ORAȘUL GEOAGIU
JUDEȚUL HUNEDOARA

STRATEGIA
DE DEZVOLTARE LOCALĂ
pentru perioada 2014 – 2020

A ORAȘULUI GEOAGIU, JUDEȚUL HUNEDOARA

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

CUPRINS

Cuprins
Cuvânt înainte

3
7

I INTRODUCERE
1.1 Definiție
1.2 Scop
1.3 Motivație
1.4 Misiune
1.5Viziune
1.6 Obiectiv general
1.7 Obiective specifice

9
11
12
12
12
12
12
13

II CONTEXT DE DEZVOLTARE
2.1 Contextul european
2.2 Contextul național

15
17
28

III REGIUNEA DE DEZVOLTARE VEST
3.1 Introducere
3.2 Regiunea de Dezvoltare Vest
3.2.1 Cadrul natural
3.2.1.1 Relieful
3.2.1.2 Hidrografia
3.2.1.3 Clima
3.2.1.4 Flora și fauna
3.2.1.5 Resurse
3.2.1.6 Patrimoniul natural protejat
3.2.2 Turismul

43
45
46
47
47
52
54
55
58
58
61

IV JUDEȚUL HUNEDOARA
4.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă
4.2 Cadru natural
4.2.1 Relieful
4.2.2 Hidrografia
4.2.3 Clima
4.2.4 Solul
4.2.5 Vegetația

65
67
69
69
72
73
74
75

3

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

4.2.6 Fauna
4.2.7 Resurse naturale
4.3 Populația

76
76
77

V ORAȘUL GEOAGIU
5.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă
5.2 Cadrul natural
5.2.1 Relief
5.2.2 Hidrografia
5.2.3 Solurile
5.2.4 Clima
5.2.5 Vegetația și fauna
5.2.6 Resursele subsolului
5.3 Istoric
5.4 Elemente de patrimoniu
5.5 Personalități
5.6 De-a lungul vremii
VI ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE
6.1 Suprafața administrativă
6.2 Populația
6.2.1 Populația pe grupe de vârstă
6.2.2 Structura etnică
6.2.3 Structura religioasă
6.2.4 Mișcarea naturală
6.2.5 Mișcarea migratorie
6.2.6 Șomajul
6.3 Infrastructura de uilități publice
6.3.1 Alimentarea ccu apă și canalizarea
6.3.2 Alimentarea cu gaze naturale
6.3.3 Alimentarea cu energie termică
6.3.4 Alimentarea cu energie electrică
6.3.5 Rețeaua de iluminat public
6.3.6 Transportul public
6.3.7 Salubritatea
6.3.8 Rețeaua stradală
6.4 Mediu
6.4.1 Calitatea factorilor de mediu
6.5 Sănătatea
4

81
83
97
97
104
105
105
106
107
111
114
129
155
165
167
167
169
169
170
170
172
174
175
175
177
177
177
178
178
179
179
182
183
183

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

6.6 Asistența socială
6.7 Educația
6.8 Cultura, culte
6.9 Administrația publică
6.9.1 Organigrama
6.9.2 Venituri și buget preconizat
6.9.3 Structura politică a consiliului local
6.10 Economia
6.10.1 Agricultura
6.10.1.1 Cultura cerealelor
6.10.1.2 Creșterea animalelor
6.10.1.3 Legumicultura
6.10.1.4 Pomicultura
6.10.1.5 Viticultura
6.10.1.6 Pisicultură
6.10.1.7 Silvicultura
6.10.2 Mediul de afaceri local
6.10.3 Turismul
6.10.3.1 Infrastructura turistică
6.10.3.2 Obiective turistice locale
6.10.3.3 Obiective turistice în județul Hunedoara
6.10.4 ONG-uri
VII ANALIZA SWOT
7.1 Agricultura
7.2 Infrastructură
7.3 Turism
7.4 Educație și cultură
7.5 Sănătate și asistență socială

185
186
188
190
191
191
192
192
194
195
196
198
198
198
198
198
198
199
200
203
204
212
213
218
220
222
225
227

VIII PARTENERIATE OPORTUNE

229

IX PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 2007 - 2013
X POLITICI PUBLICE 2014 - 2020
10.1 Conceptul de politici publice
10.2 Obiectivul generall
10.3 Direcții de dezvoltare
10.4 Politici de dezvoltare ale orașului Geoagiu
5

235
241
243
244
244
246

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

10.5 Priorități strategice și măsuri de dezvoltare ale politicilor publice
XI PLAN DE DEZVOLTARE 2014 - 2020
XII MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTARE
XIII CONCLUZII

247
259
347
353

6

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului GEOAGIU, județul HUNEDOARA
Cuvânt înainte
Stimați cetățeni,
GEOAGIU, orășelul – stațiune, este pe cât de tânăr ca localitate urbană pe harta
țării, pe atât de recunoscut ca așezare străveche cu o bogată istorie, zămislită încă din
perioada stăpânirii romane în vatra TERMELOR GERMISARA sau „GERMISARA CUM
THERMAE”.
Orașul se află la poalele Munților Metaliferi - ramură a Apusenilor, în aproprierea
râului Mureș, în vecinătatea orașelor Simeria și Orăștie și număra circa 6000 locuitori.
Dezvoltarea viitoare va fi orientată, potrivit tradiției, ridicarea stațiunii balneare la
standardele și așeteptările turiștilor și, deopotriva, pe modernizarea agriculturii, în special a
pomiculturii, carecteristică acestui minunat areal (bazin pomicol).
Sucesul administrației locale va depinde în cea mai mare măsură de modul în care
știe și poate să valorifice factorii naturali cu valoare terapeutică: apele minerale și termale,
aerul deosebit de ozonificat, cadrul natural atractiv și binefăcător, precum și vestigile
istorice de o însemnătate covârșitoare pentru a demonstra originea și vechimea noastra pe
aceste plaiuri.
Terenul deosebit de fertil din Lunca Mureșului este un aliat de nădejde al celor care
s-au așezat aici din cele mai vechi timpuri.
Colegiul Tehnic Agricol, școală cu 125 de ani de existență asigură instruirea și
educarea a peste 1300 elevi anual, pregătindu-i în meseriile căutate în zona Orașului
Geoagiu și în împrejurimi.
Proiectul de planificare strategică la nivelul orașului Geoagiu reprezintă un demers
ambițios și dificil, dar foarte necesar. Această planificare este construită pe o metodologie
riguroasă, punându-se accent pe unirea eforturilor tuturor instituțiilor interesate,
urmărind atât o finalitate managerială, cât și una de implicare a comunității în luarea
marilor decizii.
Dezvoltarea locală nu înseamnă doar un mediu mai curat, ci și o stabilitate
economică și socială, sănătoasă. Dezvoltarea societății umane poate fi asigurată prin
modul de gestionare actuală și viitoare, a resurselor naturale, energetice, materiale și
informaționale.
7
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La nivelul Orașului Geoagiu se impune o abordare integrată a tuturor aspectelor
socio – economice și de mediu urmărind prin politicile publice și printr-o planificare
strategică, actualizată an de an și adecvată situațiilor, rezolvarea problemelor urgente pe
care trebuie să le aibă în vedere dezvoltarea socială și economică a orașului.
Strategia de dezvoltare a Orașului Geoagiu stabilește obiectivele concrete pentru
trecerea, într-un interval de timp rezonalbil și realist, la o dezvoltare pe termen scurt, mediu
și lung, capabilă să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor.
Acest document este esențial pentru accesarea fondurilor europene, astfel că la
conceperea lui ne-am pliat pe cele trei priorități ale Comisiei Europene: creștere economică
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
Sperăm ca, în viitor, Orașul Geoagiu va polariza întreaga activitate economică, în
special turistică, culturală și socială devenind astfel un centru de referință.
Cu stimă,
PRIMARUL ORAȘULUI GEOAGIU
Ioan VĂLEAN
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1.1 Definiţie
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi
lung, presupunând o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi
măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente.
Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi, finalizând
cerinţele actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de
dezvoltare.
Strategia de dezvoltare a orașului Geoagiu este un document de planificare strategică
pentru perioada 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi
reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a orașului Geoagiu cu rol în
orientarea dezvoltării economico - sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune
ale Uniunii Europene.
Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale orașului
Geoagiu şi se încadrează în documentele programatice naţionale.
11
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1.2 Scop
Scopul strategiei este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi
locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea
infrastructurii de utilități publice și a rețelei de drumuri, dezvoltarea turismului balnear dar și
a altor forme de turism care se pretează zonei Geoagiului, dezvoltarea societăţii civile,
dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare,
sprijinirea mediului de afaceri. Toate aceste menţiuni vor avea ca rezultat transformarea
orașului Geoagiu într-un pol zonal de dezvoltare economico – socială și, mai ales,
dezvoltarea turismului balnear la nivelul pe care îl merită și concordă cu resursele balneare
existente.

1.3 Motivaţie
Strategia, prin efectuarea analizei domeniilor economico – sociale, doreşte să
furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi coerente, să reprezinte
un ghid de regenerare şi dezvoltare a orașului în deplin acord cu voinţa cetăţenilor.

1.4 Misiune
Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare
dobândite la nivel local, atrase din alte surse, pentru a implementa măsurile şi proiectele
propuse, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate. Pentru reuşita acestei
misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică,
planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut. Acest proces, dacă urmează
paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la dezvoltarea Geoagiului ca un oraş modern,
european, dinamic şi prosper, reprezentat mai ales prin stațiunea balneoclimatică Geoagiu
Băi.

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

1.6 Obiectiv general
Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare
pe perioada 2014 - 2020 a orașului Geoagiu. În acest context, se doreşte dezvoltarea orașului
prin creşterea capacităţii sale economice, astfel încât aceasta să devină un centru de referinţă
în domeniul turismului balnear, precum şi un centru cultural – educațional cu o bază
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educaţională modernă, activități culturale periodice, obiective culturale reabilitate și
cunoscute.

1.7 Obiective specifice
Obiectivele specifice propuse sunt:
► Înființarea / reabilitarea / modernizarea infrastructurii de utilități publice (apă –
canal – ape pluviale, salubritate, iluminat public, transport în comun);
► Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri locale;
► Dezvoltarea urbanistică coerentă și protejarea mediului;
► Dezvoltarea turistică
► Dezvoltare cultural – educațională;
► dezvoltarea resursei umane, formare profesională, ăncurajarea dobândirii de noi
competențe și creșterea ratei de ocupare a populației;
► Eficientizarea serviciilor publice și a relației cu cetățenii.
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2.1 Contextul european
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii Europene întro economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi
teritorială.
Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020”:
► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor existente
conduc la creşterea productivităţii);
► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, poate conduce la furnizarea
de „bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea
patrimoniului rural), care pot conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin
extensivizarea agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale;
► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin
deblocarea potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă
la nivel local, prin furnizarea de asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea
veniturilor agricultorilor, în vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga
Europă.
Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri:
● rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;
● nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene;
● obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în
1900;
-20% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
-creşterea cu 20% a eficienţei energetice;
● rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%;
● ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 40%;
● scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane.
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Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru șapte
iniţiative:
1. „O Uniune a inovării”- îmbunătăţirea condiţiilor-cadru şi accesul la finanţările
pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor
inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă;
2. „Tineretul în mişcare”- consolidarea performanţei sistemelor de educaţie şi
facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii;
3. „O agendă digitală pentru Europa”- accelerarea dezvoltării serviciilor de internet
de mare viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor
şi întreprinderilor;
4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” - decuplarea
creşterii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o economie cu emisii
scăzute de carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, modernizarea
sectorului transporturilor şi promovarea eficienţei energetice;
5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea mediului de
afaceri, în special pentru IMM-uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze industriale solide şi
durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;
6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” - modernizarea pieţei
muncii şi acordarea autonomiei cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot
parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune
corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea
profesională;
7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea coeziunii sociale şi
teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii economice şi locurile de muncă să fie distribuite
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde
posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.
Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul propunerilor de
regulamente pentru perioada 2014 - 2020:
1. întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor şi
comuni-cării;
3. creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
4. sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
5. promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor;
6. protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
8. promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
9. investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continua;
18
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10. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică;
Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”,
PAC-ul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună, puternică, formată din doi
piloni: ajutoare plătite anual tuturor agricultorilor şi un instrument de sprijin dedicat
obiectivelor comunitare.
Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1.
Producţia alimentară viabilă ) se referă în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte două
sunt legate mai ales de dezvoltarea rurală –(Obiectivul 2. Managementul durabil al resurselor
naturale şi Obiectivul 3. Dezvoltarea teritorială echilibrată) însă, la nivelul măsurilor nu se
face o diferenţiere clară între cele două domenii (agricultură şi dezvoltare rurală). Obiectivul
propus este generarea unei creşteri durabile,inteligente şi favorabile incluziunii pentru Europa
rurală.
În politicile europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie
sustenabilă de alimente în întreaga U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen
lung a cetăţenilor europeni şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente
la nivel mondial. De asemenea, se doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă
cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase şi diverse, produse în mod sustenabil, cu
respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă, sănătatea şi bunăstarea animalelor,
sănătatea plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte importanţa comunităţilor rurale agricole
viabile, care creează locuri de muncă la nivel local şi generează numeroase beneficii
economice, sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru fermele
mici, deoarece în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la
atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar
avea, consecinţe în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale
caracteristice, ducând totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori.
Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel
teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective:
1. amenajarea policentrică a teritoriului;
2. o nouă relaţie urban-rural;
3. accesul egal la infrastructură şi cunoaştere;
4. administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural.
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: regională,
transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă.
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Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă teritorială
asupra coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective:
- diversitatea teritorială ca valoare;
- coordonarea politicilor pentru zone vaste;
- promovarea oraşelor competitive;
- abordarea excluziunii sociale;
- accesul la educaţie, servicii medicale, energie;
- concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate;
- conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă;
- cooperare: depăşirea factorului divizare.
Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines)
indică faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi:
-îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor,
prin
îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi
protejarea mediului înconjurător;
-încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere, prin promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente
TIC;
-crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane
în procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii
lucrătorilor, a firmelor şi investiţiile în capitalul uman;
Aceleaşi linii directoare specifică faptul că programele care se adresează zonelor
urbane pot lua diferite forme:
-acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale, prin
îmbunătăţirea competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării, dezvoltarea
serviciilor, aceasta conducând la creşterea atractivităţii oraşelor din U.E.;
-acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin revitalizarea
cartierelor în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental, reconversia sit-urilor brownfield,
protejarea şi valorificarea patrimoniului lor istoric şi cultural;
-promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii Europene, prin
crearea unei reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar. Dezvoltarea acestei reţele
presupune măsuri care să le lege fizic (infrastructură, tehnologia informaţiei etc.), dar şi uman
(promovarea cooperării etc.). O atenţie deosebită se va acorda şi relaţiilor rural - urban.
În plus, un mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc mai
atractiv pentru a lucra şi investi”. Din această perspectivă, Planurile Integrate de Dezvoltare
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Urbană pe termen lung permit asigurarea coerenţei tuturor acţiunilor sus-menţionate şi
asigură limitarea impactului negativ al acestora asupra mediului înconjurător.
Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune şi a oraşelor COM(2006) – 385/13.07.2006 propune o întărire a dimensiunii urbane a politicilor U.E.
şi concentrare a resurselor investite de Comisie în stimularea creşterii economice şi a
ocupării în mediul urban, oferind 50 de recomandări concrete pentru actorii implicaţi în
dezvoltarea urbană, grupate în următoarele priorităţi:
- creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul, serviciile, calitatea
mediului înconjurător şi cultura;
- promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea relaţiei lor cu
mediul rural şi zonele periurbane;
- stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea inovării,
antreprenoriatului şi sprijinirea sectorului IMM;
- creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe de o parte, şi
grupuri sociale, pe de altă parte;
- combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă;
- îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor actorilor interesaţi în
procesul decizional şi prin eficienţa planificării;
- promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici;
- maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate mediului urban.
În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămâne
discrepanţele majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel rural,
zonele izolate şi cele uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a teritoriilor, pe
fondul stării proaste a infrastructurii de transport.
Organizaţia Mondială a Turismului încurajează implementarea Codului global de
etică pentru turism, cu scopul de a asigura ca ţările membre, destinaţiile turistice, precum şi
afacerile din turism să-şi maximizeze efectele economice, sociale şi culturale pozitive,
totodată minimizând impacturile negative sociale şi de mediu.
Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute şi adoptate de
statele membre, de companiile de turism, precum şi de diferite instituţii, comunităţi
interesate direct sau indirect în turism, după cum urmează:
1. contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare şi societăţi;
2. turismul ca vehicul pentru împlinirea individuală şi colectivă;
3. turismul, factor al dezvoltării durabile;
4. turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi contribuabil la îmbogăţirea ei;
5. turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă;
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6. obligaţiile participanţilor la actul de turism;
7. dreptul la turism;
8. libertatea mişcărilor turistice;
9. drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor în industria turismului;
10. implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism.
În contextul implementării principiilor Codului se accentuează cooperarea dintre
participanţii publici şi privaţi, care trebuie să recunoască rolul instituţiilor internaţionale,
printre care şi OMT, apoi ai organizaţiilor neguvernamentale cu competenţe în dezvoltarea şi
promovarea turismului, protecţiei drepturilor omului, mediului înconjurător și a sănătăţii, cu
respectarea principiilor dreptului internaţional.
Activităţile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea statelor
membre în dezvoltarea strategiilor în contextul unor pieţe turbulente, utilizarea unor
instrumente adresate problemelor calităţii şi satisfacţiei consumatorilor, pregătirea şi
implementarea programelor referitoare la crearea de valori, la inovarea în tehnologii, în
dezvoltarea resurselor umane şi în conducere, dezvoltarea capacităţilor pentru oficialităţile
publice, reproiectarea proceselor în sectorul public, produse noi etc.
Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial al Turismului şi al Călătoriilor, care
asigură funcţionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul Blueprint for new
tourism, document care promovează turismul şi călătoriile ca un parteneriat pentru integrarea
eforturilor publice şi private, având ca și rezultat întâmpinarea nevoilor economiilor,
autorităţilor şi comunităţilor locale, ale căror afaceri se bazează pe recunoaşterea turismului şi
călătoriilor ca o prioritate de vârf de către guverne, afaceri care echilibrează economiile
cu oamenii, cultura şi mediul, preocuparea comună pentru prosperitate şi o creştere pe termen
lung.
Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt următoarele:
- planificare turistică pe termen lung la nivel naţional şi regional/local;
- crearea unui mediu de afaceri competitiv care ocoleşte fiscalitatea generatoare de
inflaţie, garantează transparenţa şi oferă reguli de proprietate corporativă mai atractivă;
- asigurarea fundamentării politicii şi a procesului decizional cu statistici şi informaţii
de calitate - ducerea unui nou profesionalism, finanţare şi coordonare în promovare şi
marketing, ocupare şi nevoi de perfecţionare, infrastructură şi politică regională/locală;
dezvoltarea capitalului uman cerut de sectorul T&C (Turism şi Călătorii).
Guvernarea ar trebui să îndrume investiţiile în resurse umane prin educaţie şi prin
apropierea autorităţilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru nevoile
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viitoare. O reţea online şi uşor accesibilă de monitorizare a pieţei poate relaţiona informaţii de
încredere despre piaţă cu datele despre ocupare; liberalizarea comerţului, transporturilor,
comunicaţiilor, uşurarea barierelor din faţa călătoriilor şi investiţiilor; edificarea încrederii
consumatorilor şi investitorilor faţă de siguranţă şi securitate; promovarea diversificării
produselor ce extind cererea; planificarea expansiunii turismului durabil în acord cu
caracterul culturilor; investiţii în progrese tehnologice pentru facilitarea dezvoltării T&C
sigure şi eficiente, precum sisteme de navigaţie cu sateliţi.
O asemenea agendă permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism),
exploatarea şi suportul oportunităţilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C, dezvoltând o
gamă de produse de calitate, dar totodată asigură ca fluxurile turistice să respecte patrimoniul
natural şi construit, ca şi interesele locale.
Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune următoarele:
- extinderea pieţelor în timp ce promovează protecţia resurselor naturale, a
patrimoniului local şi a stilurilor de viaţă;
- dezvoltarea carierelor profesionale, a educaţiei, a relaţiilor de ocupare, promovarea
firmelor mai mici, creşterea conştiinţei de mediu, contribuţia într-o manieră proprie la
reducerea distanţei dintre bogaţi şi săraci;
- o prestare sensibilă de produse turistice tradiţionale şi diversificare a produselor care
reduc sezonalitatea şi cresc veniturile;
- îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor turistice şi raportului preţ - calitate
crescând opţiunile consumatorilor;
- convenirea asupra standardelor de calitate şi implementarea lor la toate nivelele şi în
toate domeniile, inclusiv în formarea personalului;
- transferul abilităţilor din industrie şi de bune practici care extind beneficiile în cerc
larg şi în mod eficient;
- măsurarea din ce în ce mai sofisticată şi precisă a activităţii proprii ai sectorului
pentru a fundamenta deciziile strategice în afaceri;
- comunicare mai efectivă între T&C şi guvernământ, la nivel strategic şi local.
Alături de cele prezentate pentru sectorul guvernamental şi cel privat se conturează şi
o serie de sarcini specifice care impun o cooperare mai largă, dintre acestea putând fi reţinute:
-cuplarea bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri regionale,
transporturi, resurse umane, mediu, infrastructură şi dezvoltare rurală;
- parteneriate public- private pentru pregătirea în comun a unor master-planuri
durabile pentru destinaţii sau regiuni de vacantă întregi, sarcină prea pretenţioasă pentru o
singură companie sau autoritate de stat;
- crearea proceselor propulsate local pentru consultarea, participarea şi beneficiile
continue ale interesaţilor;
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- restructurarea administraţiilor naţionale pentru turism ca parteneriate public- private;
evitarea pericolelor dezvoltării excesive, neplanificate şi constituirea obiectivelor politicii de
mediu;
- dezvoltarea resurselor umane şi instalarea efectivă a abilităţilor prin planificare şi
legislaţie care evită limitele bazate pe reşedinţă sau alte cerinţe;
- colaborarea în exigenţele de informaţii pentru analiza sectorului public şi formarea
politicilor;
- muncă în comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul privat
cu acţiuni din partea autorităţilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele eforturilor care se
întăresc reciproc.
Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la concentrarea
eforturilor U.E. asupra găsirii soluţiilor în vederea unei creşteri economice mai puternice şi
mai durabile şi crearea mai multor locuri de muncă de calitate.
În acest context, Comisia Europeană a publicat un nou comunicat în 2006, denumit O
politică înnoită de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic pentru turismul
european (A renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European
Tourism. — COM (2006) 134 final / 17.03.2006), în care s-a anunţat elaborarea unui
document, Agenda 21 Europeană pentru turism.
Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism Durabil,
aceeaşi instituţie a lansat un nou comunicat denumit Agendă pentru un turism european
durabil şi competitiv (Agenda for a sustainable and competitive European tourism. - COM
(2007) 621 final / 19.10.2007), în care s-au formulat obiectivele pentru asigurarea durabilităţii
turismului european şi provocările legate de atingerea acestui deziderat, cadrul de acţiune,
principiile pentru realizarea unui turism competitiv şi durabil, rolul şi modul de implicare a
celor interesaţi în sectorul turistic şi al Comisiei Europene etc.
Principiile stabilite sunt:
- abordare integrată şi holistică - luarea în seamă a tuturor impacturilor turismului pe
parcursul planificării dezvoltării lui;
- planificare pe termen lung - luarea în seamă a nevoilor generaţiilor viitoare,
durabilitatea dezvoltării;
- viteză şi ritm al dezvoltării adaptate la caracterul, resursele şi nevoile
comunităţilor gazdă şi destinaţiilor;
- implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor;
- utilizarea celor mai bune cunoştinţe accesibile - împărţirea informaţiilor referitoare
la tendinţele, impacturile, abilităţile necesare turismului în toată Europa;
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- minimalizarea şi gestiunea riscurilor - principiile precauţiei, prevenirea unor efecte
nedorite prin evaluare preliminară;
- reflectarea impacturilor în costuri - principiul poluatorul plăteşte, preţurile trebuie să
reflecte costurile reale a consumului şi producţiei;
- stabilirea şi respectarea unor limite privind solicitarea capacităţii de suport a
locurilor, destinaţiilor de primire evitând supraaglomerarea şi suprasolicitarea;
- a întreprinde o monitorizare continuă a dezvoltării, bazându-se pe indicatori de
durabilitate şi intervenţie în caz de neconformare.
Aceste principii sunt preluate şi integrate în politica turismului U.E., Comisia
stabilind rolul propriu şi al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii
acţiunilor acestora pentru dezvoltarea turismului.
Agenda ghidează activităţile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului şi în alte
domenii politice care exercită impact asupra turismului şi a durabilităţii lui. Documentul
stipulează patru aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul turismului:
1. mobilizarea actorilor pentru producerea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniu;
2. promovarea destinaţiilor de excelenţă;
3. mobilizarea instrumentelor financiare ale U.E.;
4. aducerea în prim-plan a durabilităţii şi competitivităţii în politicile Comisiei
Europene.
Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existenţa şi activitatea
Comisiei Europene pentru Călătorii (European Travel Commission), o organizaţie
internaţională în responsabilitatea căreia intră promovarea Europei ca și destinaţie turistică pe
pieţele extraeuropene (America de Nord şi Latină, Asia), dezvoltarea sectorului turistic pentru
toate ţările europene prin cooperarea în domeniul diseminării bunelor practici, a cercetării de
piaţă şi promovării turistice. Principalele obiective ale CEC sunt promovarea Europei ca o
destinaţie turistică atractivă, sprijinirea ONT-urilor membri în schimbul de cunoştinţe şi
încurajarea colaborărilor pe multiple planuri, dotarea partenerilor din industrie şi alte domenii
interesate cu materiale informative şi statistici uşor accesibile despre turismul receptor din
Europa.
Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE), elaborează
studii şi publicaţii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - factor de coeziune
între regiunile europene - Sustainable Tourism as a Factor Among European Regions. CoR
Studies e-6/2006, Brussels), care cuprind o serie de recomandări privind formularea politicilor
de turism la diferite nivele teritoriale pe baza cerinţelor de durabilitate şi competitivitate.
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Iniţiativa „Capitalele Culturale ale Europei” este menită să valorifice şi să promoveze
diversitatea culturală a oraşelor Europei, precum şi caracteristicile lor comune, în vederea
dezvoltării unei identităţi europene comune. Beneficiile directe ale statutului de capitală
europeană sunt investiţiile semnificative în infrastructura urbană, regenerare, reabilitarea
patrimoniului construit şi atragerea unui număr semnificativ de turişti, toate cu efecte pe
termen lung.
În anul 2011, Comisia Europeană a publicat Carta Albă intitulată ”Foaie de
parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de
transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezintă 40 de
iniţiative concrete privind infrastructura şi serviciile de transport de implementat în următorul
deceniu. Iniţiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în anul 2050:
- eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe;
- reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim;
- trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de
distanţă medie de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval.
- reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport.
Se poate aşadar observa că, în dimensiunea europeană, la baza direcţiilor de
dezvoltare a infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protecția mediului.
Această abordare este probabil potrivită pentru țări cu o infrastructură de transporturi deja
foarte bine dezvoltată, însă este posibil să nu fie potrivită pentru țări cu o infrastructură în
general slabă, precum România.
În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă pentru
Dezvoltarea Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi
implementarea proiectelor aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr.
884/2004/EC.
Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reacţie
promptă din partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare către
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru privind Apa
(2000/60/EC), a legislaţiei de management al riscului de inundare (12.07.2004
/COM/2004/472). Anul 2007 a adus modificări în ceea ce priveşte politica viitoare de
gestiune a situaţiilor de risc de inundare, prin adoptarea unei noi directive - Directiva
2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii.

26

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului GEOAGIU, județul HUNEDOARA
Aceasta se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în
2015:
- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele hidrografice şi
zonele litorale (până în 2011);
- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în urma
desfăşurării activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei probabilităţi ridicate
de apariţie a inundaţiilor;
- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare pentru
locaţiile considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a probabilităţii de
inundare şi a posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi revărsărilor (până în 2015).
Politica de coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială a
Uniunii Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, armonioase şi echilibrate a
comunităţii. Implementarea politicii de coeziune este realizata prin intermediul a trei
obiective:
- convergenţă;
- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă;
- cooperarea teritorială europeană. Aceasta din urmă vizează consolidarea cooperării
transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, consolidarea cooperării
transnaţionale prin acţiuni care facilitează dezvoltarea teritorială integrată conform
priorităţilor Comunităţii Europene, precum şi consolidarea cooperării interregionale şi a
schimbului de experienţă.
Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este să îmbunătăţească eficacitatea
politicilor de dezvoltare regională în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi
prevenirii riscurilor şi să contribuie la modernizarea economiei şi creşterea competitivităţii
Europei.
Obiectivul general al Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei
este să îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale şi să contribuie la
coeziune, stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni
comune în domenii de importanţă strategică.
Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat important
în ceea ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune obiective concrete
legate de îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor publice cu impact direct
asupra dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă. La nivel programatic şi
declarativ se observă o corelaţie directă între îmbunătăţirea capacităţii administrative şi
creşterea calităţii vieţii la nivelul cetăţenilor Uniunii Europene.
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Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor de
reformă a administraţiei publice.
Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi
abordări diverse, dar şi de teme ce prezintă o valabilitate perpetuă.
Alături de imaginile “clasice” ale sistemelor administrative şi ale modului lor de
operare, problema inovaţiei şi reformei în domeniul administraţiei publice a suscitat
întotdeauna o dezbatere teoretică şi o preocupare practică semnificativă axată în primul rând
pe compatibilitatea conceptelor de inovaţie şi administraţie publică.
Deseori, administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în
esenţă, să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale reformelor administrative se
plasează pe o scală largă, între o percepţie pozitivă şi o imagine profund negativă a
aparatului birocratic.
Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează cooperarea
teritorială între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare instituţională şi de
administraţie cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice şi de a întări capacitatea
acestora pentru a face faţă concurenţei.

2.2 Contextul național

La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul
Programelor Naţionale de Reformă (PNR). Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de
România sunt:
-rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%;
-nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României;
-obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900
-24% din energia produsă să provină din surse regenerabile
-creşterea cu 19% a eficienţei energetice
-rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%;
-ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 26,7%
-scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
Poziţia României la viitoarea PAC este prezentată detaliat în documentul:
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„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind
Comunicarea Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: Cum
răspundem provocărilor viitorului legat de alimentaţie, resurse
naturale şi teritorii”.
România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru agricultură în
configuraţia celor 2 piloni complementari.
Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România salută
comunicarea comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea problemelor economice,
sociale şi de mediu, cu care se confruntă agricultura şi spaţiul rural din Uniunea Europeană.
Susţinerea fermierilor activi va conduce la diminuarea disparităţilor dintre statele
membre şi o alocare corectă a resurselor financiare. În acest sens, este deosebit de important
să reconsiderăm definirea fermierului ca „fermier activ”.
România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţilor directe între statele
membre. De altfel, România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie menţinute actualele
discrepanţe, în aşa fel încât PAC să nu mai fie o politică cu două viteze. Procesul de phasingin pentru România şi Bulgaria trebuie să se încheie în 2014.
România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru susţinerea
agriculturii la scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin dedicată fermelor mici,
aceasta contribuind la consolidarea competitivităţii şi menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În
acest sens vom susţine definirea unor noi criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi
mai uşor de implementat.
România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei limite
superioare (plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel de măsură nu
ar face decât să determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme mai mici, eligibile, cu
efecte asupra competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe termen mediu şi lung.
România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să
obţină un venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult in sectorul
agricol şi pentru întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a
populaţiei active din agricultură.
România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă pentru a
acţiona ca plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de noi instrumente care
să permită menţinerea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în raport cu ţările terţe;
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continuarea, după 2013, a programelor sectoriale cu un impact deosebit pentru România,
precum şi a ajutorului specific acordat în prezent conform art. 68 din Regulamentul nr.
73/2009.
Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere a
producătorilor agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării
sectorului de producţie, transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, vine în
întâmpinarea problemelor existente şi în România.
Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România propune
ca agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant şi activ, cu impact
nu doar în asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra societăţii, prin crearea locurilor de
muncă şi intensificarea activităţilor non-agricole în mediul rural. Dimensiunea socială a
agriculturii este importantă, deoarece acest sector contribuie semnificativ la angajarea
forţei de muncă în zonele rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor.
Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al
agriculturii româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale
pentru carne şi lapte. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice
pentru îmbunătăţirea producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajeze dezvoltarea
de unităţi de procesare agroalimentară.
Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi socială
prin dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea corectă a resurselor
naturale şi, mai ales prin crearea locurilor de muncă în spaţiul rural. În ceea ce
priveşte acţiunile de revizuire a PAC, România susţine importanţa menţinerii unui nivel
consistent al bugetului alocat Pilonului II.
Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul durabil al
resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să
răspundă nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea unei flexibilităţi mai
mari.
România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de programare
pachete de măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone
sau grupuri specifice.
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România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în vederea
evitării unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul terenurilor agricole,
şi creşterea capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri publice.
Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor fermieri
trebuie să vizeze aspecte privind:
- mărirea sprijinului financiar acordat acestora;
- smplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor;
- stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor;
- măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi
creditarea acestei categorii de fermieri;
- dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului direct
al consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură ecologică, produse tradiţionale sau
locale) şi sprijinirea pieţelor locale;
- stabilirea unor condiţii si cerinţe privind standardele minime de realizare a
producţiei şi comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri.
În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România susţine
continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente de asigurare,
accesul la credite, garanţii, capital social ş.a., acestea reprezentând aspecte esenţiale pentru
creşterea competitivităţii sectorului agricol, având în vedere particularităţile acestui sector.
Alte măsuri considerate importante de România:
- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, precum
şi a mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa energetică,
productivitatea şi capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice;
- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării infrastructurii şi
a serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai;
- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi
creşterea
sprijinului financiar.
Potrivit Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România și
statele membre ale U.E. Pentru atingerea obiectivului general al Planului Naţional de
Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective, printre care menţionăm:
- creşterea productivităţii companiilor româneşti, astfel încât să se apropie de rata
medie a productivităţii în U.E. şi încurajarea dezvoltării durabile în conformitate cu nevoile
economice şi sociale ale României;
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- dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, moderne
şi incluzive, a cărei competitivitate creşte prin oferirea oportunităţilor egale privind învăţarea
de-a lungul vieţii;
- dezvoltarea economiei rurale a României bazată pe cunoaştere şi antreprenoriat
privat, care respectă moştenirea naturală, culturală şi istorică;
- accelerarea creşterii economice în acele regiuni rămase în urmă faţă de media U.E.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 şi-a propus ca obiectiv general
Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele
membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB
până în anul 2015, iar ca obiective specifice:
-dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;
-creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;
-dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România;
-consolidarea unei capacităţi administrative eficiente promovarea dezvoltării
teritoriale echilibrate.
În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru
orizontul de timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru
orizontul de timp 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru
orizontul de timp 2030, Strategia urmăreşte apropierea semnificativă a României de nivelul
mediu din acel an al ţărilor membre ale U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării
durabile.
Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei
dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României,
corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face
din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le
vizita, a investi şi a munci. Cele cinci axe prioritare stabilite în cadrul POR sunt:
- sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere;
- îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport;
- îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
- dezvoltarea durabilă, promovarea turismului şi asistenţă tehnică.
Obiectivul general
al
Programului
Operaţional
Sectorial
Creşterea
Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti
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pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile
întreprinse vor genera până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi
vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media U.E. Pentru atingerea
acestui obiectiv general s-au propus următoarele obiective specifice:
- consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
- crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
- creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între
instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea
accesului întreprinderilor la CDI;
- valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea
acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)
- creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin
promovarea surselor regenerabile de energie.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi
sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a
1.650.1
de persoane. În cadrul acestui program au fost stabilite următoarele obiective
specifice:
- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi
continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii
muncii;
- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele
rurale; Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă:
-dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor;
- asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate;
- r eabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de învăţământ din
mediul rural şi zone dezavantajate;
- elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea părăsirii
timpurii a şcolii;
- elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculum-ului în învăţământul
profesional şi tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii;
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- formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de
învăţământ preuniversitar;
- finalizarea informatizării sistemului de învăţământ;
- elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în reducerea
decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu
atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în
servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a
principiului „poluatorul plăteşte”.
Ca şi obiective specifice au fost definite următoarele:
- îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin
asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în
2015;
- dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de
judeţe până în 2015;
- reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai
poluate localităţi până în 2015;
- protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;
- reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei,
prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în
promovarea în România a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă,
eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel
corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul
regiunilor României. În cadrul acestui program au fost definite următoarele obiective
specifice:
- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare
pentru protecţia mediului înconjurător;
- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu
principiile dezvoltării durabile;
- promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal;
- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale
transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.
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Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi
mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi obiective specifice se
menţionează:
- obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului
de politici publice;
- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare.
Strategia Naţională de Export a României 2010 - 2014 stabileşte o multitudine de
obiective specifice:
▪ Susţinerea la export a producătorilor care sunt asociaţi şi exportă folosind indicaţiile
geografice şi denumirile de origine.
▪ Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a formării şi dezvoltării
de clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor, conform Strategiei Naţionale de
Export 2010-2014 şi a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de
dezvoltare.
▪ Managementul strategiilor de branding regional.
▪ Dezvoltarea de centre promoţionale şi expoziţionale interne cu grad înalt de
internaţionalizare şi specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile să promoveze
oferta de export românească la nivelul de impact al expoziţiilor internaţionale.
▪ Dezvoltarea structurilor regionale în parteneriat public - privat capabile să asigure
managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de
promovare la nivel regional.
▪ Susţinerea sectoarelor prioritare la nivel regional.
▪ Dezvoltarea potenţialului de export al regiunilor şi a capacităţii acestora de ofertare
la export pe pieţele externe.
▪ Dezvoltarea exporturilor bazat pe design şi inovaţie şi active intangibile.
▪ Promovarea activă a brandurilor sectoriale pentru sectoarele exportatoare.
▪ Prezenţa echilibrată a tuturor sectoarelor exportatoare în forme de susţinere cu
finanţare de la buget.
▪ Dezvoltarea şi alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute
de pieţele externe.
▪ Creşterea capacităţii exportatorilor români de a adăuga, reţine şi capta valoare.
▪ Dezvoltarea de servicii şi produse inovative, dar şi a unei culturi a inovaţiei în ceea
ce priveşte organizarea şi managementul în reţea.
Obiectivul general al Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030
(CSDTR 2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin:
•afirmarea identităţii regional-continentale;
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•dezvoltarea competitivităţii;
•creşterea coeziunii teritoriale;
•dezvoltarea teritorială durabilă.
Obiectivele specifice ale CSDTR 2030 sunt:
- racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi interontinentală a polilor şi
coridoarelor de dezvoltare;
- structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane;
- stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea rurală adecvată diferitelor
categorii de teritorii;
- consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregional;
- protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural.
În acord cu Legea 351/2001 cu modificări şi completări ulterioare, Conceptul strategic
de dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua de localităţi din
România în structura policentrică a U.E., în conexiune cu reţeaua de poli majori în sud-estul
Europei (potrivit clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.):
•Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie
internaţională: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi - peste 300 000 de
locuitori;
•Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA - peste 250 000 de locuitori;
•Poli supraregionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de
Arii Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori;
•Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori;
•Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi cu specificitate funcţională, de exemplu: Alba Iulia, Baia Mare,
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea;
•Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 de locuitori;
•Poli locali – sub 20 000 de locuitori.
Legătura dintre dezvoltarea teritorială policentrică propusă şi prioritatea de
competitivitate regională şi coeziune teritorială se asigură prin:
A. Reţeaua de poli majori:
–deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier, transnaţional (reţeaua de
zone metropolitane, poli competitivi);
–dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive;
–contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică;
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–stimulează relaţia urban-rural;
–contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică;
– asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi transnaţional.
B. Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate:
–asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate;
–asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial;
–asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin deconcentrarea
funcţiunilor la nivel teritorial;
–susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării.
Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvoltării
complexe și durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuţia
specifică a ţării noastre la dezvoltarea spaţiului european și premisa înscrierii în dinamica
dezvoltării economico-sociale europene.
Acesta are următoarele roluri:
● stabilește principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării și structurării rețelei de
localităţi, criteriile de definire a localităţilor urbane şi rurale, precum şi cele pe baza
cărora se poate atribui statutul de municipiu sau oraş;
● ierarhizează localităţile existente pe ranguri ( 0 - III, pentru localităţile urbane şi IV - V
pentru localităţile rurale) definite ca expresie a importanţei actuale şi în perspectiva imediată
a fiecărei localităţi în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, social, economic,
cultural etc. în raport cu dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de decizie pe
care îl implică în alocarea de resurse;
● reglementează posibilitatea de promovare a acestor localităţi în rangurile ierarhiei
funcţionale, stimulându-se competitivitatea între localităţi, prin crearea posibilităţilor de
trecere a unor localităţi de la statutul rural la cel urban, de la oraş la municipiu, precum şi de
la un rang inferior la unul superior, în condiţiile satisfacerii indicatorilor stabiliţi;
● instituie obligativitatea pentru Guvern şi autorităţile publice centrale şi locale de a
acţiona prioritar pentru crearea de dotări cu rol de servire teritorială în zonele lipsite de oraşe,
pentru sprijinirea şi revitalizarea unor zone rurale în care s-au produs scăderi accentuate de
populaţie în perioada 1966 - 1997 şi pentru stimularea dezvoltării unor localităţi din zone
care prezintă disfuncţionalităţi de ordin economic, social şi de mediu;
● oferă cadrul legal de înfiinţare a zonelor metropolitane constituite prin asociere pe baza
parteneriatului voluntar între marile centre urbane (capitala României şi municipiile de
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rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţa de până la 30 km
între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri, în vederea stimulării
cooperării intercomunale şi a dezvoltării armonioase şi echilibrate a acestor teritorii;
● legiferează obligativitatea ca planurile de dezvoltare naţională, regionale, inclusiv cele
transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrare în spaţiul european, precum şi cele
sectoriale să fie elaborate pe baza prevederilor secţiunilor planului de amenajare a teritoriului
naţional.
Chiar dacă Guvernul a adoptat (la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului), Legea turismului în luna martie a acestui an (clarificând responsabilităţile
autorităţilor publice centrale şi ale celor locale implicate în acest domeniu, precum şi unele
cerinţe obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite turiştilor, la care se adaugă
stabilirea atribuţiilor principale în elaborarea strategiilor şi programelor în domeniul
turismului, asigurând astfel fluenţa în derularea măsurilor, programelor şi proiectelor de
dezvoltare pe termen mediu şi lung în turism), România nu deţine nici în prezent o strategie
naţională pentru dezvoltarea turismului (legiferată ca atare prin aprobarea guvernului şi a
Parlamentului României) care să ofere un cadru legal şi concret politicii din domeniul
turismului la toate nivelurile (de la cel guvernamental până la cel al autorităţilor
publice locale, ONG-uri şi actorilor privaţi). În absenţa unui asemenea document naţional,
orice iniţiativă din domeniu trebuie să se alinieze deocamdată legislaţiei turistice în vigoare.
O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de
specialitate, precum:
→ Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007 2026, în cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie la realizarea
viziunii propuse în domeniul turismului pentru România, şi anume: transformarea României
într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care să
corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor,
realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului sectorului turistic într-un
ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din Europa. Prin strategia propusă se
doreşte dublarea contribuţiei turismului la PIB şi creşterea de trei ori a veniturilor din turism
obţinute de autorităţile locale.
Pe plan investiţional s-a prevăzut o creştere de 5% a locurilor de cazare pe perioada
2011 - 2016 şi de 17% pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt prezentate modalităţile în
care sunt/pot fi cuprinse într-un proces de interconexiune şi interdependenţă toate
componentele planificării turismului, incluzând proiecţiile pieţei, formarea profesională,
impactul economic și social, asigurarea standardelor și direcţiile de proiectare.
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Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 - 2026 are ca și ţintă
transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural
şi cultural, care să corespundă standardelor U.E. privind furnizarea produselor şi serviciilor
până în 2013. Printre obiectivele specifice ale Master Planului se numără şi cele care se
adresează, direct sau indirect, zonele urbane:
•asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale
de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate
pentru generaţiile viitoare;
•dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice,
prin colaborarea mediului public cu cel privat;
•elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului;
•crearea unei reţele de centre de informare turistică;
•realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor
turistice;
•mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism;
•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului;
•dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul
hotelier;
•dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică;
•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de rute
turistice tematice;
•instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea
facilităţilor oferite oaspeţilor;
•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea
artelor vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente folclorice.
→ O serie de studii sectoriale elaborate de către Institutul Naţional pentru
Dezvoltare şi Cercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistică a peşterilor, Strategia
de dezvoltare a turismului balnear, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în
Romania.
Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că
patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi
naţionale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât
România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Priorităţile generale ale Ministerului
Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul Cultural Naţional:
Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin
Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor publice în
domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi creşterea gradului de
protecţie al patrimoniului.
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Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de
aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a
siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial,
perioade în care legislaţia existentă a fost modificată şi completată, au pus în evidenţă unele
necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente pe care Ministerul
Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea Codului Patrimoniului Cultural
naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării patrimoniului imobil (monumentelor
istorice).
Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit
pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) şi
europene.
Liniile directoare la nivel naţional în domeniul ariilor protejate au fost trasate prin
Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020
(SNPACB).
Strategia naţională ia în considerare cele mai noi documente directive la nivel
european cum ar fi "Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de
biodiversitate la nivelul U.E." prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 4
final/19.01.2010. Analiza implementării Strategiei U.E. privind conservarea biodiversităţii a
reliefat o serie de rezultate pozitive, dar şi o serie de deficienţe.
Biodiversitatea trebuie să fie integrată în toate politicile sectoriale - planificarea
exploatării resurselor naturale, exploatarea pădurilor, planificarea dezvoltării agricole şi
rurale. Trebuie acordată o atenţie deosebită şi modului de integrare a conservării în acţiunile
de dezvoltare şi integrarea problematicii biodiversităţii, trebuie să pornească de la nivel
national, dar să se reflecte şi la nivel judeţean şi local.
Prin SNPACB, România îşi propune pe termen mediu 2010 - 2020, următoarele
direcţii de acţiune generale:
Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de
resursele genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020.
Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în
toate politicile sectoriale până în 2020.
Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoștinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare
tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca
suport al dezvoltării durabile până în 2020.
Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul
biodiversităţii până în 2020.
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Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea
durabilă a componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel naţional şi
a ameninţărilor la adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării „in-situ” şi „ex-situ”
şi pentru împărţirea echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite
următoarele 10 obiective strategice:
A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general;
B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de arii
natural protejate;
C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate;
D.Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice
E.Conservarea ex-situ;
F. Controlul speciilor invasive;
G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor ce decurg din
utilizarea acestor resurse;
H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale;
I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie;
J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului
Deziderate de la nivel european privind administraţia publică au fost traduse la nivel
naţional prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul administrativ din
România a unor obiective vizând procesul de descentralizare şi îmbunătăţire a calităţii
serviciilor publice.
Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în
managementul deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic neglijânduse importanţa planificării şi managementului strategic ca instrumente manageriale.
Provocările perioadei următoare cu privire la reforma continuă şi eficientă a
administraţiei publice se leagă de crearea unui serviciu public mai transparent, eficient şi
eficace, de existenţa unor iniţiative de promovare a unei guvernări deschise şi de implicarea
societăţii civile în dezvoltarea unei strategii pentru investiţiile locale în vederea creşterii
economice şi a creării de noi locuri de muncă. Totodată, se poate sublinia necesitatea
reformării continue şi eficiente a administraţiei publice din România ţinând cont de crearea
unui cadru normativ cuprinzând principiile pentru o reglementare eficientă.
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3.1 Introducere
În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare (opt mărimi statistice) prin asocierea
consiliilor judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la
Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ deşi
ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională.

