “81% dintre tinerii care merg la 
școală nu sunt suficient de activi” (Organizația Mondială a Sănătății), ceea ce reprezintă un 
pericol pentru starea de sănătate a populației. 



 

 

MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Caracterizarea capitalului natural 

Puncte tari 

● Parte a unei zone cu potențial natural mare; 
● Cetățenii sunt mulțumiți de accesul la spații verzi; 

Oportunități 

● În județul Hunedoara se află Parcul Național Retezat, arii de protecție specială avifaunistică 
și situri de importanță comunitară, iar în orașul Simeria și în jurul acestuia, de-a lungul râului 
Mureș, se află arii de protecție specială avifaunistică și rezervații științifice 

Amenințări 

● Simeria este parte a unei conurbații cu activitate industrială intensă, este unul din cele mai 
importante noduri feroviare din România, si, în ultimii ani, a devenit și unul din nodurile 
rutiere cele mai importante din țară. Acest trafic afectează și mediul la nivelul Simeriei. 

 

Rezervații naturale și arii protejate 

Puncte tari 

● Simeria are o suprafață cu spații verzi de aproximativ 83 ha – o suprafață foarte generoasă 
pentru un oraș de asemenea dimensiuni. 

● Per ansamblu, simerienii sunt mulțumiți cu spațiile verzi disponibile. Barometrul Urban 2020 
elaborat în cadrul Politicii Urban a României, a estimat gradul de satisfacție cu infrastructura 
verde în 41 orașe din România. Simeria se numără printre orașele cu cel mai ridicat grad de 
satisfacție, cu 26% declarându-se ca fiind foarte mulțumiți și 45% mulțumiți. 

Puncte slabe 

● Simeria nu are nici un parc urban amenajat. 

● Chiar dacă simerienii au acces la o zonă verde mare (Parcul Arboretum), nu există în oraș nici 
un parc urban iar 57% din populație se află la mai mult de 10 minute distanță de zonele verzi 
din oraș – o performanță relativ scăzută pentru un oraș mic. 

Oportunități 

● În Simeria există 658,28 ha de arii protejate, reprezentând 12,97% din suprafața UAT-ului. 

● Dezvoltarea infrastructurii de spații verzi (parcuri urbane, scuaruri) ar trebui să fie o 
prioritate pentru administrația locală din Simeria, și ar trebui dublată de un program de 
genul “nici o stradă fără verdeață”, prin care se poate introduce infrastructură verde în 
fiecare colț din oraș. 

Calitatea factorilor de mediu și poluarea (apă, aer, sol) 

Puncte tari 

● Simeria este pe locul 237 la nivel național (din cele 319 municipii și orașe), în ceea ce 
privește gradul de poluare. Ca atare, Simeria se numără printre orașele cu un grad de 
poluare mai scăzut. 

● Majoritatea simerienilor sunt mulțumiți de calitatea aerului la ei în oraș. 

● În Simeria, 72% dintre cetățeni de declară mulțumiți de nivelul zgomotului. 

Puncte slabe 



 

 

● Râul Mureș, principalul curs de apă din zonă, are o calitate a apei moderată, proastă sau 
foarte proastă, pe traseul din proximitatea Simeriei. Râul Strei, care trece prin Simeria 
Veche, are de asemenea o stare ecologică proastă. 

Oportunități 

● Reducerea spațiilor impermeabile poate avea un impact pozitiv nu numai asupra calității 
solului urban și al corpurilor de apă, ci poate contribui și la reducerea efectului de insulă de 
căldură urbană. 

Amenințări 

● Traficul de pe Autostrada A1 poate avea un impact negativ asupra calității aerului din 
Simeria; 

● Principalele surse de poluare în Simeria le reprezintă activitățile de producție și cele de 
colectare și tratare. 

● Numărul de stații de monitorizare a poluării aerului sunt insuficiente. 

● Dintre cele 219 situri contaminate identificate în România, 22 se situează pe teritoriul 
Județului Hunedoara 

● Cele mai importante surse de poluare fonică în Simeria sunt traficul rutier și activitatea 
industrială. 

Schimbări climatice și riscuri de mediu 

Puncte tari 

● Riscul termic al orașului Simeria este unul redus. Mai exact, 0% din populația Simeriei este 
expusă la risc termic mare sau foarte mare și numai 16% din populație este expusă la un risc 
moderat. 

● Simeria generează cantități reduse de gaze cu efect de seră. 

Puncte slabe 

● Comparat cu alte cetățenii altor orașe, simerienii consideră că mult mai multe s-ar putea 
face la nivel local pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice – numai 13% fiind complet 
mulțumiți cu ceea ce se face deja și 19% fiind oarecum mulțumiți. 

Oportunități 

● Simeria se situează într-o zonă cu potențial solar mare și merită considerată opțiunea 
dezvoltării de ferme solare. 

● Simeria are potențial pentru exploatarea vântului în scop energetic, dar acest potențial este 
scăzut, datorită vitezei vântului în zonă, ce se situează într-o bandă medie – 3-4 m/s. 

● Județul Hunedoara are un potențial redus pe biomasă forestieră, însă unul ridicat pe 
biomasă agricolă. 

Amenințări 

● Risc mare la inundații și alunecări de teren, ce afectează o suprafață importantă a teritoriului 
Simeriei; 

● Simeria, a avut în 2015 o temperatură medie cu 0,7ºC mai mare decât media pe 1960-2000. 
Ultimele date, pe 2019, indică o temperatură medie cu 1,1ºC peste media pe 1960-2000. Pe 
de altă parte, dacă luăm media pe 2015-2019, aceasta este cu 0,6ºC peste media 1960-2000. 
Dacă ne uităm la evoluția temperaturii maxime medii anuale, vedem că aceasta este în 
continuă creștere, într-un ritm îngrijorător. 



 

 

PROFIL ȘI CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

Administrația publică locală și structurile asociative existente 

Puncte tari 

● Stabilitate instituțională la nivelul administrației publice locale; 
● Colaborare eficientă cu administrația publică județeană (Consiliul Județean)  
● Colaborare eficientă cu mediul de afaceri local 

Puncte slabe 

● Insuficiența personalului specializat din anumite direcții sau compartimente, cu atât mai 
mult cu cât politica salarială este slab motivantă  

● Instabilitate legislativă 

Oportunități 

● Modernizarea și eficientizarea administrației publice;  
● Reducerea birocrației în administrație;  
● Implementarea unor soluții de e-administrație;  
● Îmbunătățirea colaborării între instituțiile publice;  
● Implicarea cetățenilor în luarea deciziilor. 

Amenințări 

● Lipsa capacității de planificare pe termen lung, datorită dependenței de transferuri de la 
nivel central; 

● Lipsă personal calificat cu competențe/studii necesare pentru instituții publice; 
● Potențialul limitat al autorității publice locale de a susține cofinanțarea proiectelor de 

finanțare nerambursabilă, cu atât mai mult cu cât colectarea din anul 2021 are potențialul 
de a fi mai scăzută decât în anii precedenți datorită crizei datorate pandemiei SARS COV 2 

Bugete locale (execuție bugetară, bugete operaționale, fonduri atrase) 

Puncte tari 

● Performanță bună pe investițiile de capital făcute din surse proprii; 

Puncte slabe 

● Dependență mare de transferuri de la nivel central; 
● O pondere scăzută a veniturilor proprii; 
● Performanță foarte slabă pe atragerea de fonduri europene; 

Oportunități 

● Întărirea capacității de atragere de fonduri europene, având în vedere sumele disponibile 
pentru perioada de programare 2021-2027; 

Amenințări 

● Lipsa capacității de planificare pe termen lung, datorită dependenței de transferuri de la 
nivel central; 

Resurse umane și materiale 

Puncte tari 

● Existența unui sistem de salarizare și criterii de promovare, care să contribuie la motivarea 
salariaților și la creșterea calitativă a muncii depuse; 

● Actualizarea, revizuirea și creșterea eficacității activității biroului și a practicilor existente. 



 

 

Puncte slabe 

● Schimbarea frecventă a legislației referitoare la salarizare; 
● Contradicțiile existente în dispozițiile legale privind stabilirea salariilor, sporurilor; 
● Lipsa unor echipamente electronice, care să contribuie la eficientizarea activității biroului; 
● Lipsa participarii personalului la cursuri de specializare;  
● Schimburile de informații cu autoritățile și instituțiile publice și alte organe ale statului se 

desfășoară lent, iar informațiile primite sunt câteodată lacunare 

Oportunități 

● Dezvoltarea personalului de specialitate prin cursuri de calificare bine structurate, bazate pe 
practică; 

● Dotarea biroului cu echipament electronic necesar; 
● Îmbunătățirea colaborării cu alte instituții publice. 

Amenințări 

● Migrația forței de muncă active, mai ales a tinerilor și a persoanelor înalt calificate; 
● Creșterea fenomenului de migrație externă  

Servicii publice digitale și relația cu cetățenii 

Puncte tari 

● există un site al primăriei; 
● peste 40% dintre locuitorii oraşului au acces la internet; 
● media vitezei conexiunilor la internet este printre cele mai mari din lume, la fel ca în alte 

orașe din România; 
● există câteva proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor de e-guvernare și site-ul;  
● adoptarea ghișeul.ro; 

Puncte slabe 

● nu există servicii complet digitalizate, interacțiunea online între autoritățile publice și 
populație cuprinde doar accesul la informații cu privire la legislație, program de funcționare, 
posibilitatea de a se programa și urmări cererile depuse la primărie, administrația locală, 
depunerea de sesizări sau propuneri; 

● nu au fost dezvoltate  servicii complet digitalizate pentru întreprinderi;  
● din 2013 până în 2017 încrederea în pagina web este aceeași;  
● lipsesc instrumente de bază pentru participarea și implicarea cetățenilor  
● nu există seturi de date în format deschis disponibile cetăţenilor sau firmelor; 
● competențele digitale; 
● lipsa unui departament dedicat procesului de digitalizare;  
● lipsa unui sistem GIS; 

Oportunități 

● posibilitatea accesării unor fonduri europene pentru dezvoltarea şi implementarea serviciilor 
de e- guvernare;  

● încadrarea în Planul de Redresarea ”Next Generation EU” a Uniunii Europene, care oferă 
oportunităţi atât pentru administraţia locală, cât şi pentru colaborări între administraţie şi 
mediul de afaceri; 

● posibilitatea de a adera la o alianță/organizație dedicată Smart City pentru a face schimb de 
bune practici și know-how; 

● posibilitatea de a participa la diferite competiții europene de digitalizare;  



 

 

● posibilitatea de a atrage mediul privat (start-up-uri sau big tech) pentru dezvoltarea de 
soluții smart prin parteneriate public-privat; 

● posibilitatea de a colabora cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și a prelua anumite 
sisteme puse la dispoziție; 

Amenințări 

● lipsa corelării introducerii e-guvernării cu eficientizarea şi adaptarea administraţiei publice 
(în special în ceea ce priveşte procesele interne);  

● securitatea aplicaţiilor de e-guvernare, mai ales în cazul în care acestea vor fi folosite de un 
număr din ce în ce mai mare de persoane şi firme; 

● un proces de comunicare ineficient în explicarea acestor noi servicii şi creșterea utilizării lor 
în rândul cetățenilor;  

● o populație care nu este alfabetizată digital;  
● rezistența la schimbare din lipsă de comunicare și educare a utilizatorilor;   
● lipsa de coordonare dintre instituțiile publice în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor 

digitale complete (interoperabilitatea);  
● migrația specialiștilor în IT din sectorul public înspre sectorul privat sau în alte țări; 
● lipsa generală de competențe/studii digitale în cadrul instituțiilor publice; 
● legea privind interoperabilitatea nu a fost adoptată. 
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SECȚIUNEA 3: VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE 

3.1. FUNDAMENTAREA FORMULĂRII VIZIUNII ȘI OBIECTIVELOR STRATEGICE 

Viziunea și obiectivele de dezvoltare la nivel trebuie să reflecte cât mai bine nevoile reale ale 
comunității, precum și ceea ce se înțelege prin „binele comun”, așa cum este reprezentat și imaginat 
de către aceasta. În completarea analizei datelor statistice și evoluțiilor din ultimii ani, exercițiul 
consultărilor este esențial în formularea unor obiective comune de dezvoltare, validând ipoteze și 
configurând în mod pragmatic cea mai bună versiune posibilă a orașului pentru următorii zece ani.  

Binele comun este greu de estimat și este evident faptul că nu va exista o strategie greșită sau 
corectă pe deplin, așa cum nevoile subiective ale fiecăruia sunt, în sine, valide. Pentru ca o strategie 
să își îndeplinească însă scopul, este important ca aceasta să fie elaborată pe baza unui proces cât 
mai incluziv, care să acopere nevoile diferiților actori și cât mai transparent. Aceasta presupune un 
set clar de priorități, cu o perioadă definită de implementare, bugete aferente și o comunicare 
continuă a stadiului implementării. Prioritizarea presupune ca proiectele majore, odată stabilite, să 
fie asumate ca atare și să nu fie schimbate cu altele, fără o fundamentare obiectivă. În mod ideal, 
aceste proiecte au capacitatea de a atrage și canaliza resursele potrivite, având la bază un consens 
general privind utilitatea lor.   

Pe de altă parte, anul 2020 a demonstrat cât de importantă este capacitatea de adaptare rapidă la 
schimbări majore ce au afectat întreaga comunitate. Menirea unei strategii nu este de a fi un 
document rigid, ci de a ghida dezvoltarea pe termen mediu, astfel încât resursele și oportunitățile să 
poată fi utilizate în mod eficient și să se poată răspunde cu agilitate noilor provocări. Având o 
strategie bazată pe priorități și o viziune comună, dezvoltarea unui oraș va fi mai ușor de susținut 
chiar și în perioade cu schimbări și provocări majore.   

Figura 1. Elemente de planificare strategică  

 

 

3.1.1. Principii de planificare integrată 

Dezvoltarea viziunii, identificarea obiectivelor strategice și a mecanismelor de realizare a acestora se 
bazează  pe un set de principii ce susțin abordarea integrată și un proces de planificare eficientă: 

(a) Abordare participativă. În cadrul procesului de elaborare a strategiei, au fost facilitate 
diverse procese de consultare și implicare a părților interesate (cercetări, sondaje, consultări 
tematice, platformă online pentru colectare de provocări și soluții), care au avut ca scop 
reflectarea nevoilor și priorităților identificate de către cetățeni și diverse grupuri-țintă. De 
asemenea, strategia propune măsuri de susținere și simplificare a procesului de participare 
prin accelerarea digitalizării instituțiilor publice și oferă o listă de proiecte prioritare, a căror 
implementare poate fi monitorizată ușor.   
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(b) Prioritizare și responsabilitate asumată.  Unul dintre instrumentele esențiale pentru o 
strategie de succes, care să reprezinte mai mult decât o pre-condiție pentru accesare de 
fonduri este exercițiul prioritizării și asumării unei liste scurte de proiecte, ușor de 
monitorizat de către cetățeni. Procesul vizează obținerea unui portofoliu de proiecte 
prioritare care să se încadreze în bugetul de investiții estimat pentru perioada 2021-2030 și 
care să fie asumate ca atare, cu responsabilități și termene clare. Prioritizarea ar trebui să 
urmeze nevoile reale ale comunității, pentru care se vor identifica ulterior diverse surse de 
finanțare, preferabil externe.  

(c) Integrare orizontală și verticală. Planificarea eficientă necesită coordonarea instituțiilor și 
departamentelor cu responsabilități în acest sens de la nivel local, din diferite domenii, 
precum și a celor de la nivel județean, regional, național și european. Astfel, procesul de 
elaborare a strategiei a avut la bază identificarea și analiza diferitelor documente strategice 
relevante, cu scopul coordonării cu politicile regionale (nivel la care se asigură 
managementul FEDR) și cu obiectivele prioritare de la nivel național și european. Ca proiect-
pilot în cadrul elaborării primei Politici Urbane a României, strategia integrată de dezvoltare 
urbană a orașului Simeria are la bază coordonarea cu noul cadru strategic. 

(d) Abordare inter-jurisdicțională. Aglomerările urbane cele mai dinamice au și cel mai mare 
succes în a atrage oameni și investiții, iar la baza dezvoltării acestora stă cooperarea și 
planificarea inter-jurisdicțională. Elaborarea strategiei a integrat nevoile de dezvoltare de la 
nivelul celor unităților administrativ-teritoriale ce compun zona urbană funcțională  a 
Orașului Simeria și a identificat măsuri ce întăresc accesul locuitorilor acestora la 
oportunități și legăturile dintre zona urbană și cea rurală.  

(e) Complementaritatea măsurilor hard și soft. Pentru a elabora o strategie integrată, este 
important să se mențină un echilibru între investițiile „hard”, cum ar fi parcuri de afaceri, 
parcuri industriale, dezvoltări rezidențiale, rețele de transport și investițiile „soft”, precum 
programe de sprijinire a afacerilor și inovării, crearea de programe pentru calificarea forței 
de muncă și facilitarea accesului grupurilor defavorizate pe piața muncii, programe și 
activități culturale.    

(f) Continuitatea procesului de planificare. Planificarea dezvoltării urbane este un proces ciclic, 
ce necesită o întoarcere regulată către viziunea, obiectivele și măsurile propuse anterior, 
astfel încât să se asigure o evaluare realistă a acestora și o actualizare, în funcție de situația 
existentă la nivel local și direcțiile strategice relevante de la nivel regional, național și 
european. 
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3.1.2. Concept de dezvoltare spațială 

 

Dezvoltarea spațială durabilă este unul din cele cinci obiective prioritare ale Politicii Urbane a 
României, având în vedere rolul transversal al planificării spațiale în atingerea celor trei scopuri: 

i) orașe verzi și reziliente, prin influența directă pe care forma și structura unui oraș o au 
asupra eficienței mobilității, a amprentei de carbon și a rezilienței urbane, atât în fața 
dezastrelor naturale și a provocărilor climate, cât și a asigurării unui mediu verde și 
curat; 

ii) orașe competitive și productive, prin crearea unor spații publice de calitate, care să 
stimuleze atractivitatea orașului pentru locuire, muncă și investiții și prin valorificarea 
eficientă a clădirilor și terenurilor bine amplasate pentru investiții strategice;      

iii) orașe juste și incluzive, prin asigurarea accesului echitabil la utilități și servicii publice, a 
calității vieții și locuirii pentru toți și prin crearea unui spațiu public incluziv, care să 
stimuleze spiritul comunitar.    

La nivel global există o întelegere asupra faptului  că orașele compacte, regenerate și conectate 
sunt atât un vehicul spre cât și un produs al dezvoltării durabile, făcând din acestea principii 
coordonatoare în planificarea spațială. Aceste principii sunt general valabile tuturor orașelor ce vor 
să se îndrepte în direcția sustenabilității spațiale, atât celor dinamice, aflate în expansiune, cât și 
celor aflate în contracție, care se confruntă cu provocări demografice, economice sau spațiale, chiar 
dacă prioritizarea și aplicabilitatea lor ar putea diferi în funcție de particularitățile contextului local.  

Pentru valorificarea resurselor locale într-un mod eficient, incluziv și sustenabil, procesul de 
amenajare al teritoriului ar trebui să urmărească trei direcții de acțiune:  

i) dezvoltarea urbană compactă, printr-o planificare pro-activă, echilibrată și în cazul 
orașelor dinamice, prin limitarea expansiunii urbane necontrolate și prin definirea unor 
zone prioritare de dezvoltare în care să fie aplicate politici locale de densificare și 
diversificare;  

ii) regenerarea urbană care să vizeze creșterea atractivității nucleului urban prin 
revitalizarea spațiului public, a calității vieții în cartierele rezidențiale și valorificarea 
activelor urbane bine amplasate pentru investiții strategice, cum ar fi obiectivele de 
patrimoniu sau zonele industriale dezafectate;   

iii) îmbunătățirea conectivității în interiorul zonelor de dezvoltare și între zonele urbane și 
peri-urbane, vizând reducerea dependenței față de automobil, facilitarea mobilității 
nemotorizate, creșterea accesibilității la servicii în interiorul cartierelor și accesul 
echitabil la servicii publice.  

Cel de-al patrulea obiectiv, cel al orașelor bine guvernate, este o condiție prealabilă pentru 
atingerea primelor trei, prin facilitatea cadrului instituțional care să eficientizeze procesul de 
amenajare a teritoriului, astfel încât acesta să se facă într-o manieră pro-activă, prin definirea 
zonelor de dezvoltare prioritară și să capete un rol coordonator și integrator pentru implementarea 
politicilor sectoriale la nivel metropolitan.  

Astfel, pentru consolidarea procesului de amenajare a teritoriului astfel încât acesta să promoveze 
principiile sustenabilității spațiale, sunt necesare:  

i) sincronizarea amenajării teritoriului cu politicile sectoriale și investițiile în 
infrastructura de transport, cea edilitară, socială și în inițiativele ce vizează mediul, astfel 
încât acestea să fie direcționate spre zonele prioritare de dezvoltare, pentru a stimula 
investițiile private și a maximiza impactul asupra calității vieții;     
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ii) cooperarea la scară metropolitană și dezvoltarea integrată a zonei peri-urbane, vizând 
atât consolidarea rolului pe care orașul îl joacă în teritoriul său de influență, cât și 
implementarea echitabilă a principiilor de dezvoltare sustenabilă în teritoriu, dincolo de 
limitele administrativ teritoriale.  

Orașul Simeria se află în zona peri-urbană a municipiului reședință de județ, cu rol de coagulare, 
Deva și face parte din Conurbația Corvina, ce cuprinde municipiile Deva și Hunedoara și orașele 
Simeria și Călan dar și în interiorul unei aglomerări urbane, ce dincolo de orașele din conurbație, mai 
include și orașele Geoagiu, Hațeg și Orăștie. Totodată au fost identificate relații de navetism între 
Simeria și localitățile Băcia și Rapoltu Mare. Pentru a consolida poziția orașului Simeria în cadrul 
aglomerării urbane și în raport cu oportunitățile economice din Deva și regiune, este necesară 
armonizarea politicilor de dezvoltare la nivelul regiunii.     

Orașul Simeria se confruntă cu provocări demografice și economice specifice „orașelor în 
contracție” ce își pun amprenta și asupra mediului construit. Orașul nu are o forță economică 
foarte mare, generând doar 2% din veniturile firmelor și 3% dintre angajații de la nivelul județului 
Hunedoara, și se confruntă cu declin demografic semnificativ, dar mai puțin accentuat față de 
celelalte orașe secundare și terțiare din vecinătate – populația cu domiciliul a scăzut cu 5,9% față de 
anul 2010, în timp ce în aglomerarea urbană a scăzut în medie cu 6,8%, iar populația stabilă a scăzut 
cu 9,6% în intervalul 2002-2010, față de 13,1% în orașele din aglomerarea urbană.  

Forma nucleului urban al Simeriei este una compactă, orașul având avantajul conservării unui țesut 
urban dens, compus preponderent din locuințe individuale, însă în ciuda formei compacte, țesutul 
urban este fragmentat de liniile de cale ferată, îngreunând astfel accesul dinspre cartierele din sudul 
orașului spre centru. Amprenta construită a orașului și-a păstrat în mare parte forma de dinainte de 
1989, cu excepția câtorva construcții rezidențiale la periferia orașului, ce manifestă însă 
caracteristicile de expansiune necontrolată – fragmentare, lipsa conectivității, a zonei industriale 
Marmosim din nord-vestul orașului și a spațiului logistic construit în sud-vestul orașului (Str. Petru 
Maier nr. 10).   

Pentru a facilita dezvoltarea urbană durabilă , având în vedere configurația actuală a teritoriului, 
modelul de dezvoltare spațială al orașului Simeria ar trebui să urmărească două principii directoare: 

 dezvoltarea compactă a orașului, prin valorificarea terenurilor și a clădirilor bine amplasate 
pentru investițiile strategice, atragerea de investitori în parcul de afaceri Simeria și în spațiile 
industriale și logistice de la periferia orașului, și limitarea zonelor de expansiune 
(intravilanului) pentru a eficientiza cheltuielile legate de livrarea serviciilor publice și a 
stimula regenerarea zonei centrale și a activelor de patrimoniu. 

 abordarea integrată a dezvoltării Simeriei în raport cu aglomerarea urbană, cu precădere 
prin eficientizarea legăturilor cu Deva, valorificarea specificului local (ex. suprafața 
generoasă de spațiu verde, accesibilitatea pietonală) și consolidarea profilului funcțional al 
orașului în cadrul conurbației, prin valorificarea așezării orașului în raport cu autostrada A1 și 
a nodului CFR.   