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 151 /
1998, privind dezvoltarea regională în România.
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75 / 2001 privind funcţionarea Institutului Naţional de
Statistică au fost create opt direcţii generale pentru statistică regională, care alături de cele 34 de
direcţii judeţene de statistică, au ca scop dezvoltarea statisticii regionale.
Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte regionale de infrastructură şi au devenit membre
ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de
dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană.
România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în ţară,
respective Nord – Vest, Nord – Est, Sud – Vest, Sud – Est, Sud, Vest, Centru, București și Ilfov.
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Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile
asimilabile NUTS, după cum urmează:
● Nivel NUTS I: macro - regiuni;
● Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane locuitori;
● Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a Românie;
● Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi teritoriale;
● Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă structura
administrativ teritorială a României.

3.2 Regiunea de Dezvoltare Vest
Regiunea de Dezvoltare Vest este formată din județele Arad, Caraș - Severin,
Hunedoara și Timiș

Regiunea de Dezvoltare Vest se întinde pe o suprafață de 32.028 km2 și are o
populație de 1.828.313 locuitori, conform datelor recensământului populației din 2011.
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Populația Regiunii de Dezvoltare Vest
(Recensământ 2011)

683540

TIMIȘ

418565

HUNEDOARA

295579

CARAȘ SEVERIN

430629

ARAD

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

3.2.1 Cadrul natural
3.2.1.1 Relieful
Regiunea de Dezvoltare Vest dispune de un cadru natural variat fiind distribuite
armonios de la est spre vest zonele de munte, deal și câmpie. Sectorul montan este reprezentat
de Carpații Meridionali și Occidentali predominând în județele Caraș - Severin și Hunedoara
unde zona muntoasă reprezintă 65 % din suprafața regiunii.
În Regiunea de Dezvoltare Vest, Carpații Meridionali sunt compuși din unitățile
muntoase Parâng (Munții Parâng, Șureanu, Orăștiei) și Retezat – Godeanu (Munții Retezat,
Godeanu, Țarcu, Vâlcan, Cernei, Mehedinți) cu cele mai importante vârfuri: Vf. Parângu
Mare 2561 m, Vf. Peleaga 2509 m, Vf. Retezat 2482 m, Vf. Gugu 2291 m, Vf. Pietrii 2192 m.
Culmile muntoase sunt despărțite de depresiuni inter și intramontane, precum: Depresiunea
Petroșani, Depresiunea Hateg, Culoareul Streiului, Culoarul Bistrei, Culoarul Timiș - Cerna și
Depresiunea Domașnea – Mehadia.
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Vârful Peleaga

Creasta Retezatului
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Munții Retezat

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

Munții Poiana Ruscă
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Peștera Românești

Defileul Dunării
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În sectorul deluros sunt incluse Dealurile Crișanei și Banatului, subunități ale
Dealurilor de Vest. Dealurile Crișanei fac tranziția între Munții Apuseni și Câmpia Crișurilor
formând o fâșie continuă la extremitatea nord – vestică a Munților Codru Moma și pe
versantul Nordic al Munzilor Zarandului. Dintre unitățile deluroase incluse Dealurilor Crișene
de pe teritoriul regiunii amintim Dealurile sau Piemontul Codrului, Dealurile Cuedului și
Cigherului, Dealurile Lipovei. Dealurile Bănățene continuă spre sud și au ca trăsătură
distinctă caracterul discontinuu, ele fiind o trepată de tranziție între zona montană reprezentată
de Munții Banatului și Munții Poiana Ruscă și sectoarele mai joase de câmpie dinspre vest.
Dintre cele mai importante unități deluroase amintim Dealurile Surducului și Dealurile
Lăpugiului la vest și nord – vest de Munții Poiana Ruscă, Dealurile Pogănișului, Dealurile
Tirolului (Doclinului) și Dealurile Oraviței la nord și nord – vest de Munții Banatului.
Zonele de câmpie aparțin Câmpiei de Vest și fac parte din Marea Câmpie a Tisei
(predomină județele Timiș și Arad). Câmpia de Vest are aspectul unei fâșii înguste de 15 – 75
km cu intrânduri în zona colinară de la est sau prezentând contact direct cu munții (Munții
Zarandului și Cîmpia Aradului). Câmpia de Vest se prezintă de la nord la sud ca o succesiune
de zone joase și zone înalte, fiecare cu aspect proprii. Sectoarele joase au caracter de
subsidență și o remarcabilă netezime (Câmpia Joasă a Timișului, Câmpia Crișului Alb,
Câmpia Jimboliei, Câmpia Arancăi, Câmpia Bârzavei) sectoarele mai înalte au de regulă tot
un caracter de subsidență și apar chiar la contactul cu dealurile, respective munții (Câmpia
Aradului, Câmpia Gătaiei, Câmpia Cermeiului, Câmpia Vingăi).
Câmpia de Vest este a doua mare regiune agricolă a țării și posedă numeroase resurse
naturale: petrol, gaze, roci de construcție, izvoare termale și minerale. Acest lucru a favorizat
dezvoltarea activităților economice și, implicit, a unei puternice rețele urbane.

3.2.1.2 Hidrografia
Principalele bazine hidrografice prezente în regiune aparțin Mureșului, Crișurilor,
Begăi, Timișului, Carașului, nerei, cernei și Jiului. Afluenți importanți ai acestor râuri sunt
Geoagiu, Orăștie, Strei (cu Râul Mare), Cerna, Ier, Aranca (afluenții Mureșului), Bistra,
Pogăniș, Bârzava (afluenții Timișului), Teuzeul afluent al Crișului Negru, Cigher afluent al
Crișului Alb, Carașul, Nera, Berzasca și Cerna afluenți direcți ai Dunării. Este de remarcat că
toate cursurile de apă ale regiunii sunt afluente Dunării, care reprezintă cel mai mare curs de
apă al regiunii, precum și faptul că râurile Crișul Alb, Crișul Negru, Mureș, Bega, Timiș,
Bârzava, Caraș și Nera au și caracter transfrontalier, trecând prin Ungaria și/sau Serbia.
Cel mai important curs de apă este Dunărea care intră în țară pe la Baziaș și parcurge
1.75 km pe teritoriul României, din ca 60 km îi parcurge în regiunea vestică. Tot de la
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Baziaș începe sectorul de defileu carpatic al Dunării cu o lungime de 315 km între Munții
Locvei și Munții Almajului, pe de o parte și Podișul Stara Planina din Serbia, pe de altă parte.
Defileul Dunării este o zonă absolut superbă datorită morfologiei și structurii
geologice a văii care a permis formarea multor sectoare de îngustare și lărgire sub formă de
bazinete și depresiuni: îngustarea de la confluența văii Nera cu Dunărea urmată de
Depresiunea Pojejena și apoi o altă îngustare înainte de Moldova Veche, unde Dunărea se
împarte în două brațe care închid între ele Ostrovul Moldova Veche. Urmează îngustarea de la
Coronini, o altă lărgire care corespunde Depresiunii Sichevița – Liubcova, îngustarea dintre
Drencova și Greben, sector în care sunt incluse și Cazanele Mari (3,8 km) și Cazanele Mici
(3,6 km), având între ele Bazinetul Dubova.
Construirea barajului Porțile de Fier I a modificat substanțial aspectul defileului
datorită ridicării apei fluviului cu aproximativ 28 m. Lacul de acumulare se întinde pe o
suprafață de aproximativ 700 m2 și are un volum de apă de 12 km3.
Defileul Dunării este important atât din punct de vedere al funcțiilor de transport,
industrial și turistică, cât și lucrărilor de amenajare a Sistemului Hidroenergetic și de
Navigație Porțile de Fier I.
În regiune sunt numeroase lucrări hidrotehnice și de hidroameliorație (canale, diguri,
baraje, sisteme de desecare).
În Regiunea de Dezvoltare Vest există un număr foarte mare de lacuri natural, situate
în special în zonele montane.
Lacuri carstice:
Munții Aninei: Dracului (Cheile Nerei), Ochiul Beiului (Beușnița), Lacul Coronini
Lacuri glaciare:
Munții Țarcu: Iezerul Țarcu, Pietrele Albe
Munții Retezat: Tăul Mare, Tăul Mic, Tăul Negru, Tăul Porții, Bucura, Zănoaga Mare, Judele,
Slăveiul, Stănișoara, Țapului, Galeșul
Munții Parâng: Gâlcescu, Roșiile, Zăvoaiele, Mândra, Deneș
Munții Șureanu: Iezerul Mare, Iezerul Mic
Lacuri de acumulare apărute în urma lucrărilor hidrotehnice:
Porțile de Fier – Dunăre
Gozna, Văliug, Secu, Bârzava – Bârzava
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Trei Ape, Hitiaș - Timiș
Poiana Mărului – Bistra Mărului
Surduc Gradna
Herculane, Valea lui Iovan – Cerna
Taria – Taria
Teliuc sau Cinciș - Cerna hunedoreană
Valea de Pești – Jiu
Gura Apelor, Hațeg – Râu Mare
Pogăniș - Pogăniș
Tauț, Pădureni

3.2.1.3 Clima
Clima este influențată de varietatea unităților de relief prezente în regiune. Cea mai
mare parte a teritoriului regiunii se află sub incidența climatului temperat continental de
tranziție cu influențe oceanice și submediteraneene. Limita influențelor submediteraneene
urmărește linia care începe la nord de nădlac și continuă pe la Semlac, Periam, Giarmata,
Recaș, la sud de Lugoj, Caransebeș, traversează Muntele Mic, Țarcu, Godeanu și ajunge până
la izvoarele Cernei. Toate unitățile fizico – geografice aflate la nord de limita descrisă aparțin
climatului continental de tranziție, cu influențe oceanice.
Principalele influențe ale climatului submediteraneene sunt: iarnile cu advecții de aer
cald din sud – vest, generate de ciclonii mediteraneeni care determină un climat mai cald, cu
precipitații mai frecvent sub formă de ploiae și lapoviță, fenomene climatic de iarnă slabe ca
intensitate, durată mică a strateului de zăpadă 15 – 20 zile, durată a intervalului de îngheț
dintre cele mai lungi din țară. În regimul annual al precipitațiilor se înregistrează un maxim
principal în lunile mai – iunie și altul secundar în luna decembrie.
Temperatura medie multianuală oscilează între 10 – 120C cu valori mai ridicate în
Câmpia de Vest și de-a lungul Dunării. O dată cu altitudinea valorile scad progresiv atingând
3,70C la stația Semenic – 1400 m - și 0,50C la Țarcu – 2180 m – sau pote atinge valori de cca.
-20C în Munții Parâng și Retezat.
Temperatura medie anuală de vară aceasta este diferențiată astfel:
Câmpia de Vest – izoterma de vară are valor medii de 21 – 230C
Zona dealurilor de Vest, Munții Dognecei, Munții Aninei, Munții Locvei – izoterma
de vară are valori de 18 – 210C
Carpații Meridionali, Munții Semenic, Munții Poiana Ruscă, Masivul Găina au valori
termice de vară sub 180C.
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Temperatura medie anuală de iarnă cunoaște și ea variații spațiale. Iernile cele mai
blânde se înregistrează în sudul și central Câmpiei Timișului, de-a lungul văii Timișului și
parțial a Begăi (izoterma de -1 - +10C), iernile călduțe sunt specifice celorlalte unități de
câmpie, a celor de deal și de munți joși, iar iernile relative reci caracterizează zonele montane
mijlocii, sub 1500 m altitudine. Izoterma de iarnă cea mai scăzută – sub -50C – este
caracteristică crestelor muntoase înalte din Carpații Meridionali – Retezat, Godeanu, Parâng,
Țarcu.
Cantitățile relative mari de precipitații se datorează influențelor oceanice, vestice dar
și celor submediteraneene. În zona de câmpie, media multianuală a precipitațiilor depășește
600 mm în partea sudică și estică și 700 mm la contactul cu unitatea deluroasă. Optimul
pluviometric se înregistrează la altitudini medii de 1200 – 1600 m, mai ales dacă versanții au
expoziție vestică și au tendința de scădere la înălțimi mai mari. Regimul pluviometric se
remarcă prin existența a două maxime pluviometrice anuale, datorită influențelor
submediteraneene un maxim primcipal în lunile mai – iunie și unul secundar în lunile de
toamnă, octombrie – noiembrie.
Caracteristicile pluviometrice ale regiunii sunt determinate și de circulația generală a
maselor de aer, pe teritoriul regiunii remarcându-se circulația maselor preponderent dinspre
vest, însă și circulația dinspre nord – vest și sud – vest în diferite arii ale regiunii este un
fenomen frecvent.

3.2.1.4 Flora și fauna
Din punct de vedere fitogeografic, regiunea se încadrează în două mari regiuni
fitogeografice europene:
- regiunea central – europeană caracterizată de masivele Codru – Moma, Metaliferi,
Bihor, depresiunileintramontane de pe Crișul Alb, munților din grupa Retezat – Godeanu și
din grupa parâng, inclusive depresiunile intramontane Petroșani și Hațeg;
- regiunea submediteraneană include Munții Poiana Ruscă, Munții Banatului, Munții
Cernei, Munții mehedinți, Munții Zarandului, Culoarul Murelului, Dealurile Banato – Crișene
și Câmpia de Vest.
Vegetația se desfășoară diferențiat pe etaje altitudinale:
- etajul pădurilor de foioase – între 300 - 400 și 1200 - 1400 m altitudine cuprinde un
subetaj al pădurilor de gorun și de amestec cu gorun și un subetaj al pădurilor de fag și de
amestec de fag cu rășinoase. Cele mai răspândite specii sunt fagul, teiul, paltinul de munte,
frasinul, scorușul de munte, nucul, castanul, alunul turcesc, liliacul;
- etajul pădurilor de molid – între 1200 - 1400 m și 1600 - 1800 m altitudine este bine
reprezentat în Carpații Occidentali și mai slab în Carpații Meridionali. Specii caracteristice:
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molidul, zâmbrul și zada la limita superioară, mesteacănul, paltinul de munte, plopul
tremurător, scorușul de munte și salcia căprească în rariștile pădurilor de molid și de-a lungul
văilor;
- etajul subalpine – între 1600-1800 m și 2000-2200 m este alcătuit dintr-un subetaj al
rariștilor și unul al arbuștilor pitici. Specii: jneapănul, ienupărul pitic, bujorul de munte, afin,
merișorul de munte, coacăz;
- etajul alpin – altitudini de peste 2000 – 2200 m este alcătuit din pajiști scunde și
tufărișuri pitici, formate din asociații de salcie pitică, mesteacăn pitic și merișor de munte.
Dintre plantele alpine se remarcă argințica, floarea de colț, cupe, degetăruții, ghițura, barba
ungurului.
La nivelul regiunii se întâlnesc 20 specii rare: pinul negru de Banat, zâmbrul, tisa,
floarea de colț, narcisa, ghițura galbenă, cornaciul, ghiocelul, crucea voinicului, arnica
Fauna, prin varietatea, bogăția și originalitatea ei, prezintă o mare importanță,
reprezentând pentru multe specii limita nordică a arealului de răspândire, Diversitatea se
datorează varietății biotopurilor.
Mamifere:
pisica
sălbatică, râsul, ursul, lupul,
vidra, capra neagră, liliacul
mare cu bot ascuțit, liliacul
lui Blasius, liliacul lui
Mehelyi, liliacul mare cu
nas de potcoavă, liliacul cu
nas de potcoavă, liliacul
mediu cu nas de potcoavă.
Specii de păsări
protejate: stârcul cenușiu
sau bâtlanul, stârcul roșu,
stârcul de noapte, buhaiul
de baltă, egreta mare, egreta
mică, codalbul.
Reptile: șopârla de ziduri, broasca țestoasă de apă, broasca țestoasă de uscat.
Specii de pești: lipanul, mreana, crapul, cleanul
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3.2.1.5 Resurse
Ca urmare a reliefului variat regiunea posedă bogate și diverse resurse naturale.
Resursele solului sunt caracterizate de prezența hidrocarburilor lichide și gazoase, minereurile
de metale feroase și neferoase, zăcăminte de cărbuni, material de construcții, izvoare termale,
minerale și de apă plată.
Hidrocarburile lichide și gazoase se găsesc în zonele de câmpie în județele Arad și
Timiș, minereurile de metale feroase și neferoase predomină în zonele de deal și munte (aur și
argint județele Arad și Hunedoara, cupru județul Caraș - Severin, fier județele arad, Caraș Severin și Hunedoara, mangan județele Caraș - Severin și Hunedoara, molibden județul Arad,
minereuri complexe județele Caraș - Severin și Hunedoara, minereuri radioactive județele
Arad și Caraș - Severin, sulfuri polimetalice județele caraș - Severin și Hunedoara),
zăcămintele de cărbuni sunt concentrate în special în județele Hunedoara și Caraș - Seerin
(antracit, cărbune brun, huilă, lignit, șisturi bituminoase), materialele de construcții se găsesc
în județul Arad (andezit, asbest), județul Timiș (argilă refractară), județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș (calcar), județele Caraș - Severin și Hunedoara (marmură),
județele Arad și Caraș - Severin (nisip, granit, granodiorit, și diorit), județele Arad și Timiș
(nisip cuarțos), județul Caraș - Severin (nisip metalurgic).
Izvoarele termale, minerale și de apă plată sunt bogății natural ale regiunii cunoscute
și captate din cele mai vechi timpuri. Potențialul balnear este valorificat în următoarele
stațiuni Băile Herculane, Geoagiu Băi, Moneasa, dar și în stațiuni mai mici cum sunt: Vața de
Jos, Călan Băi, Băile Călacea, Băile Bogda, Băile Lipova. Apele minerale sunt valorificate
intens la Lipova, Buziaș și Băile Herculane.

3.2.1.6 Patrimoniul natural protejat
Regiunea de Dezvoltare Vest dispune de cinci parcuri natural:
► Parcul Național Retezat - primul parc din țară creat în 1932 cu o suprafață de circa
20.000 ha, dintre care 2.000 ha sunt rezervate pentru cercetare științifică;
► Parcul Național Domogled – al doilea parc ca mărime din țară și unicul care
înglobează un întreg bazin hidrografic și mai multe masive muntoase.
► Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița situat în sudul Munților Aninei a fost
constituit pentru extraordinara bogăția floristică completată de diversitatea și unicitatea
peisajului, precum și de starea de sălbăticie păstrată datorită accesului dificil în această zonă.
► Parcul Național Semenic – Cheile Carașului este situat în partea centrală a județului
Caraș - Severin și ocupă o suprafață de 36.364,8 ha care include 10 rezervații declarate 14.420,8 ha și 8 rezervații propuse. Frumusețea Cheilor Carașului este dată de sculptarea
formațiunilor calcaroase.
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► Parcul Național Defileul Jiului construit în 2005 adăpostește numeroase specii de
animale, reprezentând unul dintre principalele culoare de migrare a păsărilor. Sub aspectul
florei, teritoriul parcului este împădurit într-o proporție de 85 %, o parte din frumusețea
acestuia fiind dată de versanții abrupți și împăduriți.
Pe lângă acestea au fost identificate o serie de rezervații și parcuri naturale, cele din
urmă fiind în cea mai mare parte integrate în perimetrul parcurilor naționale:
- Parcul Natural Lunca Mureșului;
- Parcul Natural porțile de Fier (se întinde de ambele părți ale Defileului Dunării);
- Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina din Munții Orăștiei (Cetățile
Dacice);
- Geoparcul Dinozaurilor din Țara Hațegului.
Pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Vest sunt înregistrate 25 situri Natura 2000 din
categoria SPA – Special Protection Areas, cuprinse total sau parțial pe teritoriul regiunii.
Nr.
Crt.
1
2

Denumire Sit Natura 2000

Județul

Câmpia Cermeiului
Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru

3
4

Cheile Nerei – Beușnița
Cursul Dunării – Baziaș - Porțile de Fier

Arad 100 %
Arad 97,9 %
Bihor 2,1 %
Caraș - Severin 100 %
Caraș - Severin 56,9 %
Mehedinți 43,1 %

5

Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei

6

Domogled – Valea Cernei

7

Frumoasa

8

Grădiștea Muncelului - Cioclovina
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Arad 54 %
Timiș 34,8 %
Hunedoara 11,2 %
Gorj 47,8 %
Caraș - Severin 37,9 %
Mehedinți 13,3%
Hunedoara 1 %
Sibiu 61,1 %
Vâlcea 20,1 %
Alba 17,8 %
Hunedoara 1 %
Hunedoara 99 %
Alba 1 %

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

9

Hunedoara Timișană

10
11
12
13

Lunca Mureșului Inferior
Mlaștina Satchinez
Mlaștinile Murani
Munții Almăjului - Locvei

14

Munții Retezat

15
16
17
18
19
20
21

Munții Semenic – Cheile Carașului
Pădurea Macedonia
Drocea - Zărand
Livezile - Dolat
Lunca Bârzavei
Lunca Timișului
Munții Metaliferi

22
23
24
25

Piemontul Munților Metaliferi și Vințului
Teremia Mare - Tomnatic
Uivar – Diniaș
Depresiunea Bozovici

Arad 77,1 %
Timiș 22,1 %
Arad 82,7 %
Timiș
%
Timiș 17,3
100 %
Timiș 100 %
Caraș - Severin 59,3 %
Mehedinți 40,7 %
Hunedoara 88 %
Caraș - Severin 11 %
1 % 100 %
Caraș -Gorj
Severin
Timiș 100 %
Arad 100 %
Timiș 100 %
Timiș 100 %
Timiș 100 %
Hunedoara
Alba
Hunedoara
Alba
Timiș
100 %
Timiș 100 %
Caraș - Severin 100 %

Alte zone protejate sunt rezervațiile mixte (forestieră și geologică) aflate în
administrarea Romsilva SA:
Rezervația mixtă dealul Mocrea
Rezervația naturală mixtă Moneasa
Parcul Dendrologic Mocrea - Ineu
Parcul Dendrologic al orașului Ineu
Parcul Dendrologic Simeria
Sfinxul Bănățean
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3.2.2 Turismul
Valorile turistice ale regiunii vestice sunt date de cadrul natural deosebit de bogat și
variat. Turismul este o activitate economic important, cu o evoluție rapidă având implicații
socio – cultural și de mediu, cu o contribuție important la creșterea economic și ocuparea
forței de muncă.
Printre principalele obiective turistice ale Regiunii de Dezvoltare Vest enumerăm:
Județul Hunedoara
Cetatea Devei
Cetatea Orăștiei
Cetatea Ilia
Cetatea Dacică Costești
Castelul Corvinilor
Muzeul Aurului Brad
Biserica Densuș
Biserica Gurasada
Boserica de Zid Criscior
Transalpina
Peștera Bolii
Cheile Baniței
Biserica Rotonda Geoagiu
Bretea Romană
Biserica de Piatră Sânpetru
Monăstirea Colț
Muzeul Civilizației Daco – Romane
Sarmisegetuza Regia
Sarmisegetuza Ulpia Traiana
Castrul Roman de la Cigmău – Geoagiu
Drumul Roman Geoagiu
Muzeul Satului Hațegan Peșteana
Hațeg Geoparc – Ouăle de dinosaur – Valea Dinozaurilor
Geoparcul Dinozaurilor
Biserica Reformată Peșteana
Tăul fără fund
Biserica de Piatră Strei
Biserica de Piatră Sântămăria Orlea
Rezervația de Zimbrii Pădurea Slivuț
Mănăstirea Prislop
Castelul Kendeffy
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Județul Arad

Județul Timiș

Județul Caraș Severin

Muzeul de Arheologie Sarmisegetuza
Germisara – Dâmbul Romanilor, Băile Romane Geoagiu Băi
Castelul Cernovici
Castelul Konopi
Castelul Misici
Cetatea Șoimos
Mănăstirea Hodos
Palatul Administrativ Arad
Stațiunea Balneo – Climaterică Lipova
Mănăstirea Feredu
Mănăstirea Arad Gai
Castelul Mercy
Peștera Albastră
Mlaștina Satchinez
Castelul Huniade
Muzeul Banatului
Stațiunea Băile Calacea
Castelul Nako
Palatul Dicasterial
Muzeul Satul Bănățean
Domul Romano – Catolic
Catedrala Mitropolitană Timișoara
Lacul Surduc
Festivalul Inimilor Timișoara
Stațiunea Buziaș
Peștera Românești
Salina Suseși
Castelul Banloc
Cascada Beușnița
Cheile Beiușniței
Cheile Nerei
Mănăstirea Călugăra
Stațiunea Băile Herculane
Mănăstirea Băile Herculane
Ținutul Morilor de Apa
Mănăstirea Piatra Scrisă
Mănăstirea Nera
Schitul Muntele Mic
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Mănăstirea Călugăra
Clisura Dunării
Cheile Rudăriei
Stațiunea Văliug
StațiuneaMuntele Mic
Sasca Montană
Poiana Mărului
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CAPITOLUL IV
JUDEȚUL
H U N E D O A R AA
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4.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă
Județul Hunedoara se află localizat în partea central – vestică a României, în
Transilvania, având reședința de județ în municipiul Deva. Județul este intersectat de paralela
de 460 latitudine nordică și de meridianul de 230 longitudine estică.

Punctele extreme ale județului Hunedoara:
- zona de nord – vest a satului Rusești (comuna Bulzeștii de Sus) în partea de nord;
- hotarul vestic al satului Pojoga (comuna Zam) în partea de vest;
- izvoarele râului Lăpușnic în partea de sud;
- ramificațiile unor afluenți de dreapta ai pârâului Jieț în partea de est.
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Județul Hunedoara se întinde pe o suprafață de 7.063 km2, reprezentând 2,9 % din
suprafața totală a României și o populație de 418.565 locuitori, conform datelor de la
recensământul din 2011.
Județul se învecinează astfel:
● în partea de nord și nord – vest se învecinează cu județul Bihor;
● în partea de vest se învecinează cu județul Timiș;
● în partea de ud – vest cu județul Caraș - Severin;
● în partea de sud și sud – est cu județul Gorj, respectiv Vâlcea;
● în partea de est și sud – est cu județul Alba.
Căile de acces:
E 68 / DN 7: Ungaria – Arad – Deva – Sibiu – Pitești – București
E 673 / DN 68 A: Deva – Lugoj – Timișoara
E 79 / DN 76: Oradea – Brad – Deva
E 79 / DN 66: Simeria – Hațeg – Petroșani – Târgu Jiu – Filiași – Craiova
DN 74: Brad – Abrud
DN 68: Hațeg – Caransabeș
DN 7 A: Petroșani – Obârșia Lotrului – Voineasa – Brezoi (DN 7)
Județul Hunedoara este tranzitat de către Magistrala CFR 200 Brașov – Sibiu –
Simeria – Deva – Arad – Curtici, care parțial face parte din coridorul european IV (Dresda) –
Budapesta – Curtici – Sighișoara – București – Constanța. O altă linie importantă este
Magistrala CFR 202 Simeria – Petroșani – Filiași care asigură legătura între Transilvania și
Oltenia, precum și liniile Ilia – Lugoj și Brad – Arad, neelectrificate.
Administrativ, județul Hunedoara este format din:
- 7 municipii: Deva, Brad, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petroșani și Vulcan;
- 7 orașe: Aninoasa, Călan, Geoagiu, Hațeg, Petrila, Simeria, Uricani;
- 55 comune: Baia de Criș, Balșa, Bănița, Baru, Băcia, Băița, Bătrâna, Beriu, Blăjeni,
Boșorod, Brănișca, Bretea Română, Buceș, Bucureșci, Bulzeștii de Sus, Bunila, Burjuc,
Cerbăl, Certeju de Sus, Cârjiți, Crișcior, Densuș, Dobra, General Berthelot, Ghelari,
Gurasada, Hărău, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos,
Mărtinești, Orăștioara de Sus, Pestișu Mic, Pui, Rapoltu Mare, Răchitova, Ribița, Râu de
Mori, Romos, Sarmizegetusa, Sălașu de Sus, Sântămăria – Orlea, Șoimuș, Teliucu Inferior,
Tomești, Toplița, Totești, Turdaș, Vața de Jos, Vălișoara, Vețel, Vorța, Zam.
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Organizarea administrativă a teritoriului județului Hunedoara, la 31 decembrie:
Anii
Numărul satelor
Numărul orașelor
din care
Numărul
și municipiilor
municipii
comunelor
13
3
56
458
1990
13
5
56
458
1995
14
5
55
457
2000
14
5
55
457
2001
14
5
55
457
2002
14
7
55
457
2003
14
7
55
457
2004
14
7
55
457
2005
14
7
55
457
2006
14
7
55
457
2007
14
7
55
457
2008
14
7
55
457
2009
14
7
55
457
2010
14
7
55
457
2011
14
7
55
457
2012

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

4.2.2 Hidrografia
Apele de suprafață. Rețeaua hidrogarfică a județului Hunedoara aparține, în cea mai
mare parte, bazinului râului Mureș, și în cea mai mică măsură, bazinelor hidrografice ale
Jiului și Crișului Alb. Rezultat al structurii și varietății reliefului, densitatea rețelei
hidrografice este cuprinsă între 0,5 km / km 2 și 1,1 km / km2, valorile cele mai ridicate
aparținând bazinelor superioare ale Streiului și Jiului de vest. Rețeaua hidrogarfică a județului
Hunedoara aparține, din punct de vedere al tipului de alimentare, tipului moderat din zăpadă
scursă superficial și alimentarea subterană, cu valori oscilante specifice regiunii munților
înalți din sud, culoarului Orăștiei și depresiunii Hațegului, precum și zonele care reprezintă
cea mai mare parte a județului.
Mureșul, principala arteră hidrogarfică a județului, străbate pe o lungime de 105 km,
un culoar larg între Munții Șureanu și Poiana Ruscă la sud și Munții Apuseni la nord. Bazinul
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râului (6.591 km 2) este asimetric, afluenții de dreapta fiind scurți (sub 35 km), iar cei dinspre
sud sunt lungi (până la 92 km). Afluenții de stânga importanți sunt: Orăștie sau Apa Orașului
(L = 47 km), Strei (L = 89 km), ce cuprinde câțiva afluenți importanți (Râul Bărbat, Râul
Mare, Luncani, Rușor, Șerel, Galbena, Silvașu), Cerna (L = 67 km) și Dobra (L = 42 km).
Printre afluenții dinspre nord, mai importanți sunt Geoagiul (L = 34 km) și Călanul (L = 20
km).
Debitul mediu multianual al Mureșului, pentru perioada ultimilor 30 de ani, variază
între 120 m3 / s și 165 m3 / s, valorile marcând zona de intrare, respectiv de ieșire a râului de
pe teritoriul județului. Volumul maxim scurs pe anotimpuri se produce la sfârșitul primăverii
și începutul verii (aprilie - iunie), și cel minim toamna (septembrie - noiembrie). Fenomenele
de îngheț (pod de gheață, curgeri de sloiuri, gheață la mal) au o durată medie de 45 – 50 de
zile și se înregistrează în medie pentru 80 % - 90 % din ierni.
Jiul, rezultat al confluenței Jiului de vest cu Jiul de est, ocupă o suprafață a bazinului
hidrografic de 1.050 km 2. Volumul maxim scurs pe anotimpuri, pentru bazinul Jiului
hunedorean, este primăvara, debitul mediu multianual la ieșirea din județ fiind de 20 m3 / s.
Afluenții cei mai importanți sunt: Taia (L = 20 km), Jieț (L = 22 km) și Bănița (L = 16 km), în
timp ce debitul mediu multianual la ieșirea râului din județ fiind de circa 20 m3 / s.
Crișul Alb străbate teritoriul județului Hunedoara pe o lungime de 66 km, panta de
scurgere fiind diferită în funcție de unitatea morfologică pe care o parcurge (9 – 25 % zona
montană și 1 – 2 % zona depresionară joasă). Cei mai importanți afluenți sunt: Valea Satului
(L = 15 km) și Ribița (L = 18 km). Debitul mediu multianual al râului în sectorul marcat de
limita județului este de circa 10 m3 /s, fenomenele de îngheț având o durată medie de 40 de
zile și apar în circa 80 % din ierni.
Lacurile naturale ale județului Hunedoara, sunt în marea lor majoritate de origine
glaciară și se concentrează în Munții Retezat, Godeanu, Țarcu, Parâng, cea mai mare densitate
regăsindu-se în Munții Retezat (peste 80 de lacuri), demne de menționat fiind lacurile Bucura,
Zănoaga, Custuri etc. Recordul de altitudine îl deține Tăul Mare sau al Custurii (2.270 m
altitudine) din Munții Retezat, iar lacul Bucura ocupă întinderea cea mai mare dintre lacuri
alpine (peste 10,5 ha).

4.2.3 Clima
Din punct de vedere al unităților climatice, județul Hunedoara este caracterizat de un
climat de munte (8 luni reci și umede și 4 luni temperate în zonele înalte și cu 5 luni reci și
umede și 7 luni temperate la altitudini mijlocii) și de un climat continental moderat de deal, în
restul teritoriului (cu 4 luni reci și umede și 8 luni temperate), cu excepția văii Mureșului și
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depresiunea Hațegului. Aceste complexe condiții climatice sunt determinate de varietatea
reliefului (etajare, compartimentarea și fragmentarea lui, orintarea față de punctele cardinale).
Iernile sunt relativ umede, în timp ce verile sunt însorite, cu un regim pluvuiometric
echilibrat.
În ceea ce privește circulația generală a atmosferei, vremea relativ călduroasă și umedă
și ușor instabilă iarna, este generată de circulația dinspre vest, care are și ușoare influențe
maritime. Circulația dinspre nord – vest și nord evidențiază ierni reci, răcoroase și veri
instabile. În regiunile centrale și nordice ale județului, circulația maselor de aer se face
predominant din sector vestic, în timp ce aspectele de fohn sunt tipice versanților estici ai
Munților Metaliferi.
Temperaturile medii anuale (+ 100 C lunca Mureșului, - 20 C Munții Retezat și
Parâng), conduc la un contrast termic teritorial de 12 0 C, extremele fiind regăsite în zonele
montane propriu-zise (- 20 C și - 60 C) și în sectorul Mureșului, aval de Deva (circa 100 C).
Temperatura medie în depresiuni este influențată de mai mulți factori, între care amintim
poziția intramontană, gradul de deschidere, circulația maselor de aer.
Mediile lunii iunie sunt influențate de aceleași diferențe specifice fiecărei forme de
relief, în general aceste temperaturi cuprind valori între 60 C și - 200 C. În centrul județului se
înregistrează cele mai mari temperaturi medii, aceste valori scăzând treptat, în depresiunile
mari (Hațeg, Brad, Petroșani), atingându-se medii de 16 – 180 C. De remacat este faptul că
munții situați la nord de Mureș (Zarand, Găina, Metaliferi), precum și Munții Poiana Ruscă
ating medii de 140 C. Mediile lunii ianuarie au valori cuprinse între - 1 0 C și 10 0 C,
înregistrate în lungul Mureșului și al Crișului Alb, respectiv în Retezat și Parâng.
Amplitudinea termică medie este de circa 20 – 210 C în zona centrală depresionară și de - 7 0
C pentru regiunile montane înalte. Primele înghețuri se petrec în jurul datei de 20 septembrie,
iar cele mai târzii la sfârșitul lunii mai. În munții înalți (Godeanu, Țacu, Parâng, Șureanu),
zăpada cade în medie de 80 de zile pe an și se menține circa 160 de zile, în timp ce pe
culoarul Mureșului, se înregistrează circa 20 – 25 zile cu ninsoare.
Vântul predominant în județul Hunedoara suflă în timpul iernii pe direcția vest – nord
– vest, iar în timpul verii pe direacția est – sud –est și prezintă o serie de dieferențieri, datorate
particularităților reliefului. Procentual, frecvența vânturilor vestice este de circa 14 – 15 %, iar
a celor din nord – vest este de 12 – 14 %.

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

4.2.5 Vegetația
Județul Hunedoara este caracterizat printr-o mare varietate a vegetației a cărei repatiție
altitudinală este condiționată de relief și condiții topoclimatice specifice. Vegetația alpină cu
perioade de vegetație scurte, este mai extinsă în zonele înalte ale Munților Retezat, Godeanu,
Parâng, se dezvoltă pe soluri primare, în condițiile unui climat aspru. Elemnetul caracteristic
al acestui etaj altitudinal îl constituie prezența pajiștilor cu rogoz de munte (Carex curvula),
rugină (Juncus trifidus), părușcă (Festuca supina), ce alternează cu tufărișuri pitice de merișor
(Vaccinium vitis idaea), afin (Vaccinum mytillus), argințică (Dryas octopetala). Vegetația
subalpină, cu suprafețe extinse în Munții Retezat, Godeanu, Țarcu, Parâng și Șureanu,
conversă în parte trăsăturile vegetației alpine, o serie de plante ierboase, iarba stâncilor,
păiușul pestriț, țăpoșica, la care se adaugă prezența ienupărului, jneapănului, sălciilor pitice și
a smârdarului. În zona alpină și subalpină a Munților Retezat sunt localizate câteva specii
endemice, în cuprinsul acestui etaj altitudinal existând specii declarate monumente ale naturii:
floarea de colț, ghințura galbenă, papucul doamnei, orhideea, argințica și angelica.
Pădurile de conifer, fag, cele amestecate cu fag și gorun, reperezintă cele trei etaje ale
vegetației forestiere. Primul dintre acestea, localizat între altitudinile de 1.300 – 1.800 m în
Munții Retezat, Godeanu, Țarcu, Parâng, Șurianu, se dezvoltă pe soluri montane acide,
predominante fiind molidișurile (Picea excelsa), cu brad, pin, pin silvestru, zâmbru, zadă,
alături de câteva foioase. În partea inferioară a acestui etaj, pădurile amestecate de fag, cu
conifere, la care se adaugă și ulmul de munte sau platinul, coboară până în jurul altitudinii de
700 m. Pădurile de fag sunt specifice zonelor marginale ale pădurilor de munte, cât și zonelor
depresionare înalte. Speciile care completează fagul sunt reprezentate de câteva specii de
stejar, la care se adaugă jugastrul. Pajiștile și fânețele cuprind graminee furajere și diverse
specii de trifoi, la care se adaugă subarboretul reperezentat de liliac sălbatic, mojdrean, alun,
corn, dârmoz, lemn râios, păducel și curpen. Pădurile amestecate de fag și gorun sunt tipice
regiunilor depresionare ale județului.
75

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului GEOAGIU, județul HUNEDOARA
Zonele joase ale depresiunilor și pe culoarele principalelor râuri sunt populate cu
păduri de gorun, în asociere cu cornul, lemn câinesc, sângerul, socul și alte specii cu arealuri
de dezvoltare reduse precum și de păduri de cer și gârniță. Cea mai joasă teraptă de relief, este
reprezentată de pâlcuri formate din sălcii, răchite, arine, plopi etc.
Din zonele care păstrează specii rare de floră amintim: frăsinet, cu mojdrean pe
versantul stâng al Râuliui Mare și nuc sălbatic în pădurea dintre Râu de Mori și Gura Zlata.

4.2.6 Fauna
Repartiția, densitatea și bogăția faunei județului Hunedoara sunt în legătură directă cu
altitudinile reliefului, specificul florei și impactul factorului antropic asupra arealurilor de
dezvoltare ale acesteia. Principalele speci faunistice ale României se regăsesc și pe teritoriul
județului Hunedoara. În zona montană trăiesc capra neagră, vulturul pleșuv sur, vulturul
pleșuv brun, vidra, precum și o serie de endenisme. În zonele cu dealuri regăsim cerbul
lopătar, ursul, căpriorul, mistrețul, iepurele, dihorul, veverița, râsul, pisica sălbatică, bizamul,
iernucă și o serie de păsări (ciocănitoarea pestriță, pițigoiul, scorțarul, gaița, cinteza, cioara de
semănătură, stăncuța, coțofana, grangurul, privighetoarea, sitarul, potârnichea, corbul etc.),
alături de care apar specii de curând statornice (rața sălbatică, pescărușul, fazanul).
Fauna ichtiologică este reprezentată de salmonide (unele aclimatizate, ex: păstrăvul
curcubeu), lipani, scobari, cleni, crapi, mrene, știuci, somni.
Dintre depozitele ce conțin faună fosilă, merită a fi menționate cele de la Buituri (oraș
Hunedoara), de vârstă badeniană (15 – 20 milioane ani), cele situate în amonte de satul
Nandru sau cele din perimetrul administrativ al satelor Muncelu Mic și Chergheș. Importanța
acestor depozite este cu atât mai mare cu cât în niveluri arheologice au fost depistate cochilii
ale unor moluște, cochilii utilizate ca și obiecte de podoabă.

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

4.3 Populația
Județul Hunedoara are o populație de 418.565 locuitori din care 203.981 populație
masculină și 214.584 populație feminină, date conform Recensământului Populație din 2011.
Populația județului Hunedoara pe grupe de vârstă
Județul Hunedoara
Ambele sexe
Masculin
Recensământ populație 2011
Sub 5 ani
18327
9407
5-9 ani
19617
10125
10-14 ani
21677
11033
15-19 ani
22526
11552
20-24 ani
23350
12475
25-29 ani
23220
12285
30-34 ani
28098
14152
35-39 ani
32338
16217
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Feminin
8920
9492
10644
10974
10875
10935
13946
16121

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

40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste

41618
25707
30268

21090
13255
15121

20528
12452
15147

32527
28535
20980
15156
8923
4557

15380
12956
8856
6173
3251
1496

17147
15579
12124
8983
5672
3061

Mișcarea naturală a populației, pe medii, în anul 2012
Județul Hunedoara
Date absolute (număr)

Total

Urban

Rural

Născuți-vii
Decese
Sporul natural
Căsătorii
Divorturi
Născuți-morți
Decese la o vârstă sub 1 an

3079
5562
-2483
2213
999
16
25

2361
3829
-1468
1799
846
13
21

718
1733
-1015
414
153
3
4

Rate (la 1000 locuitori)
Născuți-vii
Decese
Sporul natural
Căsătorii
Divorțuri

7.6
12.3
-4.7
4.9
2.2

7.8
11,1
-3.3
5.2
2.4

6,8
16,1
-9.3
3,9
1.4

Născuți-morți la 1000 născuți (vii+morți)
4,6
4,8
4,1
Decese la o vârstă sub 1 an la 1000 născuți-vii
7,3
7,8
5,5
Nota: Născuții și decedații cuprind fenomenele înregistrate în țară.
http://www.hunedoara.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=475

78

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

Anii
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Durata medie a vieții pe sexe
Ambele sexe
Masculin
Feminin
70.28
66.59
74.21
69.97
66.54
73.60
70.29
66.80
73.95
70.81
67.30
74.46
71.10
67.96
74.30
71.41
68.21
74.67
72.19
68.68
75.81
72.75
69.15
76.48
72.90
69.40
76.48
73.33
69.88
76.83
73.68
70.09
77.30
http://www.hunedoara.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=472

Mișcarea internă determinată de schimbarea domiciliului,
pe medii, în anul 2012 - număr
Județul Hunedoara
Plecati
Sositi
Total
7838
6282
Mediul urban
6165
4077
Mediul rural
1673
2205
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-1556
-2088
532
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5.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă
Orașul Geoagiu este situat în partea nord - estică a județului Hunedoara, în partea
sudică a prelungirii Munților Metaliferi, la 42 km față de reședința județului, municipiul Deva.

Orașul Geoagiu are ca vecini:
- Comuna Balșa în partea nord - vestică;
- Comuna Certeju de Sus în partea vestică;
- Comuna Rapoltu Mare în partea sud - vestică;
- Municipiul Orăștie și Comuna Romos în partea sudică;
- Județul Alba în partea sud – estică, estică și nordică.
83

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

Oraşul Geoagiu este situat la paralela de 45°55` latitudine nordică şi 23°12`
longitudine estică și la 217 m altitudine faţă de nivelul mării.
Orașul Geoagiu are în comonență următoarele localități: Geoagiu – reședință
administrativă, Geoagiu Băi – stațiune balneoclimatică, Aurel Vlaicu, Gelmar, Homorod,
Renghet, Văleni, Bozeș, Băcâia, Cigmău, Mermezeu.
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Geoagiu – centru administrativ, Suprafață: 213,64 ha, 2.569 locuitori
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Geoagiu Băi – Stațiune Balneoclimatică
6 km de centru administrativ
Suprafață: 57,68 ha, 366 locuitori
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Gelmar
3 km de centru administrative
Suprafață: 45,85 ha, 437 locuitori
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Cigmău
7 km față de centru administrativ,
Suprafață: 33,31 ha, 99 locuitori
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Aurel Vlaicu
10 km față de centru administrativ, Suprafață 68,60 ha, 756 locuitori
Este cea mai important localitate componentă a Orașului Geoagiu, aici născându-se în
anul 1882 și copilărind Aurel Vlaicu, unul din pionerii aviației mondiale.
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Homorod
2 km față de centru administrative
Suprafață: 57,86 ha, 335 locuitori
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Mermezeu
19 km față de centru administrative
Suprafață: 9,93 ha, 26 locuitori
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Văleni
6 km față de centru administrative
Suprafață:10,23 ha, 20 locuitori
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Renghet
9 km față de centru administrativ
Suprafață: 69,46 ha, 218 locuitori
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Bozeș
7 km față de centru administrative
Suprafață: 37,36 ha, 200 locuitori
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Băcâia
13 km față de centru administrativ, Suprafață: 12,40 ha, 23 locuitori
Principalele căi de acces către Orașul Geoagiu:
A 1 (5 km)
DJ 107 A (Rapoltu Mare – Geoagiu – Județul Alba)
DJ 705 (A1 - Gelmar)
DJ 710 (Gelmar – Aurel Vlaicu – A 1)
CFR (5 km – Gelmar)
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Distanța față de municipiile și orașele din județul Hunedoara:
Deva
42 km
Brad
74 km
Hunedoara
38 km
Orăștie
13 km
Lupeni
123 km
Vulcan
119 km
Petroșani
107 km
Distanța față de orașe importante din țară:
București
371 km
Pitești
258 km
Brașov
239 km
Sibiu
91 km
Târgu Mureș
164 km
Satu Mare
332 km
Timișoara
196 km
Arad
194 km
Suceava
450 km
Iași
460 km
Galați
504 km
Constanța
594 km
Tulcea
651 km
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5.2 Cadrul natural
5.2.1 Relieful
O privire generală asupra reliefului ne arată că cea mai mare parte din suprafaţa
teritoriului o formează ultimele ramificaţii din estul Munţilor Metaliferi, aparţinători Munţilor
Apuseni din grupa Carpaţilor Occindentali. Această parte se află la nord de Râul Mureş
împreună cu o suprafaţă de terasă şi lunca îngustă a Râului Geoagiu.
În partea sudică, se află Lunca Mureşului, parte a Culoarului Orăştie. Ultimele
ramificaţii ale Munţilor Metaliferi se prezintă ca nişte coline cu orientare de la nord la sud.
Dintre înălţimile absolute care domină regiunea în vestul Văii Geoagiu, amintim:
- Măgura Boiului (714m);
- Cornetul Cigmăului (602m);
- culmile Piscu şi Pleşul (max. 500 m);
- culmea Ceretu (550 m).
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Relieful lor este variat şi este reprezentat prin culmi domoale, sculptate în roci
cristaline şi formaţiuni cretacice. Tot aici, în partea de vest a Văii Geoagiu, formele fiind mai
puţin reliefate accidentarea terenului este marcată şi aici de apariţia formaţiunilor de calcar
(exemplu „Piatra lui Gothar”), care ies la suprafaţă, dar care ocupă o întindere mai mare, în
special înspre partea nordică a teritoriului.
Prefacerile scoarţei terestre suferite de-a lungul timpului sunt trădate şi de aspectul
exterior frământat de numeroase abateri de la orientarea generală a prelungirilor muntoase
spre Valea Mureşului, de pantele versanţilor pe alocuri mai abrupte sau mai domoale.
În apropierea Staţiunii Geoagiu Băi, în versanţii calcaroşi ai Dealului Măgura, au fost
sculptate forme carstice interesante, cum este Grota Haiducilor, la circa 200 m amonte de
lacul cu apă rece.
Înspre est de Valea Geoagiului, relieful este alcătuit din masive deluroase care ies în
evidenţă brusc din apropierea cursului râului şi care îşi coboară versanţii în imediata apropiere
a Mureşului. În această parte, la est de Râul Geoagiu, acţiunea de eroziune a apelor a căpătat
pe alocuri proporţii sporite în urma despăduririlor intense ducând la apariţia şi amplificarea
proceselor de eroziune torenţială, care desfigurează culmile şi versanţii, cum ar fi ravene şi
ogaşe foarte adânci şi care au necesitat şi necesită încă lucrări de stabilizare. Acest aspect se
observă mai ales pe versantul stâng al Văii Geoagiului, între Bozeş şi Geoagiu.
Între Geoagiu şi Homorod pe versantul drept al Mureşului despăduririle timpurii şi
precipitaţiile abudente (până în 1980) au determinat masivă alunecare de teren de 5 km
lungime şi circa 800 m lăţime, producând atunci dese întreruperi de circulaţie, scoaterea din
cultură a unei suprafeţe de 50 ha viţă de vie, din totalul de 70 ha .Suprafaţa de terasă, amintită
mai înainte, a fost formată de Râul Geoagiu pe partea dreaptă a sa, destul de bine scoasă în
relief pe alocuri ea trecând treptat în Lunca Mureşului, iar uneori coborând până la malul
acestuia. Diferenţa de nivel între terasă şi luncă este de 3 - 5 m, aceasta fiind concretizată
printr-o frunte terasală, iar trecerea dintre terasă şi zona colinară de dealuri se face clar printro diferenţă de nivel, care creşte treptat de la bază spre culme.
Terasa este străbătută de o serie de vechi văi de eroziune, colmatate şi care activează
rar în timpul marilor viituri. Aceasta a făcut ca prin procesul de eroziune din zona de versant,
materialul să fie depus în zona terasală, atenuând astfel, trecerea între terasă şi versanţi, iar
materialul purtat de văile vechi care străbat terasa, face ca trecerea între terasă şi luncă să fie
în unele locuri treptată.Terasa este în general plană, cu mici porţiuni depresionale, care însă
nu-i ştirbeşte caracterul uniform plan.
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Lunca Râului Geoagiu este relativ îngustă şi neuniformă ca lăţime, care creşte de fapt
din amonte spre aval. În ceea ce priveşte variaţia nivelmentului prin o secţiune verticală, se
observă că în imediata apropiere a terasei, ca urmare a materialului depus, lunca prezintă un
nivelment mai ridicat, care scade apoi treptat până la nivelul iniţial al cursului râului. Albia
râului este relativ largă şi este solicitată în întregime, doar când pâraiele ce-l alimenteză au un
debit bogat în apă, în special când se topeşte brusc zăpada.
Inundaţiile sunt rare, trecătoare şi nu afectează lunca destul de slab reprezentată pe
ambele maluri şi, mai ales, pe cel stâng. De pe partea stângă, Râul Geoagiu este alimentat de
ogaşe şi ravene puternic reliefate şi care acţionează la căderea marilor cantităţi de precipitaţii.
Partea stângă este aproape lipsită de luncă, în spaţiul unor meandre formându-se o luncă
coluvială şi aluvială de materiale aduse de pe versanţi şi aluviunile temporare ale râului.
Partea dreaptă are o luncă veche, mai bine formată, cu urme clare a vechiului curs de râu şi
care după retragere a permis după o perioadă lungă de timp un proces de aluvionare.
Lunca reprezintă slabe ondulaţii, fără a fi luncă denivelat, în general fiind plană. Lunca
Mureşului ocupă o zonă nu prea mare pe stânga, căci în partea dreaptă, pe alocuri, Mureşul curge
chiar la baza versanţilor şi numai acolo unde Valea Geoagiului se varsă în Mureş, pe o porţiune
apreciabilă Mureşul are o luncă destul de tânără.
În ansamblu, Lunca Mureşului este în această zonă largă şi cu o mare uniformitate. Ea se
prezintă plan, slab ondulată şi cu rare zone depresionare concentrate în special în partea sudică,
spre hotarul cu comuna Romos. Înfăţişarea slab ondulată a acestei lunci se datorează unor
caractere relicte ale vechii lunci, mult mai joase şi care a suferit o evoluţie prea înaintată, datorită
depunerilor sale, care datează dintr-o perioadă nu prea lungă de timp. Caracterul de luncă tânără în
această zonă este mai bine scos în evidenţă în apropierea de locul unde Râul Geoagiu se varsă în
Mureş şi unde materialul aluvial se observă pe o porţiune destul de întinsă înspre hotarul cu
comuna Rapoltu Mare. În Lunca Mureşului se observă destul de bine vechile meandre, azi
părăsite, dar care mai păstrează caracterele vechiului fund al râului care a curs cândva.
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Arii naturale
► Cheile Cibului
Rezervația Naturală Cheile Cibului, înființată în 1995, este o arie naturală protejată
complexă. Cheie Cibului sunt situate în partea estică a Munților Metaliferi, în Bazinul
Geoagiului, afluent al Mureșului, făcând parte dintr-un sistem amplu de chei formate prin
fierăstruirea a două culmi calcaroase, Pleașa Ardealului și Pleașa Mare, cu o lungime de
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aproape 4 – 5 km, fierăstruire făcută de afluenți ai Râului Geoagiu: Cibul, Ardeul și Mada
(Balșa). S-au format, astfel, cinci sectoare de chei: Cibului, Băcâiei, Glodului, Ardeului și
Madei.
Cheile Cibului sunt modelate în calacare jurasice, în jurul acestora fiind prezente
conglomerate, gresii și marne alcătuind flișul cretacic. Cheile au o lungime de 1,4 km și sunt
situate în estul Pleșei Ardeului.
Zona abruptului nu este vizitată des de localnici sau turiști, potecile de acces la pereți
fiind înguste, dificil de urmat sau chiar inexistente.
În zonă, se întâlnește frecvent vipera cu corn, fiind probabil una dintre cele mai
numeroase populații de acest gen, după cea din Munții Cernei.

Hartă Cheile Cibului
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► Cheile Măzii
Cheile Măzii au fost declarate rezervație naturală în anul 1979, rezervație de tip mixt,
zona protejată întinzându-se pe o suprafață de 10 ha. La ieșirea din chei, la începutul veacului
exista un zăgaz (stăvilar) care abătea o parte din apă spre o moară aflată în apropiere.
Cheile Măzii sunt dintre cele mai spectaculoase și mai cunoscute chei din România, au
o lungime de 2,4 km și sunt rezultatul străpungerii versantului vestic al Pleșei Mari (712 m)
de către Valea Balșei. Versantul stâng al cheilor este dominat de vârful Dosu (684 m), culmea
acestuia oferind una dintre cele mai frumoase priveliști asupra Munților Metaliferi.

Se întâlnesc aici și câteva mici peșteri.
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5.2.2 Hidrografia
Teritoriul administrativ este traversat de Râul Mureș în care se varsă, venind dinpre
nord, Valea Geoagiu și Pârâul Homorod. Râul Mureș colectează numeroase cursuri de apă,
care se scurg de pe pantele Munţilor Metaliferi şi Munţilor Șureanu. În dreptul localităţii
Geoagiu, Mureşul primeşte pe partea dreaptă pârâul Geoagiu, al cărui bazin de recepţie
depășește 350 km² , preconizându-se a fi regularizat pe o lungime de circa 3 km, până la
varsarea în Mureş.
Izvoarele şi pâraiele care taie colinele din jurul Geoagiului sunt numeroase, cu debit
general permanent şi văi înguste, care au pereţii abrupţi şi numeroase praguri. Dintre pâraiele
mai importante care alimentează pârâul Geoagiu, fac parte: Valea Băilor, care traversează
Staţiunea Geoagiu Băi şi Valea Chilia, care trece prin satul Renghet, Valea Băcâiei care după
confluența cu Valea Ardeului, formează Valea Bozeşului. Aceasta la rândul ei, după confluenţa
cu Valea Măzii, formează Valea Geoagiului.
Alt afluent al Mureşului este Valea Homorodului. Pe partea stângă, Mureşul primeşte
Valea Vaideiului şi pârâul Romosului. În perioadele cu precipitatii abundente Râul Mureş
provoaca inundații mari îndeosebi pe terenurile agricole din zonă impunându-se executarea
unor mari lucrări de corectarea albiei şi decolmatarea acesteia. Intavilanul localităţilor Aurel
Vlaicu şi Gelmar este protejat prin lucrări de îndiguire realizate după inundaţiile din anul 1970.
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5.2.3 Solurile
Tipul de sol zonal este brun roşcat de pădure, format pe luturi marnoase şi gresii cu
ciment calcaros. El se întâlneşte pe versanţi, are textura luto - argiloasă, reacţie neutră - slab acidă, humifer pe alocuri, slab podzolit. În funcţie de microrelief alternează zone cu diferite
grade de eroziune, cu zone colmatate, cu exces temporar de umiditate, în care se manifestă
procesul de gleizare.
Pe terasele de confluenţă predomină solurile negre, argiloase, humifere, slabe acide,
pseudogleizate, iar pe Lunca Mureşului se găsesc soluri aluviale nisipo - coezive, nisipo lutoase, neutre, slab acide şi slab humifere.
O bună parte din suprafeţele unor dealuri din partea de est a Geoagiului, se
caracterizează prin eroziuni de diferite grade. Substratul bogat în calciu, nu a favorizat un
început al procesului de podzolire, decât pe suprafeţe mici. În schimb, eroziunea este frecventă
aici masiv, solurile au un profil îngust, roca - mamă fiind aproape la suprafaţă.
Aceste soluri nu au putut evolua normal. Eroziunea a sustras continuu stratul care se
humifică şi se îmbogăţea în elemente fertilizante, astfel că ele apar astăzi cu un orizont slab,
îmbogăţit în humus regenerat într-o perioadă nu prea îndepărtată în timp, din roca mamă.

5.2.4 Clima
Climatul zonei se încadrează în limitele sectorului cu climă temperat continentală, cu
influenţe oceanice şi în cel cu climă de munţi mijloci, mici şi dealuri.
Climatul Geoagiului aparţine celui de coline şi dealuri cu variaţii de microclimat local.
În spaţiul său se întâlnesc nuanţe destul de atenuate ale Munceilor Săcărâmbului ca şi cele de
pe Lunca Mureşului. Variaţiile atmosferice relativ scăzute, presiunea atmosferică uniformă,
asociaţiile temperaturii şi umezelii aerului destul de reduse, predominarea timpului senin ca şi
scăderea precipitaţiilor sub media pe ţară, iată doar câteva din elementele climatologice
simţite aici. Poziţia geografică de bazinet depresionar, explică în acelaşi timp existenţa unor
ierni relativ blânde (-2°C).
Temperatura are medie este de +10,1°C, iar pe perioada 1982 - 1991 este de +9,2°C.
Pe o hartă a izotermelor, se observă o pătrundere a izomeriei de 9°C şi 10°C în căldarea
Geoagiului, protejată de vânturi şi expusă efectelor de încălzire produse de foehn ale cărui
manifestări sunt simţite pe întreg versantul sudic al Munţilor Metaliferi.
Din analiza temperaturilor pe anii 1982 - 1991 rezultă că temperatura medie a lunii
ianuarie variază între 1,8°C în 1988 şi -7,8°C în 1985, iar a lunii iulie prezintă mici oscilaţii în
jurul valorii de 20°C. Dacă facem aceeaşi analiză pe anii 1992 - 2000, rezultă că temperatură
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medie a lunii ianuarie variază între 1,0°C în 1988 şi - 27°C în 1995, iar a lunii iulie prezintă
unele oscilaţii în jurul valorii de 20°C. Temperatura a fost de 39,6°C (13 iulie 1963), iar
minima absolută de -33,8°C (24 ianuarie 1963).
În ceea ce priveşte regimul îngheţului, numărul de zile dintr-un an calendaristic cu
temperaturi sub 0°C variază în jurul cifrei de 10°C, repartizate pe perioada lunilor noiembrie martie. Un număr mic de zile cu îngheţ se înregistrează de obicei la sfârşitul lunii octombrie,
când de fapt cade şi prima brumă de toamnă.
Nebulozitatea prezintă valori medii anuale normale cu trei maxime principale în lunile
noiembrie - decembrie, ianuarie - februarie şi alt maxim în mai şi un minim important în
august. Zilele senine predomină vara. În strânsă legătură cu graficul de nebulozitate, se află
insolaţia. Durata strălucirii soarelui este cu cele mai ridicate valori în perioada iunie septembrie.
Precipitaţiile însumează în zona Geoagiu, valori medii anuale de 500 - 600 m³,
socotite relativ reduse în condiţiile de regiune împădurită. În general, se observă menţinerea
unei trăsături caracteristice, şi anume a predominării ploilor de primăvară, maximum de
precipitaţii fiind înregistrat în lunile mai, iunie, iulie, septembrie, scăderea fiind în ianuarie și
februarie. Precipitaţiile cele mai frecvente sunt în lunile de primăvară şi vară. Ele sunt însă de
scurtă durată, uneori sub formă de averse cu cantităţi însemnate de apă, spre deosebire de cele
din timpul iernii cu aspect persistent sub formă de zăpadă. Umiditatea relativă a aerului este în
medie de 70 - 80°C.
Pe fondul circulaţiei generale a maselor de aer predomină vânturile de vest, nord - vest
şi sud - vest, iar viteza medie anuală fiind redusă (1,4 m / sec.).
Datorită aşezării, oraşul se află la adăpost de curenţii reci din nord ceea ce se reflectă
în existența iernilor blânde. Principalele caracteristici ale climei oraşului Geoagiu:
- Temperatură medie anuală: + 9,7 °C;
- Temperatură minimă absolută a aerului: - 33,8 °C;
- Temperatură maximă absolută a aerului: + 39,6 °C.

5.2.5 Vegetația și fauna
Dintre toate elementele componente ale vegetaţiei, pădurilor le revine un rol foarte
important îndeplinind funcţii economice, de protecţie, de ameliorare a climei estetico sanitară şi ştiinţifică. Pădurile reprezintă şi unul dintre aspectele determinate ale peisajului,
aducându-şi contribuţia la formarea şi dezvoltarea simţului estetic al omului.
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Pădurile se află mai mult în partea de nord – vest, nord și nord - est. Esenţele lemnoase
pe culmile şi platourile mai înalte sunt şi conifere sau amestecate cu păduri de fag în timp ce
mai jos predomină stejarul şi gorunul. Dintre conifere cel mai răspândit este molidul (Picea
excelsa). Esenţele lemnoase dominante pe acest teritoriu sunt: Quercus robur, Quercus
sesiliflora, Quercus cerris.
Elementele de amestec din compoziţia pădurilor sunt specii de: Caprinus betulus,
Frasinus excelsior, Acer caopestre, Pinus cominis, Malus silvestris, Acer tataricum, Cerasus
avium.
Subarboretele este reprezentat prin Lyustrum vulgare, Crataegus monogyna, Crataegus
oxcicanta, Ccornus mas, Coryllus avelana, Prunus spinosa şi altele.
Influenţele unui topoclimat adăpostit, se resimte şi prin prezenţa unor exemplare de
plante pretenţioase la căldură, cum ar fi magnolia, gingo biloba, catalpa care se găsesc în
parcul Staţiunii Geoagiu - Băi. Pe lângă pădurile naturale, se mai găsesc şi păduri în plantaţie
de molid, brad, pin şi altele.
Vegetaţia ierboasă se întâlneşte pe terenurile ferite, mai puţin umede, la marginea
sudică sau sud - vestică a pădurilor şi este formată din păşuni, fâneţe şi vegetaţie ierboasă
cultivată.
Compoziţia floristică a pajiştilor de pe pantele moderate care odinioară au fost
acoperite cu păduri de stejar se caracterizează printr-o vegetaţie mezoxerofilă, reprezentată
prin asociaţie de Festuca sulcata de deal. Aceste pajişti urcă la altitudinea de 350 – 400 m. În
lunci şi, în mod special, de-a lungul râurilor şi pâraielor, izolat şi în zăvoaie, se găsesc multe
specii de salcie, carpen, arin, plop alb şi plop negru.

5.2.6 Resursele subsolului
Apa termală, cunoscută încă din antichitate, constituie o resursă extrem de importantă.
În jurul izvorelor de ape termale s-a dezvoltat un Complex Termal care a constituit inima unei
localități cunoscută sub numele de Germisara, astăzi Staţiunea balneoclimatică de interes
naţional Geoagiu - Băi.
Exploatarea resurselor de apă termală a continuat până în epoca modernă. Astfel, în
1927 Prof. Gheorghe Atanasiu aminteşte de trei izvoare: Minerva, Constanţa, Elisabeta astăzi
dispărute, iar după cel de-al II – lea război mondial au fost cunoscute 8 izvoare.
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Izvorul 1 Tămăduirea, situat pe malul drept al pârâului Clocota, este un puţ cu
adâncimea de 3 m având un debit de 2,5 l / sec., iar apa o temperatură de 300C. Acest izvor nu
poate fi folosit gravitaţional pentru alimentarea bazinelor.
Izvorul 2 Ciuperca este situat pe malul stâng al pârâului Clocota. Este captat sub
nivelul terenului, apa curge pe sub radier în pârâul Clocota.
Izvorul 3 Principal este situat în apropierea mamelonului de travertin și captat de la o
adâncime de 65 m printr-o coloană de 6 ţoli. În prezent este colmatat, dar forajul din imediata
apropiere constituie cea mai bună sursă a staţiunii.
Izvorul 4 Rozalia în prezent dispărut.
Izvorul 5 Diana cu un debit de aproximativ 2 l / sec. alimentează cele două bazine de
la Hotel Diana, preaplinul deversează în pârâul Clocota.
Izvorul 6 Roman se află în colţul sud - vest al bazinului mic din ştrand. Preaplinul se
deversează în bazinul mic, iar debitul principal alimentează bazinul olimpic
Izvorul 7 este situat la mijlocul bazinului 3 olimpic din ştrand şi a fost captat în anul
1977 sub radierul bazinului în urma refacerii acestuia. Captarea apei termale este realizată
printr-un dren cu diametrul de 200 mm fiind dirijata într-un cămin situat în colţul de nord vest la bazinului de unde prin pompare ajunge în bazin, iar prin preaplin în canalizare. Debitul
sursei este estimat la 20 l / sec., debit care se constituie în rezerva de apă a staţiunii.
Izvorul 8 este situat în amonte de lacul Nătău și are un debit de 2 l / sec. şi se
deversează în lacul Nătău.
Pe lângă aceste izvoare, în apropierea acestora s-au făcut mai multe foraje din care cel
mai important este F 1 situat lângă izvorul 3 care este cea mai importantă sursă de apă
geotermală.
Alte foraje care prezintă interes sunt:
Forajul F 3 amplasat în apropierea casei pompelor, prezintă aceeaşi pulsaţie naturală
cu forajul F 1 și este a doua sursă principală de apă geotermală a staţiunii care alimentează
piscina Hotelului Diana, precum şi bazinul olimpic din ştrand.
Forajul F 5 care alimentează duşurile din ştrand are pulsaţii de debit între 1,8 şi 2,5 l /
sec.
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Forajul F 6 este amplasat în parcul staţiunii și are un debit de 0,6 la 0,4 l / sec. este
folosit numai pentru cura internă.
Ultimile date cunoscute privind sursele și debitele, care sunt pulsatorii, sunt din 1985
și sunt sintetizate în talebul următor:
Nr.
Crt.

Sursa

Debit minim
l / sec
m3 /zi

Debit mediu
l / sec
m3 /zi

Debit maxim
l / sec
m3 / zi

1
2

F1
F3

13,0
9,0

1123,2
777,6

22,0
11,0

1900,8
950,4

17,50
10,0

1512,0
864,0

3
4

F5a
F6

2,1
0,5

181,4
43,2

2,50
0,60

216,0
51,8

2,30
0,55

198,7
47,5

5

F9

0,6

51,8

0,70

60,50

0,65

56,2

6

2,1

181,4

2,50

216,0

2,30

198,70

7
8

Izvorul
Tămăduirea
Izvorul 6 Roman
Izvorul 5 Diana

1,8
2,1

155,5
181,4

2,20
2,50

190,0
216,0

2,0
2,30

172,81
198,70

9

Izvorul 7 Ştrand

15,0

1296

20,0

1728,0

2,0

172,8

46,2

3991,7

64,0

5529,6

55,1

4760,6

TOTAL

Studiul compoziţiei chimice a apelor termale, a debitelor şi a temperaturilor s-a făcut
începând cu anul 1954.
Nămolul terapeutic se găseşte în depozitul de turbă din localitatea Geoagiu Băi,
grosimea stratului fiind apreciată la 13 m. Nămolul terapeutic este indicat în tratamentul
stărilor preartrozice, reumatism articular, periartrite, stări alergice după reumatism
poliarticular acut sau prin infecţii de focar în fazele de stabilizare clinico - biologică, sechele
musculo - articulare, afecţiuni dermatologice. Această resursă naturală este insuficent pusă în
valoare în special din lipsa specialiştilor în astfel de tratamente, cât şi datorită faptului că nu
este cunoscut faptul că în Staţiunea Geoagiu Băi se execută astfel de tratamente.
În anii următori, pe lângă bazele de tratament existente în prezent și care sunt în
continuă modernizare şi dezvoltare, se preconizează apariția altora prin diversificarea
serviciilor turistice din staţiune.
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Apa minerală, provine din izvovoarele situate în amont de satul Băcâia, izvoare
captate de localnici pentru nevoi personale, dar şi utilizate industrial din cele mai vechi
timpuri. Este cunoscut faptul că în secolul al XIX - lea Curtea Imperială de la Viena se
aproviziona cu apă minerală din aceste izvoare.
De altfel, în satul Băcâia a funcţionat înainte de 1989 o fabrică de îmbuteliat apă
minerală, fabrică închisă după 1996, astfel că exploatarea industrială a aceastei importante
resurse a încetat, apa deversându-se liber în pârâul din apropiere.
După anul 2006 prin implicarea S.C. BERE MUREŞ S.A. a fost construită pe
amplasamentul vechii fabrici o nouă şi modernă fabrică de apă minerală care în prezent
îmbuteliază apă minerală după o tehnologie avansată în recipiente de tip PET.
Tufurile calcaroase (travertinele) de culoare gălbui - roşcată se găsesc la est de
staţiunea Geoagiu Băi şi se constituie într-o importantă resursă naturală. Cariera exploatată de
S.C. MARMOSIM S.A., extrage blocuri de de travertin care sunt transportate la Simeria
pentru prelucrare în plăci ornamentale de diferite grosimi şi dimensiuni.
Nisipurile cuarţoase, se găsesc în depozite pe malul râului Mureş. Pe teritoriul
administrativ al oraşului Geoagiu, în lunca Mureşului se găsesc amplasate 3 balastiere care
extrag din albia râului produse de balastieră. Pentru anul 2014 se estimează că vor fi excavaţi
70.000 m3 de nisip în sortimentele 0 - 3, 3 - 7 şi 7 - 15 mm, pe an. Exploatarea zăcământului
se va face după un proiect care va fi respectat riguros în privinţa profilelor de exploatare,
astfel că după extragerea materialelor de balastieră în cavităţile formate se vor amenaja
pescării.
Argilele se găsesc pe malul drept al râului Mureş în dreptul localităţii Cigmău. Aceste
argile au fost exploatate de locuitorii din zonă pentru fabricarea cărămizilor cu precădere după
anul 2004, când cu materialul extras de aici a fost construit un nou cartier de locuinţe în oraşul
Geoagiu (prelungirea străzii Muzicanţilor). Având în vedere faptul că fabricarea cărămizilor
are deja o tradiţie pe aceste meleaguri, precum şi faptul că există acest depozit de argilă, pe
viitor se preconizează înfinţarea unei fabrici de cărămidă în zonă.
Piatra naturală - Deşi pe Valea Homorodului există o adevărată tradiţie de a construi
folosind piatra naturală, aceasta nu este exploatată din cariere, ci numai de la suprafaţă.
Rămâne ca pentru viitor prin studiile geologice care se vor face să se studieze posibilitatea
exploatării acestei resurse naturale care se găseşte pe Valea Prii şi Valea Hălăstăului.
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5.3 Istoric
Localitatea Geoagiu este atestată documentar din anul 1291, când a fost menţionată
sub numele de „villa Gyog” într-un document care enumera hotarele comunei Binţinţ (azi
Aurel Vlaicu).
Primele date privitoare la existența localității provin de pe vremea dacilor (mileniul I
î.Hr.) și se datorează numeroaselor descoperiri arheologice făcute în zonă. Din punct de
vedere arheologic, Geoagiu este cunoscut prin vechea așezare dacică Germisara (Germi =
fierbinte, sara = izvor) care se întindea în hotarul acestei localităţi şi care a devenit sub romani
„Thermae Germisara” sau „Germisara Cum Thermis”. Mărturii asupra activităţii romane în
această zonă sunt: drumul romanilor, urmele „termelor”, precum şi statuile descoperite aici şi
dedicate lui Aesculap şi Hygeea.