Procesul de regenerare urbană este critic pentru creșterea calității vieții, a atractivității turistice și a 
competitivității economice în interiorul orașului, însă el trebuie să valorifice cu prioritate resursele 
de spațiu verde, patrimoniul industrial și să faciliteze mobilitatea pietonală și adaptarea fondului 
construit și a spațiului public la nevoile unei populații aflate în proces de îmbătrânire – ex. 
accesibilizarea domeniului public, al blocurilor și clădirilor publice, astfel încât persoanele vârstnice și 
cele cu diazbilități să fie încurajate să aibă o viață cât mai activă.  Următoarele direcții de intervenție 
prioritară ar trebui urmărite:  

 regenerarea zonei centrale și a spațiilor publice reprezentative, prin creșterea calității 
spațiului urban, promovarea caracterului inovativ și multifuncțional al acestora și facilitarea 
accesibilității pietonale. Zona de intervenție prioritară: Centrul Civic, Parcul Tineretului. 
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 regenerarea spațiilor verzi, pentru a crește calitatea parcurilor și a grădinilor publice și 
pentru a facilita accesul echitabil la spații verzi în proximitatea locuinței. Zona de intervenție 
prioritară: Parcul Dendrologic Simeria este o resursă unică pe care orașul o poate valorifica 
atât pentru a crește calitatea vieții din oraș, fiind principalul loc de recreere și promenadă al 
locuitorilor Simeriei, cât și pentru creșterea atractivității în cadrul aglomerării, fiind totodată 
un punct de atracție de interes național și cel mai întins spațiu verde din Conurbația Corvina.     

 regenerarea patrimoniului construit, atât cel istoric și cultural, cel industrial dar și alte 
obiective de interes public, precum școlile, spitalele, gările sau piețele agroalimentare, fie 
prin modernizarea spațiilor funcționale sau reconversia funcțională a obiectivelor 
dezafectate. Obiective prioritare: valorificarea Gării CFR și rolul căilor ferate în istoria 
dezvoltării orașului (atelierul de reparat locomotive și vagoane, prima cale ferate din 
Transilvania), Conacul Bella Fay, situl arheologic de la Săulești, situl arheologic Uroi. 

 regenerarea urbană a cartierelor de locuințe prin creșterea echipării acestora cu dotări de 
cartier, conturarea unor centre de cartier și facilitarea accesibilității pietonale în 
proximitatea locuinței. Fondul locativ are nevoie de asemenea de reabilitare, fie prin 
investițiile directe în reabilitarea ansamblurilor de locuințe colective, fie prin stimularea 
investițiilor de reabilitare sau reconversie funcțională a clădirilor individuale.   

 regenerarea urbană a zonelor marginalizate, a așezărilor informale și a comunităților 
rurare aflate în administrarea orașului, prin creșterea accesului la servicii publice, 
acoperirea lacunelor din infrastructura tehnico-edilitară și socială și conectarea lor la nucleul 
orașului. 
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3.1.3. Aspecte cheie în formularea priorităților de dezvoltare 

Nevoile grupurilor-țintă sunt cele care ghidează prioritățile unui oraș. Ca atare, primul pas pentru o 
strategie de dezvoltare urbană implică maparea și definirea acestora. În acest sens, modelul 
piramidei lui Abraham Maslo , care continuă să fie folosită in științele sociale de peste 70 de ani, se 
află la baza stabilirii nevoilor cetățenilor, sectorului privat și al turiștilor.  

Identificarea nevoile acestor trei grupuri este esențială, deoarece, potrivit lui Philip  otler, 
autoritățile locale abordează  politicile și investițiile locale in raport cu trei categorii principale de 
constituenți: cetățenii, sectorul privat și turiștii.  

Aspecte Transversale  

 Incluziune socială – aspecte legate de accesul grupurilor dezavantajate la locuri de muncă, la 
servicii și utilități publice și de combatere a sărăciei  

 Schimbări climatice – controlul poluării datorate consumatorilor casnici și emisiilor de gaze 
cu efect de seră  

 

Nevoile locuitorilor/cetățenilor ce pot fi atrași sunt grupate in următoarele categorii: 

Figura 2. Piramida Nevoilor Cetățenilor 
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Nevoile oamenilor de afaceri/reprezentanți ai companiilor private sunt grupate în următoarele 
categorii:  

Figura 3. Piramida Nevoilor sectorului privat 

 

 

Nevoile turiștilor pot fi grupate în următoarele categorii:  

Figura 4. Piramida Nevoilor turiștilor 
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3.1.4. Stadiul implementării documentațiilor existente 

Până în prezent, documentul strategic ce a structurat investițiile în dezvoltarea Orașului Simeria este 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru orizontul de timp 2015-2020. 

SIDU 2015-2020 a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliu nr. 93/2015 și reflectă viziunea, 
obiectivele strategice şi direcţiile sectoriale de dezvoltare ale orașului Simeria, cu identificarea 
pachetului de proiecte  aferent perioadei europene de  programare 2014-2020. 

În vederea atingerii viziunii de dezvoltare, au fost conturate obiective strategice relevante din punct 
de vedere economic, social, demografic, climatic şi de mediu. În cadrul acestor obeictive strategice o 
serie de obiective specifice cheie pe diverse domenii de interes.  

Lista de programe/proiecte pentru perioada 2015-2020 a fost orientată pe următoarele obiective 
strategice: 

 dezvoltarea unei culturi a antreprenoriatului şi atragerea investitorilor în oraşul Simeria 

 creşterea calităţii vieţii în oraşul Simeria 

 acces facil la utilităţi şi mobilitate urbană,  

 crearea şi menţinerea unui mediu de viaţă sănătos 

 asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă socială şi sănătate la standarde europene 

 furnizarea de servicii de calitate în educaţie 

 punerea în valoare a patrimoniului cultural şi promovarea sportului 

 calificarea forţei de muncă şi facilitarea accesului pe piaţa muncii 

 dezvoltarea agriculturii şi a pescuitului la standarde europene 

 dezvoltarea infrastructurii de turism şi atragerea turistilor în oraşul Simeria  

 implicarea activă a cetaţenilor în viaţa comunităţii. 

Gradul de implementare a proiectelor aferente obiectivelor de dezvoltare este analizat conform 
Indicatorilor pentru monitorizarea și evaluarea SIDU descris în documentul existent sus menționat. O 
parte din proiectele incluse în strategie vor fi continuate în următoarea perioadă de planificare 
strategică (2021-2030) și au fost preluate în documentul actualizat.  

În cadrul SIDU 2015-2020 se menționează că în vederea monitorizării implementării strategiei, 
precum și a gradului de implementare a proiectelor a fost format un comitet de monitorizare 
respectând principiul parteneriatului. Comitetul a urmărit implementarea Strategiei de dezvoltare 
locală, în funcţie de indicatorii de rezultat identificaţi pentru fiecare proiect, ofeind reocmandări şi 
soluţii conform situaţiei la momentul respectiv pentru îmbunătăţirea Planului Operaţional. 

Rezultatele evaluării implementării proiectelor incluse în SIDU 2014-2020, sunt prezentate în tabelul 
de  mai jos: 
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Tabel 1. Stadiul implementării proiectelor prioritare SIDU 2014-2020 

Nr Obiectivul de Politică Proiect Beneficiari Posibili finanțatori 
Buget 

estimat 
în Euro 

Perioada 
implementare 

Stadiul proiectului (mai 2021) 

1 

O Europă mai 
ecologică fără emisii 
de carbon 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
rutiere pentru trasee biciclişti, zone şi trasee 
pietonale Orașul Simeria 

POR , axa prioritară 
3.2 183,000 2018-2022 

Fișa de proiect depusă la ADRV 
prin finanțare POAT 

2 

O Europă mai 
ecologică fără emisii 
de carbon 

Iluminat public modern şi eficient în oraşul 
Simeria  Orașul Simeria 

Program Operational 
Regional , Axa 
prioritară 3.1. 2,080,600 2020-2022 

Proiect aflat în implementare 
POR 2014-2020 

3 

O Europă mai 
ecologică fără emisii 
de carbon 

Eficienţă energetică şi modernizare clădiri 
existente Orașul Simeria 

Program Operational 
Regional , Axa 
prioritară 3.1. 843,319 2020-2021 

Proiect aflat în implementare 
POR 2014-2020 

4 

O Europă mai 
ecologică fără emisii 
de carbon 

Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului 
Simeria prin investiții în obiective educaționale 
și spații publice Orașul Simeria 

Program Operational 
Regional , Axa 
prioritară 13 2,109,550 2020-2022 

Proiect aflat în implementare 
POR 2014-2020 

5 

O Europă mai 
ecologică fără emisii 
de carbon 

Reabilitare şi extindere rețele de alimentare cu 
apă oraș Simeria Orașul Simeria 

Buget local, buget de 
stat 1,425,000 2017-2022 

Proiect  aflat în implementare 
prin finantare PNDL  

6 

O Europă mai 
ecologică fără emisii 
de carbon 

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

Buget Consiliul 
Judeţean Hunedoara, 
Buget local, Fondul 
Naţional – Guvernul 
României, Fonduri UE, 
POS Mediu 2,360,667 2015-2019 

Realizat în parteneriat cu CJ 
Hunedoara 

7 
O Europă mai 
conectată 

Modernizarea și reabilitarea de străzi urbane 
oraș Simeria Orașul Simeria 

Buget local, buget de 
stat 780,000 2017-2022 

Proiect  aflat în implementare 
prin finantare PNDL 

8 
O Europă mai 
conectată 

Modernizare reabilitare şi extindere 
infrastructură rutieră și pietonală oraș Simeria Orașul Simeria 

Buget local, buget de 
stat 1,530,000 2017-2022 

Proiect  aflat în implementare 
prin finantare PNDL 

9 O Europă mai socială 
Centru de zi multifuncţional pentru consiliere şi 
sprijin pentru părinţi şi copii Orașul Simeria Buget local 12,876 2016-2020 Realizat 

10 O Europă mai socială 
Centrul de zi multifuncţional pentru persoane 
vârstnice  Orașul Simeria Buget local 14,379 2016-2020 Realizat 
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11 O Europă mai socială 

”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE 
persoanele cu dizabilități!”Platformă naţională 
de acţiune şi lobby pentru politici publice 
eficiente în domeniul incluziunii persoanelor cu 
dizabilităţi Orașul Simeria 

Proiect finanțat prin 
granturile SEE 2009–
2014, în cadrul 
Fondului ONG 51,706 2014-2016 Realizat 

12 O Europă mai socială 

Construire locuinţe pentru persoane aparţinând 
grupurilor vulnerabile de pe raza administrativ 
teritorială a oraşului Simeria,zona strada 
Streiului Orașul Simeria 

fonduri proprii, 
finanţare prin proiecte 1,961,000 2015-2023 

Proiect în implementare 

13 O Europă mai socială 
Reabilitare şi modernizare și dotare colegiul 
tehnic Anghel Saligny - școala Sigismund Toduță Orașul Simeria 

Buget local, Buget de 
stat 3,318,000 2017-2022 

Proiect  aflat în implementare 
prin finantare PNDL 

14 O Europă mai socială 
Reabilitare şi modernizare și dotare colegiul 
tehnic Anghel Saligny Orașul Simeria 

Buget local, Buget de 
stat 2,003,000 2017-2023 

Proiect  aflat în implementare 
prin finanțare PNDL 

15 
O Europă mai 
aproape de cetățeni 

Conservarea şi punerea în valoare a aşezării 
hallstatiene Orașul Simeria POR, buget local 4,819,500 2016-2022 

Fișa de proiect depusă la ADRV 
prin finantare POAT 

16 
O Europă mai 
aproape de cetățeni Punerea în valoare a carierei romane Orașul Simeria POR, buget local 17,168 2016-2022 

17 
O Europă mai 
aproape de cetățeni Parc Arheologic Petriş –Măgura Uroiului Orașul Simeria POR, buget local 42,921 2016-2022 

18 
O Europă mai 
aproape de cetățeni Complex sportiv Biscaria Orașul Simeria POR, fonduri UE 2,817,319 2015-2022 

Fișa de proiect depusă la ADRV 
pt. finanțare POAT               
Pe lista de sinteză la CNI 

19 
Capacitate 
Administrativă 

Realizarea Cadastrului General – întăbularea 
străzilor Orașul Simeria Bugetul de stat 25,000 2015-2021 

Proiect în implementare 

20 
Capacitate 
Administrativă 

Programul de optimizare a circulaţiei şi realizare 
a unei infrastructuri rutiere adecvate prin 
reglementări locale Orașul Simeria Buget local 350,000 2015-2020 

Realizat 

21 
Capacitate 
Administrativă 

Sistematizarea traficului în intersecţia străzii “1 
Decembrie” cu DN7 Orașul Simeria Buget local 480,000 2015-2022 

Proiect aflat în implementare 
finantat de la bugetul local           
Proiect depus la CNI 

22 
Capacitate 
Administrativă Transparenţă instituţională pentru cetăţeni Orașul Simeria 

buget local, fonduri 
guvernamentale, 
fonduri structurale etc 10,000 permanent 

Realizat 

23 
Capacitate 
Administrativă 

Prevenirea corupţiei, promovarea etcii şi 
integrităţii în administraţia publică locală Orașul Simeria 

buget local, fonduri 
guvernamen tale, 
fonduri structurale 10,000 permanent 

Realizat 
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24 
Capacitate 
Administrativă 

Sistem centralizat de supraveghere video la 
nivelul oraşului Simeria, cu aparatură 
performantă  Orașul Simeria Buget local 105,000 2015-2020 Realizat 

25 
Capacitate 
Administrativă 

Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă cu echipamente necesare în vederea 
intervenţiei corecte şi eficiente asupra 
solicitărilor existente  Orașul Simeria Buget local 283,280 2016-2020 

Realizat 
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3.2. VIZIUNEA 2030 

VIZIUNE 2030 

 
SIMERIA, un oraș care încurajează dezvoltarea locală și crearea de oportunități pentru fiecare 
cetățean, avantajat de principalele coridoare europene de transport care îi traversează 
teritoriul. 

 
 

Viziunea și obiectivele de dezvoltare la nivel local trebuie să reflecte cât mai bine nevoile reale ale 
comunității și să definească direcțiile de acțiune pe termen mediu și lung - așa-zisa „stare dorită”, în 
modul în care este reprezentat și imaginat de către aceasta. Întrebările ce stau la baza formulării 
viziunii pleacă de la un nivel general - Cum va fi Simeria peste câțiva ani? la un nivel concret: Ce își 
doresc locuitorii? Cum se poate răspunde nevoilor acestora și cum poate fi îmbunătățită calitatea 
vieții?  

Viziunea de dezvoltare formulată în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Simeria 
pentru orizontul de timp 2015-2020 a fost următoarea: „Simeria, un oraş continuator al tradiţiei 
locale, în permanentă modernizare şi perfecţionare, activ cu şi pentru fiecare cetăţean al 
comunităţii”.  

Actualizarea strategiei oferă oportunitatea reflectării asupra viziunii proiectate în 2015, cu orizontul 
anului 2020 și modului în care noua strategie se raportează la aceasta. Orașul Simeria a avansat în 
atingerea ambiției de a deveni un oraș modern, activ și plin de oportunități pentru fiecare cetățean 
al comunității, prin dezvoltarea mediului de afaceri, a antreprenoriatului și investițiilor în 
infrastructura publică. Conectarea la principalele coridoare europene de transport este un avantaj-
cheie pentru atragerea de noi investiții, iar implicarea cetățenilor în dezvoltarea comunității a fost 
preluată ca obiectiv specific al noii strategii. În același timp, tradițiile locale și atracțiile culturale și 
naturale ale Simeriei vor fi mai bine puse în valoare în noul orizont de timp 2021-2030.  Mai mult, 
strategia de dezvoltare vizează și localitățile identificate ca fiind parte a unei zone urbane 
funcționale (Băcia, Rapoltu Mare), de unde cel puțin 15% din locuitori fac naveta înspre Simeria, și în 
contextul învecinării cu municipiul reședință de județ Deva și a învecinării cu orașele Hunedoara, 
Călan, Hațeg, Geoagiu și Orăștie.  

Astfel, pentru orizontul de timp 2030, viziunea de dezvoltare a orașului Simeria și, prin extensie, a 
localităților aparținătoare și a celor parte din zona sa urbană funcțională continuă liniile trasate 
anterior și își propune încurajarea dezvoltării locale și creării de noi oportunități. În 2030, Simeria va 
fi „un oraș care încurajează dezvoltarea locală și crearea de oportunități pentru fiecare cetățean, 
avantajat de principalele coridoare europene de transport care îi traversează teritoriul.”. 
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3.3. OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE DE DEZVOLTARE 

În contextul elaborării Politicii Urbane a României a fost identificată o paletă largă de obiective și 
măsuri asociate, ce au fost adaptate contextului local și priorităților de dezvoltare ale Simeriei și 
zonei sale urbane funcționale. În completarea rezultatelor analizei situației actuale, în vederea 
stabilirii obiectivelor strategice și specifice, au fost aplicate chestionare de prioritizare a pilonilor și 
obiectivelor Politicii Urbane a României, cu peste 25 de răspunsuri oferite de administrația locală și 
peste 20 de răspunsuri primite de la societatea civilă, precum și o ierarhizare din partea echipei 
tehnice de elaborare SIDU. Totodată, un alt chestionar a fost demarat pentru identificarea 
proiectelor prioritare, sondaj care a înregistrat 497 de răspunsuri. Rezultatele ambelor chestionare 
au fost luate în considerare de către administrația locală în cadrul procesului de stabilire a 
priorităților de dezvoltare ale orașului. 

Tabel 2. Viziunea și obiectivele de dezvoltare ale Orașului Simeria 

VIZIUNE 2030 

 

SIMERIA, un oraș care încurajează dezvoltarea locală și crearea de oportunități pentru fiecare 
cetățean, avantajat de principalele coridoare europene de transport care îi traversează 
teritoriul.  
 

OBIECTIVE STRATEGICE (GENERALE): 

A. Oraș competitiv și productiv 

B. Oraș bine guvernat 

C. Oraș verde și rezilient 

D. Oraș just și incluziv 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

OS 1. Dezvoltarea întreprinderilor, inovației și start-up-urilor (Inclusiv valorificarea terenurilor și 
clădirilor pentru investiții și dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor) 
 

OS 2. Școli performante și forță de muncă calificată 

OS 3. Spații publice urbane de calitate și obiective culturale și naturale puse în valoare 

 

OS 4. Dezvoltarea transportului intermodal de mărfuri 

 

OS 5. Consolidarea capacității administrative (Include și planificarea teritorială) 

 

OS 6. Guvernanță participativă 

OS 7. Digitalizarea administrației și serviciilor publice 

OS 8. Reducerea riscurilor climatice (zone verzi, împăduriri, regularizări etc.) 

OS 9. Managementul deșeurilor în conformitate cu directivele europene 

OS 10. Neutralitate energetică (eficiență energetică, energie regenerabilă) 

OS 11. Mobilitate urbană durabilă (include și infrastructura de drum) 

OS 12. Acces la locuințe convenabile ca preț 

OS 13. Accesul facil al tuturor la utilități și servicii publice, inclusiv internet de mare viteză 
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Tabel 3. Corelarea obiectivelor generale cu cele specifice 

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE 

 

 

 

OS 1. Oras Verde și Rezilient 

1.1   REDUCEREA RISCURILOR CLIMATICE 

1.2   MANAGEMENTUL DEȘEURILOR ÎN 
CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE 

1.3   NEUTRALITATE ENERGETICĂ 

1.4   MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 

 

 

 

 

 

OS 2. Oraș Competitiv 

2.1 DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR, 
INOVAȚIEI ȘI START-UP-URILOR 

2.2 ȘCOLI PERFORMANTE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 
CALIFICATĂ  

2.3 SPAȚII PUBLICE URBANE DE CALITATE ȘI 
OBIECTIVE CULTURALE ȘI NATURALE PUSE ÎN 
VALOARE 

2.4 DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI 
INTERMODAL DE MĂRFURI 

 

 

OS 3. Oraș Just și Incluziv 

3.1 ACCES LA LOCUINȚE COVENABILE CA PREȚ 

3.2 ACCESUL FACIL AL TUTUROR LA UTILITĂȚI ȘI 
SERVICII PUBLICE, INCLUSIV INTERNET DE MARE 
VITEZĂ 

 

 

 

OS 4. Oraș Bine Guvernat 

 

4.1 CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 
ADMINISTRATIVE  

4.2. DIGITALIZAREA ADMINISTRAȚIEI ȘI 
SERVICIILOR PUBLICE 

4.3. GUVERNANȚĂ PARTICIPATIVĂ 
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Tabel 4. Coordonarea obiectivelor specifice cu obiectivele politicii de coeziune a UE și cu Agenda Urbană 
pentru UE 

Obiectiv specific 
Obiectivele politicii de coeziune a 

UE pentru perioada 2021-2027 

Domeniile parteneriatelor 
tematice ale Agendei Urbane 

pentru UE 

OS 1. Dezvoltarea 
întreprinderilor, inovației și 
start-up-urilor 

OP 1. Europa mai inteligentă, prin 
inovare, digitalizare, transformare 

economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii  

 
OP 4. Europa mai socială, pentru 
realizarea pilonului european al 
drepturilor sociale și sprijinirea 
calității locurilor de muncă, a 

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

la sistemul de sănătate 
 

(5) Locurile de muncă și 
abilitățile în economia locală 

(7) Tranziția digitală  
(6) Economia circulară 

 

OS 2. Școli performante și forță 
de muncă calificată 

OP 4. Europa mai socială, pentru 
realizarea pilonului european al 
drepturilor sociale și sprijinirea 
calității locurilor de muncă, a 

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

la sistemul de sănătate 

(5) Locurile de muncă și 
abilitățile în economia locală 

(7) Tranziția digitală  
 

OS 3. Spații publice urbane de 
calitate și obiective culturale și 
naturale puse în valoare 

OP 5. Europa mai apropiată de 
cetățenii săi, prin sprijinirea 

strategiilor de dezvoltare conduse 
la nivel local și a dezvoltării urbane 

durabile în UE. 

(13) Spațiile publice sigure  
(14) Cultura / Patrimoniul 

cultural 

OS 4. Dezvoltarea transportului 
intermodal de mărfuri 

OP 3. Europa conectată, cu rețele 
strategice de transport și digitale 
la nivel local și a dezvoltării urbane 

durabile în UE. 
 

(8) Mobilitatea urbană 
(5) Locurile de muncă și 

abilitățile în economia locală 
 

OS 5. Consolidarea capacității 
administrative 

OP 5. Europa mai apropiată de 
cetățenii săi, prin sprijinirea 

strategiilor de dezvoltare conduse 
la nivel local și a dezvoltării urbane 

durabile în UE. 

 
 (7) Tranziția digitală 

(11) Achizițiile publice inovative 
și responsabile 

 
 

 
OS 6. Guvernanță participativă 

OP 5. Europa mai apropiată de 
cetățenii săi, prin sprijinirea 

strategiilor de dezvoltare conduse 
la nivel local și a dezvoltării urbane 

durabile în UE. 

(7) Tranziția digitală 
 
 

OS 7. Digitizarea administrației și 
serviciilor publice 

OP 5. Europa mai apropiată de 
cetățenii săi, prin sprijinirea 

strategiilor de dezvoltare conduse 
la nivel local și a dezvoltării urbane 

durabile în UE. 
 

(7) Tranziția digitală  
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OP 3. Europa conectată, cu rețele 
strategice de transport și digitale 

 

OS 8. Reducerea riscurilor 
climatice 

OP 2. Europa mai verde, fără emisii 
de carbon, punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris și investiții în 
tranziția energetică, energia din 
surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  
 

(9) Adaptarea climatică 
(10) Tranziția energetică 
(6) Economia circulară 

 
 
 

OS 9. Managementul deșeurilor OP 2. Europa mai verde, fără emisii 
de carbon, punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris și investiții în 
tranziția energetică, energia din 
surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  
 

 
(9) Adaptarea climatică 

(1) Calitatea aerului 
(11) Achizițiile publice inovative 

și responsabile 

OS 10. Neutralitate energetică OP 2. Europa mai verde, fără emisii 
de carbon, punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris și investiții în 
tranziția energetică, energia din 
surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  
 

(10) Tranziția energetică 
(9) Adaptarea climatică 
(6) Economia circulară 

 

OS 11.  Mobilitate urbană 
durabilă 

OP 2. Europa mai verde, fără emisii 
de carbon, punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris și investiții în 
tranziția energetică, energia din 
surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  
 

(1) Calitatea aerului 
(8) Mobilitatea urbană 

OS 12.  Acces la locuințe 
convenabile ca preț 

OP 4. Europa mai socială, pentru 
realizarea pilonului european al 
drepturilor sociale și sprijinirea 
calității locurilor de muncă, a 

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

la sistemul de sănătate 
 

(2) Locuirea 
 

OS 13.  Accesul facil al tuturor la 
utilități și servicii publice, 
inclusiv internet de mare viteză 

OP 4. Europa mai socială, pentru 
realizarea pilonului european al 
drepturilor sociale și sprijinirea 
calității locurilor de muncă, a 

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

la sistemul de sănătate 
 

(2) Locuirea 
(5) Sărăcia urbană 

(3) Incluziunea migranților și 
refugiaților 

(7) Tranziția digitală  
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Matricea coordonării analizei diagnostic cu obiectivele de dezvoltare  

Rezultatele analizelor-diagnostic și ale proceselor de consultare relevă problemele identificate 
pentru fiecare sector și stau la baza priorităților care vor ghida procesul de dezvoltare pentru 
perioada 2021-2030. Acestea se regăsesc, în formă sintetică, în tabelul de mai jos: 

Tabel 5. Matricea logică: probleme și provocări, obiective, politici, programe sectoriale 

Probleme și provocări rezultate din analiza 
diagnostic și din procesul de consultare 

Obiective specifice de dezvoltare 

Obiectiv strategic 1:  Oraș competitiv și productiv 
 Lipsa unei structuri de atragere a 

investitorilor străini formată în cadrul 
aparatului local (departament sau agenție de 
atragere a investițiilor străine) reduce 
potențialul de acces al Simeriei față de 
oportunitățile de investiții în regiune. 

 Lipsa sectoarelor economice cu valoare 
adăugată mare  

 Regiunea Vest înregistrează cele mai mici 
punctaje la indicatorii: co-publicații public-
privat, inovatori de produse de produse, 
procese și IMM-uri care inovează în interior. 

 Lipsa întreprinderilor mari, coroborată cu 
scăderea numărului de întreprinderi în 
domeniul serviciilor între 2011 și 2018 

1.1. DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR, 
INOVAȚIEI ȘI START-UP-URILOR 

 Ca multe orașe din România, Simeria se 
confruntă cu scăderea populației active și cu 
fenomenul de îmbătrânire demografică 

 Gradul ridicat de încărcare al unui cadru 
didactic din învățământul preșcolar din 
orașul Simeria (16,9). 

 Rata mică de promovare la bacalaureat în 
2019 de 46,97%. 

1.2. ȘCOLI PERFORMANTE ȘI FORȚA DE 
MUNCĂ CALIFICATĂ 

 Scăderea demografică accelerată, 
coroborată cu provocările de natură 
economică și îmbătrânirea fondului 

construit, poate duce la apariția de spații 
vacante temporare sau permanente 

 Oportunități limitate de petrecere a timpului 
liber și lipsa a piețelor, magazinelor 
alimentare sau farmaciilor dincolo de zona 
centrală 

 Conform Barometrului Urban, doar 1% 
dintre respondenți din orașul Simeria sunt 
foarte mulțumiți de facilitățile culturale 

 Lipsa spațiilor publice și de socializare 
reprezentative pentru oraș și calitatea slabă 

1.3. SPAȚII PUBLICE URBANE DE CALITATE ȘI 
OBIECTIVE CULTURALE ȘI NATURALE PUSE 
ÎN VALOARE 
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a celor existente - 41% din locuitori sunt 
foarte nemulțumiți sau mai degrabă 
nemulțumiți de starea spațiilor publice din 
oraș (Barometrul Urban) 

 Întârzieri în implementarea proiectelor de 
modernizare a căilor ferate 

 Transportul feroviar de marfă are nevoie de 
o infrastructură îmbunătățită 

 Starea precară a amenajărilor pentru 
intermodalitate în zona Gării Simeria. 

 Traficul de camioane pe E79 care asigură 
comunicarea rutieră cu Deva și Hunedoara 
aglomerează traficul prin Simeria. 

 Master Planul General de Transport al 
României nu prevede navigabilitatea pe Râul 
Mureș 

1.4. DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI 
INTERMODAL DE MĂRFURI 

Obiectiv strategic 2: Oraș bine guvernat  
 Potențial limitat de atragere a forței de 

muncă calificate și a specialiștilor la nivelul 
administrației publice locale, datorate cu 
preponderență grilelor de salarizare reduse 
la nivelul bugetar 

 Capacitate redusă de planificare pe termen 
lung, de atragere a fondurilor europene și de 
generare a veniturilor din surse proprii 

 Lipsa unei coordonări la nivelul dezvoltării 
capacității administrative între localitățile 
membre ale Zonei Urbane Funcționale 

2.1. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 
ADMINISTRATIVE 

 Lipsesc instrumente de bază pentru 
participarea și implicarea cetățenilor.  

 Lipsa ONG-urilor pentru tineret în orașul 
Simeria 

2.2. GUVERNANȚĂ PARTICIPATIVĂ 

 Lipsa unui departament dedicat procesului 
de digitalizare.  

 Lipsa unor servicii complet digitalizate, în 
acest moment fiind interacțiuni minime între 
autoritățile publice și cetățeni 

2.3. DIGITIZAREA ADMINISTRAȚIEI ȘI 
SERVICIILOR PUBLICE 

Obiectiv strategic 3:  Oraș verde și rezilient 
 Planul de Management al Riscului la 

Inundații arată că mai tot bazinul Mureșului 
include zone inundabile, iar Simeria este 
parte a unei zone cu potențial ridicat la 
inundații. 

 Riscul Seveso la nivelul Simeriei este asociat 
transportului de mărfuri periculoase, cu un 

3.1. REDUCEREA RISCURILOR CLIMATICE 
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potențial impact negativ asupra întregii 
populații a Simeriei și asupra 100% din ariile 
protejate din Simeria.  

 Principalele surse de poluare în Simeria le 
reprezintă activitățile de producție și cele de 
colectare și tratare. 

 Râul Mureș, principalul curs de apă din zonă, 
are o calitate a apei moderată, proastă sau 
foarte proastă, pe traseul din proximitatea 
Simeriei. Râul Strei, care trece prin Simeria 
Veche, are de asemenea o stare ecologică 
proastă 

 La nivelul Simeriei nu există stații de 
monitorizare a aerului 

 În Simeria, procentul de mulțumire față de 
curățenia din oraș este de 52%. 

 Ponderea deșeurilor urbane reciclate sunt 
de doar 14,23%, față de 81,1% în județul 
Timiș 

3.2. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

 Nevoia de regenerare a cartierului de 
locuințe, prin reabilitarea termică și 
structurală a blocurilor  

 Număr ridicat de întreruperi neplanificate 
ale furnizării de energie electrică 

3.3. NEUTRALITATE ENERGETICĂ 

 Infrastructură pietonală discontinuă, 
degradată sau sub standardele minimale, în 
special pe străzile secundare din zonele de 
locuințe individuale.    

 Nevoie de adaptare a fondului construit și a 
spațiului public la nevoile unei populații 
îmbătrânite 

 Transport în comun neatractiv - Simeria se 
află în topul negativ al orașelor în ce privește 
gradul de mulțumire referitor la transportul 
public, situându-se pe locul 35 din cele 41 de 
orașe intervievate. 

 Lipsa unei infrastructuri pentru biciclete 
protejate de traficul auto. 

 Apar zone de congestie a traficului în centrul 
orașului Simeria și la ieșirea sudică pe E79. 

3.4. MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 

Obiectiv strategic 4:  Oraș just și incluziv 
 Există o nevoie neacoperită cu privire la 

locuințele sociale și cele accesibile unor 
categorii vulnerabile 

 Îmbătrânirea fondului construit, scăderea 

4.1. ACCES LA LOCUINȚE CONVENABILE CA 
PREȚ 
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calității locuirii și a atractivității spațiile 
publice -  acestea nu mai răspund nevoilor 
populației îmbătrânite, standardelor de 
accesibilitate și siguranță.   

 Asistența medicală primară este insuficient 
utilizată. 

 Nu există un Centru de zi pentru persoanele 
vârstnice, precum nici servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice, 
persoane cu dizabilități sau persoane aflate 
în situație de dependență 

 Nu există creșă, în special pentru copiii cu 
vârstele între 2-3 ani 

 Orașul Simeria nu cuprinde o infrastructură 
specifică pentru sectorul tineret, exceptând 
cea prezentă la nivel educațional, cultural și 
de sport 

4.2. ACCESUL FACIL AL TUTUROR LA 
UTILITĂȚI ȘI SERVICII PUBLICE, INCLUSIV 
INTERNET DE MARE VITEZĂ 
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SECȚIUNEA 4: PORTOFOLIUL DE PROIECTE 

4.1. LISTA LUNGĂ DE PROIECTE  

În vederea atingerii obiectivelor formulate anterior, administrația locală, în consultare cu societatea 
civilă, diferite entități publice, a elaborat o listă lungă de proiecte care să răspundă nevoilor și 
provocărilor identificate în faza de analiză a situației existente. Această listă lungă cuprinde 
propuneri de proiecte, cu identificarea surselor posibile de finanțare, o parte dintre acestea fiind la 
stadiul de idee de proiect, iar altele regăsindu-se deja într-un stadiu avansat, cu acorduri de 
finanțare semnate sau în implementare. Acestea pot fi consultate în documentul Anexa 4. Lista 
lungă de proiecte. 

 

4.2. LISTA PROIECTELOR PRIORITARE  

Procesul de prioritizare a proiectelor a avut ca scop obținerea unui portofoliu de proiecte prioritare, 
implementabile în perioada 2021-2030 și sustenabile din punct de vedere financiar. Aceasta 
înseamnă o listă de proiecte prioritare, a căror valoare estimată ar trebui să fie aproximativ egală cu 
bugetul de investiții al orașului Simeria. Estimarea bugetului total de investiții pentru perioada 2021-
2030 s-a realizat de Banca Mondială, pe baza unei metodologii ce a luat în calcul bugetele 
operaționale anuale din perioada 2008-2020 și prognozele bugetare pentru perioada 2021-2030. 
Bugetul de investiții al orașului Simeria este de 11.348.511,13 euro1. Valoarea estimată a proiectelor 
prioritare din orașul Simeria trebui să fie aproximativ egală cu acest buget de investiții. 

Metodologia de prioritizare a cuprins două etape: 

 Etapa 1 – pregătirea unei liste scurte care include proiecte cu o valoare estimată de cel puțin 
dublul bugetului de investiții 

 Etapa 2 – selectarea proiectelor prioritare cu o valoare aproximativ egală cu cea a bugetului 
de investiții.  

Etapa 1 a reprezintat un prim exercițiu de prioritizare realizat prin consultarea populației (prin 
intermediul unui chestionar) asupra stabilirii obiectivelor de dezvoltare ale orașului Simeria.  

Etapa 2 a prezentat o abordare cantitativă a prioritizării proiectelor din lista scurtă, pe baza unor 
criterii ponderate în funcție de importanța acordată fiecărui criteriu. În acest sens, reprezentanți ai 
administrației publice locale, au aplicat o serie de criterii, conform matricei din tabelul de mai jos. 
Scorul s-a alocat de la 1 la 10 în funcție de răspunsul fiecărui proiect la aplicarea criteriului respectiv, 
iar ponderea a fost stabilită de fiecare membru al echipei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://citadini.ro/bugete-estimate-pentru-investitii-de-capital/  

https://citadini.ro/bugete-estimate-pentru-investitii-de-capital/
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Tabel 1. Matricea de prioritizare a proiectelor 

Titlul proiectului: 

Criteriul 
Scor 
1-10 

Pondere 
1-100% 

Total 
(scor x pondere) 

1. Proiectul răspunde nevoilor cetățenilor.    

2. Proiectul răspunde nevoilor sectorului privat și vizitatorilor.    

3. Componentele proiectului ating aspecte legate de schimbările 
climatice. 

   

4. Componentele proiectului ating aspecte de incluziune socială.    

5. Proiectul este sustenabil financiar (criteriu obligatoriu).    

6. Proiectul face parte dintr-un program cu caracter integrat 
(are efect multiplicator asupra altor proiecte). 

   

Scor total pe proiect:  

 

A rezultat astfel un clasament al proiectelor, pe baza scorului agregat la prioritizare. Acest clasament 
a fost supus în continuare unor filtre suplimentare, de natură tehnică și financiară, după cum 
urmează: 

• Este inițiatorul proiectului (aplicantul) proprietar asupra terenului/clădirii subiect al proiectului? 

(da/nu) 

• Îndeplinește proiectul condițiile legale de încadrare în documentațiile de urbanism/ amenajare 

a teritoriului existente? (da/nu) 

• Care este disponibilitatea finanțărilor (vor avea prioritate proiectele finanțabile în special din 

Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2021-2027). 

• Care este gradul de maturitate a proiectului? (vor avea prioritate proiectele a căror maturitate 

poate fi dovedită prin documentații de urbanism și/sau SF/PT, față de cele ce se află în stadiul 

de idee de proiect) 

În urma celor prezentate mai sus autoritățile locale din Simeria au elaborat o listă scurtă de 54 de 
proiecte, cu o valoare totală estimată de aproximativ 74 milioane de euro. Sursa potențială de 
finanțare pentru aceste proiecte a fost adăugată ca informație esențială pentru că unele dintre 
proiectele majore prioritare pentru orașul Simeria sunt cele care vor fi finanțate de către alte 
entități, iar costurile pentru operarea și întreținerea lor vor fi, de asemenea, acoperite de aceste 
entități. Prin urmare, bugetul operațional al orașului Simeria ar trebui utilizat pentru a ordona după 
prioritate proiectele pentru care primăria orașului Simeria este beneficiar, sau proiectele pentru care 
primăria orașului Simeria va acoperi costurile de operare și întreținere. În acest sens, doi factori 
esențiali în procesul de ordonare după prioritate au fost disponibilitatea de finanțare din fonduri 
nerambursabile (de exemplu, prin fonduri UE) și măsura în care proiectul generează venituri sau 
necesită costuri mici sau zero de operare și întreținere. 

Mai jos vă prezentăm clasamentul proiectelor rezultat în urma trecerii acestora prin matricea de 
prioritizare a proiectelor în funcție de criteriile menționate mai sus.  
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Titlul Proiectului 
Posibili 

finanțatori 
Buget estimat 

în Euro 

Proiectul 
răspunde 
nevoilor 

cetățenilor 

Pondere 
(%)  

Proiectul 
răspunde 
nevoilor 

sectorului 
privat și 

vizitatorilor 

Pondere 
(%)  

Componentele 
proiectului ating 
aspecte legate de 

schimbările 
climatice 

Pondere 
(%)  

Componentele 
proiectului ating 

aspecte de 
incluziune socială 

Pondere 
(%)  

Proiectul este 
sustenabil 
financiar 
(criteriu 

obligatoriu) 

Pondere 
(%)  

Proiectul are 
efecte pozitive 

asupra altor 
sectoare ale 

dezvoltării (efect 
multiplicator) 

Pondere 
(%)  

SCOR 
TOTAL 

Clasament 
proiecte in 

lista de 
proiecte 

prioritare 

Realizarea și extinderea sistemului de apă 
uzată/canalizare menajeră în localitățile 
aparținătoare Orașului Simeria 

CNI,POTJ,PNRR €5,257,849.22 10 30% 10 20% 10 15% 8 15% 10 10% 8 10% 9.50 1 

Eficientizarea și digitizarea activităților la 
nivelul Primăriei Orașului Simeria și a 
serviciilor partajate oferite cetățenilor, 
inclusiv GIS  

POCIDIF 2021-
2027 

€ 1,000,000 10 30% 10 20% 6 15% 9 15% 10 10% 10 10% 9.25 2 

Amplasarea containerelor pentru 
colectarea selectiva a deseurilor in 
Simeria si in satele apartinatoare 

POS Mediu €200,000.00 10 30% 10 20% 10 15% 6 15% 10 10% 8 10% 9.20 3 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuinte din Orasul Simeria, 
str. 1 Decembrie, bl. 2, bl. A, bl. B, bl. A1, 
bl. B1, bl. C1, bl. D1 

POR 2014-2020 €992,799.25 10 30% 9 20% 9 15% 9 15% 10 10% 7 10% 9.20 4 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe din Orasul Simeria 

POR 2021-2027 €4,963,996.23 10 30% 9 20% 9 15% 9 15% 10 10% 7 10% 9.20 4 

Parcul de Afaceri Simeria – Centru de 
excelenta in domeniul afacerilor si Centru 
de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 

POR 2021-
2027/POAT/POR 
VEST 2021-
2027,PNRR,POTJ 

€2,682,576.13 9 30% 10 20% 7 15% 9 15% 10 10% 10 10% 9.10 6 

Reabilitarea iluminatului public în orasul 
Simeria 

POR 2014-2020 €2,143,253.74 10 30% 10 20% 8 15% 7 15% 10 10% 8 10% 9.05 7 

Construire cămin pentru persoane 
vârstnice 

  € 1,000,000.00 10 30% 9 20% 5 15% 10 15% 10 10% 10 10% 9.05 7 

Planul de mobilitate durabilă a orașului 
Simeria. Proiect S20-Reconfigurare 
intersecţii în zonele identificate - Sens 
giratoriu 

POR 2021-
2027/POAT/POR 
VEST 2021-
2027,PNRR,POTJ, 
CNI 

€601,041.27 10 30% 9 20% 8 15% 6 15% 9 10% 9 10% 8.70 9 

Zona de agrement și activități sportive 
Lunca Mureșului, orașul Simeria 

CNI, POR Vest 
2021-2027, 
PNRR, POTJ 

€1,000,000.00 9 30% 9 20% 8 15% 8 15% 9 10% 9 10% 8.70 9 

Parc și zonă de agrement oraș Simeria 
(Măgura Uroiului)  

CNI, POR Vest 
2021-2027, 
PNRR, POTJ 

€1,000,000.00 9 30% 9 20% 8 15% 8 15% 9 10% 9 10% 8.70 9 

Imbunatatirea calitatii vietii populatiei 
Orasului Simeria prin investitii in 
obiective educationale si spatii publice 

CNI, POR Vest 
2021-2027, 
PNRR, POTJ 

€ 2,105,158.75 10 30% 10 20% 5 15% 8 15% 8 10% 9 10% 8.65 12 

Mobilitate urbana durabila in orasul 
Simeria, cu conectivitate crescuta cu 
localitatile apartinatoare (înființare 
transport public local, achiziționare 
vehicule electrice, înființare Autogară 
Simeria) 

POR 2021-2027 €7,339,036.08 9 30% 8 20% 8 15% 7 15% 10 10% 10 10% 8.55 13 

Reducerea emisiilor de carbon prin 
investiții destinate transportului 
nemotorizat și pietonal în Orașul Simeria 

POR 2021-
2027/POAT/POR 
VEST 2021-
2027,PNRR,POTJ 

€5,005,412.42 9 30% 8 20% 10 15% 7 15% 9 10% 8 10% 8.55 13 

Realizare parc fotovoltaic 
Fonduri UE, 
naţionale 

€ 1,931,454.81 8 30% 10 20% 9 15% 6 15% 10 10% 9 10% 8.55 13 
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Titlul Proiectului 
Posibili 

finanțatori 
Buget estimat 

în Euro 

Proiectul 
răspunde 
nevoilor 

cetățenilor 

Pondere 
(%)  

Proiectul 
răspunde 
nevoilor 

sectorului 
privat și 

vizitatorilor 

Pondere 
(%)  

Componentele 
proiectului ating 
aspecte legate de 

schimbările 
climatice 

Pondere 
(%)  

Componentele 
proiectului ating 

aspecte de 
incluziune socială 

Pondere 
(%)  

Proiectul este 
sustenabil 
financiar 
(criteriu 

obligatoriu) 

Pondere 
(%)  

Proiectul are 
efecte pozitive 

asupra altor 
sectoare ale 

dezvoltării (efect 
multiplicator) 

Pondere 
(%)  

SCOR 
TOTAL 

Clasament 
proiecte in 

lista de 
proiecte 

prioritare 

Amenajarea Parcului Dendrologic din 
Simeria, a castelului Bella Fay refacerea și 
conservarea biodiversității 

CNI, POR Vest 
2021-2027, 
PNRR, POTJ 

€ 5,000,000.00 8 30% 9 20% 10 15% 6 15% 9 10% 10 10% 8.50 16 

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

Buget Consiliul 
Judeţean 
Hunedoara, 
Buget local, 
Fondul Naţional 
– Guvernul 
României, 
Fonduri UE, POS 
Mediu 

€2,360,667.00 9 30% 8 20% 10 15% 5 15% 9 10% 10 10% 8.45 17 

Planul de mobilitate durabilă a orașului 
Simeria. Proiect S20-Reconfigurare 
intersecţii în zonele identificate 

POR 2021-
2027/POAT/POR 
VEST 2021-
2027,PNRR,POTJ, 
CNI 

€321,909.14 8 30% 9 20% 8 15% 7 15% 9 10% 10 10% 8.35 18 

Contruire creșa în orașul Simeria 
POR Vest 2021-
2027, Programe 
Nationale 

€400,000.00 10 30% 7 20% 8 15% 8 15% 8 10% 7 10% 8.30 19 

Educarea populației privind colectarea 
selectivă a deșeurilor și a beneficiilor 
reciclării acestora (campanie de 
informare) 

POS Mediu €20,000.00 9 30% 8 20% 10 15% 9 15% 5 10% 6 10% 8.25 20 

Reabilitare și dotare Grădinița nr. 1  
POR Vest 2021-
2027, Programe 
Nationale 

€321,909.14 10 30% 7 20% 8 15% 10 15% 4 10% 7 10% 8.20 21 

Elaborarea hărţilor de identificare a 
hazardurilor, a hărţilor de risc la inundaţii 
lav nivelul administrativ, implementarea 
prevederilor în planul de amenajare a 
teritoriului şi îmbunătăţirea sistemului 
public de înştiinţare şi alarmare prin 
semnale acustice şi optice în situaţii de 
urgenţă 

Buget local, 
PODD 2021-2027 

€ 75,541.34 10 30% 7 20% 10 15% 6 15% 6 10% 8 10% 8.20 21 

Construirea unui complex de locuințe 
sociale în Orașul Simeria, jud. Hunedoara 

CNI €1,609,545.68 10 30% 6 20% 7 15% 9 15% 9 10% 7 10% 8.20 23 

Amenajare zonă pietonală, strada Avram 
Iancu, Piața Unirii, Simeria 

CNI, POR Vest 
2021-2027, 
PNRR, POTJ 

€ 3,176,480.03 8 30% 10 20% 6 15% 6 15% 9 10% 10 10% 8.10 24 

Complex sportiv - str. Biscaria CNI €200,000.00 10 30% 8 20% 9 15% 7 15% 4 10% 7 10% 8.10 25 

Promovarea potențialului cultural si 
artistic al Măgurii Uroiului - Patrimoniul 
din inima Daciei 

AFCN  € 16,524.67 8 30% 10 20% 5 15% 6 15% 10 10% 10 10% 8.05 26 

Turism durabil în Orașul Simeria – trasee 
turistice green line și forță de muncă 
competitivă și calificată 

POTJ, PNRR, POR 
VEST 

€5,365,152.26 8 30% 10 20% 7 15% 7 15% 5 10% 10 10% 8.00 27 
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Titlul Proiectului 
Posibili 

finanțatori 
Buget estimat 
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Proiectul 
răspunde 
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Proiectul 
răspunde 
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proiecte in 

lista de 
proiecte 

prioritare 

Reabilitare/modernizare infrastructura in 
Orașul Simeria 

BL, alte surse de 
finanțare 

€1,000,000.00 10 30% 9 20% 6 15% 8 15% 4 10% 7 10% 8.00 27 

Asigurarea participării active a cetăţenilor 
în procesul decizional 

Buget local € 10,000.00 10 30% 9 20% 4 15% 7 15% 9 10% 6 10% 7.95 29 

Amenajare complex sportiv (Stadion) CNI  €500,000.00 10 30% 8 20% 4 15% 7 15% 10 10% 7 10% 7.95 29 

Realizarea Complexului de bazine de înot 
în Orașul Simeria, Strada Biscaria 

CNI  € 2,146,060.91 10 30% 7 20% 5 15% 7 15% 9 10% 8 10% 7.90 31 

Înființare centru de asistență comunitară 
în Orașul Simeria 

  €4,292,121.81 9 30% 7 20% 4 15% 10 15% 9 10% 8 10% 7.90 32 

Ansamblu cartier rezidențial de locuințe 
strada Traian (ANL)  

  €1,609,545.68 10 30% 8 20% 4 15% 8 15% 8 10% 7 10% 7.90 32 

Organizare evenimente LIVE ARTS AFCN  € 48,286.37 9 30% 8 20% 4 15% 8 15% 10 10% 8 10% 7.90 32 

Reabilitare și dotare clădire internat 
Liceul Anghel Saligny 

POR Vest 2021-
2027, Programe 
Nationale 

€321,909.14 10 30% 7 20% 5 15% 8 15% 8 10% 7 10% 7.85 35 

Modernizarea Spitalului CFR Simeria și 
dotarea cu aparatura moderna 

POS 2021-2027 €500,000.00 10 30% 8 20% 5 15% 8 15% 5 10% 8 10% 7.85 36 

Cursuri de calificare pentru domenii 
cerute pe piaţa muncii 

fonduri 
privatePO CU 

€ 944,266.80 9 30% 9 20% 4 15% 8 15% 6 10% 9 10% 7.80 37 

Tranziție digitală, competitivitate și 
servicii publice de calitate oferite de SC 
SIMPREST UTIL SRL 

POTJ/PNRR € 4,292,121.81 10 30% 8 20% 4 15% 6 15% 8 10% 9 10% 7.80 38 

Atragerea de noi investiții la nivel local - 
amenajare teren cu utilități pentru 
investitori 

POR 2021-
2027/POAT/POR 
VEST 2021-
2027,PNRR,POTJ 

€643,818.27 8 30% 10 20% 4 15% 8 15% 5 10% 10 10% 7.70 39 

Amenajare zonă de agrement și pescuit , 
lacul ”Cotro”, Simeria 

CNI, POR Vest 
2021-2027, 
PNRR, POTJ 

€300,000.00 8 30% 9 20% 8 15% 6 15% 4 10% 8 10% 7.50 40 

Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale 
persoanelor în risc de excluziune socială, 
fără adăpost din localitățile aparținătoare 
Simeria Veche și Bârcea Mare 

  € 100,000.00 8 30% 6 20% 6 15% 8 15% 10 10% 7 10% 7.40 41 

Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii 
pentru valorificarea mesteşugurilor 
tradiţionale şi a artizanatului, 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 2,832.80 8 30% 10 20% 4 15% 7 15% 4 10% 9 10% 7.35 42 

Creşterea eficienţei operaţionale în cadrul 
administraţiei publice locale 

  € 10,000.00 10 30% 8 20% 4 15% 5 15% 5 10% 9 10% 7.35 43 

Sprijinirea sectorului de agricultura si 
pescuit  prin consiliere pentru accesarea 
fondurilor europene 

  €500,000.00 8 30% 9 20% 4 15% 9 15% 4 10% 8 10% 7.35 43 
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Întărirea parteneriatelor de tipul PPPP 
(Public-Private-People Partnership) 
pentru co-crearea infrastructurilor publice 
și a spațiilor publice  

  €100,000.00 7 30% 10 20% 6 15% 7 15% 5 10% 8 10% 7.35 43 

Construcție Bază sportivă Săulești, oraș 
Simeria 

CNI  €100,000.00 9 30% 7 20% 4 15% 7 15% 9 10% 6 10% 7.25 46 

Construcție Bază sportivă Sântandrei, 
oraș Simeria 

CNI  €100,000.00 9 30% 7 20% 4 15% 7 15% 9 10% 6 10% 7.25 46 

Construcție Bază sportivă Bărcea Mare, 
oraș Simeria 

CNI  €100,000.00 9 30% 7 20% 4 15% 7 15% 9 10% 6 10% 7.25 46 

Construcție Bază sportivă Simeria Veche, 
oraș Simeria 

CNI  €100,000.00 9 30% 7 20% 4 15% 7 15% 9 10% 6 10% 7.25 46 

Construcție Bază sportivă Cărpiniș, oraș 
Simeria 

CNI  €100,000.00 9 30% 7 20% 4 15% 7 15% 9 10% 6 10% 7.25 46 

Identificare resurse de teren și edilitare și 
amenajarea de locuri de joacă pentru 
copii și activități reacreative, spații verzi  

  €50,000.00 9 30% 6 20% 8 15% 6 15% 4 10% 8 10% 7.20 51 

Elaborare strategie de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitate comunității și 
înființare GAL 

POIDS 2021-
2027 

€ 25,000.00 8 30% 8 20% 4 15% 5 15% 7 10% 10 10% 7.05 52 

Înființarea unui centru/club de tineret la 
nivel comunitar 

POEO 2021-2027 € 200,000.00 8 30% 6 20% 4 15% 9 15% 8 10% 6 10% 6.95 53 

Înființare și dotare cabinete 
medicale/stomatologice în școli 

POS 2021-2027 €100,000.00 8 30% 6 20% 4 15% 7 15% 8 10% 6 10% 6.65 54 
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În cele ce urmează, vom prezenta o listă de proiecte prioritare propuse pentru Zona Urbană Simeria, cu orizont de 
implementare 2030. Aceste proiecte, reflectă atât opțiunile autorităților publice, cât și opțiunile cetățenilor, ale 
actorilor de la nivel local și ale echipei de elaborare a SIDU.  