Dâmbul romanilor
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Materialele arheologice şi epigrafice au dus la identificarea, în zona oraşului Geoagiu,
a localităţii antice Germisara. Toponimicul este autentic traco - getic, cu multe analogii în sud
- vestul Europei şi în Asia Mică, fiind format din „germ”, care înseamnă cald, fierbinte şi din
„sara”, adică apă şi ar avea corespondentul latinesc Aquae Calide, iar în româneşte izvoarele
calde. Conţinutul toponimicului dacic indică folosirea băilor mai înainte de venirea romanilor,
fapt confirmat şi de monedele (Thasos Apollonia, Dyrrachiun, denari republicani) descoperite
la Geoagiu.
Începând din 1397, Geoagiu a devenit reședința unui mare domeniu feudal. Ultimul lui
proprietar a fost Ioan Corvin, fiul lui Matei Corvin, care l-a deținut până în 1506, când
domeniul a intrat în posesia regalității ungare.
Un an mai târziu, la 5 decembrie 1507, a fost donat lui Radu cel Mare, domnitorul
Țării Românești, soției sale Anca și fiului lor Vlad. În această perioadă, Geoagiu a crescut în
importanță, anul 1510 aducându-i calificarea la rangul de Oppidum (târg), în care exista o
curie (curte boierească).
Din 1517 a revenit, pentru doar 14 ani, sub stăpânirea românească a lui Neagoe
Basarab, domnitorul Țării Românești, care l-a administrat prin trimișii săi, boierii români
Horvat și Cioara. În această perioadă (anul 1528) a fost ridicată biserica ortodoxă din Geoagiu
- Suseni.
În 1531, regele Ioan Zapolya a secularizat oppidum-ul Geoagiu ca avere mănăstirească
și l-a donat, împreună cu 18 sate și cu castelul din centrul localității, celui mai devotat
conducător de oști al său, Kun Kocsard (Gothard de Ozsodolay).
După unirea Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918, fostul domeniu feudal și
câteva moșii învecinate au constituit Plasa Geoagiu.
Geoagiu, ca unitate teritorial - administrativă, a căpătat statutul de oraș prin Legea nr.
221/28 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 617 / 30.11.2000. În
conformitate cu Legea nr. 2/1968, cu modificările şi completările ulterioare, oraşul Geoagiu are
în componenţă următoarele localități: Geoagiu, Geoagiu Băi și satele aparținătoare Renghet,
Bozeș, Băcîia, Cigmău, Gelmar, Aurel Vlaicu, Homorod, Văleni, Mermezeu.
Ca staţiune, Geoagiu Băi este cunoscută din cele mai vechi timpuri, deşi acest statut i-a
fost recunoscut oficial prin Hotărârea Guvernului României nr. 1122 din 10.10.2002, când s-a
aprobat declararea localității Geoagiu Băi ca staţiune turistică de interes naţional – stațiune
balneoclimatică.
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5.4 Elemente de patrimoniu
Orașul Geoagiu este înregistrat în Lista Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii
și Patrimoniului Național cu următoarele:

Poziția
*

Cod LMI*

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

Sec. II –
III p.Chr.

55

HD-I-s-A-03186

Drum

Oraș
Geoagiu

56

HD-I-s-A-03187

Așezarea romană
de la Germisara

Oraș
Geoagiu

57

HD-I-s-A03187.01

Așezarea
Germisara

Oraș
Geoagiu

La vest de
Geoagiu și la
sud de
Geoagiu Băi

Epoca
Romană

58

HD-I-s-A03187.02

Complexul de băi
termale

Oraș
Geoagiu

„Dâmbul
Romanilor”
la vest de
actualul
ștrand termal
din Geoagiu
Băi

Epoca
Romană

176

HD-II-m-B-03245

Biserica „Sf.
Arhangheli”

Sat
Băcâia,
Oraș
Geoagiu

40

Sec.
XVIII

195

HD-I-s-A-03262

Biserica „Sf.
Arhangheli”

Sat Bozeș,
Oraș
Geoagiu

63

Sec. XVI
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La nord vest
de localitate

Epoca
Romană
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263

HD-II-m-A-03316

Capela romanică

Oraș
Geoagiu

Str.
Independenței

Sec. XI XII

264

HD-II-m-A-03317

Biserica „Sf.
Nicolae”

Oraș
Geoagiu

Str.
Principală
157, Cartier
Suseni

1528

*Poziția în „Lista monumentelor istorice – 2010”
Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor:
I. Monumente de arheologie
II. Monumente arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale si funerare
Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:
- Categoria A - monumente de interes naţional
- Categoria B - monumente de interes local
Codul LMI – cod propriu cu următoarea structură:
-Sigla alfabetică a judeţului în care se află
-Grupa valorică în care a fost încadrat: A, respectiv B
-Categoria căruia îi aparţine, I,II,III sau IV
-Numărul curent în cadrul fiecărei categorii
Sursa: www.patrimoniu.gov.ro
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național,
Institutul Național al Patrimoniului
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Castrul Roman
Ruinele castrului roman sunt situate în partea de vest a localității, la hotarul cu satul
Cigmău, pe drumul județean Simeria - Geoagiu și reprezintă urmele unei vechi cetăți a
dacilor, pe locul căreia a fost construit castrul roman Germisara.
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Castrul avea o importanță strategică deosebită în paza și apărarea drumului care ducea,
pe malul drept al Mureșului, la Apulum (Alba Iulia).
De altfel, nu departe, în nordul localității, el se intersecta cu „Drumul aurului”, ale
cărui urme se mai văd și acum, drum care străbătea patrulaterul aurifer al Munților Apuseni
pe ruta: Roșia Montană, Zlatna, Geoagiu, Săcărâmb.
Castrul a fost unul din sediile Legiunii a XIII-a Gemina. În incintă și în vecinătatea sa,
se mai găsesc încă fragmente de cărămizi cu inscripția: „LEG XIII GEM” (Legio XIII
Gemina) sau „N.S.B.” (Numero Singulariorum Britanicorum).
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Drumul Romanilor

Urmele drumului pavat cu dale de piatră care ducea de la Geoagiu la Geoagiu - Băi și
care se mai păstrează încă și astăzi, vorbesc elocvent despre o viață socială și chiar mondenă
foarte activă pe aceste locuri, în timpul ocupației romane.
Drumul roman avea rol de legătură cu castrul de la Cigmău, fiind un drum pavat cu
dale poligonale, iar în unele locuri arheologii au descoperit că adâncimea drumului are și 70
cm, lucru care justifică păstrarea intact a aleilor până acum. Drumul era prevăzut cu rigole
care colectau apele pluviale de pe acoperiș și drum. În epoca romană, drumurile amenajate
erau generic numite via stratae deoarece erau construite din mai multe straturi. În prezent,
mai există doar această porțiune în lungime de 165 m.
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Termele Romane

În centrul stațiunii Geoagiu Băi, acestea au fost descoperite în urma săpăturilor
arheologice făcute într-un mamelon de travertin numit „Dâmbul Romanilor”. În straturi
succesive, se poate observa cum izvorul termal a fost folosit de către geto - daci chiar înainte
de cucerirea romană. Romanii au mărit bazinul și au captat apa printr-o rețea de tuburi din
teracotă, transportând-o astfel chiar până la castru, ca să o folosească în scăldători. Săpăturile
arheologice au scos la iveală un excepțional tezaur din aur, care poate fi văzut la Muzeul
Civilizației Dacice și Romane din Deva.
Mamelonul de travertine și tuf calcaros are o formă circular cu diametrul de 90 – 95
m. În central mamelonului se află o cavitate natural, rezultat al activității apelor termale din
subteran, care în antichitate era plină cu apă termală. Romanii au amenajat o rețea de canale
de dirijare a apei de la sursă spre bazinele săpate în pământ și căptușite cu scândură, aflate la
baza mamelonului sau în imediata vecinătate.
Din acest moment „lacul” devine un loc de cult, aici fiind descoperite mai multe
monede de bronz și argint și opt plăcuțe votive din aur dedicate zeițelor tămăduitoare și
protectoare ale apelor termale. O statuie a zeiței Diana și altare votive au fost aranjate de jur
împrejurul cavității și în aria sacră.
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Bătălia de la „Câmpul Pâinii”
Bătălia de la Câmpul Pâinii s-a desfășurat la 13 octombrie 1479, lângă Câmpul Pâinii,
între Orăștie și Șibot. Bătălia a avut loc între armata turcă, condusă de Ali Kodșa, Skender, Isa
și Bali, cu un efectiv al forțelor otomane în jur de 20.000 soldați de o parte. Armata turcească
era însoțită de un corp de infanterie din Țara Românească, numărând 1-2.000 de infanteriști
conduși de Basarab cel Tânăr Țepeluș. De cealaltă parte era armata transilvăneană, condusă
de Ștefan Bathory, armata bănățeană condusă de Pavel Chinezul (Cneazul), armata sîrbilor a
despotului sârb Vuk Brankovici, și o armată din Țara Românească a lui Basarab Laiotă cel
Bâtrân, totalul trupelor creștine fiind apreciat între 12.000 și 15.000 oameni. Pierderile
turcești au fost foarte mari, câteva mii de turci au murit împreună cu o mie de soldați munteni.
Cei câțiva turci care au reușit să fugă s-au refugiat în munți unde au fost omorâți de populația
locală. O legendă populară spune că după luptă, s-a încins între soldații creștini un ospăț mare,
la care Pavel Chinezul a jucat bătuta, ținând la fiecare subțioară câte un turc, iar pe al treilea
în dinți. În amintirea victoriei împotriva turcilor, Ștefan Bathory a ridicat o capelă lângă
comuna Aurel Vlaicu.

Bătălia de la Câmpul Pâinii, tablou de Ion Osolsobie
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Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” secolul XVI, Geoagiu
Biserica ortodoxă din Geoagiu - Suseni are hramul Sf. Nicolae și este o construcţie
masivă, în stil baroc construită din piatră brută de calcar, aşezată în mortar de var, având turla
de lemn cu două etaje suprapuse, lungime de 24 m, lăţimea de 9,20 m, înălţimea de 4 - 5 m,
iar grosimea zidurilor de 1,50 m. A fost construită în anul 1528.

Bolta bisericii are formă de semicerc. Ferestrele din altar si naos sunt încadrate în
arcade masive, păstrând încă unele trăsături ale stilului gotic, ce nu au fost înlăturate definitiv
de renovările ulterioare. Altarul era despărţit de naos printr-un zid masiv ca şi celelalte din
corpul construcţiei.
Altarul, pronaosul şi turla au fost adăugate ulterior la vechiul corp fiind mai înalte cu 1
m şi având fundaţia mai adâncă. Vlădica Vasile Stan, episcop al Maramureşului liturghist aici
s-ar fi exprimat “Biserica aceasta mai durează o mie de ani !”.
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Capela Romanică, Geoagiu

Capela Romanică este construită din piatră în secolul XIII și se spune că a fost înălțată
de cruciații care se întorceau de la Ierusalim. Este de un tip rar întâlnit circulară, boltită în
calotă, cu ziduri groase și neregulate.
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Biserica Ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, Bozeș

Biserica din Bozeș a fost construită din piatră, în secolul XVI, ulterior adăugându-i-se
contraforți în exterior, pe latura de sud - est. Pictura naosului și altarului, realizată în sec.
XVIII, se caracterizează prin verva narativă și o notă naivă, folclorică. Biserica are foarte
multe icoane pe sticlă. La începuturile sale biserica era o simplă capelă, ulterior zidindu-i-se
un turn zvel și înalt. În anul 1784, în timpul Răscoalei lui Horia, Cloșca și Crișan, biserica a
fost arsă din temelii și refăcută în 1785. Biserica este zidictă din piatră de var, bolțile sunt din
cărămidă, iar ănvelitoarea din șindrilă.
Biserica Ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, Băcâia
Construcția de tip corabie are ca părți
componente altarul, naosul și pronaosul, acesta fiind
de fapt tinda bisericii. Zidurile sunt din piatră,
inclusiv bolta bisericii, groasă de 1 m.
Turla în care este instalat clopotul – anul
1912 este construită din lemn și acoperită cu tablă.
Adoptă stilul bisericilor din Țara Moților cu turn
foarte ascuțit, care poate avea până la 16 m. Biserica
este acoperită cu țiglă, iar interiorul este parțial
pictat.
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Biserica Reformată – datare secolul XVII – XVIII, Geoagiu

Construită după secolul al XVII-lea sub formă de navă, biserica are o lungime de 20 m
și o lățime de 10 m, iar ferestrele sunt mici și arcuite. În interior sunt bănci pe ambele laterale
și o orgă veche. În față avea loc „Masa Domnului”, procesiunea unde se dădea anafura. Tot în
interior biserica are o cupolă și un turn de 20 m. La intrare sunt două sculpturi funerare
romane care reprezintă doi lei. În zidurile bisericii sunt zidite mai multe monumente funerare
romane dar și morminte din perioada renascentistă.
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Geoagiu în harta Josefină 1769 - 1773
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5.5 Personalități
ION BUDAI DELEANU (n. 6 ianuarie 1760, satul
Cigmău, orașul Geoagiu, județul Hunedoara - decedat 24
august 1820, Lemberg, azi Lwow -Ucraina). A fost primul
din cei 10 copii ai preotului Solomon Budai.
1770 - 1777 - Studiile elementare le face în satul
natal. În anul 1777 este înscris la Facultatea de Filozofie
din Viena, obținând în anul următor o bursă la Colegiul Sf.
Barbara.
1783 - 1784 – Ca bursier își încheie studiile de
filosofie și le continuă până în anul 1783 cu studii
teologice. La Barbareum, se află în raza de influență a
prefectului de studii S. Micu și a colegilor de seminar Gh.
Șincai și P. Maior. Scurtă vreme prefect de studii la Blaj,
revine la sfărșitul anului 1784 la Viena, urmând se pare
cursurile facultății de drept. Se întreține funcționând ca
psalt la Biserica Sf. Barbara și copist cu ziua la Cancelaria
Consiliului Aulic de Război (traducător), funcție cerută de realizarea politicii iluministe a lui
Iosif II.
1786 – Pe lângă o „Carte trebuincioasă pentru dascălii școlilor de jos”, traduce Codul
Civil și Codul Penal.
1790 - 1791 - O absență de 6 luni de la Tribunalul din Lwow a dat naștere ipotezei că
Budai Deleanu s-ar fi putut afla în acest timp în Transilvania și ar fi putut contribui la
elaborarea Suplex-ului. I s-au mai atribuit, recent, două importante lucrări cu caracter politic:
„O combatere anonimă a comentariilor lui Eder la Suplex”, care dovedește depășirea
ideologiei „Suplex-ului” în sensul unei gândiri revoluționare și a unei concepții istorice
moderne și un memoriu confidențial în favoarea națiunii române adresat Împăratului în anul
1804.
1800 - 1812 - Termină prima variantă a „Țiganiadei”, tălmăcește, la Lwow „Noul
Cod Penal” și „Noul Cod Civil”.
Duce la bun sfărșit cea de-a doua variantă a „Țiganiadei”. Ca răspuns la o solicitare
oficială, întocmește memoriul „Kurzgefasste Bemerkungen über Bukovina”, de fapt o
monografie a Regiunii. În linia preocupărilor generale ale Școlii Ardelene, depășindu-și însă
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contemporanii prin orizont cultural și prin modernitatea concepției, Budai Deleanu a lăsat un
manuscris, o bogată opera istorică „De originbus populorum Transylvaniae”, lingvistică
„Temeiurile gramaticii românești” cu o primă redactare latină, din 1812, „Fundamenta
grammatices linguae romaenicae”, „Dascălul românesc pentru temeiul gramaticii
românești” și lexicografica „Lexico românesc-nemțesc”, început încă la Viena, fragmente din
proiectatele dicționare german, francez, latin-român, român-latin, și dintr-un dicționar de
neologisme, „Lexicon pentru cărturari”.
Dacă prin opera sa istorică și ligvistică, subordonată ideii de unitate națională, Budai
Deleanu împlinește, modernizându-l, programul cultural iluminist al Școlii Ardelene, prin
opera sa poetica (Poemul neterminat „Trei viteji” și, mai ales, „Țiganiada”) el depășește
acest program și nu dă literaturii române moderne doar un punct de pornire, ci și prima ei
capodoperă, comparabilă cu, creații europene de valoare universale.
În 1820 la 24 august poetul Ioan Budai Deleanu se stinge din viață la Lwow.
GAVRIL TODICA (1877 – 1946) cercetător și publicist, fiu de țărani din Iclodu Mare,
județul Cluj, s-a născut în 3 februarie 1877 într-o familie cu
13 copii. A urmat cursurile secundare la mai multe licee din
Ardeal: Gherla, Năsăud, Dej, Bistrița, Brașov și Alba Iulia.
Continuă studiile universitare la Altemberg - Germania și
din 1905 se stabilește la Geoagiu, funcționând până în 1924
ca și contabil la Banca „Geogeană” din localitate.
Între timp se înfaptuiește unirea din 1918 și poporul
român împilat ajunge la libertate și își poate afirma valorile.
De acum înainte, Todica își concretizează veleitățile de
cercetător și popularizator al științelor, astronom și
publicist. Crezul său era logic și sănătos. Astfel, într-un
studiu scria: „toți trebuie să râvnim spre adevar și orice
educație trebuie întemeiată pe știință”. Gavril Todica nu a
neglijat literatura, dar a susținut dublarea și prin știința.

130

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului GEOAGIU, județul HUNEDOARA
MIHAIU TRAIAN ULPIU (1880 - 1912) poet, s-a născut în comuna Geoagiu, județul
Hunedoara, în anul 1880, tatăl său a fost pensionar militar, iar mama sa originară din comuna
Balşa, din familia Damian. Studiile secundare le-a făcut la Liceul Săsesc din Sibiu, iar studiile
superioare la Paris și Strasburg, unde a obținut titlul de „Doctor în științe economice”.
În anul 1897 publică la tipografia Minerva din Orăștie volumul de versuri „Adieri”,
unde este prezentat ca un cărturar cu multa sensibilitate poetică, cel care a pus piatra de
temelie a mişcării literare la Orăştie;
Între ani 1900 - 1901 a colaborat intens cu ziarul „Activitatea” din Orăştie, sub
conducerea lui Aurel Munteanu. Publică articole în revistele „Familia”, „Revista Orăștiei”,
„Luceafărul”.
În anul 1903, articolul său „Un curent necunoscut în literatura românească” stârnește
o adevărată polemică în revista ,,Semănătorul” și ,,Lucefărul”, la care răspunde cu articolul
„Epistolă adresată d-lui Sextil Pușcariu”.
Pentru un timp s-a stabilit la Bucureşti, unde a lucrat la Banca Naţională a României,
unde a scris în anul 1906 un tratat, în două volume, intitulat „Politica monetara a României”,
lucrarea a fost considerată o operă ştiinţifică economică de valoare, a scris şi câteva cărţi în
limba germană şi alte lucrări cu caracter economico – financiar.
În anul 1907 colaborează la editarea manualului pentru clasa a IV-a gimnazială „Carte
de citire și gramatică latină”. A făcut cunoscută în România opera unor scriitori din literatura
universală, cum ar fi: Gerald Hauptmann.
În anul 1912 la Sibiu şi a fost înhumat la Orăştie, unde se află și părinţii lui.
Poeziile lui sunt pătrunse de o adâncă sensibilitate umană şi în conţinutul lor se
observă o puternică influenţă eminesciană.
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AUREL VLAICU 1882 – 1913 s-a născut într-o zi de primăvară, în comuna Binținți
(actuala localitate Aurel Vlaicu, parte componentă
a Orașului Geoagiu).
Clasele primare le-a făcut în comuna natală,
iar cele de liceu, mai intâi la Oraștie, apoi la Sibiu.
În anul1902 s-a înscris la Școala Politehnică din
Budapesta, iar din anul 1903 începe și frecventează
cursurile Școlii Politehnice din München.
În paralel, lucrează la planurile construirii
unui aparat de zbor, cu aripi batante, acționate de
arcuri. Anul 1908 îl găsește la Fabrica de motoare
„Opel”, din Russelshein. După ce construiește în
iunie 1909, în comuna natală, un planor, Vlaicu se
stabilește la București.
Aici, sprijinit de numeroși prieteni scriitorii Vlahuță, Emil Gârleanu, Șt. O. Iosif,
George Coșbuc etc. a construit un model de
aeroplan, de dimensiuni reduse, cu care a facut o
demonstrație în fața lui Spiru Haret, Ministru al
Instrucțiunii.
Încântat de reușită, de ideile și tenacitatea lui Vlaicu, Spiru Haret a insistat pe lângă
forurile de resort și a obținut aprobarea pentru construirea aeroplanului „Vlaicu I”, în
Arsenalul armatei.
După o muncă intensă, aeroplanul, cu excepția motorului, va fi terminat în 1909.
Pleacă la Paris, pentru a cumpăra motorul necesar avionului, unde îl întâlnește pe Traian Vuia,
cu care s-a sfătuit, în privința tipului de motor potrivit.
În 1910, pe câmpul Cotrocenilor, Vlaicu a desprins de la sol avionul, care s-a ridicat la
o înălțime de 3 - 4 m, zburând pe o distanță de circa 40 m, după care a aterizat lin. La 23 iulie
1910, Vlaicu, la o nouă încercare, a zburat din nou, parcurgând o distanță de 400 m, la o
înălțime de 4 m. În sfârșit, o a treia încercare, ce a avut loc la 10 august, s-a soldat cu un
adevărat succes, pentru că aeroplanul s-a înălțat la câteva zeci de metri, parcurgând o distanță
de 4 km. Din acel moment, aparatul se putea compara cu cele mai bune aparate de zbor,
existente în lume, în momentul respectiv.
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Planorul lui Aurel Vlaicu
La 27 septembrie 1910, la propunerea Ministerului de Război, Vlaicu a participat la
manevrele militare, care aveau loc în acea toamnă, ducând, în zbor, un mesaj de la Slatina la
Piatra - Olt. Din acest moment, România devine a doua țară, după Franța, care folosea avionul
în scopuri militare.
În 1910, obține brevetul RO 2258 pentru „Mașina de zburat ca un corp în formă de
săgeată”. În toamna aceluiași an, Aurel Vlaicu a început proiectarea acestui nou aeroplan, pe
care, tot cu sprijinul lui Spiru Haret, l-a construit la Școala de Arte și Meserii.
Cu acest nou aparat, „Vlaicu II”, având îmbunătățiri substanțiale, a luat parte la
jubileul organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea „Asociației pentru literatura
și cultura poporului român”, sărbătorire care avea loc pe Câmpia Libertății de la Blaj.
Au urmat turnee aviatice, la Sibiu, Brașov, Iași și în alte orașe din țară, unde avionul
„Vlaicu II” a stabilit o serie de performanțe deosebite (zbor la o altitudine de 1000 m, viteza
medie de 90 km/h, acrobații). Pentru toate aceste realizări, la propunerea lui Spiru Haret,
Academia Romană i-a acordat premiul „Gheorghe Lazar”.
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În vara anului 1912, la concursul aviatic internațional de la Aspern - Viena, în
compania unor celebri piloți ai vremii, a obținut premiul I, pentru aruncarea unui proiectil, la
țintă, de la o înălțime de 300 m, și premiul al II-lea, după cunoscutul pilot francez Roland
Garros, pentru aterizarea la punct fix.
Cea mai mare dorință a sa, era săîncerce un zbor peste munțiiCarpați. De aceea, în
1913 a început să lucreze la proiectarea unui nou aparat „Vlaicu III”, prevăzut să fie construit,
în întregime, metalic. Această idee a sa, era remarcabilă pentru acel moment, deoarece,
primele avioane de construcție metalică au apărut mai târziu. Între timp, aflând că un aviator
străinintenționa săîncerce un zbor peste Carpați, pe 13 septembrie 1913, Vlaicu a decolat de
langă Bucuresti, cu „Vlaicu II”, într-un zbor cătremunți, dorind să realizeze primul,
aceastăperformanță, la bordul unui avion de construcție românească.
Din păcate, proiectul său, la care ținea foarte mult, nu se va realiza, deoarece deasupra
comunei Bănești, lângă Câmpina, avionul se prabușește, pilotul său găsindu-și moartea în
acest accident. La Bănești este ridicat un monument, care va aminti pentru totdeauna, curajul
și sfărșitul tragic al marelui Vlaicu.
Avionul Vlaicu III, 1913: După moartea sa, colaboratorii săi, C. Silișteanu și G.
Magnani au terminat de construit avionul Vlaicu III, complet metalic.

Vlaicu II, Cotroceni, 1911
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Aurel Vlaicu „acrobatul vazduhului”
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Monument la intrarea în localitatea Aurel Vlaicu
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Complexul Memorial „Aurel Vlaicu”

Bustul lui Aurel Vlaicu – Complexul Memorial
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Dr. Ing. DUMITRU PRICA (1920-1996) născut în comuna Tilişca, județul Sibiu în anul
1920, urmează cursurile şcolii primare în comuna natală, apoi urmează cursurile Şcolii inferioare
de Agricultură gradul I, 4 ani (1933 – 1938) la Capcui, Basarabia. În 1938 se înscrie şi urmează
cursurile Şcolii Medii de Horticultură gradul II de la Băneasa, 4 ani. Efectuează stagiul militar ca
elev la Şcoala de Ofiţeri rezervă 2 ani. Participă ca sublocotenent pe frontul din apus până în
Ungaria, când este rănit de o schijă de brand la picior, fiind invalid un an.
În anul 1944 a fost decorat cu „Coroana României” clasa a V-a cu spade şi Panglică de
„Virtute Militară” în grad de cavaler, ordin de zi nr. 66/1944. Invalid fiind, a urmat cursurile
Facultatii de Agronomie din Timişoara în 1945 și a obținut diploma de inginer agronom. În 1949
a fost condamnat politic pentru un an, detenţia făcând-o la Penitenciarul Popa Sapca din
Timişoara.
În anul 1950 s-a eliberat și a fost numit de Minister profesor de specialitate la Şcoala
Medie Tehnică de Horticultură Geoagiu, funcţionând ca profesor până în 1953 când a fost numit
director al Şcolii îndeplinind şi funcţia de profesor.
În anul 1957 se înfiinţează Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Geoagiu fiind
numit ca director al acestei Staţiuni şi cercetător la Laboratorul de Agrotehnică, predând în paralel
şi la şcoală ca profesor. Prin competența si sfaturile lui a contribuit la înființarea altor centre de
cercetare și a mai multor ferme pomicole din țară. A participat la congrese și simpozioane în țară
și peste hotare, reprezentând cu cinste școala românească de horticultură.
Din anul 1958 rămâne ca cercetător la Laboratorul de Agrotehnică şi la Şcoala Medie de
Horticultură din localitate. A publicat în decursul anilor o serie de lucrări cu caracter ştiinţific,
fiind de asemenea autorul unor lucrări cu caracter tehnic de popularizare, majoritatea acestora
având profil de horticultură. Pentru meritele sale, Dr. Ing. Dumitru Prică a obţinut Diploma de
doctor pentru crearea de soiuri noi, fiind răsplătit şi cu certificatul de inventator pentru „Procedeul
de preparare a unor concentrate emulsionabile conţinând metaxiamino-5-triazine”.
BUDA LUCA - autorul volumului „Cântece de înmormântare și pricesne”, fiu al
Geoagiului, binecuvântat cu har, manifestat ca un talent muzical aparte, sensibilitate și
dragoste față de oameni și slujbele bisericești. Buda Luca s-a născut în satul Bozeș, în anul
1923, fiind al 9-lea copil al familiei Ioan și Maria Buda. Talentul său s-a făcut simțit încă din
copilărie, iar după ce a luptat eroic în cel de-al doilea război mondial, în ultimii 50 de ani nu a
lipsit din strana bisericii.
Muzica bisericească de strană constituie exprimarea sufletului poporenilor cu toate
bucuriile și cu toate încercările vieții atât personale, cât și ale comunității. Prin volumul de
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cântece de înmormântare, pricesne, doine și poezii editat autorul a păstrat memoria și tradiția
comunității din ținutul Geoagiu și a predat-o cu sfințenie celor care vor urma.
Dr. Ing. LEFTER GHEORGHE născut la 25 octombrie 1925 în localitatea
Cernătești, județul Buzău, a urmat cursurile școlii primare în satul natal, iar pe cele liceale în
orașul Buzău, absolvindu-le în anul 1945. În anul 1950 i s-a acordat Diploma de inginer
agronom de către Facultatea de Agronomie din Timișoara. A lucrat o scurtă perioadă într-o
unitate IAS și ca profesor de specialitate la Liceul Agricol din Geoagiu. Prin concurs a obținut
postul de Cercetător Științific la Stațiunea Experimentală Pomicolă Geoagiu.
În perioada 1951 - 1990 a efectuat studii experimentale în domeniul protecției
plantelor (fitopatologie, entomologie, ecologie, acarologie, fitofarmacie). În anul 1969 a
obținut titlul științific de Doctor în Agronomie. A făcut o specializare în Franța în perioada –
martie – iunie 1970, având ca temă combaterea biologică a insectelor dăunătoare în plantațiile
de pomi.
Rezultatele cercetărilor efectuate au fost concretizate în lucrări științifice, articol de
îndrumare tehnică, recenzii, broșuri, cărți. În aceste lucrări s-au adus contribuții cu privire la
biologia, ecologia și măsurile de prevenire și combatere a principalelor specii de agenți
fitopatogeni, insecte și acarieni pomilor fructiferi.
A publicat singur și în colaborare 40 lucrări ștințifice din care 2 în Franța, 60 articole
de îndrumare tehnică, 6 broșuri, precum și cărțile: Prognoza în protecția plantelor, Agendă
agricolă, Protecția pomilor și arbuștilor fructiferi, Combaterea acarienilor în culturile
horticole, Agenda fitosanitară, Bolile dăunătoare speciilor sâmburoase, Combaterea bolilor
și dăunătorilor specilor semințoase, Prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor din
grădina de lângă casă. A mai publicat 6 manuale școlare de entomologie și protecția plantelor
destinate liceelor agricole. Prin activitatea sa ștințifică și practică, Dr. Ing. Gheorghe Lefter a
adus o contribuție meritorie la modernizarea pomiculturii românești.
CORNEL CISMAȘ (n. 1927) născut în localitatea Gelmar, sat situat în stânga
Mureşului, în raza oraşului Geoagiu. După cursurile primare în localitate, a urmat Liceul
Teoretic „Aurel Vlaicu” din Orăştie, terminând în promoţia 1946. Este absolvent al Facultăţii
de Filologie, Universitatea „Victor Babeş” din Cluj, promoţia 1950, în specialitatea limba şi
literatura română.
A funcţionat ca dascăl de limba română la Răşcădia, judeţul Caraş - Severin, la
Centrul Şcolar Agricol Geoagiu (1951 - 1955), ca profesor şi director adjunct şi, mai târziu, la
Liceul „Decebal” din Deva, tot ca profesor şi director adjunct (1982 - 1987). A îndeplinit
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funcţii de conducere în învăţământul hunedorean, ca şef al Secţiei de învăţământ din Deva şi 9
ani ca şef adjunct al Secţiei de învăţământ al Regiunii Hunedoara.
Între anii 1968 - 1969 a lucrat la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice Cluj,
Centrul Metodic Deva, ca lector şi şef de catedră. Între 1969 - 1971 a fost inspector general în
Ministerul Învăţământului din Bucureşti, iar între anii 1971 - 1972, directorul Casei Corpului
Didactic Deva. Tot timpul, în aceste funcţii s-a dovedit un sprijinitor al dascălilor, plin de
omenie şi corectitudine, om de rară modestie. A colaborat la publicaţii locale sau centrale, ca:
Drumul Socialismului (Deva), Cuvântul Liber (Deva), Revista „Mihai Eminescu”(SidneyAustralia), Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice (Bucureşti). A publicat numeroase
articole despre scriitori clasici şi contemporani români, recenzii, a colaborat la volume
omagiale şi altele, privind diferite compartimente de învăţământ.
Dintre publicaţiile sale, amintim: „Cu Gheorghe Eminescu” în Profil Eminescian,
editat de Casa Corpului Didactic Deva în 1973, studiu în care autorul consemnează: „Mihai
Eminescu rămâne un subiect inepuizabil, pentru că din opera acestui mare gânditor şi făurar
de limbă românească, noul apare mereu, ca nişte „colonii de lumi pierdute” care „vin din
sure văi de haos pe cărări necunoscute” (pag.189).
„Cuvânt înainte” la Tinereţe fără Bătrâneţe, culegere de folclor tipărită la Deva în
1961, „Liviu Rebreanu în programele şi manualele şcolare”, „Munca cu elevii în afara
clasei, mijloc de consolidare a cunoştiinţelor literare”, „Consemnări”, prezentarea cărţii lui
P. Popa „Cu mâinile în flăcări”, „Bietul Gaudeamus”, „Dor de Eminescu”, „Eminescu –
105 ani de la moarte”, „În locul acela odată a trăit un om”, „Lucian Blaga – 100 ani de la
moarte”, în Revista „Mihai Eminescu”, nr. 20, Sidney – Australia.
În acest studiu universitar, adresat comunităţii române din Australia, cât şi cititorilor
din ţară, Cornel Cismaş precizează: „Când i s-a propus lui (Blaga) să revină la catedra de la
care fusese izgonit, Blaga a dovedit aceeaşi demnitate şi verticalitate care l-au caracterizat în
toată viaţa, refuzând. Era prea târziu, socotea el. Puţinii ani de viaţă care i-au mai rămas,
Blaga i-a dăruit creaţiei sale poetice şi filozofice, preferând să fie un „Mare Anonim”, rămas
însă în literatura şi gândirea românească ca o stea ce străluceşte puternic, având o nobilă
ascendenţă eminesciană” (pag. 4-5).
Prin toate contribuţiile, profesorul Cornel Cismaş face parte din galeria oamenilor de
seamă de la Geoagiu.
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Dr. Ing. ILISIE PASC născut la 1 februarie 1932 în satul Văleni, orașul Geoagiu. A
absolvit Școala Tehnică Horticolă Geoagiu în anul 1951 și Facultatea de Horticultură din
București în anul 1956. Încadrat ca Cercetător la Stațiunea de Pomicultură Geoagiu, încă de la
înființarea acesteia, parcurge treptele corespunzătoare în cercetare, până la cea de Cercetător
principal gradul I și își susține Teza de Doctorat în anul 1966. Laboratorul de agrochimie pe
care l-a organizat la Stațiunea Geoagiu a fost de real folos, nu numai pentru aprofundarea
propriilor cercetări, ci și pentru ale cercetărilor de alt profil. A fost directorul SCPP Geoagiu
în perioada 1984 - 1989.
Dr. Ing. Ilisie Pasc s-a consacrat cercetărilor referitoare la folosirea îngrășămintelor în
pomicultură, aducând contribuții originale privind: fertilizarea la plantare, eficacitatea
formelor și dozelor de îngrășăminte în livezile tinere și pe rod, eficacitatea îngrășămintelor
verzi și a celor foliare, modificările produse de îngrășăminte în frunze și fructe etc.
Dr. Ing. Pasc Ilisie și-a adus contribuția la fundamentarea ștințifică a folosirii
îngrășămintelor în livezi, prin stabilirea limitelor de interpretare a indicilor agrochimici ai
solurilor și a celor de compoziție chimică a funzelor, care caracterizează starea de nutriție a
pomilor din țara noastră. În funcție de acești indici a elaborat metoda de stabilire a felurilor și
dozelor de îngrășăminte pe baza cartării agrochimice și a diagnozei foliare.
Pe această linie sunt deosebit de utile practic publicațiile sale: Fertilizarea rațională a
livezilor, Ghid pentru alcătuirea planurilor de fertilizare, Tabele și monograme agrochimice
(Editura CERES, 1982).
El a avut preocupări privind normarea pe cale chimică a încărcăturii de fructe;
stabilind momentul aplicării și concentrația optimă pentru diferite substanțe, de proveniență
românească și străină, active din punct de vedere fiziologic.
Este autor la unele soiuri de nuc, omologate de Stațiune, contribuția sa fiind aceea de
stabilire a compozițiilor chimice.
Rezultatele cercetărilor sale au fost concretizate în referate și comunicări susținute în
sesiuni ștințifice și publicate în Analele Institutului de la Pitești, în lucrări de îndrumare
tehnică, publicate în revistele de specialitate, broșuri, manuale, tratate, în total 55 de titluri,
din care 21 ca singur autor și 9 ca prim autor.