Proiecte de investiții de capital de interes municipal, care vor fi implementate de Primăria Simeria 

 

LISTĂ PRINCIPALĂ - buget estimat 12 mil. Euro 
 

1 Realizarea și extinderea sistemului de apă uzată/canalizare menajeră în localitățile aparținătoare 
Orașului Simeria -buget estimativ (euro) 5.257.849,00 

2 Eficientizarea și digitizarea activităților la nivelul Primăriei Orașului Simeria și a serviciilor 
partajate oferite cetățenilor, inclusiv GIS buget estimativ (euro) 1.000.000 

3 Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Orasul Simeria buget estimativ 
(euro) 4.963.996,23 

4 Parcul de Afaceri Simeria – Centru de excelenta in domeniul afacerilor si Centru de Cercetare, 
Dezvoltare, Inovare Primaria Simeria/mediul de afaceri/Instituții de învățământ/Institute de 
Cercetare buget estimativ (euro) 2.682.576,13 

 
LISTĂ DE REZERVĂ - buget estimat 50 mil. Euro 

5 Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 
2, bl. A, bl. B, bl. A1, bl. B1, bl. C1, bl. D1  buget estimativ (euro) 992.799,25 

6 Reabilitarea iluminatului public în orasul Simeria buget estimativ (euro) 2.143.253,74 

7 Construire cămin pentru persoane vârstnice buget estimativ (euro) 1.000.000 

8 Planul de mobilitate durabilă a orașului Simeria. Proiect S20-Reconfigurare intersecţii în zonele 
identificate - Sens giratoriu buget estimativ (euro) 601.041,27 

9 Îmbunatățirea calității vieții populației Orașului Simeria prin investiții în obiective educaționale și 
spații publice buget estimativ (euro) 2.105.158,00 

10 Reducerea emisiilor de carbon prin investiții destinate transportului nemotorizat și pietonal în 
Orașul Simeria buget estimativ (euro) 5.005.412,42 

11 Realizare parc fotovoltaic buget estimativ (euro) 1.931.454,81 

12 Amenajarea Parcului Dendrologic din Simeria, a castelului Bella Fay refacerea și conservarea 
biodiversității buget estimativ (euro) 5.000.000,00 

13 Planul de mobilitate durabilă a orașului Simeria. Proiect S20-Reconfigurare intersecţii în zonele 
identificate buget estimativ (euro) 321.909,14 

14 Contruire creșa în orașul Simeria buget estimativ (euro) 400.000,00 

15 Educarea populației privind colectarea selectivă a deșeurilor și a beneficiilor reciclării acestora 
(campanie de informare) buget estimativ (euro) 20.000 

16 Reabilitare și dotare Grădinița nr. 1 buget estimativ (euro) 321,909.14 

17 Elaborarea hărţilor de identificare a hazardurilor, a hărţilor de risc la inundaţii lav nivelul 
administrativ, implementarea prevederilor în planul de amenajare a teritoriului şi îmbunătăţirea 
sistemului public de înştiinţare şi alarmare prin semnale acustice şi optice în situaţii de urgenţă 
buget estimativ (euro) 75.541,34 

18 Construirea unui complex de locuințe sociale în Orașul Simeria, jud. Hunedoara- buget estimativ 
(euro)  1.609.545,68 

19 Amenajare zonă pietonală, strada Avram Iancu, Piața Unirii buget estimativ (euro) 3.176.480,00 

20 Turism durabil în Orașul Simeria – trasee turistice green line și forță de muncă competitivă și 
calificată buget estimativ (euro) 5.365.152,26 

21 Reabilitare/modernizare infrastructura in Orașul Simeria buget estimativ (euro) 1.000.000 

22 Asigurarea participării active a cetăţenilor în procesul decizional buget estimativ (euro) 10.000,00 

23 Înființare centru de asistență comunitară în Orașul Simeria buget estimativ (euro) 4.292.121,81 

24 Ansamblu cartier rezidențial de locuințe strada Traian (ANL)  -buget estimativ (euro) 1.609.545,68 

25 Reabilitare și dotare clădire internat Liceul Anghel Saligny buget estimativ (euro) 321.909,14 

26 Modernizarea Spitalului CFR Simeria și dotarea cu aparatura moderna buget estimativ (euro) 
500.000,00 
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27 Cursuri de calificare pentru domenii cerute pe piaţa muncii  buget estimativ (euro) 944.266,80 

28 Atragerea de noi investiții la nivel local - amenajare teren cu utilități pentru investitori buget 
estimativ (euro) 643.818,27 

29 Amenajare zonă de agrement și pescuit , lacul ”Cotro”, Simeria buget estimativ (euro) 300.000,00 

30 Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor în risc de excluziune socială, fără adăpost din 
localitățile aparținătoare Simeria Veche și Bârcea Mare  buget estimativ (euro) 100.000,00 

31 Creşterea eficienţei operaţionale în cadrul administraţiei publice locale buget estimativ (euro) 
10.000,00 

32 Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru valorificarea mesteşugurilor tradiţionale şi a 
artizanatului, buget estimativ (euro) 2.832,80 

33 Sprijinirea sectorului de agricultura si pescuit  prin consiliere pentru accesarea fondurilor 
europene buget estimativ (euro) 500.000 

34 Întărirea parteneriatelor de tipul PPPP (Public-Private-People Partnership) pentru co-crearea 
infrastructurilor publice și a spațiilor publice buget estimativ (euro) 100.000,00 

35 Identificare resurse de teren și edilitare și amenajarea de locuri de joacă pentru copii și activități 
reacreative, spații verzi buget estimativ (euro) 50.000,00 

36 Elaborare strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitate comunității și înființare GAL
 buget estimativ (euro) 25.000,00 

37 Înființarea unui centru/club de tineret la nivel comunitar buget estimativ (euro) 200.000,00 

38 Înființare și dotare cabinete medicale/stomatologice în școli buget estimativ (euro) 100.000,00 

 
 
Proiecte de interes pentru ZUF Simeria, care vor fi implementate în parteneriat între autoritățile locale 
sau de alte entități  

  

39 Amplasarea containerelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Simeria și în satele 
aparținătoare -buget estimativ (euro) - 200.000,00 

40 Zona de agrement și activități sportive Lunca Mureșului, orașul Simeria -buget estimativ 
(euro) 1.000.000,00 

41 Parc și zonă de agrement oraș Simeria (Măgura Uroiului) buget estimativ (euro) 
1.000.000,00 

42 Mobilitate urbana durabilă în orasul Simeria, cu conectivitate crescută cu localitățile 
aparținătoare (înființare transport public local, achiziționare vehicule electrice, înființare 
Autogară Simeria) -buget estimativ (euro) 7.339.036,00 

43 Sistem ecologic de sortare, reciclare şi tratare a deşeurilor menajere şi asimilate buget 
estimativ (euro) 2.360.667 

44 Complex sportiv - str. Biscaria buget estimativ (euro) 200.000,00 

45 Promovarea potențialului cultural si artistic al Măgurii Uroiului -buget estimativ (euro) 
16.524,67 

46 Amenajare complex sportiv (Stadion) buget estimativ (euro) 500.000,00 
47 Realizarea Complexului de bazine de înot în Orașul Simeria, Strada Biscaria buget 

estimativ (euro) 146.060,91 
48 Organizare evenimente LIVE ARTS-buget estimativ (euro) 48.286,37 

49 Tranziție digitală, competitivitate și servicii publice de calitate oferite de SC SIMPREST 
UTIL SRL - buget estimativ (euro)  4.292.121,81 

50 Construcție Bază sportivă Săulești buget estimativ (euro) 100.000,00 

51 Construcție Bază sportivă Sântandrei,  buget estimativ (euro) -100.000,00 

52 Construcție Bază sportivă Bărcea Mare,buget estimativ (euro) -100.000 

53 Construcție Bază sportivă Simeria Veche-buget estimativ (euro) 100.000 
54 Construcție Bază sportivă Cărpiniș, oraș Simeria-buget estimativ (euro) 100.000 

 
Lista lunga de proiecte ale ZUF Simeria o puteți găsi la finalul documentului atașată sub formă de anexa 
prezentului document.  
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SECȚIUNEA 5: IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI  

 

5.1. RESPONSABILITĂȚILE ȘI PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

Planul de acțiune propus pentru implementarea SIDU 

În vederea asigurării implementării proiectelor prioritare incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană elaborată la nivelul Zonei Urbane Funcționale va fi parcurs un set de etape generale, urmând 
ca detaliile să fie elaborate pentru fiecare proiect în parte. Direcțiile și serviciile de la nivelul fiecărei 
primării din cadrul zonei urbane funcționale vor urma etapele aferente contractării și implementării 
proiectelor de investiții derulate pe cont propriu, respectiv a proiectelor ce vor fi derulate în 
parteneriat.  

Tabel 1. Plan de acțiune pentru implementarea SIDU 

 Etapele procesului de implementare  Termene  Responsabil 

 Aprobarea SIDU în forurile decizionale  2021 Primărie 

 
Diseminarea SIDU în forma aprobată către publicul larg (publicarea pe 
site-ul WEB al primăriilor) și către autoritățile de la nivel central / 
european 

2021 
Primărie 
 

 
Înființarea Entității de Monitorizare și Evaluare a implementării SIDU 
(componență, secretariat tehnic etc.) 

2021 
Primărie 
 

 

Elaborarea documentelor necesare pentru demararea procedurilor de 
achiziţie publică în vederea stabilirii operatorului economic responsabil 
cu întocmirea documentaţiei tehnico–economice necesare pentru 
obţinerea finanţării pentru implementarea proiectului, ţinând cont de 
specificul finanţării (fonduri nerambursabile, fonduri guvernamentale, 
buget local). În cazul în care documentaţiile sunt deja întocmite, se va 
asigura de alinierea conţinutului în funcţie de cerinţele stabilite de 
finanţator. 
  
În funcţie de specificul şi tematica proiectului, în această etapă se vor 
consulta și alţi specialişti din cadrul altor departamente ale Autorităţii 
Publice Locale. 

2022-2030 

Birou Dezvoltare 
Locală și 
Management 
Proiecte 
Compartiment 
Investiții 
Birou Buget-
Contabilitate -
Financiar 

 
Organizarea de sesiuni de informare a potențialilor beneficiari privați 
cu privire la oportunitățile de finanțare din fonduri europene și 
guvernamentale (în parteneriat cu autoritățile de program) 

2021-2024 

Birou Dezvoltare 
Locală și 
Management 
Proiecte 
Compartimentul 
Comunicare, Relaţii  
Publice, 
Registratură, 
Informare Cetăţeni, 
Arhivă 

 

Pe baza documentelor întocmitea anterior şi aprobate de conducătorul 
instituţiei, conform regulamentului de funcţionare a Autorităţii Publice 
Locale, se vor întocmi  documentele necesare pentru derularea 
procedurilor de achiziţie publică pentru contractul de servicii. 

2022-2030 
Birou Buget-
Contabilitate -
Financiar 

 

În baza unei dispoziţii de primar se numeşte comisia de evaluare 
pentru procedura de achiziţie publică. În cadrul acestei comisii sunt 
desemnaţi reprezentanţi ai serviciilor relevante și orice alt angajat al 
Unităţii Administrativ Teritoriale, care deţine expertiza necesară 

2022-2030 

Comisia de 
evaluare achiziții 
publice 
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pentru evaluarea ofertelor depuse. Comisia responsabilă cu evaluarea 
ofertelor va derula procedurile necesare pentru stabilirea ofertantului 
desemnat câştigător, etapă urmată de întocmirea şi semnarea 
contractului. 

 

Pe durata derulării contractului de servicii, membrii echipei de 
implementare a investiției (proiectului) vor colabora cu prestatorul 
pentru elaborarea documentaţiei, verificarea şi ulterior aprobarea 
acesteia. De asemenea, aceştia vor întocmi documentele necesare 
pentru recepţia documentaţiei şi plata contravalorii serviciilor 
contractate, care se realizează de reprezentanţi ai serviciilor relevante 
din cadrul Direcției Financiare. 
În vederea derulării achiziţiilor publice pentru atribuirea contractului 
de lucrări sau de furnizare se parcurg aceleaşi etape detaliate anterior 
pentru situaţia contractului de servicii. De asemenea, procedura este 
similară pentru contractele de asistență tehnică, consultanță, audit, 
publicitate, dirigenţie de şantier în funcţie de procedurile legale şi de 
specificul solicitat de finanţator. 

2022-2030 

Membrii echipei de 
impelementare a 
investiției 

 

 

În cazul în care acest lucru este necesar, pentru alegerea unei soluţii 
agreate la nivel local, se vor stabili termenii, detaliile şi desfăşoară 
procedurile necesare pentru procesul de consultare publică referitor 
la: tematica, obiectivele, rezultatele, impactul proiectului. 

2022-2030 

 
Birou Dezvoltare 
Locală și 
Management 
Proiecte 
Compartimentul 
Comunicare, Relaţii  
Publice, 
Registratură, 
Informare Cetăţeni, 
Arhivă 

 

După predarea documentaţiei se vor întocmi documentele necesare 
pentru aprobare prin Hotărâri de Consiliu Local a indicatorilor tehnico–
economici şi a proiectului, rezultatul fiind emiterea unei Hotărâri de 
Consiliu Local în funcţie de specificul finanţatorului şi regulamentele 
interne ale Autorităţii Publice Locale. 

2022-2030 

Birou Dezvoltare 
Locală și 
Management 
Proiecte 
Compartiment 
Investiții 

 

Identificarea corectă a sursei de finanţare pentru proiect, întocmirea 
documentelor necesare pentru depunerea cererii de finanţare, 
comunicarea cu finanţatorul pe procesul etapei de evaluare şi ulterior 
semnarea contractului de finanţare de către reprezentantul legal al 
Unităţii Administrativ Teritoriale. 

2022-2030 

Birou Dezvoltare 
Locală și 
Management 
Proiecte 

 

Obținerea avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru implementarea 
obiectivului de investiţii, prin depunerea documentelor necesare, 
urmând ca în final Serviciul de Urbanism, Amenajare Teritoriu și 
protejare monumente să emită autorizaţia de construire.  

2022-2030 

Birou Dezvoltare 
Locală și 
Management 
Proiecte 
Compartiment 
Investiții 
Serviciul Urbanism - 
Amenajare 
Teritoriu  

 
În etapa de implementare a proiectului, prin dispoziţie de primar se 
stabileşte echipa de implementare.  

2022-2030 

 
Echipa de 
implementare 
proiect 
 
 
 

 Pe durata de execuţie a lucrărilor, echipa de implementare este 2022-2030 Echipa de 
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responsabilă cu: monitorizarea execuţiei lucrărilor, verificarea 
asigurării îndeplinirii condiţiilor de calitate şi compatibilitate, 
verificarea situaţiilor de lucrări şi de plată, întocmirea rapoartelor către 
finanţator, comunicarea cu reprezentanţii finanţatorului, respectarea 
etapelor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor 
proiectului şi a indicatorilor stabiliţi, evaluarea riscurilor, identificarea 
problemelor apărute şi soluţionarea acestora. 
De asemenea, se va avea în vedere asigurarea vizibilităţii proiectului, 
comunicarea cu reprezentanţii comunităţii locale şi cu organismele sau 
instituţiile abilitate pentru asigurarea transparenţei şi diseminării 
procedurilor de implementare a activităţilor incluse în cadrul 
proiectului. 

implementare 
proiect 
Compartimentul 
Comunicare, Relaţii 
cu Publicul, 
Informare Cetăţeni, 
Arhivă 

 
După finalizarea execuţiei contractului de lucrări, echipa de 
implementare este responsabilă cu întocmirea documentelor necesare 
pentru recepţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor. 

2022-2030 

Echipa de 
implementare 
proiect 
 

 

În perioada de monitorizare, echipa de implementare împreună cu 
reprezentanţi ai departamentelor de specialitate din cadrul Unităţii 
Administrative Teritoriale sunt responsabili pentru asigurarea 
funcţionării sau păstrării integrităţii constructive şi funcţionale a 
obiectelor de investiţie realizate în cadrul proiectului. 

2022-2030 

Echipa de 
implementare 
proiect 
Alte departamente 
de specialitate 

 
Actualizarea SIDU de câte ori se impune, pentru corelare cu alte 
documente strategice relevante, sau în cazul identificării de investiții 
noi 

2022-2030 
Entitate de 
Monitorizare și 
Evaluare SIDU 

 
Monitorizarea anuală a SIDU, prin intermediul rapoartelor de 
monitorizare și a Comitetului de Monitorizare, a stadiului de 
implementare a țintelor asumate prin SIDU. 

2022-2030 
Entitate de 
Monitorizare și 
Evaluare SIDU 

 
Evaluarea finală a implementării SIDU și pregătirea actualizării 
documentelor strategice pentru perioada post 2030. 

2030-2031 

Entitate de 
Monitorizare și 
Evaluare SIDU 
Societatea civilă 
Consultanți 
Actori relevanți 

 

 

5.1. SISTEMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

Entitatea de monitorizarea și evaluare a implementării strategiei 

În urma analizei detaliate a situației actuale și pe baza obiectivelor și listei lungi de proiecte descrise 
in SIDU Simeria, se definește pentru următoarea perioadă de 9/10 ani programul de dezvoltare a 
orașului Simeria, precum și structura necesară pentru realizarea obiectivelor și monitorizarea 
stadiilor de implementare.  

În prima etapă se va defini structura entității responsabile pentru implementarea și monitorizarea 
proiectelor SIDU.  Este recomandat ca această entitate să implice specialiști din diferite domenii, dar 
și să confere un anumit grad de flexibilitate pentru o mai bună organizare a sarcinilor şi o rezolvare 
cât mai rapidă a problemelor specifice. 

Entitatea va fi constituită printr-o dispoziție a Primarului iar componența acesteia cât și atribuțiile 
specifice pentru fiecare membru al entității vor fi făcute publice pe site-ul Primăriei. Structura va 
conține cel puțin o persoană din fiecare departament al Primăriei cât și câte un reprezentant din 
fiecare localitate din ZUF Simeria. Astfel se va asigura o abordare integrată la nivel de ZUF.   
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Sarcini Entitate Monitorizare și Evaluare SIDU Simeria: 

 coordonarea realizării proiectelor și a procesului de implementare SIDU; 

 colaborarea cu partenerii implicați și actualizarea continuă a strategiei conform necesităților; 

 crearea și administrarea diagramelor Gantt necesare implementării proiectelor, și 
dezvoltarea sistemului de informare a populației legat de stadiile de implementare; 

 efectuarea cercetărilor, analizelor și studiilor necesare proiectelor SIDU; 

 definirea criteriilor de supraveghere și crearea, administrarea și actualizarea sistemului de 
supraveghere permanentă; 

 crearea grupurilor profesionale necesare pentru realizarea proiectelor/programelor SIDU și 
coordonarea activității acestora; 

 coordonarea grupurilor de specialiști ce elaborează studiile de fezabilitate; 

 întocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea de finanțări din programe regionale, 
naționale și internaționale (programe UE); 

 pregătirea rapoartelor specifice necesare deciziilor administrației locale referitoare la 
realizarea proiectelor, programelor; 

 coordonarea și monitorizarea realizării proiectelor; 

 identificarea și dezvoltarea de noi parteneriate și oportunități de colaborare; 

 organizarea și coordonarea procesului de comunicare și marketing legat de proiectele SIDU 
și informarea corectă a cetățenilor; 

 raportarea regulată către conducerea orașului Simeria și autoritățile locale implicate;  

 preluarea liste de indicatori de performanță descriși în SIDU și stabilirea de noi indicatori de 
performanță specifici proiectelor și cadrului de implementare;  

Entitatea descrisă mai sus are în permanență responsabilitatea monitorizării implementării anumitor 
capitole din SIDU, și întocmirea de evaluări periodice referitor la activitățile realizate. O provocare 
cheie pentru entitatea de implementare și monitorizare SIDU este cuprinderea tuturor fazelor de 
implementare și adaptarea planului anual de acțiune în vederea eficientizării procesului de 
implementare.  
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Astfel, pentru fiecare proiect prioritar cuprins în lista scurtă de proiecte SIDU, entitatea descrisă mai 
sus va crea diagramele Gantt necesare descrierii fazelor de implementare. Aceste tabele cu fazele de 
implementare vor fi publicate pe o pagină dedicata de pe site-ul Primăriei pentru a informa cetățenii 
despre stadiul proiectelor.  Diagramele vor fi actualizate trimestrial în vederea informării publicului 
larg asupra stadiului de implementare a proiectelor. 

Pentru monitorizarea și evaluarea derulării proiectelor este necesară stabilirea și utilizarea unor 
indicatori. Indicatorii următori pot fi utilizați în procesul de evaluare și monitorizare, însă  acestora le 
pot fi adăugați și alți indicatori în funcție de specificul cadrului de implementare: 

Lista de indicatori are rolul de a măsura în timp eficiența proiectelor finalizate. Aceștia trebuie să 
conțină informații care sunt adecvate pentru evaluarea eficienței, utilității și sustenabilității SIDU 
Simeria. 

 

Indicatori de monitorizare și evaluare 

Tabel 2. Indicatori de realizare imediată (output) 

Cod 
referință 

Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Nivel de 
referință 

(2021) 

Țintă 
intermediară 

(2024) 

Țintă finală 
(2030) 

OS 1. Oras Verde și Rezilient 

1.1 REDUCEREA RISCURILOR CLIMATICE 

#1.1.1 Suprafața spațiilor verzi Ha. 83 (INS 2019)   83.3 86  

1.2 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE 

#1.2.1 Investiții în facilități pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor 

Nr. 0 220.000 2.580.000 

#1.2.2 Cantitatea anuală suplimentară de deșeuri 
colectate selectiv Tone 0 1400 2000 

#1.2.3 Cantitatea suplimentară de deșeuri reciclate Tone 0 1400 2000 

1.3 NEUTRALITATE ENERGETICĂ 

#1.3.1 

Gospodării care beneficiază  de sprijin pentru 
îmbunătățirea performanței energetice a 
locuinței Nr. 0 10 50 

#1.3.2 

Suprafața clădirilor publice care beneficiază de 
sprijin pentru îmbunătățirea performanței 
energetice  Mp 0 4232,44 4632,44 

#1.3.3 Infrastructuri generatoare de energie verde MWh 0 0 1,8 

1.4 MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 

#1.4.1 
Material rulant ecologic pentru transportul 
public Nr. 0 3 8 

#1.4.2 

Capacitate totală transport pasageri zilnic în 
vehicule ecologice destinate TPUrban/ 
TPMetropolitan  Pasageri 0 90 240 

#1.4.3 
Alei pietonale, trotuare sau trasee pietonale 
nou construite Km 0 3 5 

#1.4.4 Puncte intermodale Nr. 0 0 1 

#1.4.5 Intersecții reconfigurate Nr. 0 2 7 

OS 2. Oraș Competitiv 

2.1 DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR, INOVAȚIEI ȘI START-UP-URI 

#2.1.1 

Număr IMM-uri sprijinite (pentru amenajarea 
spațiilor și crearea de condiții de muncă 
adaptate) Nr. 0 10 40 

#2.1.2 
Instituții de cercetare care participă la proiecte 
de cercetare comune Nr. 0 1 5 
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Cod 
referință 

Indicator de realizare imediată (output) 
Unitatea 

de măsură 

Nivel de 
referință 

(2021) 

Țintă 
intermediară 

(2024) 

Țintă finală 
(2030) 

#2.1.3 
 aloarea nominală a echipamentelor pentru 
cercetare și inovare achiziționate Mil Euro 0 0,1 0,5 

#2.1.4 
Întreprinderi care cooperează  cu instituții de 
cercetare Nr. 0 5 15 

2.2 ȘCOLI PERFORMANTE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ CALIFICATĂ 

#2.2.1 
Programe de formare adaptate conform 
cerințelor pieței muncii, dezvoltate Nr. 0 2 8 

#2.2.2 

Participanți în programe de formare continuă 
a formatorilor/instructorilor/coordonatorilor 
de ucenicie din FPC Nr. 0 5 20 

2.3 SPAȚII PUBLICE URBANE DE CALITATE ȘI OBIECTIVE CULTURALE ȘI NATURALE PUSE ÎN VALOARE 

#2.3.1 

Lucrări de reabilitare/modernizare sau dotare 
tehnică pentru infrastructuri de sănătate 
publică Nr. 0 0 2 

#2.3.2 

 aloarea investiților în lucrările de 
reabilitare/modernizare sau dotare tehnică 
pentru infrastructuri de sănătate publică Mil Euro 0 0,1 0,6 

#2.3.3 
Terenuri de sport sau baze sportive pe toate 
niveluri de educație Nr. 0 3 8 

#2.3.4 Locuri de joacă construite sau modernizate Nr. 0 1 3 

#2.3.5 Spații urbane regenerate sau reabilitate Mp 0 9650  36494  

#2.3.6 Suprafață zone de agrement Mp. 0  70000 95654  

#2.3.7 Evenimente de promovare culturală și artistică Nr. 0 8 20 

2.4 DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI INTERMODAL DE MĂRFURI   

OS 3. Oraș Just și Incluziv 

3.1 ACCES LA LOCUINȚE COVENABILE CA PREȚ  

#3.1.1 
Capacitatea infrastructurilor sociale care 
beneficiază de sprijin Persoane 0 150  300  

3.2 ACCESUL FACIL AL TUTUROR LA UTILITĂȚI ȘI SERVICII PUBLICE, INCLUSIV INTERNET DE MARE VITEZĂ 

#3.2.1 Capacitate infrastructură comunitară Persoane 0 250  3500  

#3.2.2 Creșe construite sau reabilitate Nr. 0 1 1 

#3.2.3 Grădinițe construite sau reabilitate Nr. 0 1 1 

#3.2.4 Școli sau licee construite sau reabilitate Nr. 0 1 1 

#3.2.5 
Suprafață modernizată în cadrul instituțiilor de 
învățământ de orice fel Mp 0  4232,44 4632,44  

#3.2.6 
Rețea iluminat public nou construită sau 
modernizată Km 0 55,38   55,38 

#3.2.7 
Lungimea totala simpla a conductelor de 
canalizare Km 41,3 48 55 

OS 4. Oras Bine Guvernat   

4.1 CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

#4.1.1 Grad de colectare a taxelor și impozitelor % 49 55 65 

#4.1.2 
Platforme, sisteme și entități pentru informare 
publică și implicare civică Nr. 0 3 6 

#4.1.3 Birou unic pentru cetățeni Nr. 0 1 1 

4.2 GUVERNANȚĂ PARTICIPATIVĂ 

4.3 EFICIENȚĂ BUGETARĂ 

4.4 DIGITALIZAREA ADMINISTRAȚIEI ȘI SERVICIILOR PUBLICE 
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Tabel 3. Descrierea indicatorilor de realizare imediată (output) 

Cod referință Descriere indicatori 

#1.1.1 Suprafața spațiilor verzi (ha) se refera la suprafața spațiilor verzi amenajate sub formă de parcuri, grădini 
publice sau scuaruri publice, parcele cu pomi și flori, păduri, cimitirele, terenurile bazelor și amenajărilor 
sportive în cadrul perimetrelor construibile ale localităților. În cadrul spațiilor verzi nu se includ serele, 
pepinierele, grădinile de zarzavaturi, terenurile agricole, suprafața lacurilor etc. 

#1.2.1 Investiții în facilități pentru colectarea selectivă a deșeurilor - valoare totală a investiților în facilități pentru 
colectarea selectivă  a deșeurilor.  

#1.2.2 Cantitatea anuală suplimentară de deșeuri colectate selectiv. 

#1.2.3 Cantitatea anuală suplimentară de deșeuri reciclate. 

#1.3.1 Numărul de gospodarii care beneficiază  de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice a locuinței. 

#1.3.2 Suprafața clădirilor publice care beneficiază  de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice. 

#1.3.3 Capacitatea de producție energie a infrastructurilor generatoare de energie verde. 

#1.4.1 Numărul de autobuze, troleibuze sau microbuze ecologice folosite pentru transportul public. 

#1.4.2 Capacitate totală transport pasageri  în vehicule ecologice destinate TPUrban/ TPMetropolitan.  

#1.4.3 Lungimea aleilor pietonale, trotuarelor sau traseelor pietonale nou construite. 

#1.4.4 Numărul de puncte intermodale nou construite. 

#1.4.5 Numărul intersecțiilor reconfigurate. 

#2.1.1 Numărul IMM-uri sprijinite (pentru amenajarea spațiilor și crearea de condiții de muncă adaptate). 

#2.1.2 Numărul instituțiilor de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune. 

#2.1.3  aloarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare achiziționate. 

#2.1.4 Numărul de întreprinderi care cooperează  cu instituții de cercetare. 

#2.2.1 Numărul de programe de formare adaptate conform cerințelor pieței muncii, dezvoltate. 

#2.2.2 
Numărul de participanți în programe de formare continuă a formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de 
ucenicie din FPC. 

#2.3.1 Numărul lucrări de reabilitare/modernizare sau dotare tehnică pentru infrastructuri de sănătate publică. 

#2.3.2 
 aloarea totală a investiților în lucrările de reabilitare/modernizare sau dotare tehnică pentru infrastructuri de 
sănătate publică. 

#2.3.3 Numărul total de terenuri de sport sau baze sportive pe toate niveluri de educație. 

#2.3.4 Numărul de locuri de joacă construite sau modernizate. 

#2.3.5 Suprafața spațiilor urbane regenerate sau reabilitate. 

#2.3.6 Suprafață zone de agrement. 

#2.3.7 Numărul de evenimente de promovare culturală și artistică organizate anual. 

#3.1.1 Capacitatea infrastructurilor sociale care beneficiază de sprijin. 

#3.2.1 Capacitate infrastructură comunitară. 

#3.2.2 Creșe construite sau reabilitate. 

#3.2.3 Grădinițe construite sau reabilitate. 

#3.2.4 Școli sau licee construite sau reabilitate. 

#3.2.5 Suprafață modernizată în cadrul instituțiilor de învățământ de orice fel. 

#3.2.6 Rețea iluminat public nou construită sau modernizată. 

#3.2.7 Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare. 

#4.1.1 Grad de colectare a taxelor și impozitelor 

#4.1.2 Platforme, sisteme și entități pentru informare publică și implicare civică. 

#4.1.3 Birou unic pentru cetățeni. 
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Tabel 4. Indicatori de impact (outcome) 

Cod referință Indicator de impact (outcome) 
Unitatea de 

măsură 
Nivel de 
referință 

An referință 
Țintă finală 

(2030) 

#A Satisfacția locuirii în mediul urban (total acord și 
oarecum acord) 

% 72 (Barometru 
Urban) 

2020 82 

#B Economii în consumul anual de energie la nivel 
de ZUF 

MWh/an 
0 

2021 800 

#C Economii de timp datorate îmbunătățirii 
infrastructurii rutiere 

Zile-om/an 
0 

2021 2 

#D Economii de timp datorate îmbunătățirii 
infrastructurii feroviare 

Zile-om/an 
0 

2021 0,4 

#E Satisfacția populației față de serviciile de 
sănătate publică (foarte mulțumiți și mai degrabă 
mulțumiți) 

% 
52 (Barometru 

Urban) 
2020 60 

#F Satisfacția populației față de transportul în 
comun (foarte mulțumiți și mai degrabă 
mulțumiți) 

% 
28 (Barometru 

Urban) 
2020 50 

#G Satisfacția populației față de facilități sportive 
(foarte mulțumiți și mai degrabă mulțumiți) 

% 29 (Barometru 
Urban) 

2020 55 

#H Satisfacția populației față de facilități culturale 
(foarte mulțumiți și mai degrabă mulțumiți) 

% 53 (Barometru 
Urban) 

2020 60 

#I Satisfacția populației față de facilitățile 
educaționale (foarte mulțumiți și mai degrabă 
mulțumiți) 

% 
64 (Barometru 

Urban) 
2020 75 

#J Satisfacția populației față de starea străzilor 
(foarte mulțumiți și mai degrabă mulțumiți) 

% 52 (Barometru 
Urban) 

2020 65 

#K Satisfacția populației față de starea clădirilor 
(foarte mulțumiți și mai degrabă mulțumiți) 

% 58 (Barometru 
Urban) 

2020 70 

#L Satisfacția populației față de spațiile publice 
(foarte mulțumiți și mai degrabă mulțumiți) 

% 59 (Barometru 
Urban) 

2020 74 

#M Cota modală a deplasărilor cu transportul public 
și a celor nemotorizate 

% 
28 (Citadini) 

2020 40 

#N PIB nominal (estimat ca procent de 10% din 
valoarea PIB județean) 

Md RON 
1,4 (INS) 2018 1,8 

#O Ponderea populației cu acces la apa potabilă din 
sistem centralizat (Simeria) 

% 
92,9 (RPL 2011) 2011 95 

#P Ponderea populației cu acces la rețele 
centralizate de canalizare cu stații de epurare 

% 
72,5 (RPL 2011) 2011 80 

#Q  olumul investițiilor publice realizate în perioada 
2021-2030, indiferent de sursă (la nivelul tuturor 
UAT-urilor din ZUF) (suma portofoliu proiecte 
prioritare) 

Mil Euro 

0 2021 74 

#R Soldul anual al migrației interne și externe cu 
domiciliul la nivelul 

Persoane 
-1410 (INS) 2019 -700 

#U Ponderea persoanelor cu studii superioare în 
totalul populației de peste 10 din ZMC 

% 15,78 (RPL 
2011) 

2011 20 

#V Speranța de viață a populației  Ani 75,38 (INS) 2019 77,8 

 



9 

 

 

 

 

Tabel 5. Descriere Indicatori de impact (outcome) 

Cod 
referință 

Descriere indicatori de impact (outcome) 

#A Procent din populația intervievată în cadrul Barometrului urban 2020, care a răspuns ''Total acord'' sau ''Oarecum acord'' la 
întrebarea ''În ce măsură sunteți de acord cu următoarea afirmație: sunt mulțumit/ă să locuiesc în Simeria'' 

#B Economiile în consumul anual de energie la nivel de ZUF exprimate în MWh/an 

#C Economiile de timp datorate îmbunătățirii infrastructurii rutiere măsurate în zile-om/an 

#D Economiile de timp datorate îmbunătățirii infrastructurii feroviare măsurate în zile-om/an 

#E Procent din populația intervievată în cadrul Barometrului urban 2020, care a răspuns ''Foarte mulțumit/ă'' sau ''Mai degrabă 
mulțumit/ă'' la întrebarea ''Cât de mulțumiți sunteți de serviciile de sănătate din Simeria'' 

#F Procent din populația intervievată în cadrul Barometrului urban 2020, care a răspuns ''Foarte mulțumit/ă'' sau ''Mai degrabă 
mulțumit/ă'' la întrebarea ''Cât de mulțumiți sunteți de transportul în comun (autobuze, tramvaie, troleibuze, metrou) din 
Simeria'' 

#G Procent din populația intervievată în cadrul Barometrului urban 2020, care a răspuns ''Foarte mulțumit/ă'' sau ''Mai degrabă 
mulțumit/ă'' la întrebarea ''Cât de mulțumiți sunteți de facilitățile sportive precum terenurile sportive și sălile de sport 
acoperite din Simeria'' 

#H Procent din populația intervievată în cadrul Barometrului urban 2020, care a răspuns ''Foarte mulțumit/ă'' sau ''Mai degrabă 
mulțumit/ă'' la întrebarea ''Cât de mulțumiți sunteți de facilitățile culturale, precum sălile de concerte, teatrele, 
cinematografele, muzeele și bibliotecile din Simeria'' 

#I Procent din populația intervievată în cadrul Barometrului urban 2020, care a răspuns ''Foarte mulțumit/ă'' sau ''Mai degrabă 
mulțumit/ă'' la întrebarea ''Cât de mulțumiți sunteți de școlile și facilitățile educaționale din Simeria'' 

#J Procent din populația intervievată în cadrul Barometrului urban 2020, care a răspuns ''Foarte mulțumit/ă'' sau ''Mai degrabă 
mulțumit/ă'' la întrebarea ''Cât de mulțumiți sunteți de starea străzilor din Simeria'' 

#K Procent din populația intervievată în cadrul Barometrului urban 2020, care a răspuns ''Foarte mulțumit/ă'' sau ''Mai degrabă 
mulțumit/ă'' la întrebarea ''Cât de mulțumiți sunteți de starea clădirilor din Simeria'' 

#L Procent din populația intervievată în cadrul Barometrului urban 2020, care a răspuns ''Foarte mulțumit/ă'' sau ''Mai degrabă 
mulțumit/ă'' la întrebarea ''Cât de mulțumiți sunteți de spațiile publice, precum piețele publice, zonele pietonale din 
Simeria'' 

#M Procentul populației din Simeria care se deplasează cu transportul public sau nemotorizat. 

#N CON103i - Produsul intern brut (PIB) este egal cu suma utilizărilor finale de bunuri și servicii ale unităților instituționale 
rezidente (consumul final efectiv, formarea brută de capital fix) plus exporturile minus importurile de bunuri și servicii. 
Pentru acest indicator PIB-ul municipiului Simeria a fost estimat ca fiind 50% din valoarea PIB-ului județean. 

#O Procentul populației din municipiul Simeria care are acces la apă potabilă din sistem centralizat. 

#P Procentul populației din municipiul Simeria care are acces la acces la rețele centralizate de canalizare cu stații de epurare. 

#Q  olumul investițiilor publice realizate în perioada 2021-2030, indiferent de sursă (la nivelul tuturor UAT-urilor din ZUF) - 
acest indicator reprezintă suma portofoliului de proiecte prioritare și orice alte fel de proiecte descrise în SIDU. 

#R POP307 - (minus) POP308 unde 
POP 307 - Numărul total al stabilirilor cu domiciliul se refera la persoanele care au sosit în localitate și fac dovada ca au 
asigurată locuința în acea localitate. Schimbările de domiciliu în cadrul aceleiași localități nu sunt incluse. Aceste date includ 
migrația internațională. 
POP 308 - Numărul total al plecărilor cu domiciliul se refera la persoanele care pleacă din localitate și fac dovada ca au 
asigurată locuința în altă localitate. Schimbările de domiciliu în cadrul aceleiași localități nu sunt incluse. Aceste date includ 
migrația internațională. 

#S Procentul din populația municipiului Simeria care trăiește în comunități urbane și rurale marginalizate. 

#U Procentajul persoanelor cu studii superioare în totalul populației de peste 10 ani din municipiul Simeria 

#V POP217A - Durata medie a vieții reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou născut, daca ar trăi tot restul 
vieții în condițiile mortalității pe vârste din perioada de referința. 
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5.2. MANAGEMENTUL RISCURILOR   

Implementarea unei strategii de dezvoltare urbană trebuie să aibă în vedere și o multitudine de 
riscuri. Este important ca focusul pe atragerea fondurilor europene si realizarea investiților de capital 
să nu piardă din vedere lucruri precum costurile de operare pe termen mediu și lung sau riscuri de 
ordin social, de mediu, sau economic.  În mod ideal, atunci când va fi definitivată lista de proiecte 
prioritare pentru perioada 2021-2030, Primăria ar trebui să elaboreze un Plan de Acțiune pentru 
Managementul Riscurilor, pentru ca planificarea acestor proiecte prioritare să ia în considerare și 
potențialul impact negativ al acestora. 

 

Managementul riscurilor sociale 

Un proiect public nu va avea același impact asupra tuturor cetățenilor și este posibil ca unii oamenii 
să fie afectați într-un mod advers de astfel de proiecte. De exemplu, un nou drum poate îmbunătăți 
accesul la oportunități pentru un număr mare de oameni, dar poate duce și la un nivel mai ridicat al 
poluării pentru unele comunități. Secțiunile următoare includ câteva riscuri sociale ce ar putea fi 
avute în vedere în implementarea SIDU. 

 

Considerarea potențialului impact social negativ al proiectelor publice 

Nu toate proiectele publice au un efect pozitiv, nu toți cetățenii beneficiază în mod egal de pe urma 
unei investiții publice, și un impact pozitiv pe termen scurt se poate transforma în impact negativ pe 
termen lung. De exemplu, un proces amplu de regenerare urbană poate duce nu numai la creșterea 
calității vieții pentru cei ce trăiesc acolo dar poate duce și la creșterea costului vieții, ducând în cele 
din urmă la excluderea celor cu venituri mai scăzute. Pe de altă parte, lipsa intervențiilor în zone ce 
necesită regenerare urbană pot duce la  plecarea celor cu venituri mai ridicate din acea zonă și la 
accentuarea problemelor sociale. Ca atare, orice investiție publică trebuie să cântărească atent 
impactul acelui proiect/program – pentru toți membrii comunității, pe termen scurt, mediu și lung. 

 

Atenție pentru persoane cu dizabilități și pentru părinți cu cărucioare 

Proiectele de infrastructură publică din România sunt de multe ori proiectate fără a lua în 
considerare nevoile persoanelor cu dizabilități sau ale părinților cu cărucioare. De multe ori, 
trotuarele nu sunt ușor de navigat pentru persoanele cu dizabilități motorii sau de vedere, sau 
pentru cărucioare pentru copii. De asemenea, mijloacele de transport public, mai ales flota mai 
veche, nu sunt echipate pentru a permite accesul facil al persoanelor cu dizabilități sau al părinților 
cu cărucioare. 

În acest sens, este important ca atunci când se pregătesc caietele de sarcini pentru 
dezvoltarea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii publice, să fie avute în vedere și nevoile 
persoanelor cu dizabilități și ale părinților tineri. Atunci când se achiziționează noi mijloace de 
transport public în comun, acestea ar trebui să fie prietenoase cu toți cei care ar putea folosi aceste 
mijloace de transport. De asemenea, când se proiectează/reabilitează stațiile de transport public în 
comun (de exemplu, metrou sau tren metropolitan), trebuie gândite soluții care să înlesnească 
accesul tuturor la sistemul de transport public. În ceea ce privește proiectarea infrastructurii publice, 
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Banca Mondială a pregătit un Ghid de Regenerare Urbană a Infrastructurii Publice ce include o serie 
de elemente pentru o proiectare mai bună (mai prietenoasă cu oamenii și cu mediul). Ghidul include 
o serie de opțiuni pentru regândirea infrastructurii publice, în așa fel încât ea să fie mai prietenoasă 
cu pietonii, bicicliștii, părinții cu cărucioare, precum și cu cei cu dificultăți locomotorii sau de vedere.  

 

 

Atenție pentru copii 

Chiar și atunci când proiectele de infrastructură publică includ punctele de vedere ale cetățenilor, ele 
de multe ori nu sunt proiectate cu o considerare a nevoilor copiilor din acea comunitate. Un oraș 
gândit din start pentru copii, este un oraș mai prietenos și mai inclusiv pentru toți cetățenii orașului. 
O importanță aparte o au spațiile publice sigure, fără trafic auto, și cu mobilier urban prietenos cu 
copiii. Astfel de spații publice au un rol important în coagularea unei comunități, încurajează 
interacțiunea dintre oameni și au și efecte economice benefice (numărul de firme și profitabilitatea 
lor crește în zone cu trafic pietonal intens). Ca atare, proiectarea și implementarea proiectelor din 
SIDU ar trebui să aibă în vedere și nevoile copiilor din comunitate. 

 

Exproprieri 

Unele proiecte propuse în SIDU vor necesita și exproprieri. Legea pe Exproprieri 255/2010 a fost 
introdusă relativ târziu în legislația românească și a venit ca urmare a întârzierilor majore în 
implementarea proiectelor finanțate cu fonduri europene. Această lege urmează standardele 
europene în domeniu și de-a lungul timpului a fost modificată pentru a include mai multe tipuri de 
proiecte pentru care se poate face exproprierea (de exemplu, pentru spații verzi sau regenerare 
urbană). Legea 255/2010 prevede compensarea celor expropriați la valoarea justă a terenului sau 
clădirii, și permite celor expropriați căi legale pentru a contesta sumele oferite de expropriatori. Este 
important însă ca orice proiect de infrastructură publică ce presupune și exproprieri să aibă în 
vedere o gamă mai largă de considerente socio-economice. De exemplu, un proces de expropriere 
poate reprezenta pentru unele familii sau indivizi pierderea unei surse stabile de venit, și în astfel de 
cazuri măsurile compensatorii trebuie ajustate sau proiectul tehnic trebuie regândit. O serie de bune 
practici ce ar trebui avute în vedere pentru proiectele ce presupun exproprieri sunt listate mai jos: 

- Evitați sau minimizați relocarea involuntară explorând diferite alternative la stadiul de 
proiectare; 

- Evitați evacuarea forțată a oamenilor; 
- Atenuați efectele negative sau impactul negativ al exproprierilor și strămutării oamenilor și 

activităților, prin acordarea de compensații la costul de înlocuire și asistență persoanelor 
strămutate să revină la un standard de viață  și mijloace de trai similare sau superioare celor 
dinaintea începerii proiectului; 

- Îmbunătățiți condițiile de viață ale persoanelor sărace sau vulnerabile care sunt fizic 
strămutate, prin furnizarea de locuințe adecvate, acces la servicii și facilități publice de 
calitate și sprijin pentru securizarea unui loc de muncă; 

- Conceperea și executarea activităților de relocare ca programe de dezvoltare durabilă; 
- Asigurați-vă că activitățile de relocare sunt planificate și implementate cu divulgarea 

adecvată a informațiilor, consultări semnificative și participarea informată a celor afectați. 

O atenție aparte trebuie acordată strămutării persoanelor fără titlu de proprietate sau a celor ce 
locuiesc în locuințe informale. Legea Expropierii nu are prevederi pentru astfel de cazuri, și chiar 
dacă numărul cazurilor de strămutare a unor grupuri vulnerabile este redus, de cele mai multe ori 
aceste grupuri nu primesc nici un fel de compensație pentru strămutare. De asemenea, nu există nici 
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o directivă la nivelul Comisiei Europene care să trateze în mod explicit exproprierea grupurilor 
vulnerabile ce trăiesc în locuințe informale. 

 

Protecția muncii 

Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă este racordată la principiile de bună 
practică din Uniunea Europeană și include prevederi clare privind salarizarea, siguranța și sănătatea 
angajaților, condiții adecvate de muncă, precum și atenție la pericolele ce pot afecta anumite 
grupuri sensibile la riscuri (femeile gravide, femeile care alăptează, tinerii, persoanele cu dizabilități). 
Primăria trebuie să se asigure de implementarea condițiilor legale de către toți contractorii cu care 
lucrează. Inspecția Muncii reprezintă autoritatea competentă în ceea ce privește controlul aplicării 
legislației referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. 

 

Protecția comunității 

Orice proiect public poate avea nu numai impact pozitiv asupra comunității, ci și potențiale efecte 
negative. Atunci când sunt pregătite noi proiecte/programe publice, este important să se aibă în 
vedere următoarele: 

- Anticipați sau evitați efectele negative asupra sănătății și siguranței comunităților afectate 
de proiect în timpul proiectului și după implementarea acestuia, datorită unor circumstanțe 
obișnuite sau excepționale; 

- Promovați calitatea, siguranța și considerații ce țin de schimbările climatice în proiectarea 
proiectelor publice; 

- Evitați sau reduceți la minimum expunerea comunității la materiale periculoase, risc în trafic 
datorat proiectului; 

- Puneți în aplicare măsuri eficiente pentru soluționarea situațiilor de urgență; 
- Asigurați-vă că protecția comunității, a personalului și a bunurilor este efectuată într-un mod 

clar și coerent. 

 

Implicarea comunităților marginalizate  

Primăriile din municipiu și zona metropolitană precum și Consiliul Județean, ar trebui să aibă în 
vederea implicarea sau încurajarea implicării comunităților marginalizate, mai ales a comunității 
rome, în proiectele de dezvoltare/reabilitare/modernizare a infrastructurii publice, atât în proiectele 
desfășurate în regie proprie cât și în proiectele implementate de contractori. 

 

Considerarea nevoilor comunităților marginalizate în proiectele de infrastructură publică 

Elaborarea unor noi proiecte de infrastructură publică ar trebui să includă de la început și nevoile 
comunităților marginalizate, mai ales ale comunității rome, și să determine cum aceste proiecte pot 
răspunde acestor nevoi. La nivel minim, ar trebui avut grijă ca aceste proiecte să nu accentueze 
problemele sociale deja existente. De exemplu, un nou PlanUrbanistic General ar putea prevedea 
extinderea intravilanului pentru a putea formaliza locuințele informale  anumite zone marginalizate 
și pentru a putea veni cu investiții urbane ce permit creștere calității vieții a celor ce trăiesc acolo. 
Extinderea sistemului de transport public, poate avea în vedere nevoile aparte ale comunităților 
marginalizate din Zona Metropolitanăj. De asemenea, politica de dezvoltare economică locală 
trebuie să răspundă și nevoilor comunităților marginalizate, cu o grijă pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru aceste grupuri. Primăria, în sine, ca unul dintre cei mai mari angajatori locali, poate 
să gândească o politică de angajare pentru cei ce provin din comunități marginalizate. 
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Accesul la locuire  

Accesul la locuire este unul din principalele obiective ale Politicii Urbane a României.   

Sunt necesare măsuri concrete pentru a adresa problemele din sector, inclusiv prin dezvoltarea unui 
fond de locuințe sociale. Trebuie, de asemenea, identificate mecanismele (de exemplu reguli și 
proceduri de urbanism) care să permită sectorului imobiliar să răspundă mai eficient cererii din 
domeniu. 