141

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului GEOAGIU, județul HUNEDOARA
Dr. Ing. STELIAN PUŞCAŞU (n.1934) născut la 17 martie 1934 în satul Homorod,
Geoagiu. A urmat Şcoala Generală din Geoagiu. Este absolvent al Şcolii Medii Tehnice
Horticole Geoagiu, promoţia 1953. Continuă studiile la Facultatea de Agronomie din Iaşi, pe
care o termină în anul 1962. Începând din anul 1962 este professor - director la Şcoala
Profesională de Mecanici Agricoli şi la Liceul Agroindustrial din Fălticeni, până în 1978 când
a fost transferat ca director la Liceul industrial nr. 3 din Suceava. Rămâne aici până în anul
1989 când a venit prin transfer la Staţiunea de Cercetări Pomicole Geoagiu, pe post de inginer
şef, activitate desfăşurată până în anul 1996 când s-a pensionat. În învăţământ a avut toate
gradele didactice, susţinându-şi doctoratul în agronomie în 1982.
Este membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, posedând carnetul cu
numărul 2438 din 25 aprilie 1989.
În cadrul sesiunilor organizate la Institutul Agronomic din Iaşi şi la sesiuni organizate
la Suceava a susţinut o serie de comunicări ştiinţifice, bine apreciate. A tipărit lucrări de
specialitate şi a publicat multe articole pe teme agricole şi educative în presa locală şi
centrală. Dintre lucrările şi comunicările sale ştiinţifice amintim:
-Îndrumător de cunoştinţe tehnico - practice din agricultura şi silvicultura zonei
montane(Editura Ceres Bucureşti,1987).
-Manual de entomologie- pentru grupurile şcolare agricole(clasele X-XI), Editura
Tehnică Agricolă 1992.
-Manual de agrometeorologie şi pedologie pentru clasa a IX licee agricole,
specialitatea montanologie.
-Studiul aminoacizilor liberi din fructele de măr Kalterer Bohmer, prin metoda
cromatografică (cercetări agronomice în Moldova, vol. 2(70)-1985).
-Influenţa fertilizării asupra creşterii şi fructificării la soiul de măr Kalterer Bohner, în
bazinul pomicol Fălticeni (cercetări agronomice în Moldova (vol. 1) - Iaşi -1982).
-Rentabilitatea producţiei de fructe în bazinul pomicol Fălticeni.
-Contribuţia Liceului nr. 3 Suceava la pregătirea forţei de muncă pentru agricultura şi
industrie alimentară a judeţului Suceava. În prezent este consilier local al orasului Geoagiu.
Dr. Ing. VASILE V. RADU (n.1944) născut la 11 noiembrie 1944 în oraşul Sibiu. A
urmat şcoala pedagogică de băieţi din Blaj în perioada 1951 - 1954, iar cursurile gimnaziale şi
liceale la Liceul Teoretic „Iacob Mureşianu” din aceeaşi localitate. Din toamna anului 1962
este admis la Facultatea de Horticultură a Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” Bucureşti,
pe care a absolvit-o în anul 1967, când a obţinut diploma de inginer horticultor. Este repartizat
la SCPP Geoagiu. Se specializează în studiul soiurilor, la speciile seminţoase şi sâmburoase;
urmează cursurile de iniţiere în informatică de la Institutul Agronomic Timişoara, iar în anul
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1991 obţine titlul ştiinţific de Doctor în agronomie. Este cercetător din anul 1978, cercetător
principal din 1983 şi cercetător ştiinţific principal gradul II din 1991.
A verificat numeroase soiuri şi hibrizi din speciile de măr, păr, prun, cireş, vişin şi
arbuşti fructiferi, fiind printre primii cercetători care au efectuat studii agrobiologice complete
asupra soiurilor de măr spur. În acelaşi timp a contribuit la omologarea unor soiuri noi, la
stabilirea sortimentelor zonale, la asigurarea unui material săditor pomicol autentic şi sănătos,
la înfiinţarea de plantaţii mamă de ramuri altoi cu material biologic valoros şi la crearea
fondului de germoplasmă din staţiune, în vederea obţinerii de noi soiuri şi portaltoi la măr,
prun şi nuc. Are peste 55 de lucrări publicate în Anale, reviste de specialitate, broşuri, din care
18 singur sau prin autor. Este coautor la manualul şcolar „HORTICULTURA”, specialitatea
montanologie.
S-a preocupat, în mod deosebit, de introducerea în cultură a noilor soiuri valoroase şi
de dezvoltarea pomiculturii, participând în calitate de consultant tehnic şi ştiinţific, la
elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte de înfiinţare de livezi şi de execuţie pe teren, în
judeţele Alba şi Hunedoara. Anual a organizat expoziţii de fructe în judeţul Hunedoara şi a
participat la concursurile republicane. A redactat împreună cu alţi colegi pliante şi articole de
popularizare privind sortimentul şi tehnologii de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor
pomicole.
Prof. Univ Dr. Ing. MIHAI RUSU (n. 1947) născut la 21 iunie 1941 în Geoagiu. A
urmat Liceul „Aurel Vlaicu” din Orăştie, terminând cu promoţia de absolvenţi din 1959. A
urmat Facultatea de Agricultură din Cluj, absolvită în 1964 şi a devenit inginer agronom.
Între anii 1965 - 1970 a fost cercetător ştiinţific agrochimie la SCA Livada, iar doi ani
după aceea a fost şef oficiu pentru studii pedologice şi agrochimice la Satu Mare. Din 1973 şi
până în 1990 a deţinut aceeaşi funcţie la Alba Iulia, pentru ca din 1990 şi până în prezent să
fie şef de lucrări, conferenţiar şi profesor universitar, titularul Catedrei de, Agrochimie din
USAMV din Cluj. Mihai Rusu este secretar ştiinţific al Consiliului facultaţii de Agricultură
din 1992, şef de catedră Agrotehnică, Agrochimie, Ecologie.Din1996, prorector al
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj.
Între specializările şi documentările făcute în ţară şi străinătate amintim: agrochimie şi
pedologie, specializare şi documentare în Franţa, 1993, documentare la Universitatea Tehnică
din Lisabona în 2001 şi la Universitatea Hohenheim în 2001.
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Mihai Rusu a avut schimb de lucrări, colaborări în programe şi teme de cercetare cu
Facultatea de Agricultură Drenten – Olanda, Universitatea Vancouver – Canada, Serviciul de
Pedologie şi Agrochimie din Leuven – Belgia.
Prof. Univ. Dr. Ing. Mihai Rusu este membru al mai multor societăţi profesionale,
între care: Consiliul Naţional al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului, Societatea
Naţională de Protecţia Plantelor, Filiala pentru Transilvania, membru asociat al Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice.
În decursul anilor a participat la sesiunile ştiinţifice anuale şi ale secţiilor de cercetare
ale I.C.C.C.P.T. Fundulea, cu 40 de referate din domeniul agrochimiei, la al IX-lea Congres
Mondial al Îngrăşămintelor la Gent – Belgia, precum şi la multe alte manifestări organizate la
Bucureşti, Satu Mare, Alba Iulia, Maramureş, Hunedoara, Sibiu şi altele. Este autorul mai
multor lucrări ştiinţifice publicate: cărţi, tratate, monografii, manuale, cursuri universitare şi
coautorul la editarea Compendiului de Agrochimie, tipărit în 1994. Are două brevete de
invenţii.
Ca realizări deosebite amintim faptul că a contribuit la organizarea a trei laboratoare
de agrochimie şi pedologie şi a unei Case de vegetaţie la SCS Livada, OSPA Satu Mare şi
OSPA Alba Iulia. A contribuit de asemenea la formarea colectivelor de specialişti în
domeniul de cercetare al ştiinţei solului şi agrochimiei. Lista sa de publicaţii cuprinde
numeroase titluri unde Mihai Rusu este autor şi coautor. La vârsta pe care o are acum, prof.
univ. dr. ing. Mihai Rusu este în plină putere de muncă intelectuală. Aşteptăm deci, noi
contribuţii ştiinţifice publiciste, iar locul de om de seamă al oraşului Geoagiu îi este asigurat
cu prisosinţă.
Dr. Ing. IOAN G. DEACONU (n.1949 ) născut la 22 aprilie 1949 în Bucureşti.
Cursurile primare, secundare şi universitare le-a făcut în Bucureşti. Este inginer horticol, seria
1973. După absolvirea Facultăţii de Horticultură din Bucureşti a fost repartizat în cercetare, la
Staţiunea de pomicultură din Geoagiu, în specialitatea ameliorarea nucului.
Ing. Ioan Deaconu a efectuat selecţia unor tipuri de nuc de la Sibişel, Geoagiu şi alte
centre hunedorene renumite pentru cultura nucului; în acelaşi timp a creat soiuri autohtone de
nuc, noi portaltoi prin hibridări dirijate şi a contribuit la precizarea metodelor de altoire.
Astfel, în anul 1979 au fost omologate soiurile de nuc: Sibişel 44, Geoagiu 65, Germisara şi
Orăştie, iar în anul 1985 soiul Sarmis, la toate fiind autor principal.
A publicat 24 lucrări, singur sau în colaborare, unele în reviste de prestigiu. A efectuat
un stagiu de lucru în Franţa (la INRA Bordeaux, în 1981) şi a participat la simpozioanele
internaţionale privind nucul, care a avut loc în Turcia (1989) , Spania (1991) , Belgia (1993) ,
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şi Portugalia (1995) , stabilind relaţiile de colaborare şi schimb de experienţă cu specialişti în
domeniu. Ca secretar ştiinţific al Staţiunii Geoagiu şi-a adus aportul la orientarea cercetărilor
conform cerinţelor zonei şi a contribuit la introducerea în practică a rezultatelor
experimentale. În prezent este directorul Staţiunii de Cercetări Pomicole din oraşul Geoagiu.
GROF KOCÁSRD KÚN (1803 - 1895) s-a născut la Geoagiu, în comitatul Hunedoara
în 1803 şi tot aici a decedat în 1895. A studiat la Gimnaziul Reformat Maghiar din Orăştie,
apoi la Cluj și Colegiu Reformat din Aiud.
Tânărul grof talentat a urcat repede scara socială fiind subprefect si prefect al
Comitatului până în 1832, când se retrage pe moşia natală din Geoagiu. În acelaşi an este ales
curator principal al Gimnaziului Reformat din Orăştie, funcţie care o va deţine 63 ani din cei
93 cât a trăit.
În 1848 moşia îi este devastată şi ruinată, iar el revine la Geoagiu abia în 1857. În
această perioadă Gimnaziu Maghiar devine Colegiu începând cu 1855. Ca şi curator principal
a pus la punct situaţia financiară a şcolii. În 1847, în locul clădirii bătrâne şi ruinate, cu un
singur etaj, a construit o clădire cu două etaje. A contribuit în 1865 cu suma de 20.000 forinţi
la construirea celor două aripi ale clădirii, iar în 1882 a finanţat o luxoasa faţadă. A construit
pentru colegiul infirmeriei, a făcut în 1877 o donaţie pentru noi posturi de dascăli la colegiu
din Orăştie şi pentru 25 burse.
El şi-a donat moşia de la Geoagiu şi cele două case la „Emke” ca elevii ceangăi şi
secui aduşi aici, să înveţe la o şcoală economică, unde puteau să-şi însuşească conducerea
unei gospodării, astfel că de pe pământ puţin să producă mai mult.
Toate acestea au făcut din groful Kun Kocsard un adevărat apostol al neamului
maghiar, apreciat de contemporani şi urmaşi, Kun Kocsard însuşi este ca o uniune culturală,
care a făcut mai mult pentru maghiarii din Ardeal decât societatea la un loc, timp îndelungat.
Monumentul cu bustul lui Kun Kocsard a fost amplasat în 1910 la intrarea principală
în clădirea Colegiului Reformat KUN din Orăştie, exact pe soclurile unde sunt azi cele două
monumente de la Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu’’. Bustul a fost demontat în 1928 când
clădirea a fost cumpărată de statul roman, iar acum se află depozitat, nu expus, într-o încăpere
din Biserica Calvin. Sculptura aparţine lui Horvath Geza, sculptor la Munchen şi Roma.
Prof. Univ. Dr. SILVIU ROSU s-a născut în Geoagiu, la 30 octombrie 1908. Tatăl se
numea Adam, fost casier la Banca Rurală, iar apoi notar în Geoagiu până la pensionare, iar
mama, Maria, născuta Popovici. Din cei 5 copii, 3 au urmat cursurile universitare, iar 2 au
devenit cadre universitare de renume.
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După studii în sat, a urmat Colegiul Reformat „Kun” din Orăştie (1914 - 1918), iar în
continuare liceul „Aurel Vlaicu” din acelaşi oraş, susţinând bacalaureatul în 1926 şi
înscriindu-se la Facultatea de Medicină din Cluj. Îşi întrerupe studiile din cauza bolii şi le reia
după satisfacerea stagiului militar. Absolvă facultatea în 1955, fiind numit preparator
extrabugetar la Clinica Psihiatrică din Cluj. Îşi trece doctoratul cu teza „Psihozele reactive”
în 1939 şi devine preparator bugetar la aceiaşi clinică.
În 1946 este asistent suplinitor, iar în 1947 asistent provizoriu pe bază de concurs şi în
1949 şef de lucrări. În 1960, tot pe bază de concurs, este confirmat în calitatea de conferenţiar,
preluând funcţia de şef de disciplină la catedra de psihiatrie a I.M.F. Timişoara (1960 – 1962).
În 1962 revine la Cluj. Mai menţionam că între 1940- 1945, când Medicina din Cluj se
refugiază la Sibiu, a funcţionat la Spitalul de Boli Nervoase. În 1964 conduce colectivul de
psihiatrie din clinică. A fost un timp director al Spitalului Unificat nr. 2 din Cluj, iar din 1964
decan al Facultăţii de Medicină Generală şi Psihiatrie.
Într-o perioadă de plină reorganizare a învăţământului sanitar, profesorul clujean a
structurat pe baze noi predarea psihiatriei, elaborând o tematică adaptată nevoilor terenului,
morbidităţii specifice, aderând astfel la conceptul teoretic şi practic al şcoli medicinale
clujene. A militat pentru dezvoltarea învăţământului psihiatric, prin extinderea numărului de
ore de predare şi, mai ales, de stagiu. A colaborat la redactarea în Editura I.M.F. Cluj în 1951
a Cursului de Psihiatrie. A fost un bun didact, susţinând cursuri documentare, prezentate liber.
A fost un bun clinician, cu o vastă experienţa, susţinător al noilor descoperiri în specialitate.
A publicat peste 130 de lucrări în specialitate şi numeroase comunicări şi conferinţe la
Casa de educaţie sanitară, Casa de cultură a studenţilor etc.
Ca şi participant la războiul al doilea mondial a fost decorat cu Meritul Sanitar cls. I-a,
iar în 1954 a primit Medalia „Eliberarea de sub jocul fascist”.
A fost ales membru al Comitetului pe ţară al Societăţii de Psihiatriei şi vicepreşedinte
al acestuia. Pentru întreaga sa activitate a fost decorat cu „Ordinul Muncii, cls.II-a”. Silviu
Roşu a fost o dovadă de o ţinută profesională şi morală deosebită, în specialitatea sa formând
cadre valoroase de tineri, fiind iubit şi respectat pentru munca şi strădania depusă. Pentru
oraşul Geoagiu, el rămâne o personalitate care trebuie cunoscută şi apreciată.
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Prof. Univ. Dr. EMIL - HONORIU ROŞU (1912 - 1997) născut în aceiaşi familie a
notarului Adam Roşu din Geoagiu, este frate cu Silviu Roşu şi a văzut lumina zilei la data de
4 aprilie 1912. A studiat la Liceul „AUREL VLAICU” din Orăştie, făcând parte din promoţia
de bacalaureaţi 1928. Este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Naturale şi respectiv Agronomie.
S-a dedicat învăţământului şi cercetării ştiinţifice în zootehnie, fiind în acest sens una
din personalităţile de marcă din ţară. Ca cercetător a abordat nu numai domeniul alimentaţiei
animalelor domestice, ci a contribuit la organizarea şi dezvoltarea învăţământului agronomic
din centrele universitare Arad, Timişoara, Bucureşti şi Iaşi.
A condus numeroase teme de cercetare ştiinţifică, unde cu prioritate naţională şi
internaţională, în domenii ca: utilizarea antibioticelor ca biostimulatori în hrana animalelor,
studiul valorilor nutritive ale diferitelor furaje cultivate în Moldova, organizarea bazei
furajere, rezultatelor acestora fiind concretizate în 74 lucrări ştiinţifice, publicate ca prim
autor.
A redactat, singur sau în colaborare, monografii, cursuri universitare. A predat la
Agronomia Timişoara, Zootehnia din Arad, iar la Institutul Agronomic din Bucureşti a fost
profesor şi director între anii 1952 - 1954. În 1954 revine la Iaşi şi predă la Agronomie şi
Zootehnie până în 1967, la Institutul şi Facultatea care aparţineau de Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaşi.
În 1956 a fost rector al Institutului Agronomic „Ion Ionescu de la Brad”, funcţie pe
care a deținut-o până în 1961. Între 1963 - 1967 a lucrat ca cercetător ştiinţifiic la Filiala Iaşi a
Academiei Române (secţia agricolă) unde a avut ca temă de cercetare „Zonarea agricolă a
României”. A conferenţiat la Berlin în 1955, la Moscova în 1950, 1957 şi 1958, iar la Milano
în 1969.
A fost şi este considerat unul din creatorii şcolii moderne de nutriţie animală din
România. De numele prof. Emil - Honoriu Roşu se leagă lucrările de finisare al sediului actual
al Universităţii Agronomice din Bucureşti şi Centrului Zootehnic din Iaşi. El este fondatorul
Facultăţii de Zootehnie din Iaşi. A îndrumat 33 doctoranzi, din care 22 au obţinut titlul
ştiinţific de „doctor”.
A decedat la 6 ianuarie 1997 la vârsta de 85 ani fiind înmormântat la cimintirul
Eternitatea din Iaşi, iar numele lui rămâne înscris în cartea învăţământului agronomic
românesc, ca strălucit exemplu.
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IOAN BUDOIU (1930 - 1992) s-a născut la 3 ianuarie 1930 la Geoagiu - Băi. A urmat
clasele primare în localitate, iar clasele secundare la Liceul „Aurel Vlaicu” Orăştie, timp în
care a fost instruit la vioară de profesorul Nicolae Praţia, acesta prezicându-i încă de pe atunci
o strălucită carieră muzicală.
A urmat liceul la Cluj şi din 1949 Conservatorul de Muzică din Cluj, realizând în acest
timp o pregătire temeinică şi multilaterală, începând cu studii de pedagogie şi compoziţie,
desfăşurându-şi pregătirea muzicală cu orele şi cursurile de canto.
A avut o aleasă carieră ca şi cântăreţ de operă, abordând toate marile roluri din
repertoriul clasic universal, începând cu Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Puccini. Interesat sa dovedit actorul de operă şi în repertoriul contemporan şi la fel, în cel românesc.
De prin anii 1970, se cunoaşte colaborarea sa cu formaţia „Ars Nova”, abordând genul
oratorial şi cameral, ceea ce avea să declanşeze un mare număr de lucrări contemporane şi
româneşti, unele dintre ele gândite parcă spre a fi interpretate de el. Compozitorul Cornel
Țăranu de la Cluj, colaborator apropiat al lui Ioan Budoiu, căruia îi spunea „Jean”, se întreabă
în articolul intitulat „Neuitându-l pe Ion Budoiu”, publicat într-un săptămânal clujean „Cum
ar fi arătat lucrările mele compoziţionale „Odă în metru antic”, „Rime di Michelangelo”,
„Cântece fără dragoste”, „Cântece normale”, „Orfeu” şi câte altele, fără timbrul vocii
sale?”.
Se enumeră de-a lungul anilor şi stagiaturilor de la Opera din Cluj, alte şi alte roluri şi
interpretări. Ultima colaborare cu Cornel Țăranu datează din 1986, când Budoiu a interpretat
„Trei poeme” de Montale ale compozitorului Roman Vlad. În aceeaşi perioadă baritonul
schiţase câteva pagini din „Cântec fără răspuns”, pe versuri de Nichita Stănescu. Poetul îl
apreciase mult pe Ioan Budoiu, când l-a văzut interpretând acele „Cântece fără dragoste”,
amintite anterior.
La aflarea morţii lui Nichita Stănescu, Ioan Budoiu şi Cornel Țăranu au rămas atât de
afectaţi, încât au schimbat programul unui concert Ars Nova, interpretând aceleaşi „Cântece
fără dragoste” pe versurile lui Nichita Stănescu.
Implicat pe parcursul anilor în atâtea alte roluri de operă, printre care „Matca” de
Mihnea Brumariu, „Strigoii” de Enescu, solistul a interpretat şi lieduri de Enescu la Berlin,
sub bagheta dirijorului Jurt Mazur. Ioan Budoiu a fost interpretul titular din opera „Pană
Lesnea Rusalin” de Paul Constantinescu. Printre ultimele specializări pe scena muzicală
amintim pe cea din Olanda.
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Deopotrivă pedagog, om de seamă, regizor, baritonul Ioan Budoiu a redactat câteva
lucrări de muzicologie, rămase în manuscris. Apreciindu-l pentru ceea ce a realizat el rămâne
un excelent reprezentant al genului, iar pentru Geoagiu, locul de unde-şi trage originea şi unde
şi-a început firul atât de întortocheat al vieţii lui, un vrednic înaintaş, om de seamă şi
personalitate distinctă în domeniul muzical.
Prof. Univ Dr. Ing. MIHAI CORNEL RUSU născut la 21 iunie 1941 în Geoagiu a
fost fiul lui Iosif (preot) şi al Anei. A urmat Liceul „Aurel Vlaicu” din Orăştie, terminând cu
promoţia de absolvenţi din 1959.
Ca elev a participat în doi ani la Olimpiada de limba română, faza naţională. A urmat
Facultatea de Agricultură din Cluj, absolvită în 1964 şi a devenit inginer agronom.
Între anii 1965 - 1970 a fost cercetător ştiinţific agrochimie la SCA Livada, iar doi ani
după aceea a fost şef oficiu pentru studii pedologice şi agrochimice la Satu Mare. Din 1973 şi
până în 1990 a deţinut aceiaşi funcţie la Alba Iulia, pentru ca din 1990 şi până în prezent să fie
şef de lucrări, conferenţiar şi profesor universitar, titularul Catedrei de Agrochimie din
USAMV din Cluj. Mihai Rusu este secretar ştiinţific al Consiliului Facultaţii de Agricultură
din 1992, şef de catedră Agrotehnică, Agrochimie, Ecologie. Din 1996, prorector al
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj.
Între specializările şi documentările făcute în ţară şi străinătate amintim: agrochimie şi
pedologie, specializare şi documentare în Franţa (1993), documentare la Universitatea
Tehnică din Lisabona (2001) şi la Universitatea Hohenheim (2001). Mihai Rusu a avut
schimb de lucrări, colaborări în programe şi teme de cercetare cu Facultatea de Agricultură
Drenten – Olanda, Universitatea Vancouver – Canada, Serviciul de Pedologie şi Agrochimie
din Leuven – Belgia.
Prof. Univ. Dr. Ing. Mihai Rusu este membru al mai multor societăţi profesionale,
între care: Consiliul Naţional al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului, Societatea
Naţională de Protecţia Plantelor, Filiala pentru Transilvania, membru asociat al Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice.
În decursul anilor a participat la sesiunile ştiinţifice anuale şi ale secţiilor de cercetare
ale I.C.C.C.P.T. Fundulea, cu 40 referate din domeniul agrochimiei, la al IX-lea Congres
Mondial al Îngrăşămintelor la Gent – Belgia, precum şi la multe alte manifestări organizate la
Bucureşti, Satu Mare, Alba Iulia, Maramureş, Hunedoara, Sibiu şi altele. Este autorul mai
multor lucrări ştiinţifice publicate: cărţi, tratate, monografii, manuale, cursuri universitare şi
coautorul la editarea Compendiului de Agrochimie, tipărit în 1994. Are două brevete de
invenţii.
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Ca realizări deosebite amintim faptul că a contribuit la organizarea a trei laboratoare
de agrochimie şi pedologie şi a unei Case de Vegetaţie la SCS Livada, OSPA Satu Mare şi
OSPA Alba Iulia. A contribuit la formarea colectivelor de specialişti în domeniul de cercetare
al ştiinţei solului şi agrochimiei.
Lista sa de publicaţii cuprinde numeroase titluri unde Mihai Rusu este autor şi coautor.
La vârsta pe care o are acum, Prof. Univ. Dr. Ing. Mihai Rusu este în plină putere de muncă
intelectuală. Aşteptăm deci, noi contribuţii ştiinţifice publiciste, iar locul de om de seamă al
oraşului Geoagiu îi este asigurat cu prisosinţă.
Dr. Ing. EMANOIL G. MANUGHEVICI (1915 - 2006) născut la 21 noiembrie 1915,
în comuna Fărăoani, judeţul Bacău. A urmat Şcoala Inferioară de Horticultură din Turda
(absolvită în 1932), Şcoala de Horticultură gradul II Bucureşti – absolvită în 1936 şi Şcoala
Politehnică Gheorghe Asachi – Cernăuţi, Facultatea de Agricultură, obţinând diploma de
inginer agronom în anul 1941.
A îndeplinit următoarele funcţii: şef al Ocolului Agricol Ilia (1943 - 1946), şef al
secţiei Orăştie (1946-1956), director al Direcţiei Agricole a regiunii Hunedoara (1956 - 1957),
director al Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Pomicultură Geoagiu (1958 - 1984).
În domeniul cercetării a fost promovat până la gradul de cercetător principal II,
contribuind la:
-stabilirea portaltoilor vegetativi pentru măr, în condiţiile pedoclimatice din sud vestul Transilvaniei;
-stabilirea tehnologiei de producere a puieţilor portaltoi vegetativi de corcoduş, măr,
păr, cireş şi prun;
-perfecţionarea metodei intermediarului în cultura mărului pentru obţinerea
materialului săditor destinat livezilor intensive pe terenuri în pantă;
-precizarea intermediarilor adecvaţi şi a modului de utilizare a lor la înmulţirea
soiurilor de păr, lipsite de afinitate cu gutuiul;
-perfecţionarea tehnologiilor de cultură a pomilor în funcţie de specie, condiţii
ecologice şi sisteme de cultură.
Cu lucrarea „Studiul portaltoilor vegetativi pentru cultura mărului în zona
piemonturilor sud - vestice ale Transilvaniei”, obţine titlul ştiinţific de Doctor în Agronomie
în 1970.
În calitate de conducător al Staţiunii de Pomicultură Geoagiu, şi-a adus contribuţia la
orientarea cercetărilor pentru zonă, organizarea fermelor pilot, formarea cadrelor de cercetare,
valorificarea în producţie a rezultatelor cercetării (loturi demonstrative, instructaje, schimburi
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de experienţă, expoziţii etc.). A participat la întocmirea şi avizarea unor proiecte de
modernizare a plantaţiilor pomicole din judeţele Hunedoara şi Alba.
Dr. Ing. Emanoil Manughevici a fost un cercetător activ şi din punct de vedere
publicist, a scris şi publicat 160 lucrări, dintre care 97 ca prim autor şi 63 în colaborare. A fost
coautor la volumele II – Mărul, III – Părul şi gutuiul, V – Caisul şi piersicul, VI – Nucul, a
Pomologiei Române şi a manualului Pomicultura pentru liceele agricole.
În zona de sud - vest a Transilvaniei, Dr. Ing. Emanoil Manughevici a fost o autoritate,
care a avut un rol important în modernizarea pomiculturii. Între titlurile şi lucrările sale
publicate mai amintim:
- Comportarea în pepinieră şi livadă a soiurilor de măr de tip „Spur”, Starkrimson şi
Starkspur golden delicious (Colectiv);
- Comportarea în pepinieră a unor soiuri de măr altoit pe diferiţi portaltoi vegetativi
(Colectiv);
- Influenţa distanţelor de plantare asupra producţiei de pomi altoiţi la măr şi prun
(Colectiv);
- Agrotehnica obţinerii de producţii mari de puieţi de păr şi cireş(Colectiv);
- Tipuri valoroase de nuci din regiunea Hunedoara (Colectiv).
Dr. NICOLAE MEZA (1914-1982) născut în satul Tilecuş-Tileaga din judeţul Bihor,
în 1946 a absolvit Facultatea de Agronomie Iaşi, cu calificativul „Cum laude”.
A funcţionat ca profesor de Ştiinţe agricole la Şcoala Pedagogică de Băieţi din Oradea
în anul şcolar 1946 - 1947. În acelaşi timp a condus Ferma Agricolă a Direcţiei Regionale
CFR Oradea. Cu această ocazie a făcut plantări de pomi pe lângă calea ferată şi o plantaţie de
nuci de 2 ha între staţia CFR Episcopia Bihorului şi Borş. Între anii 1947 - 1957 a funcţionat
ca profesor de specialitate la Centrul Şcolar Horticol Geoagiu, unde a predat pomicultura,
floricultura, arhitectura pedagogică, protecţia plantelor. În acest timp a colaborat la înfiinţarea
unei plantaţii didactice în suprafaţa de 1 ha, precum şi un parc ornamental pe lângă şcoală.
Tot în această perioadă a îndeplinit funcţia de director al şcolii, între 1951 - 1952. Din anul
1957 şi până în 1975, când s-a pensionat, a lucrat ca cercetător în cadrul Laboratorului de
Ameliorare a Pomilor de la Staţiunea Experimentală Geoagiu.
În experienţele executate a urmărit îmbunătăţirea sortimentului de pomi şi arbuşti
fructiferi din raza de activitate a staţiunii, în judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Timiş şi
Caraş - Severin. În vederea studiului şi alegerea soiurilor valoroase din sortimentul existent sau înfiinţat plantaţii-colecţii la speciile de bază (măr, păr, prun, piersic, nuc) care cuprind
peste 700 soiuri. Comportarea soiurilor a fost urmărită şi în livezile de producţie din raza de
activitate a Staţiunii din Geoagiu. Rezultatele obţinute au permis să se facă propuneri de
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îmbunătăţire a sortimentelor. S-au prezentat referate şi comunicări în cadrul sesiunilor
institutului, au fost publicate materiale în revistele centrale şi ziarele locale. Soiurile stabilite
au fost înmulţite în pepiniera Staţiunii şi s-au răspândit în producţie.
Succese mai importante pe această linie au fost obţinute la soiurile de măr Golden
delicios, Red delicios, soiul de prun Bistriţa tămâioasă, care au fost prezentate spre
omologare. La nuc s-au identificat, marcat şi studiat 557 tipuri valoroase, din care 323 numai
la Sibişel. La nuc, pentru obţinerea unor soiuri noi, mai productive şi mai rezistente la boli şi
ger, cu fructe de calitate, s-a creat un fond de hibrizi din polenizări libere şi prin încrucişarea
între tipurile mai valoroase la Sibişel.
Prin lucrările de hibridări sexuale şi selecţie clonală s-au creat soiurile Untoasă de
Geoagiu - soi de păr şi şase soiuri de nuc: Sibişel precoce, Sibişel 44, Geoagiu 65, Germisara,
Orăştie, Sarmis. La alun şi castanul comestibil s-au obţinut rezultate mulţumitoare. În anul
1964 Nicolae Meza a fost admis la doctorat cu lucrarea „Cercetări privind sortimentul de nuc
şi posibilităţile de înmulţire”.
Dr. Ing. STELIAN CASAVELA (1921 - 1992) născut la 9 septembrie 1921 în
localitatea Găvădineşti, judeţul Galaţi. Scăpat din război, după o lungă campanie, se înscrie la
Facultatea de Agricultură din Iaşi (1945), transferându-se apoi la cea de horticultură din
Bucureşti şi obţine diploma de inginer, specialitatea horticultură - viticultură (1949).
Activitatea profesională şi-o începe ca şef de secţie agricolă la Reghin apoi în regiunile Mureş
şi Hunedoara.
Remarcat pentru profesionalismul şi corectitudinea sa, inginerul Stelian Casavela este
angajat, prin concurs, în anul 1958, la Staţiunea de Cercetări pentru Pomicultură Geoagiu,
încredinţându-i-se sectorul de cercetare şi producerea materialului săditor pomicol şi
dendrologic (Pepiniera). Aici se vor manifesta din plin însuşirile sale de bun organizator şi
pasionat cercetător, făcând din pepiniera Geoagiu (Orăştie), una din cele mai apreciate unităţi
de acest fel, nu numai în ţară. În anul 1965 face un stagiu de 6 luni în Italia, pe probleme de
specialitate, apoi în Spania în 1970 obţine titlul ştiinţific „Doctor în agronomie” cu lucrarea
intitulată „Studii şi cercetări privind obţinerea de noi portaltori vegetativi de măr, păr şi prun”.
Prin cercetările proprii, ca şi prin folosirea progresului tehnico-ştiinţific din ţările cu
pomicultură dezvoltată Dr. Ing. Casavela Stelian a adus contribuţii originale, valoroase, la
progresul ştiinţei şi practicii pomicole româneşti. Printre acestea se pot menţiona:
perfecţionarea tehnologiei de producere a marcotajelor de măr, crearea de noi portaltoi
vegetativi la măr (G. 21, G. 2) şi corcoduş (C. 163), precizarea celor mai buni portaltoi pentru
speciile şi soiurile cultivate în sud-estul Transilvaniei, selecţia şi introducerea în practică a
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unor clone de măr Goldan Delicious, Starkrimson, Jonathan şi altele. Sub ochiul exigent al
Dr. Casavela, milioane de pomi cu valoare biologică superioară au ieşit de pe poarta pepinieră
Geoagiu, luând drumul livezilor.
Spirit altruist, generos, Dr. Ing. Casavela a folosit orice prilej pentru a transmite şi
altora din rezultatele şi cunoştinţele sale, atât prin cele peste 140 lucrări ştiinţifice şi de
popularizare, cât şi prin cursuri, conferinţe şi îndrumări practice.
Prof Univ Dr. LIVIU STOICA – doctor în științe medicale, născut la data de
24.01.1956, în satul Mermezeu -Văleni, oraș Geoagiu, personalitate a vieții științifice,
colaborator al universităților din Franța, Marea Britanie și SUA, care s-a implicat în multe
activități culturale, tradiționale, desfășurate în orașul nostru și a contribuit la promovarea
imaginii orașului.
Ing. CORNEL CAZAN născut la data de 14.11.1943 în satul Gelmar, oraș Geoagiu sa implicat în activitatea de dezvoltare economico - socială a orașului prin aprobarea și
realizarea rețelei de electrificare a satelor Mermezeu și Văleni, extinderea branșamentelor la
rețeaua electrică a 50 case din Cartierul muzicanților, de asemenea a sprijinit realizarea
obiectivului de investiții – Microhidrocentrala din Geoagiu Băi.
Av. ANA - MARIA MIHĂLCESCU născută la 03.01.1968 în Deva, membră a Uniunii
Internaționale a Avocaților, în anul 2004 a fondat asociația non-profit Germisara, având ca
obiect activități de sprijinire a bisericii ortodoxe române, cu scopul principal de a construi o
mănăstire în zona Geoagiu (proiectul fiind în curs de derulare), a organizat anual Școala de
vară în limba engleză pentru copii din orașul Geoagiu, a promovat tradițiile culturale de pe
Valea Geoagiului prin spectacole folclorice, iar în anul 2006 a produs un CD cu colinde
tradiționale. În anul 2008 și 2011 a organizat împreună cu Primăria orașului Geoagiu și TVR Festivalul de folclor al românilor de pretutindeni – Ileana Rus.
MAIOR TIBERIU IANCU născut în locurile natale ale vulturului din Carpați, satul
Aurel Vlaicu, în anul 1972. Tânărul Tiberiu Iancu a urmat o carieră militară, absolviind în
anul 1995 școala de infanterie militară și a devenit un ofițer competent în cadrul trupelor
speciale ale Ministerului Apărării Naționale. În activitatea desfășurată s-a remarcat ca un bun
specialist și prin jertfa sa, s-a distins în rândurile bravilor ofițeri ai armatei române, făcând
cinste locurilor natale. Maiorul Tiberiu Iancu și-a pierdut viața în data de 11.05.2005 pe
Aerodromul din Câmpia Turzii pe timpul executării unor exerciții de antrenament de
parașutare, organizat de UM 01049 Someșeni.
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COCA GEORGE CONSTANTIN născut la data de 17.03.1983 în Geoagiu, a fost elev
al Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu, după terminarea liceului s-a înscris la Facultatea de
Educație Fizică și Sport a Universității de Vest Timișoara, unde s-a făcut remarcat încă de pe
băncile facultății, fiind multiplu medaliat la competițiile naționale și internaționale în sportul
de performanță karate, obținând titlul de Campion Național și European. În urma
numeroaselor premii și a rezultatelor de excepție obținute în acest sport, a primit în anul 2006
titlul de Maestru al sportului acordat de Agenția Națională a Sportului.
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5.6 De-a lungul vremii...
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6.1 Suprafața administrativă
Suprafața administrată de orașul Geoagiu este de 15.501,55 ha, din care intravilanul
ocupă 1.008,30 ha și extravilanul 14.493,25 ha.
Suprafețele de intravilan și extravilan ale Orașului Geoagiu
intravilan

extravilan

7%

93%

Terenul agricol existent se întinde pe o suprafață de 7.983 ha reprezentând 51,50 %
din suprafața totală a orașului Geoagiu, din care terenul arabil reprezintă 57,41 % (4.583 ha).
Pășunile și fânețele se întind pe 3.233 ha, livezile pe 163 ha, vii (hibride și nobile) pe 4 ha,
luciu de apă (bălți) 288 ha, teren neproductiv 805 ha. Pădurile se întind pe o suprafață de
5.586 ha.

6.2 Populația
Populația orașului Geoagiu este de 5.294 locuitori, conform datelor înregistrate la
recensământul din 2011.
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Populația stabilă pe sexe - 2011
Masculin

Feminin

49%

51%

În orașul Geoagiu sunt înregistrate un număr de 2.012 gospodării și 4.439 locuințe. În
perioada 2009 – 2013 s-au construit în medie 17,20 locuințe (conform autorizațiilor eliberate).
Autorizații de construcție emise în perioada 2009 - 2013

19

20

19

17
11

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011
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6.2.1 Populația pe grupe de vârstă
Populația pe categorii de vârstă și sexe:
Categorii de vârstă
Ambele sexe
Sub 5 ani
5 - 9 ani
10 - 14 ani
15 - 19 ani
20 - 24 ani
25 - 29 ani
30 - 34 ani
35 - 39 ani
40 - 44 ani
45 - 49 ani
50 - 54 ani
55 - 59 ani
60 - 64 ani
65 - 69 ani
70 - 74 ani
75 - 79 ani
80 - 84 ani
85 ani și peste

242
257
256
264
310
306
324
348
450
270
379
439
382
284
306
244
157
76

Masculin

Feminin

111
133
125
145
171
153
194
174
232
132
201
191
180
136
124
91
52
25

131
124
131
119
139
153
130
174
218
138
178
248
202
148
182
153
105
51

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
Tabelul 3. Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune

6.2.2 Structura etnică
Structura etnică
Români
Maghiari
Romi
Germani
Turci
Slovaci
Bulgari
Italieni
Altă etnie

4516
32
456
13
*
*
*
4
4
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Informație nedisponibilă**

266

*Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)
**Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la etnie
Tabelul 8: Populația stabilă după etnie-județe, municipii, orașe, comune
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

6.2.3 Structura religioasă
Structura religioasă
Ortodoxă
Romano - catolică
Reformată
Penticostală
Greco - catolică
Baptistă
Adventistă de ziua a șaptea
Musulmană
Unitariană
Martorii lui Iehova
Creștină după Evanghelie
Evanghelică lutherană
Evanghelică
Evanghelică de confesiune augustană
Altă religie
Fără religie
Atei
Informație indisponibilă

4355
36
26
12
259
4
9
3
*
39
122
13
*
*
*
21
*
281

*Număr redus de cazuri de observare (ma mic de 3)
**Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la religie
Tabelul 13: Populația stabilă după religie-județe, municipii, orașe, comune
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

6.2.4 Mișcarea naturală
Mişcarea naturală a populaţiei este un fenomen biologic - social aflat sub influenţa
unor evenimente demografice pure, naşterea şi decesul. Mişcarea naturală exprimă procesul
de reînnoire a unei populaţii de tip închis, nesupuse fluxurilor migratorii. Indicatorul care
sintetizează mişcarea naturală a populaţiei este sporul natural (Δn = N-M unde N este numărul
născuţilor vii, iar M numărul deceselor).
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Jud.
Orașul
Hunedoara Geoagiu

Născuți vii pe județe și localități
Anul
2007
2008
2009
2010
2011
Număr persoane
52
40
39
43
42

2012

2013

34

51

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea naturală a populației
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

Jud.
Orașul
Hunedoara Geoagiu

Născuți morți pe județe și localități
Anul
2007
2008
2009
2010
2011
Număr persoane
*
1
:
:
:
:

2012

2013

:

:

Căsătorii pe județe și localități
Anul
2007
2008
2009
2010
2011
Număr persoane
47
24
24
27
33

2012

2013

28

28

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea naturală a populației
*
: lipsă date
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

Jud.
Orașul
Hunedoara Geoagiu

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea naturală a populației
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

Jud.
Orașul
Hunedoara Geoagiu

Divorțuri pe județe și localități
Anul
2007
2008
2009
2010
2011
Număr persoane
14
7
5
13
4

2012

2013

1

18

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea naturală a populației
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

171

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului GEOAGIU, județul HUNEDOARA
Sporul natural al populației pe medii, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe
Jud.
Anul
Mediul
Hunedoara urban
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Număr persoane
-467
-559
-752
-1087
-1232
-1142
-1238
Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea naturală a populației
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

Jud.
Hunedoara

Rata sporului natural al populației pe medii, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare și județe
Anul
Mediul
urban
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Spor natural la 1.000 locuitori
-1,3
-1,5
-2,1
-3,1
-3,5
-3,2

2013
-3,6

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea naturală a populației
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

6.2.5 Mișcarea migratorie
Mişcarea migratorie internă reprezintă totalitatea deplasărilor însoţite de schimbarea
definitivă a domiciliului între unităţi teritorial – administrative ale ţării.
Această mişcare este corelată cu prodesele de dezvoltare şi schimbările economice, de
structură socială sau de calitatea a vieţii. Alături de mişcarea naturală a populaţiei contribuie
la creşterea sau scăderea populaţiei, dată de soldul migratoriu.
Stabiliri cu reședința pe județe și localități
Jud.
Anul
Orașul
Hunedoara Geoagiu 2007
2008
2009
2010
2011
Număr persoane
103
104
114
91
84

2012

2013

82

87

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea migratorie a populației
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo
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Plecări cu reședință pe județe și localități
Jud.
Anul
Orașul
Hunedoara Geoagiu 2007
2008
2009
2010
2011
Număr persoane
71
80
86
81
72

2012

2013

67

75

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea migratorie a populației
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

Stabiliri cu domiciliu (inclusive migrarea externă) pe județe și localități
Jud.
Anul
Orașul
Hunedoara Geoagiu 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Număr persoane
102
91
113
85
64
90

2013
:*

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea migratorie a populației
* : lipsă date
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

Plecări cu domiciliu (inclusive migrarea externă) pe județe și localități
Jud.
Anul
Orașul
Hunedoara Geoagiu 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Număr persoane
81
79
68
91
80
77

2013
:*

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea migratorie a populației
* : lipsă date
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

Jud.
Orașul
Hunedoara Geoagiu

Emigranți definitivi pe județe și localități
Anul
2007
2008
2009
2010
2011
Număr persoane
1
1
1
3
3

2012

2013

:*

:

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea migratorie a populației
* : lipsă date
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo
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Imigranți definitivi pe județe și localități
Jud.
Anul
Orașul
Hunedoara Geoagiu 2007
2008
2009
2010
2011
Număr persoane
*
:
6
1
:
:

2012

2013

2

:

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Mișcarea migratorie a populației
* : lipsă date
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

6.2.6 Șomajul
Anul
2013

2014

Șomeri înregistrați la sfârșitul lunii pe județe și localități
Județul Hunedoara – Orașul Geoagiu
Luna
Număr persoane
Media anuală
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Ian.
Febr.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.