Managementul riscurilor de mediu 

Toate investițiile publice din România trebuie să se conformeze considerentelor de mediu de la 
nivelul Uniunii Europene și trebuie să includă o evaluare a impactului asupra mediului, în 
conformitate cu prevederile Legii 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și cu 
respectarea următoarelor principii: a) principiul acțiunii preventive; b) principiul corectitudinii și 
plenitudinii informației; c) principiul transparenței și accesibilității; d) principiul participativ; e) 
principiul precauției; f) principiul „poluatorul plătește”. Cadrul legal privind managementul riscurilor 
de mediu este clar, extensiv, și racordat la principiile de bună practică ale Uniunii Europene, însă 
este important ca pregătirea proiectelor din SIDU să includă de la început considerente de mediu. 
Câteva din aceste considerente sunt discutate mai jos. 

 

Utilizarea eficientă a resurselor și prevenirea și managementul poluării 

Chiar dacă ar putea necesita costuri mai mari de proiectare și costuri mai mari la implementare, 
toate proiectele publice implementate ar trebui să: 

- Promoveze utilizarea sustenabilă a resurselor, inclusiv energia, apa și materiile prime; 
- Evite sau să minimizeze impactul avers asupra sănătății umane și asupra mediului, ca urmare 

a poluării generate de activitățile proiectului; 
- Evite sau să minimizeze emisiile generate de proiect și poluanții cu impact pe termen scurt și 

lung; 
- Evite sau să minimizeze generarea deșeurilor periculoase sau ne-periculoase; 
- Minimizeze și să gestioneze riscurile și impactul asociat cu folosirea pesticidelor. 

 

Conservarea zonelor cu biodiversitate și gestiunea sustenabilă a resurselor naturale 

Legea 137/1995 privind protecția mediului include toate principiile și dispozițiile ce trebuie avute în 
vedere în ceea ce privește protecția mediului atunci când se pregătesc proiecte publice. Principiile 
cheie ce stau la baza Legii 137/1995 sunt: a) principiul precauţiei în luarea deciziei; b) principiul 
prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor; c) principiul conservării biodiversităţii şi a 
ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; d) principul "poluatorul plăteşte"; e) 
înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor; f) 
crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului; g) utilizarea durabilă; h) 
menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi reconstrucţia zonelor deteriorate; i) crearea unui cadru 
de participare a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea deciziilor; j) 
dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului. 
 

Accesul facil și echitabil al comunității la zone verzi-albastre 

Gândirea pachetului de proiecte și programe prioritare din SIDU trebuie să aibă în vedere înlesnirea 
accesului facil și echitabil al comunității la zone naturale, având în vedere importanța pe care aceste 
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zone o au pentru creșterea calității vieții. Ca atare, noile proiecte de dezvoltare, atât cele publice cât 
și cele private, trebuie să aibă în vedere creșterea suprafețelor verzi din zona metropolitană (de 
exemplu, dezvoltatorii imobiliari pot dezvolta noi spații verzi și spații publice pentru comunitate) în 
așa fel încât toți cetățenii să aibă un acces rapid la această infrastructură. 

 

 

Managementul riscurilor economice 

Implementarea unei strategii de dezvoltare trebuie să aibă în vedere și o serie de riscuri economice. 
Câteva dintre acestea vor fi discutate mai jos. 

Sustenabilitatea financiară 

Accesul la fonduri europene poate veni cu o serie de efecte secundare cu impact negativ, și este 
important ca autoritățile locale să aibă în vedere aceste riscuri economice când pregătesc un nou 
portofoliu de investiții. În primul rând, este important să nu se uite că bună parte a investițiilor 
publice presupun cheltuieli ulterioare de operare și mentenanță (de exemplu, costuri de îngrijire și 
toaletare a unui parc). Dintr-un imbold de a atrage cât mai multe fonduri europene, administrațiile 
publice locale pot risca să ajungă în situația în care nu își permit să întrețină investițiile făcute, sau să 
greveze bugetul local într-o asemenea măsură încât noi investiții nu mai sunt posibile. Ca atare, 
planificarea unui program de investiții trebuie făcut cu grijă, luând în considerare costurile de 
operare și funcționare ale noilor investiții pe termen scurt, mediu și lung. De asemenea, toate 
primăriile trebuie să identifice noi surse de venituri locale, pentru a limita dependența de granturi 
europene sau transferuri de la bugetul de stat. 

 

Scenarii privind costurile 

Atunci când se pregătește un proiect public este important să fie avute în vedere mai multe scenarii 
privind costurile de implementare ale proiectului. Salariile în domeniul construcțiilor pot crește într-
o anumită perioadă, salariul minim poate fi ajustat de către Guvern, costurile materialelor pot suferi 
schimbări datorită unor dinamici locale, naționale, regionale sau internaționale. Aceste schimbări 
sunt greu de previzionat, dar este important să existe un plan alternativ în cazul în care ele se 
întâmplă. De exemplu, multe administrații publice locale licitează o lucrare la un anumit preț, iar pe 
parcursul implementării proiectului costurile pot crește neașteptat, făcând imposibilă realizarea 
proiectului dacă nu există soluții alternative. 

 

Diverse și neprevăzute 

Orice proiect, oricât de bine ar fi pregătit, se poate confrunta cu o serie de situații diverse și 
neprevăzute la momentul implementării. Pot fi descoperite vestigii arheologice neprevăzute, pot 
apărea condiții naturale nefavorabile, pot interveni evenimente (de exemplu, o grevă generală într-
un sector relevant pentru proiect) ce necesită întreruperea lucrului. Aceste evenimente pot afecta 
nu numai calendarul de implementare al proiectului, ci și costul general al proiectului. Cu cât se 
planifică mai bine pentru astfel de situații, cu atât impactul potențial negativ poate fi mai redus. 

 

Managementul riscurilor ce țin de patrimoniu construit 

Patrimoniul construit, odată dispărut, nu mai poate fi adus înapoi. Orice adminsitrație locală trebuie 
să acorde o importanță aparte prezervării patrimoniului cultural și protejării acestui patrimoniu de 
potențialul impact advers al proiectelor/programelor propuse în SIDU. Ca bună practică, conservarea 
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patrimoniului cultural și natural ar trebui să fie parte a proiectării fiecărui proiect/program, iar 
beneficiile rezultate din folosirea patrimoniului cultural ar trebui să se reflecte asupra cât mai multor 
membrii ai comunității. 

 

Managementul riscurilor ce țin de capacitatea administrativă și maturitatea instituțiilor 

România a trecut printr-un proces rapid de creștere și transformare economică în ultimii ani. Acest 
proces a presupus o schimbare rapidă a sectorului privat, dar sectorul public nu a reușit întotdeauna 
să țină pasul. Aceasta înseamnă că implementarea proiectelor de dezvoltare locale se lovesc frecvent 
de probleme ce țin de capacitatea administrativă a autorităților publice și de maturitatea instituțiilor 
implicate în implementarea proiectelor. Mai jos discutăm câteva astfel de riscuri. 

Colaborare metropolitană 

Pregătirea unei viziuni metropolitane și implementarea acestei viziuni necesită un consens politic și 
un numitor comun între diferitele primării parte a zonei metropolitane. În lipsa unui cadru legislativ 
clar pentru zone metropolitane, succesul inițiativelor metropolitane țin, de cele mai multe ori, de 
capacitatea administraților locale de a colabora pentru un scop comun. 

Capacitatea redusă de planificare și implementare a proiectelor de investiții 

Dacă administrațiile urbane și-au dezvoltat în ultimii ani capacitatea de planificare și implementare a 
proiectelor de investiții, comunele din zona metropolitană au, în cele mai multe cazuri, nevoie de 
sprijin pentru pregătirea și implementarea unor programe integrate de investiții. â 

Lipsa unor competențe în domenii cheie 

Chiar dacă salariile din sectorul public au devenit mai atractive în ultimii ani, administrațiile publice 
locale au de multe ori probleme în a atrage oameni calificați pe posturi cheie. Această carență de 
personal poate afecta capacitatea de planificare și implementare a programelor de investiții și este, 
de cele mai multe ori, motivul pentru performanța slabă a unor primării în ceea ce privește 
investițiile de capital. 
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Matricea Riscurilor 

Riscul potențial 
identificat 

Probabilitatea de 
manifestare 

Impactul asupra SIDU 
Soluții posibile pentru 
eliminarea / atenuarea 

impactului 

RISCURI SOCIALE 

Proiecte de dezvoltare 
urbană pot avea efecte 

sociale adverse 
neanticipate 

Medie Mediu 

Pregătirea unui Plan de 
Acțiune pentru 
Managementul 
Riscurilor, pentru a 
anticipa potențiale 
efecte secundare 
negative și a pregăti un 
set de măsuri pentru 
combaterea acestor 
efecte. 

Reabilitarea / 
modernizarea / 

dezvoltarea 
infrastructurii publice 
fără a ține seama de 
nevoile oamenilor cu 

dizabilități și a 
proaspeților părinți 

Ridicată Ridicat 

Includerea în caietele de 
sarcini pentru 
contractarea lucrărilor 
de proiectare tehnică a 
unor principii de bună 
practică în design-ul 
infrastructurii urbane. 
Banca Mondială a 
pregătit mai multe 
ghiduri de regenerare 
urbană ce pot fi de folos 
în acest sens. 

Implementarea unor 
exproprieri pentru 
cauză de utilitate 

publică ce pot crea și 
exacerba probleme 

sociale 

Scăzută Mediu 

Legislația prevede nu 
numai compensații la 
valoarea justă a 
terenului/proprietății, ci 
permite celor expropriați 
căi legale pentru a 
contesta/ajusta sumele 
alocate 

Nerespectarea regulilor 
de protecția muncii în 

implementarea 
proiectelor din SIDU 

Scăzută Scăzut 

Legislația în domeniu și 
aplicarea legislației sunt 
riguroase, precum arată 
experiența ultimilor ani. 

Neconsiderarea nevoilor 
comunităților 

marginalizate în 
implementarea 

proiectelor din SIDU 

Ridicată Ridicat 

Gândirea 
proiectelor/programelor 
de investiții prin 
perspectiva 
comunităților 
marginalizate, pentru a 
vedea cum ajustări de 
proiect pot aduce 
beneficii mai mari pentru 
aceste comunități. 

Creșterea costului vieții 
și dificultatea de acces 

al populației la locuire la 
Ridicată Ridicat 

Elaborarea unui set de 
măsuri necesar pentru a 
adresa problemele de 
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Riscul potențial 
identificat 

Probabilitatea de 
manifestare 

Impactul asupra SIDU 
Soluții posibile pentru 
eliminarea / atenuarea 

impactului 

preț rezonabil locuire. 

RISCURI DE MEDIU 

Utilizarea eficientă a 
resurselor și prevenirea 

și managementul 
poluării 

Ridicată Ridicat 

Legislația este suficient 
de cuprinzătoare pe 
acest capitol, dar este 
important ca 
administrațiile locale să 
își asume pro-activ 
limitarea intervențiilor 
publice ce au un efect 
negativ asupra mediului. 
 
Pregătirea unui Plan de 
Acțiune pentru 
Managementul 
Riscurilor, pentru a 
anticipa potențiale 
efecte secundare 
negative și a pregăti un 
set de măsuri pentru 
combaterea acestor 
efecte. 

Riscul activităților 
antropice asupra 

conservării zonelor cu 
biodiversitate și 

gestiunea sustenabilă a 
resurselor naturale 

Ridicată Ridicat 

Legislația este suficient 
de cuprinzătoare pe 
acest capitol, dar este 
important ca 
administrațiile locale să 
își asume pro-activ 
limitarea intervențiilor 
publice ce au un efect 
negativ asupra mediului. 
 
Pregătirea unui Plan de 
Acțiune pentru 
Managementul 
Riscurilor, pentru a 
anticipa potențiale 
efecte secundare 
negative și a pregăti un 
set de măsuri pentru 
combaterea acestor 
efecte. 

RISCURI ECONOMICE 

Resursele financiare 
proprii ale bugetelor 

locale raportate la 
volumul preconizat al 

investițiilor publice 

Ridicată Ridicat 

Contractarea de 
împrumuturi bancare / 
emiterea de obligațiuni 
municipale 
 
„Lobby” la nivel 
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Riscul potențial 
identificat 

Probabilitatea de 
manifestare 

Impactul asupra SIDU 
Soluții posibile pentru 
eliminarea / atenuarea 

impactului 

guvernamental pentru 
atragerea de fonduri 
suplimentare de la 
bugetul de stat pentru 
lucrări de investiții 
 
Pregătirea din timp a 
unui portofoliu solid de 
proiecte mature, inclusiv 
de rezervă, în vederea 
atragerii unui volum cât 
mai mare de fonduri 
europene 
 
Creșterea bazei de 
impozitare locale, atât 
prin măsuri active de 
atragere de noi investiții 
private, cât și prin 
reforma impozitării 
proprietăților  
 
Eficientizarea unor 
cheltuieli publice (de ex. 
reducerea consumurilor 
de energie, 
restructurarea unor 
companii municipale 
generatoare de pierderi 
etc.) 

Riscul unor modificări 
neprevăzute ale 

costurilor de construcție 
și ale condițiilor de 

implementare a 
proiectelor/programelor 

din SIDU 

Ridicată Scăzut 

Majoritatea 
administrațiilor publice 
locale au experiență cu 
implementarea 
investițiilor de capital și 
pot previziona astfel de 
schimbări. 
 
Dezvoltarea unui set de 
măsuri care să permită 
un răspuns rapid la astfel 
de situații. 

RISCURI CE ȚIN DE PATRIMONIUL CONSTRUIT 

Riscul impactului 
negativ asupra 

patrimoniului cultural 
pe măsură ce orașul se 
dezvoltă și trebuie să 

răspundă unor 
provocări socio-

economice tot mai 
diverse 

Ridicată Scăzut 

Elaborarea unor Planuri 
Urbane Zonale de 
protecție pentru toate 
zonele istorice, pentru a 
reglementa clar 
intervențiile ce se pot 
face în aceste zone. 
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Riscul potențial 
identificat 

Probabilitatea de 
manifestare 

Impactul asupra SIDU 
Soluții posibile pentru 
eliminarea / atenuarea 

impactului 

RISCURI CE ȚIN DE CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ ȘI MATURITATEA INSTITUȚIILOR 

Menținerea unui nivel 
incipient de colaborare 
între UAT-urile din Zona 
Metropolitană pentru 

proiecte de interes 
comun 

Ridicată Ridicat 

Înființarea unui revolving 
fund (fond de investiții 
metropolitan) 
 
Consolidarea dialogului, 
formal și informal, între 
UAT-urile din Zona 
Metropolitană  

Capacitatea redusă de 
planificare și 

implementare a 
proiectelor de investiții 
de la nivelul comunelor 
din Zona Metropolitană 

Ridicată Ridicat 

Consolidarea rolului 
Arhitectului-Șef al 
Județului în domeniul 
urbanismului 
 
Elaborarea PATZ 
Metropolitan  
 
Conceperea și 
operaționalizarea unei 
baze de date urbane GIS 
unice la nivel 
metropolitan 
 
Extinderea mandatului și 
întărirea capacității 
structurilor 
metropolitane de a 
furniza servicii 
suplimentare membrilor, 
inclusiv în domeniul 
pregătirii și 
implementării 
investițiilor 
 
Achiziționarea de servicii 
de consultanță 
specializată de pe piața 
privată 

Competențe și resursele 
umane limitate ale 

administrațiilor locale 
pentru oferirea 

anumitor servicii publice 
(de ex. în domeniul 

social, cultural, sportiv 
etc.) 

Ridicată Mediu 

Extinderea programelor 
de acordare a 
finanțărilor 
nerambursabile pentru 
proiecte și activități ale 
entităților private din 
domeniul culturii, 
sportului, serviciilor 
sociale etc.  
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5.3. COMUNICAREA CU BENEFICIARII PROIECTELOR ȘI PROMOVAREA STRATEGIEI 

Procesul de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Simeria a fost gândit să 
se desfășoare într-o manieră transparentă și deschisă dialogului cu toate grupurile țintă. Direcțiile 
principale ale acestui proces fiind:  

 Poziționarea beneficiarilor politicilor de dezvoltare, din interiorul și exteriorul orașului, în 
centrul procesului (locuitorii și activitățile economice existente/noi);  

 Stabilirea planului de acțiune în funcție de grupurile țintă - comunicarea cu cele două grupuri 
țintă și implicarea acestora fiind puncte esențiale – rezidenții orașului și sectorul privat;  

 Trăsăturile cheie fiind maparea provocărilor urbane, analiza pieței și stabilirea nevoilor.  

Metodologia de elaborare este adaptată după Kotler (1999) și conține următoarele etape: (1) analiză 
diagnostic, (2) viziune și obiective strategice, (3) direcții - politici – programe, (4) portofoliul de 
proiecte, (5) implementare, monitorizare și evaluare. Totodată, abordarea oferă o importanță 
majoră dialogului între grupurile țintă și administrația locală și componentei de promovare a 
strategiei.  

Promovarea strategiei presupune construirea unui plan de comunicare care să vizeze toate etapele 
procesului de elaborare, în funcție de grupurile țintă.  Pe lângă componenta de informare și 
diseminare, planul include și implicarea părților interesate. Astfel, mesajele și instrumentele de 
comunicare utilizate au fost stabilite și prin această prismă.  

Ca atare, dacă prima etapă a procesului a fost concentrată mai mult pe informarea grupurilor țintă și 
chestionarea acestora cu privire la provocările și soluțiile urbane identificate, următoarele acțiuni s-
au axat pe creșterea implicării acestora în cadrul consultărilor. Participarea activă a grupurilor țintă 
fiind un factor cheie până în momentul aprobării strategiei și nu numai. Unul dintre obiectivele 
promovării strategiei și comunicării cu beneficiarii proiectelor este creșterea participării părților 
interesate în cadrul etapei finale – monitorizarea implementării proiectelor și evaluarea strategiei.    

Alte aspecte importante în cadrul procesului de comunicare au fost limbajul și designul produselor 
de comunicare, care au fost gândite și adaptate conform canalelor de promovare și audiența 
acestora.  

Următorul tabel prezintă schematic modul în care procesul de comunicare cu grupurile țintă și 
implicare acestora a fost structurat de-a lungul elaborării strategiei. 
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Tabel 6. Procesul de comunicare cu grupurile țintă 

ELABORARE 
SIDU  

Grup țintă 
Cetățeni Sectorul privat 

A
n

al
iz

ă 
d

ia
gn

o
st

ic
 

Implicare 
  
Mesaj  
Ce schimbare vrei în Simeria? Propune 
soluții urbane! 

 
Instrumente de comunicare  

 Social Media  

 Website 

 Invitații către societatea civilă via 

email 

 

Instrumente de colectare a nevoilor  

 Anchetă tematică, pe bază de 

chestionar (Barometrul Urban) 

 Consultări - atelier de lucru 

privind nevoile cetățenilor 

(offline/online) 

 Ad Facebook 

 Citadini.ro  

Implicare 
 
Mesaj   
Sunteți invitați să participați activ la 
procesul de elaborarea a SIDU 2021-2030. 
În această etapă urmărim să aflăm care 
sunt provocările urbane pe care le 
experimentați. 

 
Instrumente de comunicare 

 Invitații via email 

 Citadini.ro  

 
Instrumente de colectare a nevoilor  

 Consultări - atelier de lucru 

privind nevoile sectorului privat 

(offline/online) 

 Ad Facebook 

 Citadini.ro 

V
iz

iu
n

e
 ș

i o
b

ie
ct

iv
e

 d
e

 

d
e

zv
o

lt
ar

e
 

Promovare și Consultare 
 
Comunicarea viziunii și obiectivelor de 
dezvoltare pentru a fi supuse consultării  
 
Instrumente de comunicare  

 Website 

 Social Media  

 Mass Media 

 
Instrumente de colectare a opiniilor  

 Citadini.ro 

 Social Media  

 Evenimente de dezbatere 

(offline/online) 

Promovare și Consultare 
 
Comunicarea viziunii și obiectivelor de 
dezvoltare pentru a fi supuse consultării  
 
Instrumente de comunicare  

 Website  

 Social Media  

 Mass Media 

 
Instrumente de colectare a opiniilor  

 Website  

 Social Media  

 Evenimente de dezbatere 

(offline/online) 
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D
ir

e
cț

ii 
- 

P
o

lit
ic

i-
P

ro
gr

am
e

 

Promovare și Consultare 
 
Comunicarea pachetelor de măsuri și 
dezbaterea acestora  
 
Instrumente de comunicare  

 Website 

 Social Media  

 Mass Media 

 
Instrumente de colectare a opiniilor 

 Website  

 Social Media  

 Evenimente de dezbatere 

(offline/online) 

 

Promovare și Consultare 
 
Comunicarea pachetelor de măsuri și 
dezbaterea acestora  
 
Instrumente de comunicare 

 Website 

 Social Media  

 Mass Media 

 
Instrumente de colectare a opiniilor 

 Website  

 Social Media  

 Evenimente de dezbatere 

(offline/online) 

 

P
o

rt
o

fo
liu

l d
e

 P
ro

ie
ct

e
 

Promovare 
 
Adunarea de idei de proiecte și  
comunicarea ulterioară a proiectelor 
prioritare și a modului în care vor 
răspunde nevoilor cetățenilor. 
 
Instrumente de comunicare  

 Website 

 Social Media  

 Mass Media 

 
 
Instrumente de consultare 

 Consultare online 

 Campanie de comunicare 
( ebsite, Facebook, presa scrisă 
locală, etc.)  

Promovare 
 
Adunarea de idei de proiecte și  
comunicarea ulterioară a proiectelor 
prioritare și a modului în care vor 
răspunde nevoilor sectorului privat. 
 
Instrumente de comunicare  

 Website 

 Social Media  

 Mass Media 

 
 
Instrumente de consultare 

 Consultare online 

 Campanie de comunicare 
( ebsite, Facebook, presa scrisă 
locală, etc.)  
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Im
p

le
m

e
n

ta
re

a,
 m

o
n

it
o

ri
za

re
a 

și
  

e
va

lu
ar

e
a 

st
ra

te
gi

e
i 

 

Informare și transparență 
 
Implementarea proiectelor prioritare a 
început. Fiți alături de noi și urmăriți 
realizarea acestora pe site-ul primărie sau 
pe pagina noastră de Facebook!  
 
 
Instrumente de informare:  

 Website  

 Social media 

 Presa locală 

 
Transparență 

 Comunicarea constantă a 

stadiului fiecărui proiect  

 Realizarea unor instrumente 

digitale care prezintă în timp real 

stadiul fiecărui proiect  

 

Informare și transparență 
 
Implementarea proiectelor prioritare a 
început. Fiți alături de noi și urmăriți 
realizarea acestora pe site-ul primărie sau 
pe pagina noastră de Facebook!  
 
 
Instrumente de informare:  

 Website  

 Social media 

 Presa locală 

 
Transparență 

 Comunicarea constantă a 

stadiului fiecărui proiect  

 Realizarea unor instrumente 

digitale care prezintă în timp real 

stadiul fiecărui proiect 
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ANEXE 

 

ANEXA 1. PROPUNERI DIGITALE PRIMITE PE FACEBOOK 

Tabel 1. Propuneri digitale primite pe Facebook 

PROVOCARE PILON CATEGORIE SUBCATEGORIE 

Bănci din loc în loc pe Bulevardul George Enescu. Sunt mulți oameni bătrâni 
care s-ar bucura de un loc de odihnă atunci când ies să facă mișcare și îi lasă 
picioarele. 

Oraș just și incluziv 
Acces la infrastructura socială  
 

  

Sa dispara de pe str.1 Dec.masinile de tonaj mare si ATV-urile zgomotoaseo, 
centura ocolitoare ar fi binevenita 

Oraș verde și rezilient Mobilitate urbană   

O centura ocolitoare  Oraș verde și rezilient Mobilitate urbană   

Accesare fonduri europene  Oraș bine guvernat Finanțare locală Fonduri Europene 

Curatarea Streiului  Oraș verde și rezilient Spații verzi și publice   

Dezvoltarea localitătilor din zona urbana functionala  Oraș bine guvernat Cooperare   

Cosuri de gunoi în parculetul de langa căminul REVA Oraș verde și rezilient Sustenabilitate și Protecția Mediului Managementul deșeurilor 

O centura ocolitoare a Simeriei, trec multe masini, atv-uri, salvari care 
polueaza fonic.  

Oraș verde și rezilient Mobilitate urbană Infrastructura drumurilor  

Dată fiind distanta dintre Deva , Hunedoara și Simeria, cred că multe 
persoane s-ar bucura sa fie o pistă de biciclete care să permită vizite 
reciproce intre cele trei orașe și zonele din jurul lor. 

Oraș verde și rezilient Mobilitate urbană Infrastructura de biciclete 
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Poate ar fi bine să existe o buna administrație a cimitirului orășenesc. S-au 
atribuit locuri de veci fără a se vedea dacă este bine plasat sau nu.  

Oraș verde și rezilient 
Amenajarea teritoriului, planuri 
urbanistice și utilizarea terenurilor  

  
 

Extinderea spitalului  Oraș just și incluziv 
Sănătatea publică și serviciile de 
sănătate 

  

Dezvoltarea turismului  
Oraș competitiv și 
productiv 

Turism   

O pistă de biciclete pe malul Mureșului Deva, Simeria și Orăștie  Oraș verde și rezilient Mobilitate urbană Infrastructura de biciclete 

Drumul de la Saulesti spre Simeria parc un strat de asfalt ar fi necesar Oraș verde și rezilient Mobilitate urbană Infrastructura drumurilor  

Cred ca ar fi necesar redeschiderea pasajului C.F. de la Depun,ar fi o soluție 
pt. eventualele lucrări pe arterele principale din oraș 

Oraș verde și rezilient Mobilitate urbană Infrastructura drumurilor  

Reparatii șanțul făcut de DIGI în zona trecerii de nivel spre Tampa Oraș verde și rezilient Infrastructură utilitară    

Un Ștrand al Orașului  
Oraș competitiv și 
productiv 

Viață culturală   

Cei care locuiesc la Șoseaua Națională și în zona de peste linia ferată nu au 
absolut niciun magazin 

Oraș just și incluziv Acces la infrastructura socială    

Locuri de Muncă  Oraș just și incluziv 
Acces la locuri de muncă și 
oportunități  

  

Pista de biciclete până pe platoul de la Zona de Agrement Măgura Uroi Oraș verde și rezilient Mobilitate urbană Infrastructura de biciclete 

Muzeu a satului in Parkul dendrologic 
Oraș competitiv și 
productiv 

Viață culturală   

O baltă de pescuit a Orașului 
Oraș competitiv și 
productiv 

Viață culturală   

In preajma sărbătorilor de iarnă un patinuar pt Copii Oraș just și incluziv Acces la infrastructura socială    

Terenurii de volei,tenis,fotbal Nocturne Oraș just și incluziv Acces la infrastructura socială    
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ANEXA 2. PROPUNERI DIGITALE PRIMITE PE PLATFORMA CITADINI.RO 

Tabel 2. Propuneri digitale primite pe platforma citadini.ro 

SOLUȚIE PILON CATEGORIE SUBCATEGORIE 

Gaz si canalizare- strada (prelungire) Lazar Gheorghe din Simeria. 
Oraș just și 
incluziv 

Acces la Infrastructura de 
Servicii Publice  

Propun racordarea la reteaua de alimentare cu apă a zonei SIMERIA, strada Traian partea spre Tinpa. Mentionam ca 
in prezent nu este in zonă retea de apă. 

Oraș just și 
incluziv 

Acces la Infrastructura de 
Servicii Publice  

Necesitatea sistemului de canalizare menajera este prioritara. Fosele folosite, gropi de depozitare  sunt surse de 
infectie sigure! 

Oraș verde și 
rezilient 

Sustenabilitate și 
Protecția Mediului 

Managementul 
deșeurilor 

Din cauza faptului ca orașul Simeria este despărțit aproape în jumătate de calea ferată, doresc construirea unui 
supermarket și în cealaltă parte a Simeriei (cea  stângă a CF Orăștie-Deva). Acest magazin ar urma să deservească o 
importantă comunitate atât din Simeria, dar și din satele apropiate precum Simeria Veche sau Tampa. Asfel, nu am 
mai fi nevoiți să traversam destul de dificil CF, pentru niște cumpărături.  

Oraș just și 
incluziv 

Acces la infrastructura 
socială   

Propunere pentru Satul Santandrei. Avand in vedere ca nu mai avem autobuze spre si inspre Deva, trebuie sa 
trecem pe trecerea de pietoni unde au murit 8 oameni. Pericolul este la fel de mare atat pe timp de zi, cat si pe timp 
de noapte. Se circula foarte tare fiind drum european si ca sa traversezi 6 benzi de circulatie te poate lovi pe trecere. 
Avand in vedere ca pe trecerea asta trec copii care merg la scoala si batrani care merg la spital, ni s-a promis un sens 
giratoriu, dar nu s-a facut nimic. In general trec oameni si copii cu posibilitati materiale reduse care nu isi permit sa 
mearga cu masina. Promisiunile au fost atat de la Consiliu Judetean, cat si de la Consiliul Local. Solutia ar fi un 
semafor cu temporizare. 

Oraș verde și 
rezilient 

Mobilitate urbană 
Infrastructură 
pietonală 

Provocare menționată: Un sat gol, fara minimum de utilitati. 
Oraș just și 
incluziv 

Acces la Infrastructura de 
Servicii Publice  

Provocare menționată: Traversarea de catre pietoni in siguranta a Soselei Nationale (E68) prin cele trei puncte 
situate la orta actuala in zona REVA, intersectia cu str.Gh.Doja si 1 Decembrie. Accidente repetate (ultimul recent, in 
10 febr.2021) soldate cu raniti si decese. Impactul asupra cetatenilor este legat de siguranta pietonilor care 
traverseaza prin aceste locuri (semnalizate la ora actuala ca si treceri de pietoni), atunci cand se deplaseaza la 
scoala, la locul de munca sau la domiciliu. 

Oraș verde și 
rezilient 

Mobilitate urbană 
Infrastructură 
pietonală 
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ANEXA 3. LISTA LUNGĂ DE PROIECTE SIDU ZUF SIMERIA 

Tabel 3. Lista lungă de proiecte SIDU ZUF Simeria 

Nr.Crt 
Obiectivul de 
Politica 

Sub-Obiectivul de 
Politica 

Tip 
localitate 

Localitate Judet Proiect Beneficiari 
Posibili 
finanțatori 

Buget estimat 
în Euro 

Perioada 
implementare 

Stadiul 
proiectului 

Sursa 
informației 

1 
1. Verzi și 
reziliente 

1.1 Reducerea 
riscurilor climatice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajarea cursurilor de apă de pe UAT Simeria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 188,853.36 2021-2030   SIDU 2014-2020 

2 
1. Verzi și 
reziliente 

1.1 Reducerea 
riscurilor climatice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Curatarea rigolelor si subtraversarilor din zona carosabilului pentru 
a preveni inundarea curtilor cetatenilor din Uroi 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 24 
sept) 

3 
1. Verzi și 
reziliente 

1.1 Reducerea 
riscurilor climatice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Dezvoltare infrastructură de irigaţii 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 141,640.02 2021-2030   SIDU 2014-2020 

4 
1. Verzi și 
reziliente 

1.1 Reducerea 
riscurilor climatice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Ecologizarea malului Muresului in zona de vest a parcului 
Dendrologic (unde decenii intregi s-au depus foarte multe deseuri in 
special din constructii).   

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€300,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

5 
1. Verzi și 
reziliente 

1.1 Reducerea 
riscurilor climatice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor prin lucrări de întreţinere, 
utilizare de îngrăşăminte naturale etc 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€28,328.00 permanent   SIDU 2014-2020 

6 
1. Verzi și 
reziliente 

1.1 Reducerea 
riscurilor climatice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Protecţie împotriva zgomotului feroviar 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 188,853.36 2021-2030     

7 
1. Verzi și 
reziliente 

1.1 Reducerea 
riscurilor climatice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Construcţia de noi rigole pentru apa pluvială şi înlocuirea celor 
existente deoarece se află într-o stare avansată de degradare, 
suruparea acestora este iminentă şi poate cauza inundaţii; 

  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€350,000.00 2021-2030   

Propunere 
primita prin 
email Marius 
Sarafincean -
consilier local 

8 
1. Verzi și 
reziliente 

1.3 Managementul 
deșeurilor în 
conformitate cu 
directivele europene 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajarea între baza sportivă şi râul Strei a unei zone de picnic cu 
grătare şi mese fixe, cu coşuri de gunoi 

  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Propunere 
primita prin 
email Marius 
Sarafincean -
consilier local 

9 
1. Verzi și 
reziliente 

1.3 Managementul 
deșeurilor în 
conformitate cu 
directivele europene 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amplasarea containerelor pentru colectarea selectiva a deseurilor 
in satele apartinatoare 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 24 
sept) 

10 
1. Verzi și 
reziliente 

1.3 Managementul 
deșeurilor în 
conformitate cu 
directivele europene 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Montarea cosurilor de gunoi in parcul din zona Reva   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€20,000.00 2021-2030   

Pagina de 
Facebok Politica 
Urbană a 
României 

11 
1. Verzi și 
reziliente 

1.3 Managementul 
deșeurilor în 
conformitate cu 
directivele europene 

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

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€2,360,667.00 2015-2019   SIDU 2014-2020 

12 
1. Verzi și 
reziliente 

1.5 Neutralitate 
energetică 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Montarea unor panouri solare in cadrul Colegiului Anghel Saligny 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€50,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 
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Nr.Crt 
Obiectivul de 
Politica 

Sub-Obiectivul de 
Politica 

Tip 
localitate 

Localitate Judet Proiect Beneficiari 
Posibili 
finanțatori 

Buget estimat 
în Euro 

Perioada 
implementare 

Stadiul 
proiectului 

Sursa 
informației 

13 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Achizitie de mijloace de transport ecologice- 4 buc 3 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 2,000,000.00 2021-2030   PMUD 

14 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Achiziţionare mijloc de transport pentru sportivi şi antrenori 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 188,853.36 2021-2030   SIDU 2014-2020 

15 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Achiziționarea de microbuze și facilitarea unui transport public local 
către toate localitățile UAT Simeria.  

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€300,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

16 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajare spaţii pietonale și piste de bicicilete pe 
strada Traian 39 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 250,000.00 2021-2030   PMUD 

17 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajare spațiu pietonal și piste velo pe strada 
Progresului 15 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 250,000.00 2021-2030   PMUD 

18 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajarea cailor de acces in cimitir   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€20,000.00 2021-2030   

Pagina de 
Facebok Politica 
Urbană a 
României 

19 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajarea unor piste de biciclete care sa conecteze ORAȘul cu 
Hunedoara si Deva 

  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€350,000.00 2021-2030   

Pagina de 
Facebok Politica 
Urbană a 
României 

20 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajarea unor piste de biciclete care sa conecteze satele 
apartinatoare 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

21 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajarea unor trasee de mountain bike in zona Magurii Uroiului 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€150,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

22 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajarea unui autogari in Simeria (in zona stadionului-garii) 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€70,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

23 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajarea unui intermodal pentru marfuri 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€250,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

24 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajarea unui nod de schimb al mijloacelor de 
transport public, în zona Gării Simeria 21 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 1,200,000.00 2021-2030     

25 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajrea piste velo și pietonale pe tronson Decebal 26 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 500,000.00 2021-2030   PMUD 

http://iuliusbedea.ro/
http://iuliusbedea.ro/
http://iuliusbedea.ro/
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Nr.Crt 
Obiectivul de 
Politica 

Sub-Obiectivul de 
Politica 

Tip 
localitate 

Localitate Judet Proiect Beneficiari 
Posibili 
finanțatori 

Buget estimat 
în Euro 

Perioada 
implementare 

Stadiul 
proiectului 

Sursa 
informației 

26 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amplasare resteluri și parcări de mare capacitate pentru 
biciclete 10 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 100,000.00 2021-2030   PMUD 

27 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amplasare staţii, dotate cu sisteme digitale inteligente 5 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 210,000.00 2021-2030   PMUD 

28 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Asfaltarea strazilor din Săuleşti 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€350,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 24 
sept) 

29 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Asigurarea transportului public din Bârcea Mare spre Simeria si 
Deva 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€100,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 24 
sept) 

30 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Asigurarea transportului scolar in Săuleşti 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€100,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

31 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Constructie/amenajare locuri de parcare de tip smart 
parking si regenerare urbana in zonele cu densitate 
ridicata 43 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 2,000,000.00 2021-2030   PMUD 

32 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Construire rută alternativă de acces în oraș cu scopul 
diminuării traficului în centrul orașului 44 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 1,000,000.00 2021-2030   PMUD 

33 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Construire si dotare autobaza operator de transport 7 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 1,000,000.00 2021-2030   PMUD 

34 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Construire terminale intermodal - Soseaua Naţionalăzona Bosch 37 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 1,500,000.00 2021-2030   PMUD 

35 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Construirea unei centuri ocolitoare   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€3,500,000.00 2021-2030   

Pagina de 
Facebok Politica 
Urbană a 
României 

36 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Corectarea noului covor asfaltic din Sântandrei si fluidizarea 
traficului 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 24 
sept) 

37 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Crearea unor coridoare pietonale în zona centrală 28 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 400,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

38 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Dezvoltare infrastructurii pentru biciclete între 
localităţile aparţinătoare și orașul Simeria 40 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 700,000.00 2021-2030   PMUD 

http://iuliusbedea.ro/
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Nr.Crt 
Obiectivul de 
Politica 

Sub-Obiectivul de 
Politica 

Tip 
localitate 

Localitate Judet Proiect Beneficiari 
Posibili 
finanțatori 

Buget estimat 
în Euro 

Perioada 
implementare 

Stadiul 
proiectului 

Sursa 
informației 

39 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Dezvoltarea unui sistem regional de transport public in 
comun 35 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 3,000,000.00 2021-2030   PMUD 

40 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Extinderea si amenajarea traseelor velo și pietonale 
identificate 38 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 1,500,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

41 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Implementarea unei politici de parcare la nivelul 
orașului 17 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 0.00 2021-2030   PMUD 

42 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

Implementarea unui sistem e-ticketing si a unui sistem 
de informare a pasagerilor (afisaje electronice in statii 
privind oportunitatea de traseu, conexiuni, durate de 
parcurs, timp de asteptare) 6 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 500,000.00 2021-2030   PMUD 

43 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Înfiintarea unei societati de transport local 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€1,000,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

44 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Infintarea trasee de transport public atât la nivelul 
orașului Simeria, cât și în satele aparţinătoare 4 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 20,000.00 2021-2030   PMUD 

45 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Instalarea de statii de incarcare automobile electrice in parcarile 
publice din ORAȘ 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

46 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Instalarea unui semafor cu temporizare la trecerea de pietoni de pe 
E68 din zona satului Sântandrei 

  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€150,000.00 2021-2030   citadini.ro 

47 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Largirea trotuarelor si pista de bicicleta prin eliminarea stalpilor de 
JT și MT (reteaua aeriana va fi mutata in subteran) 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€300,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

48 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Măsuri de creștere a siguranţei pietonilor 31 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 50,000.00 2021-2030   PMUD 

49 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Masuri de pomovare a beneficiilor transportului 
alternativ in Simeria19 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 78,000.00 2021-2030   PMUD 

50 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Modernizare coridor Avram Iancu-Atelierelor-Traian 32 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 30,000.00 2021-2030   PMUD 

51 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Modernizarea continua a infrastructurii de interes local 
- Etapa I 16 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 1,700,000.00 2021-2030   PMUD 

http://iuliusbedea.ro/
http://citadini.ro/
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Obiectivul de 
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52 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Modernizarea continua a infrastructurii de interes local 
- Etapa II 34 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 1,200,000.00 2021-2030   PMUD 

53 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Modernizarea coridorului Central-Avram Iancu Atelierelor 12 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 700,000.00 2021-2030   PMUD 

54 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Modernizarea coridorului N-S pentru deplasări 
nemotorizate- Str. 1 Decembrie 9 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 700,000.00 2021-2030   PMUD 

55 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere în 
zonele de expansiune urbană ale orașului Simeria 42 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 1,000,000.00 2021-2030   PMUD 

56 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Modernizarea sistemului de transport public local prin 
achiziționarea de vehicule ecologice - transport public cu autobuze 
electrice 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€4,500,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

57 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea 
infrastructurii aferente 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€2,000,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

58 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Proiecte de infrastructură care respectă accesibilitatea locuitorilor 
cu dizabilități, familii cu copii în cărucior și vârstnici.  

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€500,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

59 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Promovarea măsurilor de carsharing la nivelul ariei de 
influență Simeria 41 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 30,000.00 2021-2030   PMUD 

60 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Promovarea transportului electric prin amplasarea de 
puncte de alimentare pentru masinile electrice si hibride 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 500,000.00 2021-2030   PMUD 

61 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reabilitare infrastructura rutieră prin asfaltarea a două drumuri cu 
o lungime de circa 1000 de metri şi întreţinerea drumului de 
legătură între satele  Simeria Veche şi Totia; 

  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€1,000,000.00 2021-2030   

Propunere 
primita prin 
email Marius 
Sarafincean -
consilier local 

62 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reabilitarea și modernizarea coridorului E-V deplasări 
nemotorizate și transport public- Etapa 2 ( soseaua 
Natională)24 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 2,000,000.00 2021-2030   PMUD 

63 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reabilitarea și modernizarea coridorului E-V pentru 
deplasări nemotorizate- Etapa 1 ( soseaua Natională )13 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 250,000.00 2021-2030   PMUD 
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64 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere pentru trasee 
biciclişti, zone şi trasee pietonale 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 8,378,285.80 2021-2030 

Fisa de 
proiect 
depusa la 
ADRV prin 
finantare 
POAT, valoare 
estimată 
8.378.285,80 
€. 

SIDU 2014-2020 

65 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reabilitarea strazilor Libertatii, Vasile Alecsandri si Preot Nistor 
Socaciu 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€550,000.00 2021-2030   

Propunere 
Mladin Adrian-
Ionel, candidat 
din partea 
Partidului Forţa 
Naţională la 
Primăria 
Simeria 

66 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Reabilitarea trotuarelor si portiunilor din carosabil degradate 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€350,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 25 
sept) 

67 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reabilitarea trotuarului ce face legătura între cele două intrări şi 
ieşiri din localitate către drumul naţional cu o lungime de 
aproximativ 700 de metri, şi întreţinerea celorlalte trotuare; 

  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€1,500,000.00 2021-2030   

Propunere 
primita prin 
email Marius 
Sarafincean -
consilier local 

68 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Realizare / modernizare drumuri de acces la exploataţiile agricole şi 
forestiere 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, PNDR € 2,832,800.39 2021-2030 
Proiect 
neadmis 
PNDR-AFIR 

  

69 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Realizare acces alternativ în localitate 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local şi 
finanţare 
externă 

€708,200.10 2021-2030     

70 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Realizare traseu transport public urban şi infrastructură conexă  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, alte 
surse 

€ 377,706.72 2021-2030     

71 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

Realizarea de piste pentru biciclete (legatura intre Centru si Scoala 
Generala nr.1; intre Simeria si Uroi, Simeria-Santandrei-Barcea. 
autostrada pentru biciclete spre Simeria Veche cu iesire din 
str.Traian pe langa bucla de cale ferata (legarea ORAȘului de viitorul 
Complex Turistic de la Strei inclusiv prin acest mijloc de transport; 
pista pe str.Campului spre Saulesti) 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€250,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

72 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Realizarea unor pasaje/pasarele pietonale peste liniile 
CF 29 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 100,000.00 2021-2030   PMUD 

73 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

Realizarea unui drum ce face legatura cu giratoriul de la Simeria 
Veche, pe langa bucla de cale ferata, pana pe strada Atelierelor (ca 
varianta pentru accesul in special al masinilor de tonaj (tiruri ce 
aprovizioneaza Penny, Profi, Artima, Parcul de afaceri) 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€500,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

74 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Reconfigurare intersecţii în zonele identificate 33 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 2,000,000.00 2021-2030   PMUD 
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75 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reconfigurarea ciruclaţiei rutiere- sistem de sensuri 
unice pe axele identificate ( str. Teilor, Cloșca, Piaţa 
Unirii, Petru Maior, Fabricii )18 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 10,000.00 2021-2030   PMUD 

76 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reconfigurarea pe un singur sens a  strazilor Decebal (dinspre 
centru spre scoala) și Libertatii ( dinspre str. Preot Nistor Socaciu 
spre Centru)   

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€100,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

77 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Redeschiderea pasajului CF de la Depou   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€1,000,000.00 2021-2030   

Pagina de 
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78 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Regenerarea centrului ORAȘului 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€3,500,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

79 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Reglementarea si fluidizarea circulaţiei rutiere 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 2,832,800.39 2021-2030     

80 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Restrictionarea circulatiei auto in centrul ORAȘului in weekend si in 
zilele in care sunt organizate diverse evenimente 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

81 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Semnarea unui Contract Public de Servicii cu operatorul 
de transport public 1 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL € 1,000,000.00 2021-2030   PMUD 

82 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Semnarea unui Contract Public de Servicii in 
conformitate cu Reg.CE 1370/2007 36 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL € 100,000.00 2021-2030   PMUD 

83 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Traseu pietonal între Liceul Anghel Saligny și Parcul 
Dendrologic 14 

Primaria 
Orașului 
Simeria  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 260,000.00 2021-2030   PMUD 

84 
1. Verzi și 
reziliente 

1.6 Mobilitate urbană 
durabilă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

 În Sântandrei, noul covor asfaltic este mult mai îngust decât cel 
vechi, neconform cu minimul de 5,50 m pentru două benzi de 
circulație, îngreunându-se astfel traficul rutier și creându-se o 
muchie periculoasă pentru roți și cauciucuri.  

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030     

85 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Conceperea unor pachete turistice integrate care sa includă cazare, 
masă, vizitarea mai multor obiective culturale și de agrement 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local € 10,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

86 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Conservarea şi punerea în valoare a aşezării hallstatiene 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget 
local 

€ 4,819,500.00 2021-2030 

Fisa de 
proiect 
depusa la 
ADRV prin 
finantare 
POAT, valoare 
estimată 
4.819.500 €. 

SIDU 2014-2020 
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87 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Curatarea raului Strei 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€750,000.00 2021-2030   

Pagina de 
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88 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Dezvoltare bazin piscicol  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

PO Pescuit 
Parteneriat 
Public Privat 

€ 75,541.34 2021-2030   SIDU 2014-2020 

89 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Parc Arheologic Petriş –Măgura Uroiului 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget 
local 

€ 650,000.00 2021-2030     

90 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Punerea în valoare a carierei romane 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget 
local 

€17,168.49 2021-2030     

91 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

PUNEREA IN VALOARE A TUTUROR OBIECTIVELOR 
TURISTICE/ISTORICE 
Iluminarea ornamentala (cu LED) si semnalizarea cu panouri 
informative a tuturor bisericilor vechi din ORAȘ si a siturilor 
arheologice din zona. 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€350,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

92 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reabilitarea, modernizarea si dotarea Casei Satului din Cărpiniş, 
Uroi şi Bârcea Mare 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€300,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

93 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Realizarea unui amfiteatru in aer liber in zona Magurii Uroiului 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€300,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

94 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Valorificarea şi promovarea potenţialului turistic al Parcului 
Dendrologic 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

fonduri 
private, 
fonduri 
europene 

€ 472,133.40 2021-2030   SIDU 2014-2020 

95 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Zonă agrement Simeria - Biscaria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€4,022,622.49 2021-2030   SIDU 2014-2020 

96 
2. Competitive și 
productive 

2.1 Valorificarea 
terenurilor și 
clădirilor pentru 
investiții strategice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajarea unui lac de pescuit sportiv   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€250,000.00 2021-2030   

Pagina de 
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97 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

Realizarea unui Centru de formare a SVSU, avand la baza 
schimbarile climaterice (sala curs, 10  camere de tip hotel cu 2 
paturi, grup sanitar, dispecerat, remiza, poligon de intruire, 
echipamente si mijloace de interventie pentru zona Timis, Arad, 
Caras si Hunedoara) 

SVSU 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€650,000.00 2021-2030   

Asociatia Volsim 
Simeria  - 
Tiberiu Nistor 
Sef SVSU 
Simeria 

98 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Complex sportiv Biscaria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, fonduri 
UE 

€5,078,676.31 2021-2030   SIDU 2014-2020 

http://iuliusbedea.ro/
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99 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

COMPLEX TURISTIC STREI 
Amenajare curs apa in zona Simeria Veche, ecologizare si eliminare 
piloni si alte elemente de beton ce au ramas de la podurile vechi. 
Parteneriat cu actualul proprietar al fostului han de la Simeria 
Veche (ce a functionat ultima data sub numele de "Drina". 
Reabilitarea acestuia si readucerea pe cat posibil la starea initiala. 
vechiul han de la Podul Simeriei, cunoscut ca Piski Csarda. Cladirea a 
adapostit una dintre cele mai vechi carciumi din Transilvania, care a 
functionat neintrerupt doua secole si jumatate. Imobilul este 
darapanat, dar mai pastreaza frumusetea sobra a cladirilor vechiului 
Imperiu Habsburgic, avand un stil arhitectonic apropiat de cel al 
caselor sasesti din Ardeal. Hanul are si o mica curte interioara. 
Zidurile din piatra mai stau si acum in picioare, asteptand parca sa 
primeasca carutele si saretele de odinioara pentru a le putea feri de 
hotii care bantuiau prin zona. 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€5,000,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

100 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Dotarea Spitalului CFR Simeria cu aparatura moderna 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

101 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Extinderea canalizarii in satele apartinatoare ORAȘului 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€500,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 24 
sept) 

102 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Extinderea reţelei de iluminat către baza sportivă;   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€100,000.00 2021-2030   

Propunere 
primita prin 
email Marius 
Sarafincean -
consilier local 

103 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Extinderea spitalului   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€350,000.00 2021-2030   
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104 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Finalizarea lucrarilor de reabilitare a Căminului Cultural 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€150,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 24 
sept) 

105 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Înfiinţare cabinet stomatologic public pentru elevi şi preşcolari 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR Bugetul 
de stat 
Granturi SEE 
şi 
norvegiene; 

€27,272.73 2021-2030   SIDU 2014-2020 

106 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Menţinerea spitalului în subprogramul de screening pentru 
depistarea precoce a cancerului de col uterin  

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget 
propriu 

€10,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

107 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Modernizare Centru Cultural Simeria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR, buget 
local, alte 
surse 

€ 50,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

108 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Modernizareaşi reabilitare  Biblioteca Orăşenească 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget 
propriu, 
Ministerul 
Culturii şi 
Cultelor 
sponsorizări, 
ONG-uri 

€ 50,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

http://iuliusbedea.ro/
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Nr.Crt 
Obiectivul de 
Politica 