297
288
275
278
241
247
263
264
265
358
376
377
757
755
630
537
456
455
289
295
307
295
313
321

294,08

450,83

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Forța de muncă
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo
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6.3 Infrastructura de utilități
6.3.1 Alimentarea cu apă și canalizarea
Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apa potabilă a oraşului Geoagiu şi a Staţiunii Geoagiu Băi se face
dintr-o singura sursă de apă, respectiv sursa Folorât, sursă cu protecție sanitară în regim sever,
rețeaua de apă potabilă având 55,92 km lungime.
Staţia de pompe Folorât foloseşte, ca apă brută, apă subterană din pânza freatică
superioară, prin două puţuri de captare având diametru de 3 m şi o adancime care variază între
15 și 20 m. Cele doua puţuri de captare sunt echipate cu pompe submersibile de tip
GRUNDFOS, având un debit de 60 m3 / h şi care asigură apa în vederea tratării.
Tratarea apei brute se face într-un bazin de acumulare având capacitatea de 60 m3.
Tratarea apei se face doar pentru dezinfecţie cu clor gazos cu ajutorul unei staţii de clorinare
de tip ADVANCE. Apa tratată este transportată spre bazinele de acumulare cu ajutorul a doua
pompe submersibile de tip GRUNDFOS, din care pentru oraşul Geoagiu cu o pompa SP 60 13, iar pentru staţiunea Geoagiu Băi cu o pompa SP 77 - 20.
Distribuţia apei către consumatori se realizează gravitational. Astfel, pentru oraşul
Geoagiu, apa este asigurată prin 2 bazine de 300 m3 fiecare, iar pentru staţiunea Geoagiu Băi,
printr-un bazin de 1000 m3. De asemenea, din aceeaşi sursa se asigură şi alimentarea cu apă a
Sanatoriului TBC Geoagiu.
Staţia de pompe Folorât are asigurat un perimetru de securitate sanitară severă, ca de
altfel şi bazinele de acumulare a apei. Capacitatea de pompare a apei în Staţia de pompe
Folorat este de 30 l / secundă.
Referitor la capacitatea de productie a apei, există riscul ca în viitorul apropiat aceasta
să devină insuficientă, deoarece în staţiunea Geoagiu Băi, prin punerea în funcţiune a unor noi
complexe hoteliere, va crește consumul de apa cu circa 30 %, fapt care va avea drept
consecință necesitatea înlocuirii pompelor de apă cu altele de capacitate mai mare, precum şi
mărirea capacităţii de producţie de apă brută, prin executarea şi punerea în funcţiune a unui
nou puţ cu aceleaşi caracteristici.
Lungimea totală a sistemului de reţele de distribuţie a apei potabile este de 55,92 km,
o parte fiind executată cu conducte din PE - HD, iar restul reţelei, având o vechime de 25 - 45
ani, este executată din oţel. Este necesară reabilitarea reţelelor de distribuţie, în mod special a
tronsoanelor de reţea cu o vechime de peste 35 ani, și anume:
- țeava de distribuție Geoagiu – Suseni;
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- țeava de alimentare Sanatoriu TBC Geoagiu – Geoagiu Băi;
- țeava de alimentare oraș Geoagiu pe porțiunea Folorât – Str. Teilor.
Pentru perioada 2014 – 2020, în vederea asigurării necesarului de apă la întreaga
populație a orașului Geoagiu este necesară aducerea apei din stația Sântămăria Orlea.
În totalitatea lor, reţelele de distribuţie şi transport, rezervoarele de înmagazinare a
apei, staţia de pompe împreună cu echipamentele aferente, fac parte din domeniul public şi
privat al Primariei Oraşului Geoagiu, patrimoniu care a fost concesionat către S.C. Apa Prod
S.A. Deva în anul 2005.
Celelalate localități componente ale orașului Geoagiu nu dispun de alimentare cu apă
în sistem centralizat, apa asigurându-se din surse proprii (fântâni).
Canalizarea
Lungimea reţelelor de canalizare menajeră și pluvială care deservesc oraşul Geoagiu şi
Staţiunea Geoagiu Băi este de 21,32 km.
În ceea ce priveşte natura şi dimensiunile reţelei de canalizare menajeră, aceasta este
în totalitate din prefabricate din beton, având diametre cuprinse între 200 - 600 mm.
Canalizarea menajeră deserveşte 98 % din populaţia staţiunii Geoagiu Băi şi 50% din
populatia oraşului Geoagiu.
Epurarea apelor menajere se realizează prin două staţii de epurare de tip mecanic
(IMFFOF), care sunt depăşite tehnologic şi care oferă o epurare insuficientă, permiţându-se
astfel intrarea în emisar a unor cantităţti de apa uzată cu concentraţii admise depăşite şi, în
mod special, la indicatorul CB O5.
Localităţile aparţinatoare oraşului Geoagiu nu dispun de retea de canalizare menajeră
sau pluvială.
Reţelele de canalizare menajeră şi pluvială, precum şi cele două staţii de epurare sunt
concesionate către S.C. Apa Prod S.A. Deva din anul 2005.
Situația branșamentelor de apă - canal la nivelul anului 2013:
Geoagiu
714
Geoagiu Băi
160
Aurel Vlaicu
255
Gelmar
101
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6.3.2 Alimentarea cu gaze naturale
Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale are o lungime totală de 51 km, deservind
3915 abonaţi casnici şi 100 abonați persoane juridice (Geoagiu, Geoagiu Băi, Aurel Vlaicu,
Gelmar).
Caracteristici tehnice:
-presiune redusă pentru toti consumatorii – 0,8 bari;
-conductele au dimensiuni între 2 – 6 ţoli;
Instalaţii aferente:
-branşamente – 1550;
-posturi de reglare – aprox 1.550;
-staţii de reglare - măsurare (SRS/SRM) – 7.

6.3.3 Alimentarea cu energie termică
Nu există un sistem centralizat de alimentare cu energie termică. Pentru încălzirea
locuințelor se folosește combustibil solid (lemne, cărbuni), gaze naturale și curent electric.

6.3.4 Alimentarea cu energie electrică
Reţeaua de înaltă tensiune (400 KV) cuprinde 2,5 km, iar rețeaua de medie tensiune
(20 KV ) cuprinde:
- LEA (linie electrică aeriană) – 20 KV, Oraştie – IAS = 31 km;
- LEA 20 KV Oraştie – Balomir = 47 km;
- LEA 20 KV IM Orastie - Zavoi = 4 km;
Reţea de joasă tensiune (0,4 KV) pentru consumatori casnici şi industriali:
- LEA 0,4 Kv:
Renghet = 14,6 km;
Aurel Vlaicu = 8,15 km;
Bozes = 6,10 km;
Cigmău = 3,7 km;
Fântâna Rece G. Băi = 1,1 km;
Gelmar = 2,3 km;
Geoagiu Băi = 7,46 km;
Geoagiu = 24,65 km;
Homorod Joseni = 6,00 km;
Homorod Suseni = 8,1 km;
Mermezeu = 3,7 km;
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Văleni = 10,1 km.
Instalaţii aferente:
- post de transformare aerian (PTA):
Geoagiu = 16;
Geoagiu Băi = 5;
Renghet = 3;
Bozes = 1;
Homorod = 4;
Aurel Vlaicu = 10;
Gelmar = 3;
Cigmau = 1.
- reţelele electrice aeriene sunt din cablu de aluminiu, pe stâlpi de beton.
Nu sunt probleme deosebite legate de furnizarea energiei electrice.

6.3.5 Rețeaua de iluminat public
Lungimea totală a rețelei de iluminat public însumează 44,925 km acoperind întregul
necesar al orașului Geoagiu. Rețeaua de iluminat public a beneficiat de lucrări de modernizare
prin care au fost înlocuite lămpile vechi cu un consum mare de energie cu lămpi cu led (615
buc.) de 30 și 60 W.

6.3.6 Transportul public
Administrația publică nu are înființat un serviciu de transport public. Transportul
public se realizează prin intermediul firmelor de transport care au obținut licență, existând un
număr de 14 stații de călători amenajate. Traseele pe care se efectuează transportul sunt:
Orăștie – Geoagiu – Geoagiu Băi
Orăștie – Geoagiu – Sanatoriul TBC
Deva – Orăștie – Geoagiu Băi
Deva – Simeria – Geoagiu – Geoagiu Băi
Deva – Orăștie – Geoagiu – Balșa
Orăștie – Aurel Vlaicu
Cugir – Homorod – Băcăinți.
De asemeni, orașul Geoagiu are acreditați transportatori în regim de taxi. O altă
modalitate de a ajunge în orașul Geoagiu este calea ferate, Halta Geoagiu, în localitatea
Gelmar.
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6.3.7 Salubritatea
Activitatea de gospodărire a deşeurilor pe teritoriul oraşului Geoagiu este asigurată de
S.C. RETIM S.A. Timişoara, care se ocupă cu colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor
menajere provenite de la populaţie, agenţi economici, precum şi întreţinerea şi exploatarea
depozitului de deşeuri. Firma a deschis un depozit nou, pe teritoriul administrativ al comunei
Rapolt. Depozitul de deşeuri menajere din localitatea Homorod (oraş Geoagiu) a fost închis în
anul 2007.
Colectarea gunoaielor nu se face selectiv. Pentru eliminarea acestor deficienţe,
Primăria Orașului Geoagiu, împreună cu celelalte administraţii publice de pe teritoriul
judeţului, sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, intenţionează implementarea unui
proiect care să rezolve problema deşeurilor, la standarde europene.

6.3.8 Rețeaua stradală
Inventarul străzilor din Anexa nr. 9, Anexă la Hotărârea Consiliului Local Geoagiu nr.
98 / 2001:
Denumire

Str. Feredeului
Str. Râului
Str. Tileșului
Str. Independenței
Str. Progresului
Str. Piersicului
Str. Morii
Str. Prunului
Str. Bobâlnei
Str. Teilor
Str. Mărului
Str. Sanatoriului
Str. Calea Romanilor
Str. Muzicanților
Str. Pinului
Str. Germisara

Lungim
e

Lățim
e

Localitatea

Îmbrăcăminte

1584 m
2558 m
2450 m
1946 m
810 m
184 m
803 m
883 m
415 m
520 m
480 m
124 m
1495 m
618 m
1580 m
380 m

11 m
7m
6m
8m
8m
7m
6m
6m
8m
7m
8m
7m
6m
12 m
6m
15 m

Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu Băi
Geoagiu Băi

balast
balast
balast
asfalt
asfalt
asfalt
balast
balast
balast
asfalt
beton
balast
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
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Str. Școlii
Str. Vilelor
Str. Taberei
Str. Măgura
Pod (DC 32)
Pod (DC 29)
Pod (DC 29)
Pod (DC 29)
Pod (Str. Râului)
Pod (Str. Tileșului)
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță

2700 m
380 m
160 m
2560 m
16 m
26,40 m
37,25 m
21 m
21 m
22 m
640 m
614 m
1110 m
310 m
1080 m

5m
6m
7m
5m

Geoagiu Băi
Geoagiu Băi
Geoagiu Băi
Geoagiu Băi

6m
6m
8m
5m
4m

Cigmău
Cigmău
Cigmău
Cigmău
Cigmău

Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Uliță
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal

730 m
360 m
760 m
250 m
1300 m
1600 m
600 m
1200 m
1650 m
860 m
640 m
1200 m
310 m
328 m
102 m
184 m
1300 m
1600 m
650 m

6m
12 m
8m
15 m
8m
6m
6m
5m
6m
5m
4m
5m
4m
5m
5m
6m
4m
4m
4m

Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Gelmar
Gelmar
Homorod
Homorod
Homorod
Homorod
Renghet
Renghet
Renght
Bozeș
Bozeș
Bozeș
Bozeș
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
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beton asfaltic
beton asfaltic
beton asfaltic
beton asfaltic
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
balast
balast
balast
balast
balast și pământ
stabilizat
balast
balast
balast
balast
balast
balast
balast
balast
balast
balast
balast
balast
pământ stabilizat
balast
balast
balast
pământ
pământ
balast
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Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum vicinal
Drum comunal DC 28 Bozeș Mada
Drum comunal DC 29 Băcâia

2160 m
860 m
820 m
680 m
960 m
7850 m
1300 m
1450 m
2350 m
1600 m
2200 m
600 m
1270 m
2500 m
1490 m
1050 m
1300 m
2700 m
2300 m
460 m
1700 m
860 m
900 m
3200 m
2100 m
2400 m
2700 m
2200 m
2150 m
680 m
570 m
960 m
2000 m

5m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4,5 m
4m
4m
4m
5m
5m
5m
5,5 m
4m
4m
4m
4m
4m
6m

1750 m

6m
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Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Cigmău
Cigmău
Cigmău
Cigmău
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Gelmar
Gelmar
Gelmar
Gelmar
Gelmar
Gelmar

balast
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
balast
balast
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- Ardeu
Drum comunal
DC 30
Renghet
Drum comunal
DC 32
Homorod - Văleni
Drum comunal
DC
33
Geoagiu
Drum comunal DC 41 Cigmău
Drum comunal DC 42 Gelmar
Drum comunal DC 42 A
Geoagiu
Drum comunal DC 43 Aurel
Vlaicu
Drum comunal DC 49 Aurel
Vlaicu

5950 m

6m

asfalt

7390 m

6m

parțial asfaltat

3810 m

6m

beton asfaltic

3680 m
820 m
2500 m

6m
6m
6m

asfaltat
beton asfaltic
balast

6130 m

6m

beton asfaltic

1200 m

6m

balast

Rețeaua de drumuri locale cuprinde:

22.630 m străzi
15.500 m ulițe
59.870 m drumuri vicinale
35.230 m drumuri comunale
Total: 133.230 m

6.4 Mediu
Pe teritoriul orașului Geoagiu nu există surse majore de poluare. Zona este considerată
una curată, localnicii străduindu-se să păstreze natura nealterată, în toată diversitatea ei
actuală şi să promoveze activităţi economice care să nu dăuneaze biodiversităţii.
În vederea unei cât mai bune gospodăriri a suprafeței administrative, s-au stabilit prin
hotărâri ale consiliului local obligaţiile, responsabilităţile dar şi sancţiuni, pentru faptele
săvârşite de instituţii publice, agenţi economici şi cetăţeni.
O problemă cu care se confruntă orașul Geoagiu este curăţirea malurilor apelor
curgătoare, al cărei rezultat este, din păcate, anulat constant de următoarea viitură. În acest
sens, este nevoie ca atât locuitorii, cât şi turiştii să conștientizeze că asigurarea şi păstrarea
curăţeniei, buna gospodărire, respectarea normelor de igiena este o obligaţie permanenta
a tuturor, depozitarea ilegală a gunoaielor sancționându-se sever, în urma controlului.
O altă problemă cu care se confruntă localitatea este deficitul de zone verzi amenajate,
reabilitate sau nou înființate, sursă de sănătate şi relaxare care susţin protecţia mediului şi
conservarea biodiversităţii.
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6.4.1 Calitatea factorilor de mediu
Calitatea apelor poate fi deteriorată prin deversări de reziduuri necontrolate direct în
apele curgătoare de la unitățile de producție și gospodăriile individuale. Calitatea apelor
subterane poate fi alterată din pricina lipsei parțială de canalizare și folosirea în gospodării a
foselor impropriu realizate.
Calitatea aerului poate fi alterată din cauza traficului rutier, prin emisia de noxe, praful
datorat străzilor neasfaltate. O emisie mare de pulberi în aer se realizează și prin antrenarea
prafului din zonele agricole și din cauza drumurilor de exploatare agricolă neamenajate.
Nu există factori industriali care, prin deversare, să producă poluarea solului și,
implicit, a apelor freatice. Poluarea poate să apară în cazul nefolosirii corespunzătoare a
pesticidelor în agricultură.

6.5 Sănătatea
Infrastructura de sănătate cuprinde:
Dispensar uman
Cabinet individual medicina de familie
Cabinet stomatologic
Spital
Cabinet medical în școli
Medici
Asistenți medicali
Farmacie umană
Farmaciști
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Personal medical care își desfășoară activitatea pe teritoriul orașului Geoagiu atât în
sistemul public, cât și în sistemul privat:
Jud.
Hunedoara
Orașul
Geoagiu

Categorii de
cadre
medicosanitare
Medici
Stomatologi
Farmaciști
Personal
sanitar
mediu

Forma de
proprietate

2007

2008

2009

Anul
2010

2011

2012

2013

Publică
Privată
Privat
Publică
Privat
Publică
Privat

8
2
2
1
2
56
6

6
2
2
1
2
56
8

6
2
2
1
2
56
8

7
3
2
1
3
52
8

7
3
2
1
5
55
8

7
3
3
1
5
47
6

7
3
3
1
5
47
6

Sursa: Institutul Național de Statistică,
Baze de date, Indicatori de statistică regională Tempo, Sănătate
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-statistica-regionala-tempo

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu
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6.6 Asistența socială
Serviciul Public Local de Asistență Socială al orașului Geoagiu este organizat pe
compartimente astfel:
Compartimentul Protecție Socială
Compartimentul Protecția Romilor
Compartimentul Protecția Copilului și a Persoanei Adulte
Compartimentul Asistenți Medicali Comunitari și din Cabinete Școlare
Compartimentul Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav
Pentru desfășurarea activității de asistență socială prin furnizarea serviciilor sociale cu
caracter primar, Serviciul Public Local de Asistență Socială are obligatia obținerii acreditarii.
În anul 2013 s-a întocmit documentația care a stat la baza obținerii acreditării
serviciilor sociale cu caracter primar, având drept scop prevenirea s-au limitarea unor situații
de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială,
pentru o perioada de 3 ani. Tot în anul 2013 s-a obținut și autorizarea cabinetului medical
școlar, din punct de vedere sanitar.
Pe teritoriul orașului Geoagiu își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență
Geoagiu care are o capacitate de 40 locuri și oferă sprijin și asistență social în sistem
rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, aflate în dificultate, de pe raza județului
Hunedoara.
Centrul de Îngrijire și Asistență Geoagiu oferă servicii de cazare, hrană,
cazarmament, asistență medicală de specialitate, activități de ergoterapie, recuperare,
îngrijire și supraveghere permanent a persoanelor asistate, activități cultural – educative și
de socializare atât în interiorul centrului, cât și în comunitate, consiliere și informarea
asistaților și familiilor acestora, sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii
situațiilor care pun în pericol siguranța persoanelor asistate, sensibilizarea comunității la
nevoile specifice ale persoanelor asistate.
Centrul este format din 4 clădiri și anexe gospodărești, dormitoare, cameră de zi, club,
bucătărie, săli de mese, cabinet de specialitate, serviciu de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu și corp administrativ. Personalul este format din șef centru, psiholog, medic,
asistent medical, infirmiere, kinetoterapeut, instructor ergoterapeut, personal administrative și
auxiliar.
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6.7 Educația
Infrastructura educațională cuprinde:
Denumirea
Număr copii /
Cadre
instituției /
grupe
didactice
localitatea

Necesităti

Grădinița cu
Program Normal
Geoagiu

20 / 2

2

Cadre
nedidactice
și personal
auxiliar
1

Grădinița cu
Program Prelungit
Geoagiu
Grădinița
Geoagiu Băi
Grădinița Gelmar
Grădinița
Homorod
Grădinița Aurel
Vlaicu
Școala Primară
Geoagiu
Școala Primară
Geoagiu Băi
Școala Primară
Gelmar

39 / 2

3

1

12 / 1

1

-

Materiale didactice,
jucării, reabilitare și
modernizare clădire, parc
de joacă
Dotare mobilier – pătuțuri
și măsuțe pentru servirea
mesei, lenjerie, saltele
Materiale didactice, jucării

12 / 1
11 / 1

1
1

1

Materiale didactice, jucării
Materiale didactice, jucării

32 / 2

2

1

Materiale didactice, jucării

133 / 6

6

1

Materiale didactice

8/1

1

1

Materiale didactice

12 / 1

1

1

Materiale didactice

14 / 1

1

1

30 / 2

2

1

155 / 7

10

2

Reabilitare, modernizare,
dotare
Reabilitare clădire,
material didactic
Material didactic, mobilier

683 / 26

44

34

Școala Primară
Homorod
Școala Primară
Aurel Vlaicu
Școala Generală
Geoagiu
Colegiu Tehnic
Alexandru Borza
Geoagiu
Bibliotecă școlară

Volum de carte: Activități:
21.143 unități
- Ziua Europei
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Construire și dotarea
campusului pentru
învățământul profesional și
tehnic
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- Saptamana educatiei globale
- Ziua Internationala a Sanatatii
- Ziua Pamantului
- Ziua copilului
Volum de carte: Activități:
Bibliotecă
Colegiului Agricol 25.263 unități - Săptămâna bibliotecii
- Ziua limbilor europene
„Al. Borza”
- I.L.Caragiale – Scriitor veșnic contemporan, comicul
în opera lui I.L.Caragiale
- Ziua armatei române
- File de carte pe micul ecran – proiecție de filme,
ecranizări
- Expozițiti de carte –opere ale scriitorilor sărbătoriți
- Let’s do it România
- Ziua recoltei
- Tradiții și superstiții de Mihail și Gavril
- Ziua porților deschise
- Ziua toleranței
- Ziua națională a României – spectacol
- Noi cu drag vă colindăm
- M. Eminescu – Luceafărul poeziei românești
- Dragobetele
- Primul mărțișor
- Ziua mamei
- Ziua Francofoniei
Volum de carte:
Biblioteca
13.475 unități
Orășenească
Geoagiu
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6.8 Cultură, culte
Ansamblul de dansuri populare Germisara – 1997 - 2005 – a fost condus sub atenta
îndrumare a îndrăgitului și regretatului interpret de muzică populară Iulius Borza. După o
pauză de 5 ani, din anul 2010, ansamblul își reia activitatea în cadrul casei de Cultură „Ion
Budai Deleanu” din orașul Geoagiu.
Ansamblul este compus din: taraf, solişti vocali şi dansatori. Din repertoriul
ansamblului fac parte melodii şi dansuri populare de pe Valea Geoagiului, precum şi din alte
zone folclorice ale ţării. A obținut locuri fruntașe la competiții locale, județene, naționale și
internaționale – Festivalul Internațional de Folclor din Gaziantep, Turcia.
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Evenimente locale:
Sărbătorirea a 50 ani de căsătorie martie
Deschidere sezon estival Geoagiu Băi

1 mai

Ziua curățeniei iunie
Ziua pădurii iunie - iulie
Întâlnire cu fiii satului Mermezeu – Văleni 27 – 28 iulie
In memoriam Iulius Borza
Zilele Orașului Geoagiu 15 august
Festivalul Național de Poezie „Ion Budai 23 – 25 august
Deleanu”
Ziua Aviației, localitatea Aurel Vlaicu 14 – 15 septembrie
Comemorarea bătăliei de la 1479 Câmpul Pâinii 13 octombrie
Întâlnire cu fiii satului Renghet
Întâlnire cu fiii satului Băcâia
Pe teritoriul administrativ al Orașului Geoagiu sunt o serie de lăcașuri de cult, unele
fiind declarate monumente istorice de patrimoniu:
Capela Romanica Sec. XI - XII – Oraș Geoagiu
Biserica Reformată Sec. XVII – Oraș Geoagiu
Biserica Ortodoxă „Sfantul Nicolae” Sec. XVI – Oraș Geoagiu
Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Sec. XVIII - localitatea Băcâia
Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Sec. XVI - localitatea Bozeș
Celelalte lăcașuri de cult situate pe teritoriul administrativ al Orașului Geoagiu sunt:
Biserica Unită „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” – oraș Geoagiu;
Biserica Ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” – oraș Geoagiu;
Biserica ortodoxă „Buna Vestire'' – oraș Geoagiu;
Biserica Crestină după Evanghelie – oraș Geoagiu;
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Biserica Pendicostală – oraș Geoagiu;
Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” – Geoagiu – Băi;
Biserica Ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”- sat Aurel – Vlaicu;
Biserica Evangheliă - Aurel Vlaicu;
Biserica Penticostală –Aurel Vlaicu;
Biserica Ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” – Bozeș (construcție 2006)
Biserica Ortodoxă „Sf. Ierarh Nicolae” – Cigmău;
Biserica Unită – Cigmau;
Biserica Ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”- Gelmar;
Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” - Homorod;
Biserica Ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” – Homorod;
Biserica Ortodoxă ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” – Mermezeu;
Biserica Ortodoxă “ Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” – Renghet;
Biserica Ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”- Valeni.

6.9 Administrație publică
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6.9.1 Organigramă
Consiliul Local al Orașului Geoagiu
Biblioteca și Casa de Cultură
Serviciul Public de Asistență Socială
0
8
Funcționari publici total
Funcționari publici total
din care:
din care:
* de conducere
0 * de conducere
1
* de execuție
0 * de execuție
7
Personal contractual
2 Personal contractual
24
Total posturi
2 Total posturi
32
Aparat de specialitate
Total
Demnitari aleși
2
Demnitari aleși
2
Funcționari publici total
22
31
Funcționari publici total
din care:
din care:
5
* de conducere
4 * de conducere
26
* de execuție
18 * de execuție
Personal contractual
15 Personal contractual
40
Total posturi
39 Total posturi instituție
73
Organigramă aprobată în 11.03.2015

6.9.2 Venituri și buget preconizat
Categorii de
venituri
Venituri proprii
Venituri fiscale
Venituri
guvernamentale
Alte categorii de
venituri
Total
Buget
preconizat

2009

2010

4.437,00
10.473,00
5.016,48
392,70
2.0319,18
2015

4.791,50
9.161,89
9.827,05

2011
Mii lei
4.481,48
8.212,38
3.743,96

2012
4.611,78
9.069,86
2.813,24

686,71

1176,50

613,62

2.4467,15 1.7614,32 1.7108,50
2016

2017

2018
Mii lei
11.996,03 12.506,13 12.853,13 13.106,13
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2013

2014

5.318,60
819,45
10.338,88 11.693,44
1.120,83 2.107,42
948,43

367,99

1.7726,74 1.4988,30
2019

2020

13.359,13

13.620,00
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6.9.3 Structura politică a consiliului local
Structura politică a Consiliului Local al Orașului Geoagiu
PSD

PNL

UNPR

UNPR; 4; 27%
PSD; 6; 40%

PNL; 5; 33%

6.10 Economia
Județul
Hunedoara

Numărul mediu al salariaților pe județe și localități
Anul

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

777

763

934

Număr persoane
Orașul
Geoagiu

862

1021

837

736

Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo, Forța de muncă, Salariați
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15
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Societăți comerciale care își desfășoară activitatea în orașul Geoagiu:
Denumire
Domeniu de activitate
Nr.
Numărul mediu de
Crt.
angajați în anul
2013
Complex Hotelier Germisara Hoteluri și alte facile-tăți de
100
1
cazare similar
2

Art Wood Company S.R.L.

Fabrica de mobilă

55

3

Vacanța S.R.L.

Hoteluri și alte facile-tăți de
cazare similar

35

4

Edorom Metal S.R.L.

Fabricarea produselor
metalice obținute prin
deformare plastic,
metalurgia pulberilor

25

5

Ape Minerale Băcâia S.R.L.

Producția de băuturi
răcoritoare nealcoolice,
producția de ape minerale și
alte ape îmbuteliate

22

7

Romfruct Impex S.R.L.

Transporturi rutiere și
mărfuri

21

8

Vespa System S.R.L.

Extracția pietrișului și
nisipului, extracția argilei și
caolinului

18

9

Radu Construct S.R.L.

Lucrări de construcții a
clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale

8
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6.10.1 Agricultura
Terenul agricol însumează 7.983 ha, din care 4.583 ha sunt reprezentate de terenul
arabil, iar pășunile și fânețele ocupă 3.233 ha (pășuni 2.212 ha, fânețe 1.021 ha).

6.10.1.1 Cultivarea cerealelor
Media suprafeței cultivate în ultimii patru ani a fost de 1.727 ha, cultivate predominant
cu porumb și grău.
Anii
Plante
cultivate
2011
2012
2013
2014
Suprafața (ha)
Porumb
1163
1275
1128
1104
Grâu
366
434
446
531
Orz
53
31
38
51
Orzoaică
42
4
14
45
Ovăz
0
0
0
60
Rapiță
11
0
0
2
0
0
72
38
Floarea
soarelui
Total
1.635
1.744
1.698
1.831
Suprafețele cultivate cu cereale
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2011
2012
2013

Porumb

Grâu

Orz

Orzoaică

Ovăz

Rapiță

1163
1275
1128

366
434
446

53
31
38

42
4
14

0
0
0

11
0
0
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Floarea
soarelui
0
0
72
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6.10.1.2 Creșterea animalelor
Animale

Anii
2011

Bovine
Ovine
Caprine
Cabaline
Porcine
Păsări
Familii de
albine
Iepuri de casă
Prepelițe

2012

2013
Număr capete
690
647
4010
4822
253
251
168
174
652
704
17520
17051
670
705

690
4010
253
168
652
17520
670
315
0

315
0

2014
603
5404
235
194
587
20303
685

360
0

480
400

Efectivul de animale din gospodării
20000
15000
10000
500
0
0

2011
2012
2013

Bovine

Ovine

Caprine

Cabalin
e

Porcine

Păsări

690
690
647

4010
4010
4822

253
253
251

168
168
174

652
652
704

17520
17520
17051
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Familii
de
albine
670
670
705

Iepuri
de casă

Prepeliț
e

315
315
360

0
0
0
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6.10.1.3 Legumicultura
Media suprafeței cultivate în ultimii patru ani a fost de 578,75 ha, cultivate
predominant cu cartofi, tomate, varză, ceapă, morcov, castraveți, ardei, vinete etc.
Anii
Plante
cultivate

2011

2012

2013

2014

Suprafața (ha)
Tomate
Castraveți
Ardei
Vinete
Morcov
Usturoi
Ceapă
Fasole păstăi
Cartofi
Varză
Conopidă
Alte legume cultivate pentru
fruct
Alte rădăcinoase
(albitură, hrean, ridichi de
lună, ridichi negre etc)

40
18
17
1
23
5
30
11
323
35
1
4

40
13
18
13
20
8
25
26
342
39
1
4

43
14
19
17
32
9
27
27
368
43
2
0

44
18
18
17
37
8
29
27
376
43
1
0

12

10

4

1

Total

532

559

605

619
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Suprafața cultivate cu legume și rădăcinoase

Conopidă
Vinete
Alte legume cultivate pentru fruct
Usturoi
Fasole păstăi
Alte rădăcinoase
2014
2013

Ardei

2012
2011

Castraveți
Morcov
Ceapă
Varză
Tomate
Cartofi
0

50

100

150
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200

250

300

350

400
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6.10.1.4 Pomicultura
Pomicultura este un sector al agriculturii dezvoltat pe o suprfață de 163 ha.
2014
Pomi fructiferi
Suprafața cultivată în ha
Măr
56
Prun
82
Nuci
20
Păr
1
Cais
1,5
Piersic
1
Cireș
1
Vișin
0,5
Total

163

6.10.1.5 Viticultura
Pe raza orașului Geoagiu nu sunt suprafețe destinate viticulturii, în special viță de vie
nobilă, vița de vie hibridă existând doar în gospodării pentru consum propriu (4 ha).

6.10.1.6 Piscicultura
Pe teritoriul orașului Geoagiu există mai multe bălți populate cu pește (fitofag, păstrăv
etc.).

6.10.1.7 Silvicultura
Suprafața ocupată cu pădure și vegetație forestieră este de 5586 ha (cca. 36% din
suprafața totală) din care proprietate publică 2705 ha (2318 ha – proprietate publică de stat și
387 ha proprietate publică UAT Geoagiu), 2881 ha aparțin domeniului privat (165 ha
persoane juridice și 2716 ha persoane fizice).

6.10.2 Mediul de afaceri local
Mediul de afaceri local este dominat de societățile comerciale care își desfășoară
activitatea în domeniul turismului balnear și de agrement. Alte domenii prezente sunt:
fabricarea mobilei, fabricarea produselor metalice, producția de ape minerale, transporturi
rutiere de mărfuri, extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, construcții
clădiri rezidențiale și nerezidențiale, comerț produce alimentare și nealimentare, păstrăvării
etc.
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6.10.3 .3 Turism
Localitatea Geoagiu Băi a fost atestată ca Staţiune Turistică de Interes Naţional prin
H.G. 1122 din 10.10.2002 și Stațiune Balneoclimatică prin H.G. nr.367 din 12.06.2013.

Alături de Băile Felix, Buziaş şi Herculane, Stațiunea Geoagiu Băi se bucură de
privilegiul de a reprezenta una dintre cele mai vechi exploatări balneare de pe teritoriul ţării,
datând din perioada colonizării romane.

Comisia Europeană, prin Direcţia Generală pentru Întreprinderi şi Industrie,
Departamentul pentru Turism, a lansat în anul 2006, proiectul EDEN - European Destinations
of Excellence. În anul 2010 tema concursului EDEN a fost turismul acvatic, Romania,
participând pentru a treia oară în cadrul proiectului, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului. Destinatia câştigătoare desemnată ca Destinaţie Europeană de Excelenţă din
România a fost Staţiunea Geoagiu Băi.
Staţiunea este situată la o altitudine de 350 m, într-o zonă de un impresionant zbucium
geologic care explică formarea izvoarelor mezotermale. Aici predomină un climat
reconfortant, tonic, cu variaţii mici de temperatură, ierni blânde, veri placute cu temperatura
medie de 20° C, anual se înregistrează peste 100 zile însorite.
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Calitaţile curative ale apelor minerale sunt cunoscute încă din perioada dacică, acestea
dând şi denumirea localităţii Germisara. După colonizare, romanii au amenajat termele,
captând izvoarele prin tuburi de teracotă. Utilizarea apelor a devenit sistematică mai ales la
începutul secolului al XX - lea, când au fost amenajate primele unităţi balneare.