Sub-Obiectivul de 
Politica 

Tip 
localitate 

Localitate Judet Proiect Beneficiari 
Posibili 
finanțatori 

Buget estimat 
în Euro 

Perioada 
implementare 

Stadiul 
proiectului 

Sursa 
informației 

109 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Modernizare şi dotare cu aparatură modernă a sălilor de clasă 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR 2014-
2020, Buget 
local, 
Ministerul 
Educaţiei 
Naţionale 

€61,983.47 2021-2030   SIDU 2014-2020 

110 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Parc industrial Simeria 

Mediul de 
afaceri din 
zonă -
Investitorii 
locali şi 
străini 
existenti 

Investiţie 
privata 

€ 1,818,181.82 2021-2030     

111 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Reabilitare Scolii generale din Simeria -stare avansata de degradare   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€50,000.00 2021-2030   

Propunere 
primita prin 
email Marius 
Sarafincean -
consilier local 

112 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reabilitarea Colegiului Anghel Saligny si construirea unui campus 
preuniversitar si a unui bazin de inot acoperit 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€120,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

113 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din Săuleşti şi 
Simeria Veche 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€100,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

114 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Reabilitarea şi modernizarea clădirilor din incinta unităţilor de 
invatamant 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR 2014-
2020, Buget 
local, 
Ministerul 
Educaţiei 
Naţionale 

€1,073,030.45 2021-2030     

115 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Realizare parc fotovoltaic 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Fonduri UE, 
naţionale 

€ 1,931,454.81 2021-2030     

116 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

Realizarea unui parc de afaceri cat mai aproape de giratoriul pentru 
acces la autostrada (ex.: in zona unde se afla si Aproterra, firma de 
colectare deseuri din fier vechi sau chiar dincolo de calea ferata pe 
langa bucla de cale ferata 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€2,000,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

117 
2. Competitive și 
productive 

2.2 Infrastructură 
publică de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Reînfiintarea maternitatii in cadrul Spitalului CFR Simeria 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€300,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

118 
2. Competitive și 
productive 

2.3 Forță de muncă 
calificată 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Calificarea personalului din instituţile publice; cursuri de calificare 
continuă 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PO CU € 32,190.91 2021-2030   SIDU 2014-2020 

119 
2. Competitive și 
productive 

2.3 Forță de muncă 
calificată 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Cursuri de calificare pentru domenii cerute pe piaţa muncii 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

fonduri 
privatePO CU 

€ 944,266.80 2021-2030 
Activitate 
continua 

SIDU 2014-2020 

120 
2. Competitive și 
productive 

2.3 Forță de muncă 
calificată 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Organizarea de cursuri de instruire in diverse domenii pentru 
varstnici 

Primaria 
Simeria 

    2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

121 
2. Competitive și 
productive 

2.3 Forță de muncă 
calificată 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Organizarea de cursuri de perfecţionare a personalului din 
Asociaţiile de proprietari 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

buget 
propriu, 
fonduri UE 

€ 10,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

http://iuliusbedea.ro/
http://iuliusbedea.ro/
http://iuliusbedea.ro/
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Nr.Crt 
Obiectivul de 
Politica 

Sub-Obiectivul de 
Politica 

Tip 
localitate 

Localitate Judet Proiect Beneficiari 
Posibili 
finanțatori 
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Perioada 
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proiectului 
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122 
2. Competitive și 
productive 

2.3 Forță de muncă 
calificată 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Pachet de programe de pregătire adaptate pe vârste şi performanţe 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Surse proprii, 
sponsorizări, 
granturi, 
fonduri UE 

€10,730.30 2021-2030     

123 
2. Competitive și 
productive 

2.3 Forță de muncă 
calificată 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialişti şi 
primari, a personalului medico-sanitar şi a personalului 
administrativ din cadrul spitalului şi asigurarea stabilităţii medicilor 
specialişti 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget 
propriu 

€85,842.44 2021-2030   SIDU 2014-2020 

124 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Regenerare urbana, schimbarea fatadei ORAȘului cu multe zone 
pietonale (inchideti centrul, nu mai putem continua afacerile), 
parcul de afaceri. 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€2,000,000.00 2021-2030   

Idee prezentata 
in cadrul 
intalnirii online 
cu primaria 
Simeria  
(16.11.2020) 

125 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Adaptarea infrastructurii sportive la standardele internaţionale, 
pentru fiecare ramură sportivă 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PORSurse 
proprii, 
sponsorizări, 
granturi, 
fonduri UE 

€ 330,493.38 2021-2030   SIDU 2014-2020 

126 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajare spaţiii publice și pietonale strada Biscaria 25 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 150,000.00 2021-2030   PMUD 

127 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajare zonă agrement Săuleşti 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Fonduri 
externe, PPP 

€ 566,560.08 2021-2030   SIDU 2014-2020 

128 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajare zonă de agrement în Simeria Veche – vecinătatea Râului 
Strei şi în vecinătatea râului Mureş 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
Fonduri 
externe 
Parteneri 

€ 188,853.36 2021-2030   SIDU 2014-2020 

129 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajare zonă pentru vânzare a elementelor specifice Simeriei 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

fonduri 
private 

€ 10,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

130 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajare zonă turistică şi de agrement Parc 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Programul 
Operaţional 
Regional , 
Axa 
prioritară 5.2 

€ 2,360,667.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

131 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajarea în vecinătatea bazei sportive a unei zone de agrement 
prin construcţia unui spaţiu de joacă pentru copii, construcţia unui 
teren de tenis şi întreţinerea bazei sportive existente; 

  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€1,500,000.00 2021-2030   

Propunere 
primita prin 
email Marius 
Sarafincean -
consilier local 

132 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajarea un punct de belvedere parc pe platoul de pe faleza cu 
vedere spre Mures, piste de alergare in aer liber, iubitori de animale 
etc.  

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€250,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

133 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajarea unor spatii de joaca si recreere in satele apartinatoare 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 24 
sept) 

134 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

      
Amenajarea unor spatii/zone verzi pentru desfasurarea de activitati 
de petrecere a timpului liber 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€150,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 25 
sept) 
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Nr.Crt 
Obiectivul de 
Politica 

Sub-Obiectivul de 
Politica 
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135 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amenajarea unui parc destinat animalelor de companie  
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

136 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajarea unui parc si a unei zone de agrement in zona Măgura 
Uroiului 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€50,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

137 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Amplasarea mai multor banci pe bulevardul George Enescu   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Pagina de 
Facebok Politica 
Urbană a 
României 

138 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Realizarea unui atelier multifuncţional în cadrul unei unităţi de  
economie social 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Bugetul 
local, unităţi 
economice 

€ 5,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

139 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Construirea unui strand si a unui patinoar 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€350,000.00 2021-2030   

Propunere 
Mladin Adrian-
Ionel, candidat 
din partea 
Partidului Forţa 
Naţională la 
Primăria 
Simeria 

140 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Creearea de facilităţi pentru spaţii care să permită depozitarea, 
uscarea, condiţionarea, ambalarea şi refrigerarea 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 2,832,800.39 2021-2030   SIDU 2014-2020 

141 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Dezvoltarea Centrului de Creaţie si Clubului Sportiv CFR Simeria 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€150,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

142 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

EVENIMENTE CULTURALE Organizarea de evenimente culturale in 
caminele culturale din satele apartinand UAT Simeria. Organizarea 
prin rotatie a unor targuri anuale in sate. Ex.: "Zilele toamnei", 
"Traditii si port popular"...etc.   

 Centrul 
Cultural si 
de Creatie 
al 
ORAȘului 
Simeria. 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€100,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

143 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Finalizarea lucrarilor la Biserica Ortodoxa Sfantul Ierarh Andrei 
Saguna si sprijinirea tuturor cultelor religioase din Simeria 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€50,000.00 2021-2030   

Propunere 
Mladin Adrian-
Ionel, candidat 
din partea 
Partidului Forţa 
Naţională la 
Primăria 
Simeria 

144 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Iluminat public modern şi eficient în oraşul Simeria  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Program 
Operational 
Regional , 
Axa 
prioritară 
3.1. 

€188,853.36 2021-2030   SIDU 2014-2020 

145 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Implementarea sistem de monitorizare video 22 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 3.2 € 400,000.00 2021-2030   PMUD 

http://iuliusbedea.ro/
http://iuliusbedea.ro/
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Nr.Crt 
Obiectivul de 
Politica 

Sub-Obiectivul de 
Politica 
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localitate 

Localitate Judet Proiect Beneficiari 
Posibili 
finanțatori 

Buget estimat 
în Euro 

Perioada 
implementare 
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proiectului 

Sursa 
informației 

146 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

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

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget Local 
Primăria 
Simeria 

€ 1,416.40 2021-2030   SIDU 2014-2020 

147 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Introducerea iluminatul arhitectural in centrul ORAȘului 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

148 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Introducerea retelelor de gaz si canalizare pe str. Gheorghe Lazar   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   citadini.ro 

149 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Reconfigurarea spaţiulu public Parc Central 11 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

POR 13.1/AS € 2,250,000.00 2021-2030   PMUD 

150 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Reconfigurarea spaţiului verde Parcul Tineretului 30 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

 POR 13.1 € 500,000.00 2021-2030   PMUD 

151 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Regenerarea locuintelor sociale degradate- în Bârcea Mare 
locuințele sociale sunt degradate 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€300,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 24 
sept) 

152 
2. Competitive și 
productive 

2.4 Spații publice 
urbane de calitate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Respectarea limitelor sanitare din jurul cimitirului   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€100,000.00 2021-2030   

Pagina de 
Facebok Politica 
Urbană a 
României 

153 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Atragerea de noi investiții, crearea unor noi locuri de muncă și 
valorificarea poziției geografice extraordinar de bune a orașului 
Simeria. 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

154 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Consilierea agentilor economici cu privire la accesarea fondurilor 
europene 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€5,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

155 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Construirea unui supermarket care sa deserveasca partea sudica a 
ORAȘului, inclusiv Simeria Veche si Tâmpa 

  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€300,000.00 2021-2030   citadini.ro 

156 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Crearea de unităţi care să ofere servicii de croitorie, reparaţii 
încălţăminte, coafor -frizerie, reparaţii electronice 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 2,832.80 2021-2030   SIDU 2014-2020 

157 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Dezvoltarea zonelor agro-industriale prin atragerea de noi 
investitori 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 18,885.34 2021-2030   SIDU 2014-2020 

158 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Organizarea de cursuri şi seminarii pe teme de antreprenoriat; 
susţinerea şi dezvoltarea mediului de afaceri.  

- 
societăţile 
din oraş - 
tineri şi 
orice 
persoane 
care vor să 
dezvolte 
un start-
up; -ONG-
uri 

Surse proprii € 18,885.34 2021-2030   SIDU 2014-2020 

http://citadini.ro/
http://iuliusbedea.ro/
http://citadini.ro/
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159 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Organizarea unor targuri pentru produsele autohtone in cadrul 
Parcului de Afaceri 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

160 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Promovarea zborului cu parapanta de pe Magura Uroiului 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

161 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Realizare unităţi de procesare a laptelui, cǎrnii şi a fructelor  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€4,721,333.99 2021-2030     

162 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Realizarea investitiilor necesare modernizarii satelor apartinatoare 
Simeriei 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€500,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

163 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
PNDR 

€ 2,832.80 2021-2030   SIDU 2014-2020 

164 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Sprijin pentru retehnologizare în agricultură şi domeniul forestier 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, 
fonduri 
proprii 

€ 10,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

165 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Sprijinirea investitorilor din parcul de afaceri 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€1,000,000.00 2021-2030   

Idee prezentata 
in cadrul 
intalnirii online 
cu primaria 
Simeria  
(16.11.2020) 

166 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Sprijinirea sectorului de agricultura si pescuit  prin consiliere pentru 
accesarea fondurilor europene 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€500,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

167 
2. Competitive și 
productive 

2.5 Încurajarea 
inovației și a start-up-
urilor 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru valorificarea 
mesteşugurilor tradiţionale şi a artizanatului, 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 2,832.80 2021-2030   SIDU 2014-2020 

168 
2. Competitive și 
productive 

2.6 Dezvoltarea și 
consolidarea de 
parteneriate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Dezvoltarea de relaţii parteneriale cu oraşe din alte state 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

buget local € 10,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

169 
2. Competitive și 
productive 

2.6 Dezvoltarea și 
consolidarea de 
parteneriate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Încheierea unor parteneriate de colaborare între: ŞCOALĂ – POLIŢIE 
– BISERICĂBIBLIOTECĂ – CENTRU CULTURALMEDICI – CLUB SPORTIV 
– ONG-uri  

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget 
propriu, 
sponsorizări 
programe, 
alte surse 
legale 

€ 6,438.18 2021-2030   SIDU 2014-2020 

170 
2. Competitive și 
productive 

2.6 Dezvoltarea și 
consolidarea de 
parteneriate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Întărirea parteneriatelor de tipul PPPP (Public-Private-People 
Partnership) pentru co-crearea infrastructurilor publice și a spațiilor 
publice  

  

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€100,000.00 2021-2030   citadini.ro 

171 
2. Competitive și 
productive 

2.6 Dezvoltarea și 
consolidarea de 
parteneriate 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Organizarea de schimburi de experienţă 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
alte surse 

€ 10,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

http://iuliusbedea.ro/
http://citadini.ro/
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172 
3. Juste și 
incluzive 

3.2 Acces la locuințe 
convenabile ca preț 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Construire locuinţe pentru persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile de pe raza administrativ teritorială a oraşului 
Simeria,zona strada Streiului 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

fonduri 
proprii, 
finanţare 
prin proiecte 

€ 1,816,000.00 2021-2030 

Proiect depus 
la MDRAP, 
finalizat faza 
PT si depusă 
documentatie 
avizare , 
valoare 
1.816.000 € 

SIDU 2014-2020 

173 
3. Juste și 
incluzive 

3.2 Acces la locuințe 
convenabile ca preț 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Construirea de locuinţe  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

POR € 1,073,030.45 2021-2030   SIDU 2014-2020 

174 
3. Juste și 
incluzive 

3.2 Acces la locuințe 
convenabile ca preț 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Construirea unor blocuri ANL (destinate prioritar tinerilor casatoriti 
) pe str. Traian (cu gradinita, locuri de joaca, parcari, teren de sport, 
magazin alimentar) 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€1,200,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

175 
3. Juste și 
incluzive 

3.2 Acces la locuințe 
convenabile ca preț 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

Inițierea proiectării unui Plan Urbanistic General cu integrarea unei 
zone extravilane în intravilan, pentru a facilita construirea de 
locuințe accesibile pentru tineri, pentru a reglementa modernizarea 
vecinătății gării și pentru a avea un plan de dezvoltare sustenabil a 
orașului.  

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

176 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Ameliorarea practicilor medicale şi de îngrijire a pacientului 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 10,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

177 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Amenajarea de locuinte sociale in zona fostei unitati militare 
Simeria 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€500,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

178 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Asigurarea utilitatilor in satul Simeria Veche   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€50,000.00 2021-2030   citadini.ro 

179 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Constituirea Biroului de Consiliere pentru Cetățeni Simeria  
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€5,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

180 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Construirea unor centre sociale de urgenta in zonele defavorizate 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€350,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

181 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Construirea unui camin pentru persoanele varstnice 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€650,000.00 2021-2030   iuliusbedea.ro 

182 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Construirea unui teren sintetic de minifotbal, susținerea și 
promovarea sportului local. 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

http://iuliusbedea.ro/
http://citadini.ro/
http://iuliusbedea.ro/
http://iuliusbedea.ro/
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183 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Crearea unui Centru rezidential de asistenta si reintegrare sociala 
pentru persoane fara adapost Simeria 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
contribuţia 
beneficiarilor 

€ 200,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

184 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Creșterea accesibilităţiii pentru persoane cu dizabilităţi 23 
Primaria 
Orașului 
Simeria  

BL/AS € 20,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

185 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Creşterea accesului la servicii de educaţie şi instruire 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

PO CU € 21,460.61 2021-2030   SIDU 2014-2020 

186 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor defavorizate 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

PO CU € 21,460.61 2021-2030   SIDU 2014-2020 

187 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Cultura în oraşul Simeria 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local, 
POR 

€2,146.06 2021-2030   SIDU 2014-2020 

188 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Dotarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice (echipamente 
audio-video, calculatoare și interne) 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€60,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

189 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Maparea vulnerabilităților din comunitate: identificarea nevoilor 
celor vulnerabili și asigurarea sprijinului de care au nevoie pentru 
acces la locuri de muncă, educație și servicii de sănătate . 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

190 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Modernizarea fermelor agricole 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

PNDR, alte 
fonduri 

€ 1,321,973.52 2021-2030   SIDU 2014-2020 

191 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Organizarea de evenimente periodice 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget 
propriu, 
sponsorizari , 
alte surse 

€ 9,399.75 2021-2030 Permanent SIDU 2014-2020 

192 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Organizarea unor campanii de sterilizare gratuite pentru animalele 
de companie 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€1,500.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 25 
sept) 

193 
3. Juste și 
incluzive 

3.4 Accesul facil al 
tuturor la servicii 
publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Susținerea centrelor de zi pentru seniori existente, în parteneriat cu 
societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local, pentru 
reimplicarea vârstnicilor care doresc să fie activi. 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€50,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

194 
3. Juste și 
incluzive 

3.5 Implicarea 
societății civile și a 
cetățenilor în 
dezvoltarea urbană 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Asigurarea participării active a cetăţenilor în procesul decizional 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local € 10,000.00 2021-2030 
Se face 
permanent 

SIDU 2014-2020 

195 
3. Juste și 
incluzive 

3.5 Implicarea 
societății civile și a 
cetățenilor în 
dezvoltarea urbană 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Consultarea populatiei cu privire la dezvoltarea urbana 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€2,000.00 2021-2030   

Idee prezentata 
in cadrul 
intalnirii online 
cu primaria 
Simeria  
(16.11.2020) 

196 
3. Juste și 
incluzive 

3.5 Implicarea 
societății civile și a 
cetățenilor în 
dezvoltarea urbană 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Implicarea diverselor categorii de stakeholderi in procesul de 
planificare 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€2,000.00 2021-2030   

Idee prezentata 
in cadrul 
intalnirii online 
cu primaria 



17 

Nr.Crt 
Obiectivul de 
Politica 

Sub-Obiectivul de 
Politica 

Tip 
localitate 

Localitate Judet Proiect Beneficiari 
Posibili 
finanțatori 

Buget estimat 
în Euro 

Perioada 
implementare 

Stadiul 
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Simeria  
(16.11.2020) 

197 
3. Juste și 
incluzive 

3.5 Implicarea 
societății civile și a 
cetățenilor în 
dezvoltarea urbană 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

Infiintarea unor asociatii formate din antreprenori, profesori, chiar 
si pensionari care sa vina cu cele mai bune idei pentru dezvoltarea 
economica a ORAȘului. Ex.: "Consiliul antreprenorial al Simeriei",  
"Coalitia pentru dezvoltarea Simeriei. Trebuie adusi cei mai buni 
oameni de aici si pusi la aceeasi masa.  

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€5,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

198 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Atragerea fondurilor europene pentru finantarea proiectelor 
publice 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€2,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

199 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Constituirea unui departament in cadrul primariei care sa sprijine 
antreprenorii locali 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€50,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

200 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Cresterea capacitatii administratiei publice de raspuns si solutionare 
a problemelor semnalate de cetateni 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€5,000.00 2021-2030   
Propunere USR 
Simeria (FB, 25 
sept) 

201 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Creşterea eficienţei operaţionale în cadrul administraţiei publice 
locale 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€ 10,000.00 2021-2030 Permanent SIDU 2014-2020 

202 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 

Elaborarea hărţilor de identificare a hazardurilor, a hărţilor de risc la 
inundaţii lanivelul administrativ, implementarea prevederilor în 
planul de amenajare a teritoriului şi îmbunătăţirea sistemului public 
de înştiinţare şi alarmare prin semnale acustice şi optice în situaţii 
de urgenţă 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local 
Fonduri UE 
(POS Mediu) 

€ 75,541.34 2021-2030   SIDU 2014-2020 

203 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Ĭmbunătăţirea serviciilor şi diversificarea gamei de servicii oferite  
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget 
propriu 

€250,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

204 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Menţinerea conformităţii sistemului integrat de management al 
calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale cu cerinţele 
specificate  

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget 
propriu 

€ 250,000.00 2021-2030   SIDU 2014-2020 

205 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Organizarea unor cursuri de perfectionare pentru angajatii primariei 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

206 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Planificarea și dezvoltarea unei strategii de ciclism: planificare 
integrată; rețele de ciclism, piste, parcări și semnalizare pentru 
biciclisti, legătura/conectarea cu alte mijloace de transport.  

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€50,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email -Dani 
Nicola 

207 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Sprijinirea activitatii unui Birou de Relatii cu Cetatenii si a unui Call-
center 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€1,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

208 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Stabilirea unui program concret de audiente pentru discutiile cu 
cetatenii 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€1,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 
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209 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol, forestier şi de 
pescuit al oraşului Simeria 

Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget local € 18,885.34 2021-2030   SIDU 2014-2020 

210 4. Bine guvernate 
4.1 Consolidarea 
capacității 
administrative 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Transmiterea in direct a sedintelor Consiliului Local 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€5,000.00 2021-2030   

Propunere 
primaria 
Simeria primita 
prin email 

211 4. Bine guvernate 
4.3 Guvernanță 
participativă 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Implicarea locuitorilor Simeriei în acțiuni de bugetare participativă 
pentru materializarea celor mai bune proiecte propuse și votate de 
cetățeni. 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€20,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

212 4. Bine guvernate 
4.4 Stabilitate și 
eficiență bugetară 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Aprobarea şi îndeplinirea planului de investiţii pe termen lung 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Fonduri 
europene 

€ 1,796,252.98 2021-2030   SIDU 2014-2020 

213 4. Bine guvernate 
4.4 Stabilitate și 
eficiență bugetară 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Aprobarea şi îndeplinirea planului de investiţii pe termen mediu 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget 
propriu 

€ 70,820.01 2021-2030   SIDU 2014-2020 

214 4. Bine guvernate 
4.4 Stabilitate și 
eficiență bugetară 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Aprobarea şi îndeplinirea planului de investiţii pe termen scurt 
Primăria 
oraşului 
Simeria 

Buget 
propriu 

€289,718.22 2021-2030   SIDU 2014-2020 

215 4. Bine guvernate 
4.4 Stabilitate și 
eficiență bugetară 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Implicarea administrației locale într-o gestiune comună cu 
administrația Parcului Dendrologic, promovarea și valorificarea 
acestuia printr-o strategie turistică viabilă.  

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€10,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

216 4. Bine guvernate 
4.4 Stabilitate și 
eficiență bugetară 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Transparentizarea modului de gestionare a bugetului local 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€5,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

217 4. Bine guvernate 
4.6 Digitalizarea 
administrației publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Digitalizarea serviciilor din administratia publica 
Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   

Idee prezentata 
in cadrul 
intalnirii online 
cu primaria 
Simeria  
(16.11.2020) 

218 4. Bine guvernate 
4.6 Digitalizarea 
administrației publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA Crearea unei platforme de schimb de produse si servicii la nivel local   

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€150,000.00 2021-2030   citadini.ro 

219 4. Bine guvernate 
4.6 Digitalizarea 
administrației publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Smart living - wifi hoptspot în toate spațiile publice din Simeria, 
monitorizarea și alertarea rapidă în cazuri care implică sănătatea 
publică, asistență sau securitatea persoanelor. 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€200,000.00 2021-2030   

Propunere 
Daniel Nicola, 
candidatul 
USRPLUS la 
Primăria 
Simeria 

220 4. Bine guvernate 
4.6 Digitalizarea 
administrației publice 

ORAȘ SIMERIA HUNEDOARA 
Eficientizarea serviciilor publice, digitalizarea acestor si digitizarea 
datelor (construire de baza de date digitale) 

Primaria 
Simeria 

Buget local 
sau alte 
surse de 
finanțare 

€100,000.00 2021-2030   

Idee prezentata 
in cadrul 
intalnirii online 
cu primaria 
Simeria  
(16.11.2020) 

Tabel 4 

http://citadini.ro/
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Tabel 5 

    

    

 Obiective și priorități Sum of Buget estimat în Euro  

 1. Verzi și reziliente €70,394,988.51  

 1.1 Reducerea riscurilor climatice €1,397,674.74  

 1.3 Managementul deșeurilor în conformitate cu directivele europene €2,590,667.00  

 1.5 Neutralitate energetică €50,000.00  

 1.6 Mobilitate urbană durabilă €66,356,646.77  

 2. Competitive și productive €55,364,280.98  

 2.1 Valorificarea terenurilor și clădirilor pentru investiții strategice €12,016,965.72  

 2.2 Infrastructură publică de calitate €19,620,599.59  

 2.3 Forță de muncă calificată €1,083,030.45  

 2.4 Spații publice urbane de calitate €15,214,643.97  

 2.5 Încurajarea inovației și a start-up-urilor €7,302,603.06  

 2.6 Dezvoltarea și consolidarea de parteneriate €126,438.18  

 3. Juste și incluzive €7,600,971.00  

 3.2 Acces la locuințe convenabile ca preț €4,099,030.45  

 3.4 Accesul facil al tuturor la servicii publice €3,482,940.54  

 3.5 Implicarea societății civile și a cetățenilor în dezvoltarea urbană €19,000.00  

 4. Bine guvernate €3,570,217.89  

 4.1 Consolidarea capacității administrative €728,426.68  

 4.3 Guvernanță participativă €20,000.00  

 4.4 Stabilitate și eficiență bugetară €2,171,791.21  

 4.6 Digitalizarea administrației publice €650,000.00  

 Grand Total € 136,930,458.37  

    

    

 

 

 