6.10.3.1 Infrastructura turistică
Infrastructura turistică a stațiunii, conform datelor de pe site-ul Autorității Naționale
pentru Turism, cuprinde 20 unități turistice care însumează 1.520 locuri de cazare:

Felul
unităților de cazare

Număr unități

Număr locuri de
cazare

**
***
****

9
7
2
1

745
431
286
18

http://turism.gov.ro/informatii-publice/
Lista structurilor de primire turistice cu funcţiune de cazare clasificate

Lista unităților cu funcțiuni de alimentație publică cuprinde bar de zi, bufet bar, fast
food și restaurant clasic

Felul unității

Număr unități

Număr locuri

Fast Food*
Bar de zi**
Bar de zi***
Bufet Bar***
Restaurant clasic**
Restaurant classic***

1
2
4
1
3
4

16
50
98
120
450
668

http://turism.gov.ro/informatii-publice/
Lista structurilor de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica clasificate
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Stațiunea Balneoclimatică Geoagiu Băi
Potențialul medical al Stațiunii Geoagiu Băi nu este pe deplin fructificat, rezumânduse în cea mai mare parte la turismul social (bilete de tratament prin Casa de Pensii) practicat
de persoanele peste 50 ani, deși se poate adresa cu succes și vârstelor mult mai mici și
multiple nevoi, însă turismul balnear se lovește de lipsa de promovare în rândul cabinetelor de
medicină de familie și lipsa unei asocieri a unităților de tratament care să susțină beneficiile
curative ale stațiunii prin concepte noi de promovare, colocvii, seminarii, congrese etc. unde
să atragă din nou atenția cadrelor medicale asupra posibilităților de tratament și a curelor
profilactice.
Forajul 6: apă sulfuroasă, bicarbonatată, magneziană, hipotonă, hipotermală
Indicații terapeutice: dischinezii biliare, colecistite cornice, gastroduodenite cornice –
hipoacide, hipopeptice, enterocolite cornice nespecifice, litiază urinară, alergoze de origine
digestivă
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Izvorul nr. 6 Roman: apă bicarbonatată, calcică, hipotonă cu mineralizație totală de
1475,3 mg/l
Indicații terapeutice: cură internă – afecțiuni ale căilor urinare care necesită cură cu
diureză; cură externă – stări preartozice, reumatism degenerative aricular, în stări alergice
după reumatism articular acut sau infecții de focar, afecțiuni ale sistemului nervos periferic și
sechele musculo-articulare după traumatisme.
Izvorul 1 și 9: apă sulfuroasă, bicarbonatată, calcică, magneziană, hipotonă,
hipotermală
Indicații teraputice: afecțiuni gastroduodenale și renale
Mineralizare 929,5 mg % - izvorul 1
Mineralizare 1384 mg % - izvorul 9
Izvorul termal nr. 1 „Tămăduirea”: apă oligominerală pentru cură internă și externă.
Temperatura variază între 27,4oC și 30oC
Indicații terapeutice: cură internă – gastrite cornice, afecțiuni cornice hepatobiliare și
diabet, alergii, anemii și convalescențe după boli infecțioase; cură externă – afecțiuni ale
aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, în tulburări circulatorii și afecțiuni
ginecologice

Izvorul 1, 9
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6.10.3.2 Obiective turistice locale
Pe lângă potențialul balnear, orașul Geoagiu deține numeroase obiective turistice care,
promovate, pot atrage turiștii.
Obiective
Obiective istorice de patrimoniu
Castrul de la Cigmău
Bătălia de la „Câmpul Pâinii”
Drumul Roman
Complexul de băi termale
Biserica Ortodoxă „Sf. Arh.
Mihail și Gavril” Băcâia
Biserica Ortodoxă „Sf. Arh.
Mihail și Gavril” Bozeș
Capela Romanică sau Rotonda
Biserica Reformată
Monumentul, Casa Natală și
Muzeul Aurel Vlaicu

Obiective turistice
Cascada Clocota
Grota Haiducilor
Peștera Prăbușită
Peștera Zidită
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Zone protejate și puncte de
belvedere
Cheile Măzii
Cheile Cibului
Cetatea zidită de la Ardeu
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6.10.3.3 Obiective turistice în județul Hunedoara
Județul Hunedoara este unul dintre cele mai bogate județe în obiective turistice,
încărcat de istorie și cultură. Cazat la Geoagiu, turistul poate ajunge cu ușurință, datorită
bunelor legături rutiere, la numeroase obiective turistice dintre care amintim:
Cetatea Sarmizegetusa Regia
Cetatea Sarmizegetusa Ulpia Traiana
Cetatea Costești – Cetățuie
Cetatea Costești – Blidaru
Cetatea Medievală a Orăștiei
Cetatea Devei
Castelul Huniazilor
Piatra Roșie
Așezarea de la Fețele Albe
Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie
Monumentele din Orăștie: Semnul Dacic, Palia, Decebal, Burebista, Aurel
Vlaicu, Izvorul de Aur al Dacilor, Nicolaus Olahus
Biserica Reformată
Catedrala Ortodoxă
Biserica Unită cu Roma Greco – Catolică
Mănăstirea Franciscană
Țara Hațegului
Ținutul Pădurenilor
Țara Zarandului
Mănăstirea și Cetatea Colți
Mănăstirea Prislop
Biserica Densuș
Schi: Lupeni, Vulcan, Petroșani, Râușor
Munții Retezat și Munții Orăștiei
Rezervația de zimbrii
Geoparcul Dinozaurilor
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Castelul Corvinilor (Huniazilor)
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Mănăstirea și Cetatea Colți
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Biserica Densuș
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Cetatea Devei

Mănăstirea Prislop
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Trasee turistice (sursa: http://www.hunedoara.djc.ro/DocumenteHtml.aspx?ID=4968,
Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Hunedoara):
► Baia de Criș – Țebea - Brad – Deva – Hunedoara – Ținutul Pădurenilor
- ȚEBEA – „Panteonul moților”, ansamblul format din cimitirul în care este
înmormântat Avram Iancu, biserica, Gorunul lui Horea și cimitirul eroilor din cele doua
războaie mondiale
- BRAD – oraș minier, cu tradiție bimilenară în mineritul aurifer. Obiective
turistice importante: Muzeul Aurului, Casa memorială Crișan. Muzeul Aurului (Muzeul
Mineralogic Brad) este unic în Europa, înfățișând un istoric al mineritului în zona. A fost
amenajat inițial în perioada 1891 – 1899 într-un pavilion al Societatii „Mica” Brad, iar în
1912 a fost completat cu exponate de aur nativ și alte minerale. Unele dintre ele, ca „Sopârla
de aur”, „Pana lui Eminescu”, „Dodecaedrul”, „Harta României” sau „Cerceii de aur”
sunt unicate în lume.
- Casa Memorială Crișan (satul Crișan, în apropiere de Brad) este casa în
care s-a nascut în 1733 Gheorghe Crișan, unul din cei trei conducatori ai răscoalei de la 1784.
În fașa ei este amplasat un bust al eroului, dezvelit în 1922.
- DEVA – este municipiul reședință a județului Hunedoara. Obiective
turistice importante: Cetatea, Muzeul de Istorie, Muzeul de Științe ale Naturii.
Cetatea, construită în secolul XIII pe vârful unui con vulcanic, a fost timp de
multe secole una din cele mai importante cetăți de pe valea Mureșului. A fost distrusă în
1849, în urma unei explozii produsă la pulberărie. Din 2006, se poate urca pe dealul cetății cu
o moderna instalație de telegondolă.
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva cunoscut datorită exponatelor
de valoare excepțională din antichitatea daco - romană. A fost înființat în 1882, iar din 1938
este adăpostit în Palatul „Magna Curia”, monument istoric, construcție în stil baroc din
secolul XVII.
Muzeul de Știinte ale Naturii adăpostit într-o aripă a Palatului “Magna
Curia”. Pot fi admirate relicvele descoperite în depozitul fosilifer de dinozaurieni din zona
Hateg.
- HUNEDOARA – cetate a siderurgiei, timp de aproape 250 ani, oraș istoric,
reședință a Corvinilor. Obiective turistice importante: Biserica Sf. Nicolae, Biserica
Reformata, Castelul Corvinilor.
Castelul Corvinilor este cel mai important monument laic de arhitectură
gotică din România și, în acelasi timp, cel mai bine conservat castel medieval din Europa de
Est. Constructia lui a început în secolul al XIV – lea, când nobilul român Voicu a primit
domeniul în dar de regale Sigismund al Ungariei. Iancu de Hunedoara, fiul lui Voicu, i-a adus
modificari importante, iar a treia etapa a constructiei a fost inițiată în 1618 de Principele
Gabriel Bethlen.

209

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului GEOAGIU, județul HUNEDOARA
- ȚINUTUL PĂDURENILOR este, probabil, una din zonele cele mai
pitorești ale României, situată în partea estică a Munților Poiana Ruscă. Șoseaua traversează
zona minieră – localitățile Teliuc și Ghelari, care asigura de secole minereul de fier pentru
siderurgia hunedoreană. La Ghelari poate fi vizitată cea mai mare biserică construită într-un
sat din Transilvania, supranumită și „Catedrala Pădurenilor”. Ca să o ridice, ctitorul ei a dus o
adevarată luptă cu autoritățile comuniste. A fost prigonit și încarcerat de 12 ori, dar și-a văzut,
în cele din urma, visul împlinit.
- CINCIS. Pe malul lacului de acumulare, amenajat cu prețul strămutării
vetrei vechi a satului, s-a dezvoltat o adevarată stațiune de agrement, cu căsuțe de vacanță,
moteluri și pensiuni. Vara se pot practica sporturile nautice. Urcând spre munte, poate fi
vizitat, la Govajdie, primul furnal industrial, construit la jumatatea secolului al XVIII – lea.
Tot acolo, funcționează înca prima microhidrocentrală construită în România, în 1912.
Drumul continuă în munte, până la Poienița Voinii și Bătrâna, comune reprezentative pentru
întregul ținut al pădurenilor. Ele pastrează, datorită izolării, numeroase aspecte arhaice ale
elementelor de cultură tradițională, spunându-se că portul padurenilor este identic cu cel
purtat de daci. Multe din aceste elemente pot fi vazute în Muzeul Pădurenilor din Poienița
Voinii, amenajat în casa natală a regretatului interpret de muzica populara Drăgan Muntean.
► Baia de Criș – Brad – Pasul Vâlcan – Abrud – Câmpeni – Valea Arieșului Mare
- CHEIA DUPĂPIATRĂ – e situată pe o ramificație a șoselei din centrul
comunei Buces. Este locul în care la 19 mai 1849 revoluționarii conduși de Avram Iancu au
obținut o mare victorie asupra armatelor maghiare. În fiecare an, această victorie este
comemorată în ultima duminică a lunii iunie, inclusiv prin demonstrații militare.
- PASUL VÂLCAN – șoseaua trece pe la poalele muntelui cu același nume,
un perete de piatră care oferă o priveliște unică și care constituie o rezervație naturală, datorită
biodiversității excepționale pe care o adăpostește. Muntele Vâlcan, situat pe cumpăna de ape
dintre Crișul Alb și Arieș este o klippa (bloc de rocă de mari dimensiuni, izolat, deosebit de
rocile din jur) de calcare jurasice care se ridică impunător în mijlocul formațiunilor de fliș
creatice. Realizând un puternic contrast între abrupturile care mărginesc masivul calcaros și
culmile montane din jur, Vâlcanul (1264 m) constituie un veritabil martor de eroziune a
Munților Metaliferi. Contrastul este subliniat și de culoarea albă a pereților calcaroși care
domină culmile din jur, acoperite cu păduri sau cu poieni.Vâlcanul se înfațisează ca un vapor
imens plutind pe o mare verde.
Muntele Vâlcan este o rezervatie de tip mixt, areal protejat de categoria a
IV-a și are o suprafață de 5 ha. Pe masiv se găsesc 18 specii de plante alpine de interes
științific deosebit, printre care: Aster alpinus, Dororicum columnae, Saxifraga pariculata,
Aconitum moldavicum, Sorbus dacica, Silena dubia. Un „pui” al Vâlcanului, situat la nord de
acesta, se numeste Scrintius, după numele pe care îl are aici liliacul (scrinte). Mica stâncă a
Scrintiusului se colorează primăvara, când înfloreste liliacul, în roz. Tot atunci, Vâlcanul se
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îmbracă în violet, de la multimea florilor stânjenelului de pădure, o specie ocrotită prin lege
care se găsește numai în acest loc. Prin tradiție, localnicii urcă, între Paște și Rusalii, pe piscul
Vâlcanului ca să celebreze frumusețea florilor și a peisajului.
- ABRUD este considerat orașul cu cea mai mare densitate de monumente și
plăci comemorative din țară. Este, practic, capitala veche a Tării Moților, pâna la dezvoltarea
orașului Câmpeni. Aproape fiecare clădire are o istorie. A fost incendiat de mai multe ori, iar
în timpul Revolutiei de la 1848 – 1849 a fost trecut de trei ori prin foc și sabie de armata
maghiară și tot de atâtea ori a fost recucerit de moții conduși de Avram Iancu. Este, totodată,
centru industrial, sediul marii exploatări de minereuri complexe de la Roșia Poieni.
- ROȘIA MONTANĂ anticul Alburnus Maior, exploatare auriferă,
considerată „El Dorado – ul românesc”. Aici se gasește Muzeul Mineritului care are o
componentă în aer liber și una pavilionară. Marea atracție o constituie Galeria Romană, prin
care se scotea aurul la lumina în urma cu peste 2000 ani.
- CÂMPENI este considerat „Capitala Munților Apuseni”, mai ales de când,
în 1848, Avram Iancu și-a stabilit aici cartierul general. Clădirea în care a funcționat
adăpostește acum Muzeul Avram Iancu, un muzeu de istorie care conține descoperirile
arheologice făcute în zona Munților Apuseni. În centrul orașului se află statuia ecvestră a
marelui revoluționar, adusă de la Târgu Mureș în 1940, ca să nu fie distrusă de horthysti.
- VALEA ARIEȘULUI MARE zona a devenit, în ultimii zece ani, un adevărat
magnet pentru amatorii de turism montan și turism rural. În fiecare localitate sunt zeci de
pensiuni agroturistice acreditate, iar comuna Albac a primit statutul de Stațiune Turistică. În
comuna Horea (12 km, la dreapta, din Albac, pe drum asfaltat) poate fi văzută, pe Dealul
Fericet, casa natala a lui Nicola Ursu, zis Horea, conducătorul răscoalei de la 1784. Din Gârda
de Jos (18 km, la dreapta, prin Cheile Ordâncusii) se poate ajunge la peștera Ghețarul
Scărișoara, unicat în Europa. La izvoarele Arieșului, comuna Arieșeni a devenit una din cele
mai căutate stațiuni pentru sporturile de iarna, pârtia Vârtop rămânând înzăpezită până
primăvara târziu, uneori chiar până în luna mai.
► Baia de Criș – Vața de Jos
Traseu foarte scurt (12 km), pentru cei care doresc un sejur liniștit sau o
cură balneară. Vața de Jos este o stațiune balneoclimaterică permanentă situată la o altitudine
de 233 m, pe partea stângă a DN 76 Brad – Oradea. Apele minerale și termale sunt indicate
pentru afecțiuni reumatismale degenerative sau abarticulare, neurologice periferice, nevroze,
astenii, afecțiuni ginecologice, hepato – biliare, cardiovasculare, metabolice și de nutriție.
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6.10.4 ONG-uri
Pe raza orașului Geoagiu își desfășoară activitatea următoarele asociații:
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Geoagiu – Gemina „Pentru
gestionarea în comun a serviciului de utilități publice”
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST, Hunedoara
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem integrat de management al
deșeurilor, Hunedoara
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Serviciul județean pentru ocrotirea
animalelor fără stâpân
Asociația IAGĂRUL Geagiu
Asociațian SARGEȚIA GAL 1
Asociația Orașelor din
România
Asociația Samaritenii Orăștiei (www.orastieaso.eu)
Asociația Stațiunilor Turistice
Patronatul Serviciilor Publice
Asociația Proprietarilor de Pajiști și Crescătorilor de Ovine Geoagiu
(www.pajistisiovinegeoagiu.ro)
Asociația pentru dezvoltarea și promovarea turismului Geoagiu – Băi
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Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Geoagiu a fost evaluarea
situaţiei curente a orașului din perspectiva domeniilor cheie care a permis analiza în detaliu a tuturor
aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale.
Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale orașului
Geoagiu pe termen lung, cât şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivele stabilite.
Analiza SWOT s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru organizate la sediul Primăriei
Orașului Geoagiu, pe grupe de studiu vizând domeniile: demografie, sănătate, asistenţă socială,
educaţie, cultură, economie, agricultură, turism, infrastructură, mediu unde au participat actorii locali
care au răspuns invitației lansate de administrația locală.
În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument managerial,
pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante care vor afecta, într-un mod
sau altul, evoluţia viitoare a orașului Geoagiu.
Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte
dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în
cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.
Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel
mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a
unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:
- realizarea unei analize preliminare;
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii;
- analiza domeniilor strategice principale;
- articularea documentului strategic.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari)
Opportunities (oportunitati)
Weaknesses (puncte slabe)
Threats (riscuri).
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puncte tari

amenințări

Analiza
SWOT

puncte
slabe

oportunită
ți

Pentru a avea certitudinea că politicile și programele existente corespund necesităților de
dezvoltare a orașului Geoagiu, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru
accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține politica de dezvoltare regională s-a impus
elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020.
Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare și prezentate
în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităților și amenințărilor.

MEDIUL INTERN

Punctele tari

Punctele slabe

reprezintă resursele și capacitățile de care reprezintă resursele și capacitățile insuficiente
comunitatea dispune și care sunt superioare sau de o calitate inferioară celor deținute de alte
celor deținute de alte comunități similare
comunități similare
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MEDIUL EXTERN

Oportunitățile

Amenințările

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

reprezintă evoluțiile defavorabile ale acestuia
privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme
extrem de diferite, plecând de la schimbările de
mentalitate, lacunele legislative și evoluțiile
economice negative sau instabile care afectează
capacitatea comunității de a atinge obiectivele
strategice pe care și le-a propus

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza
elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

ORAȘUL GEOAGIU

1. Dezvoltare
economică

Creare locuri de
muncă

Programe de
formare
profesională

2. Dezvoltare
infrastructură

Competitivitate

Confort social
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3. Creşterea
atractivităţii

Cultural

Turism și agrement
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7.1 Agricultura
PUNCTE TARI
▪ zonă prielnică pomiculturii și parțial
viticulturii;
▪ experiență în domeniul pomiculturii
datorită existenței Stațiunii de Cercetare
Pomicolă și liceului agricol de specialitate;
▪ existența microfermelor pomicole pe
fostele terenuri ale stațiunii;
▪ existența pepinierelor pomicole autorizate;
▪ existența specialiștilor în domeniu pentru
consultanță;
▪ existența centrelor fitofarmaceutice;
▪ existența terenului favorabil pentru fructe
de pădure;
▪ existența terenului favorabil legumiculturii
(lunca Mureșului etc);
▪ existența solariilor;
▪ existența microfermelor pentru producerea
cartofilor și a legumelor de câmp;
▪ existența terenului favorabil culturilor de
cereale;
▪ existența asociațiilor și a prestatorilor de
servicii în agricultură;
▪ existența terenurilor pentru pășunat;
▪ existența asociațiilor de crescători de
ovine;
▪ existența pădurilor de salcâm și a livezilor
pentru apicultură;
▪ existența bazinelor piscicole;
▪ existența cadrului natural prielnic
dezvoltării apiculturii.

PUNCTE SLABE
▪ existența terenurilor fărămițate (sub 1 ha);
▪ lipsa asociațiilor de specialitate în
pomicultură;
▪ lipsa proiectelor europene pentru
reabilitarea pomiculturii;
▪ valoarea subvenției pentru pomicultură are
aceeași valoare cu cea pentru cultura mare
deși costurile de întreținere sunt mult mai
mari (nediferențierea subvențiilor);
▪ lipsa depozitelor pentru fructe;
▪ lipsa liniilor de prelucrare a fructelor și a
fructelor de pădure;
▪ lipsa sistemelor de irigații (au fost
desființate);
▪ lipsa lucrărilor de îmbunătățiri funciare,
▪ lipsa asociațiilor agricole și a unei
mentalități deficitare;
▪ lipsa centrelor de prelucrare și colectare
pentru legume;
▪ numărul scăzut de animale în zona
Mermezeu, Băcâia, Bozeș, Văleni;
▪ lipsa centrelor de colectare a lânei, pieilor
de animale, laptelui și cărnii;
▪ lipsa unui centru de avertizare apicolă.

OPORTUNITĂȚI
▪ accesarea fondurilor europene pentru
dezvoltarea fermelor agricole;
▪ existența fondurilor europene pentru
modernizarea infrastructurii;

AMENINȚĂRI
▪ lipsa unei burse a produselor agricole
▪ concurență neloială pe piața produselor
agricole;
▪ subvenții discriminatorii între cultura mare
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▪ diferențierea subvențiilor funcție de
specificul culturii;
▪ încurajarea și sprijinirea tinerilor care
doresc să dezvolte activități agricole;
▪ dezvoltarea asociațiilor agricole;
▪ atragerea investitorilor pentru dezvoltarea
sistemelor de irigații;
▪ încurajarea dezvoltării sectoarelor:
pomicultură, viticultură, legumicultură,
apicultură;
▪ dezvoltarea centrelor de colectare,
depozitare și prelucrare a fructelor și
legumelor;
▪ campanii de informare / dezbateri / analize
/ oportunități de dezvoltare a agriculturii;
▪ campanii de conștientizare a importanței
pădurii și protecția mediului cu accent pe
denomenul de defrișare necontrolată;
▪ posibilitatea cooperării cu alte instituții și
forme asociative pentru adoptarea de bune
practici și identificarea de noi oportunități de
dezvoltare;
▪ creșterea fondului forestier prin
împădurirea suprafețelor de teren degradat și
înființarea perdelelor de protecție;
▪ posibilitatea accesării fondurilor europene
pentru mediul economic și pentru creșterea
competitivității;
▪ promovarea agriculturii ecologice;
▪ programe de formare profesională și
reconversie;
▪ conservarea și promovarea produselor
tradiționale.

și pomicultură ceea ce duce la renunțarea
practicării acestui sector;
▪ lipsa unor politici de control privind
evaziunea fiscală în sfera produselor agricole;
▪ reducerea ponderii populației active și
îmbătrânirea acesteia;
▪ neimplicarea din ce în ce mai mare a
tinerilor în agricultură datorită lipsei
perspectivei, a legislației greoaie și lipsită de
norme;
▪ credite greu accesibile;
▪ lipsa unei oferte viabile de asigurări în
agricultură – sistem lipsit de credibilitate;
▪ instabilitate politică și legislativă;
▪ importul de produse agricole în detrimentul
celor românești;
▪ migrarea forței de muncă spre alte domenii
sau în alte țări ale U.E.;
▪ amplificarea pregătirii teoretice a forței de
muncă în detrimentul aspectelor aplicative,
▪ estomparea tradițiilor locale odată cu
trecerea timpului;
▪ corelarea redusă a cererii și ofertei de
specializări profesionale, lipsa dialogului
între actorii pieței;
▪ posibilitatea apariției fenomenelor meteo
extreme care pot afecta straturile antropice;
▪ eroziunea și degradarea calității solurilor
pot conduce la scăderea randamentului în
agricultură;
▪ lipsa de încredere în structurile statului și
modul de implicare a acestora în problemele
populației.
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7.2 Infrastructura
PUNCTE TARI
▪ apropierea de autostrada A 1 și accesul
facil către orașul Geoagiu;
▪ construcția și reabilitarea rețelelor de
distribuție a apei și a rețelei de canalizare în
localitățile Aurel Vlaicu, Gelmar, Geoagiu,
Geoagiu Băi;
▪ concesionarea serviciului public de apă și
canalizare către operatorul regional;
▪ existența stațiilor de epurare;
▪ modernizarea rețelei de iluminat public;
▪ existența rețelei de distribuție a gazelor
naturale în localitățile Aurel Vlaicu, Gelmar,
Geoagiu și Geoagiu Băi;
▪ existența rețelelor de comunicații;
▪ concesionarea serviciului de salubritate la
un operator licențiat;
▪ existența parcurilor și a spațiilor verzi
amenajate și întreținute;
▪

PUNCTE SLABE
▪ surse insuficiente de apă potabilă;
▪ surse de apă necorespunzătoare calitativ;
▪ declivitate mare a terenurilor pe care trebuie
executate lucrările de infrastructură;
▪ dispersia în teren a utilizatorilor;
▪ existența unor zone locuite în care nu există
rețea publică de energie electrică;
▪ întreruperi frecvente în alimentarea cu
energie electrică;
▪ neacoperirea tuturor localităților cu rețele de
internet și televiziune;
▪ existența unei rețele ample de drumuri
pietruite greu accesibile;
▪ lungimea mare și lățime mică a drumurilor;
▪ necolectarea selectivă a deșeurilor
menajere;
▪ lipsa unui serviciu public de transport care
să asigure atât transportul locuitorilor, cât și a
turiștilor;
▪ lipsa unei centuri ocolitoare;
▪ lipsa lucrărilor de regularizare a văilor
existente;
▪ lipsa lucrărilor de
▪ lipsa amenajării drumurilor agricole și
forestiere,
▪ existența drumurilor de pământ (drumurile
vicinale);
▪ insuficiența resurselor financiare pentru
îndeplinirea obiectivelor;
▪ răsfirarea localităților componente;
▪ imposibilitatea accesării fondurilor de
dezvoltare rurală pentru localitățile
aparținătoare, UAT –ul fiind declarat oraș;
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OPORTUNITĂȚI
▪ existența programelor naționale de
dezvoltare urbană;
▪ campanii de conștientizare în vederea
colectării selective a deșeurilor menajere;
▪ construirea rețelelor publice de alimentare
cu apă, canalizare menajeră și pluvială în
celelalte localități;
▪ realizarea unei aducțiuni de apă potabilă
dintr-o sursă cu debit mare și
corespunzătoare calitativ;
▪ extinderea rețelei de alimentare cu energie
electrică;
▪ extinderea rețelei de distribuție a gazelor
naturale;
▪ modernizarea drumurilor publice;
▪ construirea unui drum de centură;
▪ înființarea unui sistem public de transport
local (mai ales către Stațiunea Geoagiu Băi).

AMENINȚĂRI
▪ depopularea localităților;
▪ îmbătrânirea populației;
▪ instabilitatea politică, legislativă și
economică;
▪ scăderea veniturilor populației;
▪ creșterea șomajului în zonă;
▪ dificultate în suportarea plății utilităților a
locuitorilor;
▪ diferențe mari de temperatură între vară și
iarnă conduc la cicluri repetate de dilatare /
contracție și conduc la deteriorarea mai
rapidă a covorului asfaltic;
▪ resurse financiare insuficiente pentru finanțarea
și co-finanțarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene;

▪ atitudinea de indiferență față de protejarea
mediului.
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7.3 Turism
PUNCTE TARI
▪ existența Stațiunii Geoagiu Băi – stațiune
de interes național și stațiune
balneoclimatică;
▪ obținerea titului de Destinaţie Europeană
de Excelenţă din România prin proiectul
EDEN - European Destinations of
Excellence, 2010;
▪ existența spațiilor de cazare (hoteluri și
pensiuni) și a spațiilor de alimentație
publică;
▪ existența zonei de agrement - ștrand în aer
liber - Băile Daco-Romane;
▪ existența obiectivelor turistice;
▪ existența zonelor de promenadă;
▪ existența izvoarelor cu apă sulfuroasă,
bicarbonatată, calcică, magneziană,
hipotonă, hipotermală pentru tratarea
diferitelor afecțiuni gastroduodenale și
renale, oligominerală folosită în cure interne
pentru gastrite cronice, afecțiuni cronice
hepatobiliare, alergii, anemii, convalescențe
după boli infecțioase și în cure externe
pentru afecțiuni ale aparatului locomotor, ale
sistemului nervos periferic, tulburări
circulatorii și afecțiuni ginecologice;
▪ existența cadrului natural extrem de plăcut.

PUNCTE SLABE
▪ activitate sezonieră (mai - septembrie);
▪ lipsa indicatoarelor pe DN / A;
▪ lipsa unui program de promovare a stațiunii;
▪ lipsa promovării beneficiilor curative în
rândul cabinetelor de medicină de familie;
▪ lipsa indicatoarelor spre obiective turistice,
istorice, drumeții, zone protejate;
▪ lipsa unui serviciu de transport local, spre și
dinspre stațiune către gara cea mai apropiată,
Orăștie, Deva etc;
▪ lipsa zonelor de agrement și recreere pentru
tineri și copii;
▪ lipsa toaletelor ecologice din stațiune,
obiective turistice;
▪ lipsa spațiilor comerciale cu produse
tradiționale locale de artizanat;
▪ lipsa la majoritatea unităților de turism a
separatoarelor de grăsimi și deversarea apelor
uzate în apa care ajunge în cascadă și în stația
de epurare;
▪ lipsa amenajării perimetrului cascasei
(ierburi, arbuști, pericol de accidentare);
▪ lipsa în stațiune a cabinetelor medicale
specializate (stomatologie, ecografie, EKG
etc.);
▪ lipsa organizării de venimente pe durata
sezonului estival;
▪ reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre, conducând
la scăderea competitivităţii teritoriului în
favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de către turişti şi investitorii în turism;
▪ lipsa unei atitudini pro-turist (ospitalitatea,
modul de primire și servire, cazare, masă);
▪ neimplicarea personalului în expunerea și
promovarea ofertei turistice;
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OPORTUNITĂȚI
▪ modernizarea bazei de tratament;
▪ creșterea popularității stațiunii Geoagiu
Băi prin promovarea acesteia în rândul
medicilor de familie, presă locală și
națională, internet etc.;
▪ participarea la târguri de turism naționale
și internaționale;
▪ dezvoltarea centrului de informare
turistică;
▪ amenajarea peisagistică a stațiunii;
▪ crearea zonelor de agrement, a zonelor de
promendă, baze sportive;
▪ crearea serviciului de transport local pentru
a facilitat accesul în stațiune;
▪ dezvoltarea formelor de turism pretabile
cadrului natural existent;
▪ formarea profesională a personalului din
structurile turistice;
▪ motivarea personalului din structurile
turistice;
▪ investiții în centre de agrement pentru
orice vârstă;
▪ promovarea obiectivelor turistice locale;
▪ inițierea unor trasee turistice locale,
excursii de o zi;
▪ promovarea bucătăriei tradiționale,
specifice zonei;
▪ promovarea meșteșugurilor tradiționale;
▪ dezvoltarea unui centru comercial dedicat
turiștilor cu produse locale;
▪ punerea în valoare a siturilor istorice şi a
monumentelor de patrimoniu naţional;
▪ creşterea interesului pentru turism pe plan
internaţional;
▪ dezvoltarea unor produse turistice
complexe;

▪ personal nemotivat.
AMENINȚĂRI
▪ migrarea forței de muncă din turism în alte
domenii și/sau zone cunoscute;
▪ migrarea turiștilor spre alte zone mult mai
atractive, cu mai multe facilități;
▪ instabilitatea politică, legislativă și
economică;
▪ promovarea unei legislaţii care nu încurajează investiţiile in turism;
▪ sprijin insuficient pentru dezvoltarea
turismului, în special în zonele rurale;
▪ slaba implicare şi înţelegere de către autorităţile publice pentru exploatarea corespunzătoare a mediului şi a teritoriului, în folosul
dezvoltării turismului.
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▪ forţa de muncă disponibilă care poate fi
atrasă în sistemul serviciilor turistice şi
unităţi de cazare neutilizate la întreaga
capacitate;
▪ patrimoniul natural şi urbanistic reprezintă
o bază de plecare pentru diversificarea
turismului internaţional.
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7.4 Educație și cultură
PUNCTE TARI
▪ existența infrastructurii educaționale
(grădinițe, școli, liceu);
▪ existența cadrelor didactice calificate,
ponderea fiind reprezentată de cadrele
didactice cu gradul II și I;
▪ existența parteneriatelor cu agenții
economici și instituțiile publice;
▪ elaborarea curriculum-ului local prin
consultarea elevilor și a părinților;
▪ existența siturilor arheologice: „Cetatea
Urieșilor” – Cigmău, „Drumul Roman”,
„Dâmbul Roman” sau „Termele Romane”,
„Câmpul Pâinii”;
▪ existența monumentelor istorice „Biserica
Rotonda”, Biserica Ortodoxă Bozeș”,
„Biserica Ortodoxă Băcâia”, „Biserica
Ortodoxă Geoagiu - Suseni”;
▪ existența evenimentelor culturale: Sf.
Maria – 15 august în Geoagiu Băi, „Fiii
Satului Văleni” – promovarea zonei
turistice, „Ziua Aviației” – localitatea Aurel
Vlaicu;
▪ existența Muzeului „Ion Budai Deleanu” în
curs de amenajare;
▪ existența Muzeului „Aurel Vlaicu”.

PUNCTE SLABE
▪ siturile arheologice nu sunt împrejmuite, nu
sunt păzite și lipsesc fondurile pentru
administrarea lor;
▪ Drumul Roman nu este pus în evidență și nu
este cunoscut cu exactitate traseul lui;
▪ lipsa cercetărilor arheologice în zona numită
„groapa turcilor”;
▪ lipsa promovării acestor situri și lipsa
materialelor de promovare;
▪ lipsa unui custode a monumentelor istorice;
▪ căi de acces greoaie.
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OPORTUNITĂȚI
▪ accesarea fondurilor europene pentru
conservarea, amenajarea și promovarea
tuturor obiectivelor istorice și culturale
existente pe teritoriul orașului Geoagiu;
▪ înființarea și promovarea unui calendar
cultural al orașului Geoagiu;
▪ amenajarea unei piațete pentru desfășurarea evenimentelor;
▪ amenajarea muzeului Ion Budai Deleanu și
renovarea casei în care s-a născut;
▪ conservarea siturilor arheologice;
▪ conservarea monumentelor istorice.

AMENINȚĂRI
▪ pericol de vandalizare și deterioare a
obiectivelor culturale și a siturilor
arheologice din lipsa pazei, a lucrărilor de
conservare, a proprietarilor de teren din
zonele respective etc;
▪ lipsa resurselor financiare proprii;
▪ legislația greoaie și lipsa normelor,
birocrație;
▪ instabilitatea legislativă și a curriculum-ului
în sistemul de învățământ;
▪ mobilitatea cadrelor didactice la unele
discipline;
▪ salarizarea inadecvată duce la pierderea
cadrelor didactice;
▪ lipsa autonomiei școlii în selectarea cadrelor
didactice;
▪ situația materială precară a majorității
elevilor;
▪ scăderea numărului de preșcolari și școlari
datorită natalității scăzute;
▪ dezinteresul tinerilor pentru educație
generat de slaba ofertă a locurilor de muncă;
▪ abandonul școlar și frecvența redusă
datorate mediului familial;
▪ migraţia cadrelor didactice spre alte țări;
▪ devastarea /distrugerea / pierderea siturilor
arheologice datorită neîngrădirii și a lipsei
pazei, a unei monitorizări video, neimplicării
autorităților abilitate.
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7.5 Sănătate și asistență socială
PUNCTE TARI
▪ existența cabinetelor de medicină de
familie și stomatologie;
▪ existența locației pentru desfășurarea
activităților medicale;
▪ existența Sanatoriului TBC;
▪ existența serviciului de asistență socială în
cadrul administrației locale, acreditat pentru
servicii primare;
▪ acordarea serviciilor de consiliere și
informare și a sprijinului financiar pentru
persoanele cu nevoi sociale;
▪ existența centrului de îngrijire și asistență
socială pentru persoanele cu dizabilități;
▪ existența asistenței comunitare și în cadrul
cabinetelor școlare;
▪ existența unui grup de lucru local pentru
îmbunătățirea situației romilor și existența
planului de acțiune privind incluziunea
romilor pe o perioadă de 8 ani (2013 2020);

PUNCTE SLABE
▪ inexistența unui punct de primire în regim
de urgență;
▪ lipsa serviciilor medicale în localitățile
aparținătoare, unele aflându-se la distanțe
destul de mari față de centrul de reședință;
▪ inexistența unor servicii specializate de
asistență socială pentru copii și adulți;
▪ inexistența serviciilor de îngrijire la
domiciliu;
▪ inexistența serviciilor pentru case de tip
familial;
▪ inexistența cluburilor de socializare pentru
toate vârstele;
▪ lipsa ONG urilor;
▪ existența unei zone – Cartierul Muzicanților
– unde locuințele sunt improvizate, iar
condițiile sunt precare;
▪ inexistența locuințelor pentru tineri și
specialiști;
▪ existența unui cartier cu o populație romă de
peste 850 locuitori.

OPORTUNITĂȚI
▪ implementarea unor programe de prevenție
atât pentru medicina de familie, cât și pentru
medicina dentară;
▪ implementarea unor programe de educație
sanitară în școli și grădinițe;
▪ dezvoltarea serviciilor sociale;
▪ înființarea unui centru de zi pentru copii
(after school);
▪ înființarea unui centru rezidențial pentru
adulți și persoane vârstnice;
▪ înființarea unor case de tip familial și
îngrijire la domiciliu;

AMENINȚĂRI
▪ îmbătrânirea populației;
▪ creșterea numărului de cazuri de boli
cardiovasculare și de nutriție – diabet;
▪ refuzul unor pacienți de a merge periodic la
medic, lipsa posibilităților financiare;
▪ migrația cadrelor medicale către zone cu
potențial sau în statele membre U.E.;
▪ subfinanțarea sistemului de sănătate;
▪ costul ridicat al aparaturii medicale și
imposibilitatea de a achiziționa;
▪ metode de profilaxie reduse;
▪ instabilitate legislativă și lacunară în ceea ce
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▪ atragerea ONG urilor și dezvoltarea
parteneriatelor;
▪ atragerea de specialiști în domeniul
asistenței sociale, psihologie;
▪ înființarea unor cluburi de socializare și a
unor ateliere de lucru;
▪ identificarea unui teren în vederea
construirii de locuințe și identificare unor
surse financiare în acest sens;
▪ înființarea unei creșe.

privește asigurările sociale – segment
intermediar cu nevoi de asistare socială care
nu beneficiază de venit minim garantat;
▪ instabilitate financiară;
▪ instabilitate climat economic;
▪ abandon copii, bătrâni;
▪ părinți cu dizabilități care dau naștere la
copii cu dizabilități – lipsa unui program de
monitorizare și educare.
▪ lipsa unor studii / analize de impact care să
reflecte realitatea nevoilor sociale.
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Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate,
se propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu:
-

alte administraţii publice similare din țară și din străinătate;
instituţii de învăţământ şi cultură;
ONG-uri;
agenţi economici.

Orașul Geoagiu face parte din Grupul Local de Acțiune Asociația SARGEȚIA GAL 1
– parteneriat public-privat care are ca scop dezvoltarea rurală prin implementarea de proiecte
finanțate din fonduri europene aferente Axei LEADER a P.N.D.R.
Asociația SARGEȚIA GAL 1 a fost autorizată ca Grup de Acţiune Locală de către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în anul 2012 prin Decizia Nr. 62526/20.12.2012.
Teritoriul „Sargeția” ocupă o suprafață de 1.806 km2 din centrul județului Hunedoara,
pornind din centru est (comuna Orăștioara de Sus), continuând spre nord - estul și nord vestul județului, întinzându-se și în județul Arad până în comuna Petriș.
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Teritoriul se întinde de la limita cu județul Alba, cuprinzând în această zonă partea
nordică a Munților Șurianu, coboară în Câmpul Pâinii (denumirea Luncii Mureșului) și trece
în partea de nord a Munților Metaliferi până în depresiunea Balșa Ardeu și de aici continuă pe
culoarul Mureșului pe întregul său parcurs prin centrul județului Hunedoara până în județul
Arad în comuna Petriș.

Teritoriul ”Sargeția” cuprinde 17 U.A.T. - uri recunoscute legal la nivelul NUTS V, 16
din județul Hunedoara și una din județul Arad, 16 comune și un oraș mic și anume:
Comuna Balșa, formată din 14 sate: Balșa, Almașul Mic de Munte, Ardeu, Bunești,
Galbina, Mada, Oprișești, Poiana, Poienița, Roșia, Stăuini, Techereu, Vălișoara și Voia.
Comuna Băcia, formată din 4 sate: Băcia, Petreni, Tâmpa și Totia.
Comuna Beriu, formată din 8 sate: Beriu, Căstău, Cucuiș, Măgureni, Orăștioara de Jos,
Poieni, Sereca și Sibișel.
Comuna Boșorod, formată din 9 sate: Boșorod, Alunu, Bobaia, Chitid, Cioclovina,
Luncani, Prihodiște, Târsa și Ursici.
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Comuna Brănișca, formată 9 sate: Brănișca, Bărăștii Iliei, Bejan-Târnăvița, Boz,
Căbești, Gialacuta, Rovina, Târnava, Târnăvița.
Comuna Burjuc, formată din 6 sate: Burjuc, Brădățel, Glodghilești, Petrești, Tătărăști
și Tisa.
Orașul Geoagiu, cu 10 localități aparținătoare: stațiunea balneară Geogiu Băi și
satele Aurel Vlaicu, Băcâia, Bozeș, Cigmău, Gelmar, Homorod, Mermezeu, Rengheț și
Văleni.
Comuna Gurasada, formată din 11 sate: Boiu de Jos, Boiu de Sus,
Cărmăzănești,Câmpuri, Câmpuri de Sus, Dănulești, Gothatea, Runcșor, Surduc, Ulieș și Vica.
Comuna Hărău, formată din 4 sate: Hărău, Banpotoc, Bârsău și Chimindia.
Comuna Mărtinești, formată din 7 sate: Mărtinești, Dancu Mare, Dancu Mic, Jelești,
Măgura, Tămășasa, Turmaș.
Comuna Orăștioara de Sus, formată din 8 sate: Orăștioara de Sus, Bucium, Costești,
Costești Deal, Grădiștea de Munte, Ludeștii de Jos, Ludeștii de Sus și Ocolișu Mic.
Comuna Petriș, jud. Arad, formată din 6 sate: Petriș, Corbești, Ilteu, Obârșia, RoșiaNouă, și Seliște.
Comuna Rapoltu Mare, formată din 5 sate: Rapoltu Mare, Bobâlna, Boiu, Folt și
Rapolțel.
Comuna Șoimuș, formată din 10 sate: Șoimuș, Bălata, Bejan, Bejan-Târnăvița, Boholt,
Chișcădaga, Câinelu de Jos, Fornădia, Păuliș și Sulighete.
Comuna Turdaș, formată din 4 sate: Turdaș, Pricaz, Rîpaș și Spini.
Comuna Vorța, formată din 7 sate: Vorța, Certeju de Jos, Coaja, Dumești, Luncșoara,
Valea Poienii și Visca.
Comuna Zam, formată din 13 sate: Zam, Almaș Săliște, Almășel, Braseu, Cerbia,
Deleni, Godinești, Micănești, Pogănești, Pojoga, Sălciva, Tămășești și Valea.
http://galsargetia.ro/
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CAPITOLUL IX
PROIECTE
IMPLEMENTATE
ÎN
PERIOADA
2007- 2013
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În perioada 2007 – 2013 în orașul Geoagiu au fost implementate o serie de proiecte
care au vizat dezvoltarea utilităților publice, modernizarea căilor de acces, dezvoltarea
infrastructurii educaționale și culturale, amenajarea spațiilor verzi, modernizarea și
promovarea turistică a Stațiunii Geogiu Băi etc.
Nr.
Crt.
1

Denumire proiect
Reabilitare Grădinița Aurel
Vlaicu

Valoare
Fara TVA
516.331,4 lei

Sursa de
finanțare
PHARE 2003
Buget local

Stadiu
proiect
Finalizat
27.12.2007

1.200.000 lei

CJ Hunedoara
CL Geoagiu

Finalizat
30.09.2007

2

Îmbrăcăminți bituminoase
ușoare DC 30 : DJ 705 –
Renghet, km 1+700 – km
3+250

3

Refacere corp și consolidare
alunecare de teren DC 28 : DJ
705 Mada

397.000 lei

Buget de stat

Finalizat
30.05.2007

4

Pod de beton armat peste
Valea Geoagiului la Str.
Râului și consolidare pod Str.
Tileșului, oraș Geoagiu,
județul Hunedoara

599.163,36 lei

Buget de stat

Finalizat
31.08.2007

5

Realizarea unor lucrări de
pietruire și infrastructură,
rețea apă potabilă, canalizare
și evacuare ape pluviale pe
Str. Pinului în Stațiunea
Geoagiu Băi

1.500.000 lei

Buget de stat

Finalizat
30.03.2007

6

Cămin Cultural Gelmar

600.000 lei

Buget local

Finalizat
25.09.2007

237

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

7

Lumină în cartierul
Muzicanților

12.483 dolari

Parteneriat CJ
Hunedoara
CL Geoagiu

Finalizat
20.04.2007

8

Acte pentru rromi

44.918,2 euro

PHARE
Buget local 10 %

Finalizat
17.11.2008

9

Modernizare drum comunal
DC32 : DJ 107 A Homorod –
Văleni

383.853,80 lei

Buget local

Finalizat
25.04.2008

10

Amenajare parc în Stațiunea
Geoagiu Băi, județul
Hunedoara

450.000 lei

Buget de stat
Buget local
50.000 lei

Finalizat
30.06.2008

11

Îmbrăcăminți bituminoase
ușoare pe DC 41 : DJ 107 A
Geoagiu – Uroi, Cigmău,
Hunedoara

452.833 lei

Buget local

Finalizat
30.06.2008

12

Reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă în județul
Hunedoara – program
SAMTID – Oraș Geoagiu

966.370 euro

PHARE
Buget de stat
Împrumut BEI
Buget local

Finalizat
15.01.2009

13

Reabilitarea retelelor de
canalizare menajera, pluviala
si a statiei de epurare in
Statiunea Geoagiu Bai, orasul
Geoagiu, judetul Hunedoara –
etapa Statie de epurare

3.233.582 lei

OG 40/2006, HG
904/2007

Finalizat
30.06.2009

14

Reabilitarea fermei
zootehnice a Colegiului
Tehnic Agricol Geoagiu

680.000 lei

Buget de stat

Finalizat
19.01.2009
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15

Modernizare Colegiul Tehnic
Agricol Al. Borza Geoagiu –
SAM

2.883.080 lei
Din care prima
recepție în
valoare de
2.193.446 lei

POR 2007 –
2013, DMI 3.4

29.08.2009.
În curs de
execuție –
temen
noiembrie
2015

689.634 lei
16

Economia bazată pe
cunoaștere

150.000 lei

M.C.T.I.

Finalizat
30.09.2010

17

Creșterea atractivității zonei
turistice Geoagiu prin
activități integrate de
promovare

635.252 lei

POR 2007-2013,
Axa 5, DMI 5.3

Finalizat
30.09.2011

18

Construire sistem de
alimentare cu apă și
canalizare, stație de epurare
în satul Gelmar, oraș
Geoagiu, județul Hunedoara

3.996.488 lei

OG 7/2006

Finalizat
26.09.2011

19

Reabitarea retelelor de
canalizare menajera si a
statiei de epurare, orasul
Geoagiu, judetul Hunedoara
10.700 ml

8.218.721 lei

OG 40/2006, HG
904/2007

Finalizat
17.11.2011

20

Reabilitare, modernizare,
dotare Cămin Cultural, sat
Bozeș, oraș Geoagiu, județul
Hunedoara

1.648.751 lei

CNI 80 %
Buget local 20 %

Finalizat
30.10.2011

21

Realizarea infrastructurii
stațiunii Geoagiu Băi, oraș
Geoagiu, județul Hunedoara

11.252.369,75 lei

POR 2007 – 2013
DMI 5.2

Finalizat
28.08.2012
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23

Modernizare străzi orașului
Geoagiu

904.086,09 lei

Buget local

Finalizat
12.06.2012

22

Baza sportivă, oraș Geoagiu,
județul Hunedoara

1.140.000 lei

Buget local
+
Buget de stat, OG
nr. 7/2006

Nefinalizat
din lipsă de
fonduri
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10.1 Conceptul de politici publice
Politicile publice reprezintă acţiunile întreprinse de autorităţile locale cu scopul de a
rezolva problemele specificate în agenda politică. O politică publică se identifică atunci când
autoritatea locală încearcă să modifice mediul economic, social sau cultural proiectând în
acest scop un program coordonat de acţiuni.

Stabilirea
agendei

Evaluarea
politicilor

Formularea
politicilor

Implementarea
politicilor

Luarea
deciziilor

Politicile publice au următoarele caracteristici:
■ conţin un set de măsuri concrete;
■ includ decizii cu privire la resursele alocate;
■ descriu un cadru general de acţiune;
■ conţine scopuri şi obiective care sunt formulate în funcţie de anumite norme
şi valori.
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10.2 Obiectivul general
Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare
pentru perioada 2014 - 2020 a orașului Geoagiu pe principiile unei dezvoltări durabile care să
reducă dezechilibrele de dezvoltare economică și socială în raport cu orașele similare.
În acest context, se doreşte dezvoltarea orașului prin creşterea capacităţii sale
economice, astfel încât acesta să devină un centru de referinţă în domeniul economic,
dezvoltând și promovând componenta turistică, orașul Geoagiu fiind cunoscut prin Geoagiu
Băi - stațiune balneoclimatică de interes național. Dezvoltarea urbanistică trebuie să fie
coerentă și în spiritul protejării mediului. La fel de importantă este și componenta referitoare
la dezvoltarea resurselor umane prin inițierea unor programe de formare și reconversie
profesională, încurajând dobândirea de noi competențe.

10.3 Direcții de dezvoltare
► Dezvoltarea urbanistică, modernizarea infrastructurii și protejarea mediului
în orașul Geoagiu
- dezvoltarea infrastructurii de bază în orașul Geoagiu și localitățile componente;
- reevaluarea zonelor urbanistice, a spaţiului intravilan şi extravilan (planuri de
urbanism general şi zonal) în perspectiva dezvoltării habitatului şi a zonelor de activitate
economică şi în alte zone – mai ales în localitățile componente;
- reevaluarea profilului arhitectural general al orașului, stațiunii și localităților
componente;
- reevaluarea spaţiilor limitrofe hotarelor administrative în perspectiva creării de noi
zone cu funcționalitate economică, rezidențială și de agrement;
- protejarea adecvată a capitalului natural şi ecologic al zonei;
- îmbunătățirea colectării selecționate şi depozitării ecologice a deşeurilor menajere;
- reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare existente și extinderea acestora în
localitățile componente, astfel încât să fie asigurată alimentarea cu apă şi accesul la sistemul
de canalizare a tuturor locuitorilor;
- modernizarea rețelei stradale și a zonelor pietonale;
- creşterea siguranţei publice prin monitorizarea video atât a orașului, cât și a
localităților componente;
- utilizarea surselor alternative de energie;
- regenerarea urbană a zonelor centrale şi periferice prin modernizarea spaţiilor de
circulaţie pietonală, spațiilor verzi, amenajarea de locuri de parcare;
- îmbunătăţirea condiţiilor de petrecere a timpului liber şi creşterea gradului de
siguranţă prin realizarea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii și supravegherea
video a acestora;
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- îmbunătăţirea condiţiilor de recreere şi de mediu prin reamenajarea parcurilor şi
spaţiilor verzi;
- asigurarea unor spaţii de locuit atât pentru tineri, specialiști, cât și pentru persoanele
cu nevoi sociale;
- îmbunătăţirea infrastructurii educaționale în sectorul preșcolar, școlar, gimnazial și
liceal în scopul creșterii performanței și dezvoltării actului educațional;
- inițierea unor programe de susținere a copiilor supradotați și a copiilor cu nevoi
sociale;
- construirea unui campus școlar cu toate facilitățile;
- îmbunătățirea infrastructurii sportive în scopul creșterii performanțelor celor
interesați de sport, promovarea sportului pentru îmbunătățirea sănătății;
- îmbunătăţirea serviciilor de sănătate în orașul Geoagiu și în stațiunea Geoagiu Băi;
- oferirea unor alternative pentru îngrijirea persoanelor vârstnice aflate în dificultate
prin realizarea unui centru specializat și înființarea unui centru paleativ;
- îmbunătăţirea imaginii urbane prin dotarea cu mobilier urban a orașului;
- amenajarea unor locuri speciale pentru recreere în cadrul incintelor blocurilor;
- reabilitarea și modernizarea instituțiilor culturale existente în orașul Geoagiu și
localitățile componente;
- reabilitarea și punerea în valoare a monumentelor istorice existente;
- amenajarea de noi zone de agrement în orașul Geoagiu și localitățile componente.
► Dezvoltarea infrastructurii și a sectoarelor economice
- eficientizarea serviciilor publice pentru cetăţeni prin introducerea informatizării şi a
unei planificări mai eficiente;
- eficientizarea serviciilor administraţiei publice locale, prin introducerea de sisteme
informatice performante la nivelul Primăriei Orașului Geoagiu, plăti efectuate cu cardul etc.;
- valorificarea potenţialului local prin investiţii publice care să dinamizeze activităţile
şi să atragă investiţiile private;
- gestionarea terenurilor libere în vederea diversificării activităților economice și
crearea infrastructurii pentru dezvoltarea unui parc industrial;
- dezvoltarea unui incubator de afaceri și a unui centru de asistență și management în
afaceri;
- menţinerea unor strânse legături de colaborare între administraţia publică locală şi
întreprinderile mici şi mijlocii;
- promovarea turismului balnear prin organizarea de conferințe, seminarii etc.,
asocierea operatorilor în turismul balnear în scopul promovării calităților curative pe care le
deține stațiunea Geoagiu Băi, crearea unui eveniment local cu caracter permanent (turismul
balnear nu trebuie să fie asociat doar cu vârstă a III-a), dezvoltarea bazelor de tratament și a
infrastructurii aferente;
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- dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale și incorporarea acestora în identitatea local;
► Dezvoltarea resurselor umane locale
- dezvoltarea bazei educaționale;
- promovarea şi sprijinirea structurilor de „învăţare continuă”, specializare,
perfecţionare și reconversie profesională;
- reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii pentru învăţământ, activităţi culturale şi
sportive;
- dezvoltarea partenariatului cu structurile societăţii civile (ONG-uri);
- dezvoltarea partenariatului cu sectorul privat – cu parteneri locali, naţionali şi
internaţionali.

10.4 Politici de dezvoltare ale orașului Geoagiu
Pentru perioada 2014 – 2020, la nivelul orașului Geoagiu se propun următoarele
politici publice:
A

POLITICA DE DEZOLTARE A INFRASTRUCTURII LOCALE

B

POLITICA DE SPRIJIN A DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE

C

POLITICA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

D

POLITICA DE DEZVOLTARE A MEDIULUI DE AFACERI

E

POLITICA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN GENERAL ȘI A
TURISMULUI BALNEAR ÎN SPECIAL

F

POLITICA DE ÎNCURAJARE ȘI SUSȚINERE A SOCIETĂȚII CIVILE
ÎN IMPLICAREA DEZVOLTĂRII URBANE

G

POLITICA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII VIEȚII

H

POLITICA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A INFRASTRUCTURII SOCIALE

I

POLITICA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE

J

POLITICA DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
A PERFORMANȚELOR SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA
LOCALĂ
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10.5 Priorități strategice și măsuri de dezvoltare ale politicilor publice
Pentru cele 10 politici publice enumerate anterior au fost stabilite următoarele
priorități strategice și măsurile de dezvoltare aferente fiecărei priorități:

A. POLITICA DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII LOCALE
Prioritate strategică
Dezvoltarea
serviciilor publice

Măsuri de dezvoltare
A.1 Reabilitarea / modernizarea / extinderea
infrastructurii de utilităţi publice (captarea apei
potabile existente și identificarea unor noi resurse,
protecția instalațiilor de captare a apei potabile,
alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurarea
apelor reziduale, colectarea, canalizarea și
evacuarea apelor pluviale, salubritatea și
managementul deșeurilor, transportul public local,
iluminatul public)
A.2 Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale, aleilor
pietonale
A.3 Construirea unei rute ocolitoare
A.4 Reabilitare și modernizarea drumurilor de interes
local (DC uri), construire poduri, modernizarea
trecerilor la nivel cu calea ferată
A.5 Introducerea unui sistem de transport local în
sezonul turistic care să faciliteze transportul în
stațiune și către obiectivele turistice
A.6 Lucrări de regularizare a văilor existente și a râului
Mureș
A.7 Reabilitarea termică a instituțiilor publice
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A.8 Dezvoltarea sistemelor adecvate de management al
deşeurilor – colectare selectivă, reciclare
A.9 Protecția mediului
A.10 Lucrări de îmbunătățiri funciare și împăduriri
A 11 Monitorizarea video
A.12 Crearea spațiilor de parcare în mod eficient
A.13 Modernizarea sistemului rutier prin montarea de
indicatoare rutiere, efectuare
marcajelor,
indicatoare către principalele instituţii publice şi
obiective
A.14 Impulsionarea dezvoltării economice durabile şi a
mobilităţii populaţiei şi forţei de muncă a zonei şi
A.15 creşterea gradului de accesibilitate şi atractivitate
prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport
A.16 Reabilitarea infrastructurii urbane degradate şi
îmbunătăţirea serviciilor urbane
A.17 Implementarea unor proiecte de utilizare a energiei
regenerabile în scopul eficientizării costurilor
A.18 Formarea profesională în domeniul energiei
durabile a personalului din administraţia locală
A.19 Introducerea în subteran a rețelei de cabluri în
orașul Geoagiu și Stațiunea Geoagiu Băi
A.20 Amenajarea unui adăpost pentru câinii comunitari
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B. POLITICA DE SPRIJIN A DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE
Prioritate strategică
Dezvoltarea durabilă
a orașului Geoagiu

Măsuri de dezvoltare
B.1 Conştientizarea
populaţiei
privind
dezvoltarea durabilă și protecția mediului
B.2 Protecţia mediului prin măsuri care să
permită disocierea creşterii economice de
impactul negativ asupra mediului
B.3 Echitatea şi coeziunea socială prin
respectarea
drepturilor
fundamentale,
diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi
prin combaterea discriminării de orice fel și
inițierea de proiecte educaționale

C. POLITICA DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Prioritate strategică
Protecţia mediului şi îmbunătăţirea
calităţii mediului (apă, aer, sol)

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5
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Măsuri de dezvoltare
Colectarea selectivă a deşeurilor şi
valorificarea acestora prin reciclare /
campanii de conștientizare
Dezvoltarea zonelor de agrement și a unor
zone speciale pentru grătare în orașul
Geoagiu și localitățile componente
Creșterea suprafețelor de spații verzi și de
petrecere a timpului liber, pe terenurile
neutilizate, neproductive din Orașul Geoagiu
Încurajarea mersului cu bicicleta prin
realizarea de noi piste pentru biciclişti,
înființare centru de bicicleta și achiziționare
biciclete
Activităţi de conştientizare a populaţiei
privind protecţia mediului
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D. POLITICA DE DEZVOLTARE A MEDIULUI DE AFACERI
Prioritate strategică
Dezvoltarea IMM-urilor

Măsuri de dezvoltare
D.1 Dezvoltarea unui centru de afaceri /
incubator în scopul impulsionării şi
susţinerii mediului de afaceri local
D.2 Promovarea oportunităţilor de investiţii prin
participarea la târguri de profil, organizsrea
de conferințe, simpozioane etc.
D.3 Încurajarea
agrement

investiţiilor

în

turism

și

D.4 Încurajarea investițiilor în domeniul
agriculturii specifice zonei Geoagiu
(pomicultură, viticultură, piscicultură etc.)

E. POLITICA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN GENERAL
ȘI A TURISMULUI BALNEAR ÎN SPECIAL
Prioritate strategică
Dezvoltare și promovare turistică

Măsuri de dezvoltare
E.1 Dezvoltarea / reabilitarea / modernizarea
infrastructurilor
specifice
pentru
valorificarea durabilă a resurselor naturale
cu potenţial turistic
E.2 Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului
cultural,
istoric
şi
modernizarea infrastructurilor conexe ca
motor al dezvoltării economice
E.3 Înființarea unui centru de informare
turistică, realizarea de pliante, brosuri,
ghiduri, panouri turistice, filme de
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prezentare, spoturi etc
E.4 Participarea la târguri de turism naționale și
internaționale
E.5 Crearea de evenimente periodice având ca
scop prezentarea resurselor turistice și
promovarea serviciilor și obiectivelor
turistice
E.6 Crearea de produse turistice şi promovarea
serviciilor de calitate şi a obiectivelor
turistice din zonă
E.7 Dezvoltarea zonelor de agrement
E.8 Crearea și înregistrarea unui brand local
Promovarea intensă a turismului balnear
pentru toate vârstele
E.9 Promovarea principiilor curative specifice
stațiunii Geoagiu
E.10 Promovarea
tradițiilor
populare
meșteșugărești specifice zonei
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F. POLITICA DE ÎNCURAJARE ŞI SUSŢINERE A SOCIETĂŢII CIVILE
ÎN IMPLICAREA DEZVOLTĂRII URBANE
Prioritate strategică
Dezvoltarea societăţii civile

Măsuri de dezvoltare
F.1 Dezvoltarea parteneriatelor între societatea
civilă şi administraţia locală în organizarea
de evenimente locale cu caracter permanent
în scopul dezvoltării societăţii civile
F.2 Conştientizarea rolului societăţii civile în
dezvoltarea locală
F.3 Susţinerea activităţii ONG - urilor prin
parteneriate cu administraţia locală
F.4 Susținerea și promovarea activităților de
voluntariat

G. POLITICA DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII VIEŢII
PRIORITATE STRATEGICĂ
Sănătate

MĂSURI DE DEZVOLTARE
G.1.1 Atragerea centrelor de sănătate private
G.1.2 Modernizarea structurilor
de sănătate
existente și achiziționarea de dotări specifice
G.1.3 Utilizarea energiei regenerabile în vederea
eficientizării costurilor
G.1.4 Construirea unui spital orășenesc
G.1.5 Dezvoltarea unui centru de excelență pentru
persoanele cu scleroză multiplă
G.1.6 Dezvoltarea unui centru paleativ
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G.1.7 Dezvoltarea unor programe de educație în
rândul populației privind acordarea primului
ajutor
G.1.8 Inițierea unor programe educaționale privind
planning-ul familial, sănătatea mamei și
copilului în scopul creșterii natalității și
reducerii mortalității infantile
Educaţie

G.2.1 Susţinerea învăţământului prin lecţii
deschise şi lucrări practice, integrat în
peisajul cultural al orașului Geoagiu
G.2.2 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în
vederea creșterii performanței și dezvoltării
actului educațional
G.2.3 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea,
echiparea infrastructurii educaţionale şi a
celei pentru formare profesională continuă
Construirea unui campus școlar
G.2.4 Organizarea de manifestări
schimburi de experienţă

şcolare

și

G.2.5 Crearea unui centru de activități extrașcolare
G.2.6 Susținerea activităților de after – school
G.2.7 Promovarea sub egida „școlii de vară” a
schimburilor culturale și educaționale cu
copii și tineri din alte localități / tabelere de
vară
G.2.8 Inițierea unor programe de susținere a
copiilor supradotați și a copiilor cu nevoi
sociale
G.2.9 Susținerea actului educațional prin acordarea
de burse sociale, de merit, de performanță și
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de excelență
G.2.10 Implementarea de programe destinate
promovării unui mod de viață sănătos
G.2.11 Promovarea spiritului voluntar în rândul
populației, în special în rândul tinerilor
Sport

G.3.1 Dezvoltarea activităților sportive începând
cu învățământul preșcolar
G.3.2 Dezvoltarea unei baze sportive moderne
G.3.3 Promovarea și susținerea sportului de masă
dar și a celui de performanță
G.3.4 Încurajarea mersului cu bicicleta

Cultură

G.4.1 Dezvoltarea de evenimente locale periodice
cu caracter cultural
G.4.2 Promovarea Agendei Culturale a Orașului
Geoagiu
G.4.3 Reabilitarea și modernizarea instituțiilor
culturale din orașul Geoagiu și localitățile
componente
G.4.4 Organizarea de noi festivaluri și concursuri
G.4.5 Înființarea unor cluburi pentru tineret și
pensionari

Agrement local

G.5.1 Amenajarea de noi zone de agrement
G.5.2 Amenajarea / modernizarea / întreținerea
zonelor de promenadă
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G.5.3 Construirea unui parc de agrement
G.5.4 Amenajarea de noi parcuri tematice pentru
copii

H. POLITICA DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A INFRASTRUCTURII SOCIALE
Prioritate strategică
Dezvoltarea infrastructurii sociale

Măsuri de dezvoltare
H.1 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și
echiparea infrastructurii serviciilor sociale
H.2 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă
H.3 Îmbunătăţirea aptitudinilor şi a nivelului de
educaţie a grupurilor vulnerabile
H.4 Promovarea egalităţii de
campanii de conştientizare

şanse

prin

H.5 Realizarea unui centru de îngrijire a
persoanelor vârstnice
H.6 Realizarea unor centre pentru îngrijire
paleativă
H.7 Implementarea unor programe de educație a
persoanelor cu dizabilități și stimularea
integrării lor în societate
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I. POLITICA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE
Prioritate strategică
Dezvoltarea resurselor umane

Măsuri de dezvoltare
I.1.1 Educarea şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere
I.1.2 Promovarea incluziunii sociale
I.1.3 Dezvoltarea unui centru de educaţie a
adulţilor - îndrumare / formare /
reconversie profesională

Sprijinirea tinerei generaţii

I.2.1 Construirea de locuințe sociale, pentru
tineri și specialiști

J. POLITICA DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A
PERFORMANŢELOR SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Prioritate strategică
Dezvoltarea
serviciilor administraţiei publice

Măsuri de dezvoltare
J. 1 Implementarea reformei funcţiei publice
J. 2 Implementarea monitorizării activităţii
funcţionarilor publici şi evaluarea
performanţelor adminstraţiei locale
J. 3 Implementarea sistemului ISO și a celui
privind controlul managerial intern în
administraţia locală
J. 4 Întărirea capacităţii de management
strategic şi planificare a acţiunilor
J. 5 Întărirea managementului resurselor umane
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J. 6 Îmbunătăţirea promovării imaginii
administraţiei locale
J. 7 Întărirea relaţiilor dintre administraţia
locală şi societatea civilă
J. 8 Perfecţionarea continuă a funcţionarilor
publici
J. 9 Dotarea administraţiei publice locale cu
echipamente necesare în vederea prestării
unor servicii de calitate pentru cetățeni
J. 10 Elaborarea de studii, prognoze, proiecte şi
implementarea acestora
J. 11 Asigurarea resurselor necesare
implementării noilor proiecte care vizează
dezvoltarea orașului
J. 12 Schimburi de experienţă între funcţionarii
publici din diferite administraţii publice
locale similare
J. 13 Îmbunătățirea relației cu cetățeanul

257

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

CAPITOLUL XI
PLAN
DE
DEZVOLTARE
2014 - 2020
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PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2014 -2020
ORAȘUL GEOAGIU, JUDEȚUL HUNEDOARA
Nr.
Crt.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Denumire proiect
INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU
Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare în orașul
Geoagiu, 2 km
Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, în localitățile
componente ale orașului Geoagiu: Renghet 3,4 km, Homorod 3,5 km, Băcâia 1 km,
Cigmău 6,8 km
Construire sistem de canalizare și stație de epurare în localitățile componente ale
orașului Geoagiu: Cigmău 4,7 km, Homorod 4 km
Construire sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale în orașul Geoagiu și
Stațiunea Geoagiu Băi
Reabilitarea sistemului de captare a apei potabile de la Folorât
Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturală în localitățile Homorod și Bozeș,
orașul Geoagiu
Extinderea rețelei electrice în orașul Geoagiu, 9,08 km
Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, montarea de conductori trifazați și
înlocuire transformatoare în localitățile Aurel Vlaicu, Gelmar și Homorod
Extinderea sistemului de iluminat public, 9,08 km
Construire centură ocolitoare – cariera Geoagiu Băi - Poienari - Str. Sanatoriului - DJ
170 A
Pietruire drum de legătură Geoagiu (Str. Teilor) – Cigmău, 6 km
Construire pod peste pârâul Geoagiu (Str. Bobâlna), deschidere 20 m
Modernizarea străzilor interioare și trotuarelor din orașul Geoagiu, 7 km
Reabilitare drum de legătură Geoagiu Băi – Renghet, 12 km
Modernizare drum comunal DC 41 Cigmău (DJ 107 A – Sanatoriul TBC), 9 km
Modernizare drum comunal DC 32 – Homorod (DJ 107 A - Homorod - Văleni), 4,381
km
Reabilitare drum comunal DC 29 Băcâia – Ardeu, 11 km
Reabilitare drum de legătură DJ 705 – Rât Renghet, 4 km
Modernizare drum comunal DC 31 Geoagiu Băi – Săcărâmb, 8 km
Reabilitarea și modernizarea străzilor interioare din localitățile aparținătoare orașului
Geoagiu: Aurel Vlaicu – 3529 m, Gelmar – 821 m, Homorod – 596 m, Renghet –
1737 m, Văleni – 215 m, Geoagiu – 1573 m, Bozeș, Băcâia, Cigmău, Mermezeu
Pietruirea drumurilor de exploatație agricolă și a drumurilor forestiere, 40 km
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

Modernizarea stațiilor de autobuz existente (24), construirea altor stații (15) și
amenajarea refugiilor
Amenajare parcări și spații verzi
Înființare Serviciu Public de Transport în Comun
Modernizarea sistemului rutier – reabilitare intersecții, montare indicatoare rutiere,
marcaje și indicatoare către instituții și obiective turistice
Realizarea unui studiu în vederea întocmirii unei hărți a terenurilor cu risc la eroziune,
alunecări de teren, inundații și realizarea unor documentații pentru evitarea degradării
Campanii de conștientizare a populației în vederea colectării selecționate a deșeurilor
menajere
Realizarea lucrărilor de regularizare a Văii Homorodului
Realizarea lucrărilor de regularizare a Văii Tileșului
Realizarea lucrărilor de regularizare a tuturor văilor de pe raza administrativă a
Orașului Geoagiu
Realizarea lucrărilor de regularizare a râului Mureș și construirea unui dig de protecție
pe malul stâng al râului Mureș la limita cu comuna Șibot până la localitatea Gelmar
Realizarea lucrărilor de regularizare a Văii Geoagiu în localitatea Bozeș până la
vărsarea în râul Mureș
Lucrări de îmbunătărțiri funciare (zona Homorod - Șeica)
Împădurirea terenurilor neproductive
Campanii de conștientizare a populației privind importanța pădurii și protecția naturii
cu accent pe fenomenul de defrișare necontrolată
Amenajarea zonelor de agrement, spații verzi și locuri de joacă
Construirea și amenjarea de baze sportive
Înființare parc fotovoltaic
Construire aerodrom
Amenajare și dotare parc de agrement oraș Geoagiu
Creșterea eficienței eneregtice în clădirile publice și sistemul de iluminat public prin
utilizarea energiei regenerabile
MODERNIZAREA STAȚIUNII BALNEOCLIMATICE GEOAGIU BĂI
DIN PUNCT DE VEDERE EDILITAR
Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de utilități publice (apă potabilă,
canalizare menajeră, ape pluviale, iluminat public, salubritate, transport în comun)
Construire sisteme inteligente de parcare

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI DE AGREMENT
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44
45
46
47
48
49
50

51
52

53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Amenajare parc de recreere și agrement pentru copii și tineret
Construire drum acces spre Castrul Roman – Cigmău
Construire drum acces către peștera Cigmăului din Geoagiu Băi
Cartografierea, amenajarea și marcarea traseelor turistice
Amenajarea unor zone de grătare
Centru de formare profesională în turism
Centru de biciclete – amenjare piste, trasee, centru de închiriere și achiziționare
biciclete
PROMOVARE TURISTICĂ
Campanii de promovare turistică și participarea la târguri de turism naționale și
internaționale
Dezvoltarea și consolidarea turismului prin promovarea potențialului local, elaborarea
și multiplicarea materialelor de promovare
EDUCAȚIE ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE
Construire și dotare campus pentru învățământul profesional și tehnic
Modernizarea, extinderea și dotarea unităților de învățământ
Înființare after - school
Achiziționare microbuze pentru transportul elevilor
Acordarea de burse de merit și burse de sprijin pentru elevii orașului Geoagiu
CULTURĂ
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din orașul
Geoagiu
Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din localitățile aparținătoare orașului
Geoagiu
Construire clădire cu destinație Muzeu de Arheologie
Reabilitarea Muzeului Aurel Vlaicu
Conservarea și restaurarea Drumului Roman (sec. III) Geoagiu Băi
Conservarea și restaurarea complexului termal roman din Geoagiu Băi
Conservarea Castrului Roman Cigmău
Conservarea și restaurarea Bisericii Sf. Arhangheli Mihail și Gavril din secolul XVI,
localitatea Bozeș
Conservarea și restaurarea Bisericii Sf. Nicolae din secolul XVI, orașul Geoagiu
Conservarea și restaurarea Capelei Romanice din secolul III, orașul Geoagiu
Conservarea și restaurarea Bisericii Reformate din secolul XV, orașul Geoagiu
SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
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69
70
71
72
73
74
75

76
77
78

79

80
81
82
83
84

Construire spital orășenesc
Construire centru de excelență pentru persoanele cu scleroză multiplă
Înființare centru de zi pentru copii
Reabilitare, modernizare și dotare centru destinat persoanelor vârstnice, orașul
Geoagiu
Construire și dotare cantină socială
Centru de asistență socială cu funcțiuni multiple
Construirea de locuințe sociale și locuințe pentru tineret și specialiști
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI
Construirea unui parc industrial pe o suprafață de 50 ha, amenajare căi de acces și
introducerea utilităților, în localitatea Gelmar - orașul Geoagiu
Programe de conștientizare și motivare ocupațională
Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea finanțării de proiecte în
perioada de programare 2014 - 2020
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Îmbunătătțirea capacității profesionale a personalului din administrația locală prin
cursuri de perfecționare și îmbunătățirea eficațității profesionale prin achiziționarea
de echipamente IT
Reabilitarea și modernizarea clădirii administrației publice locale și dotarea cu
aparatura și mobilierul necesar
Utilizarea TIC în vederea creării unor servicii publice de calitate și implementarea
unui sistem de plată online a taxelor și impozitelor locale
Elaborarea unei strategii de dezvoltarea a turismului balnear
Dezvoltarea serviciilor de voluntariat pentru situații de urgență în orașul Geoagiu
Achiziționare și montare sistem de supraveghere în orașul Geoagiu
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DESCRIEREA PROIECTELOR

PROIECTUL
NR. 1

EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ
POTABILĂ ȘI A SISTEMULUI DE CANALIZARE
ÎN ORAȘUL GEOAGIU, 2 KM

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de alimentare cu apă
potabilă și a sistemului de canalizare în orașul Geoagiu pe o distanță de
2 km și racordarea gospodăriilor la utilități

Justificarea
proiectului

Accesul neîngrădit a locuitorilor la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 2

REABILITARE ȘI EXTINDERE A REȚELEI DE
ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, ÎN LOCALITĂȚILE
COMPONENTE ALE ORAȘULUI GEOAGIU:
RENGHET 3,4 KM, HOMOROD 3,5 KM,
BĂCÂIA 1 KM, CIGMĂU 6,8 KM

Descrierea
proiectului

Efectuarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelei de alimentare
cu apă potabilă în localitățile Renghet, Homorod, Băcâia, Cigmău

Justificarea
proiectului

Accesul neîngrădit a locuitorilor la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020

265

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

PROIECTUL
NR. 3

CONSTRUIRE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE
EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE COMPONENT ALE
ORAȘULUI GEOAGIU: CIGMĂU 4,7 KM, HOMOROD 4 KM

Descrierea
proiectului

Efectuarea lucrărilor de construire a sistemului de canalizare în două
din localitățile component ale orașului Geoagiu, Cigmău și Homorod

Justificarea
proiectului

Accesul neîngrădit a locuitorilor la infrastructura de bază
Creșterea nivelului de trai

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 4

CONSTRUIRE SISTEM DE COLECTARE ȘI EVACUAREA
A APELOR PLUVIALE ÎN ORAȘUL GEOAGIU
ȘI STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI

Descrierea
proiectului

Efectuarea lucrărilor de construire a unui sistem de colectare a apelor
pluviale în orașul Geoagiu și stațiunea Geoagiu Băi

Justificarea
proiectului

Evitarea epurării apelor meteorice
Evitarea supraîncărcării rețelei de canalizare în caz de ploi torențiale și
răbufnirea acestora

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 5

REABILITAREA SISTEMULUI DE CAPTARE A APEI
POTABILE DE LA FOLORÂT

Descrierea
proiectului

Executarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de captare a apei

Justificarea
proiectului

Asigurarea calității apei potabile

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 6

EXTINDEREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE ÎN LOCALITĂȚILE HOMOROD ȘI BOZEȘ,
ORAȘUL GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a gazelor
naturale

Justificarea
proiectului

Accesul neîngrădit a locuitorilor la infrastructura de bază
Creșterea nivelului de trai

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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EXTINDEREA REȚELEI ELECTRICE
ÎN ORAȘUL GEOAGIU, 9,08 KM

PROIECTUL
NR. 7
Descrierea
proiectului

Executarea lcrărilor de extindere a rețelei electrice în orașul Geoagiu
pe o lungime de 9,08 km

Justificarea
proiectului

Accesul neîngrădit a locuitorilor la infrastructura de bază
Creșterea nivelului de trai

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020

270

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

PROIECTUL
NR. 8

REABILITAREA REȚELEI ELECTRICE DE MEDIE
TENSIUNE, MONTAREA DE CONDUCTORI TRIFAZAȚI ȘI
ÎNLOCUIRE TRANSFORMATORE ÎN LOCALITĂȚILE
AUREL VLAICU, GELMAR ȘI HOMOROD

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de reabilitarea a rețelei electrice pentru
consumatorii casnici, montarea de conductor trifazați și înlocuirea
transformatoarelor din localitățile Aurel Vlaicu, Gelmar și Homorod

Justificarea
proiectului

Accesul neîngrădit a locuitorilor la infrastructura de bază
Creșterea nivelului de trai

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 9

EXTINDEREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, 9,08 KM

Descrierea
proiectului

Efectuarea lucrărilor de extindere a rețelei de iluminat public cu 9,08
km

Justificarea
proiectului

Accesul neîngrădit a locuitorilor la infrastructura de bază
Creșterea nivelului de trai

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 10

CONSTRUIRE CENTURĂ OCOLITOARE:
CARIERA GEOAGIU BĂI – POIENARI – STRADA
SANATORIULUI – DJ 170 A

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de construire a unei centuri ocolitoare

Justificarea
proiectului

Crearea infrastructurii necesare
Evitarea deteriorării drumurilor interioare și a caselor
Creșterea nivelului de trai
Evitarea poluării cu noxe și praf

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 11

PIETRUIRE DRUM DE LEGĂTURĂ
GEOAGIU (STR. TEILOR) – CIGMĂU, 6 KM

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de pietruire a drumului de legătură dintre orașul
Geoagiu și localitatea componentă, Cigmău

Justificarea
proiectului

Întreținerea căi de acces dintre cele două localități

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020

274

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

PROIECTUL
NR. 12

CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL GEOAGIU
(STR. BOBÂLNA)

Descrierea
proiectului

Executarea lucrărilor de construire a unui pod cu deschiserea de 20 m
peste pârâul Geoagiu

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit a locuitorilor la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 13

MODERNIZAREA STRĂZILOR INTERIOARE ȘI
TROTUARELOR DIN ORAȘUL GEOAGIU, 7 KM

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de modernizare a străzilor și trotuarelor din orașul
Geoagiu

Justificarea
proiectului

Asigurarea unui trafic pietonal și auto în condiții optime
Modernizarea aspectului urban

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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REABILITARE DRUM DE LEGĂTURĂ
GEOAGIU BĂI – RENGHET, 12 KM

PROIECTUL
NR. 14
Descrierea
proiectului

Executarea lucrărilor de reabilitare a drumului de legătură dintre
Geoagiu Băi și Renghet.

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 15

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 41 CIGMĂU
(DJ 107 A – SANATORIUL TBC), 9 KM

Descrierea
proiectului

Efectuarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC 41 –
Cigmău pe o distanță de 9 km

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 16

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 32 – HOMOROD
(DJ 107 A - HOMOROD - VĂLENI), 4,381 KM

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC 32 Homorod

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 17

REABILITARE DRUM COMUNAL DC 29 BĂCÂIA – ARDEU,
11 KM

Descrierea
proiectului

Efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumului comunal DC 29

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 18

REABILITARE DRUM DE LEGĂTURĂ DJ 705 – RÂT
RENGHET, 4 KM

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de reabilitare a drumului de legătură între Rât
Renghet și DJ 705

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 19

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 31 GEOAGIU BĂI –
SĂCĂRÂMB, 8 KM

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC 31 între
Geoagiu Băi și Săcădâmb

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 20

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR
INTERIOARE DIN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE
ORAȘULUI GEOAGIU: AUREL VLAICU – 3529 M, GELMAR –
821 M, HOMOROD – 596 M, RENGHET – 1737 M, VĂLENI –
215 M, GEOAGIU – 1573 M, BOZEȘ, BĂCÂIA, CIGMĂU,
MERMEZEU

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea tuturor străzilor
interioare, în jur de 8,5 km în localitățile Aurel Vlaicu, Gelmar,
Homorod și Renghet, plus ce se va evalua pentru localitățile Bozeș,
Băcâia, Cigmău, Mermezeu.

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 21

PIETRUIREA DRUMURILOR DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ
ȘI A DRUMURILOR FORESTIERE, 40 KM

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de pietruire atât a drumurilor de
exploatație agricolă, cât și a drumurilor forestiere.

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020

284

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

PROIECTUL
NR. 22
Descrierea
proiectului

MODERNIZAREA STAȚIILOR DE AUTOBUZ EXISTENTE
(24), CONSTRUIREA ALTOR STAȚII (15) ȘI AMENAJAREA
REFUGIILOR
Proiectul prevede modernizarea celor 24 stații de așteptare călători
existente, înființarea și amenajarea a încă 15 și amenajarea refugiilor

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 23

AMENAJARE PARCĂRI ȘI SPAȚII VERZI

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede amenajarea de parcări pe drumurile principale și
spații verzi

Justificarea
proiectului

Crearea de locuri de parcare și asigurarea fluenței traficului rutier
Modernizarea aspectului urban

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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ÎNFIINȚARE SERVICIU PUBLIC
DE TRANSPORT ÎN COMUN

PROIECTUL
NR. 24
Descrierea
proiectului

Proiectul prevede înființarea unui serviciu public de transport în comun

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 25

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER – REABILITARE
INTERSECȚII, MONTARE INDICATOARE RUTIERE,
MARCAJE ȘI INDICATOARE CĂTRE INSTITUȚII ȘI
OBIECTIVE TURISTICE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede modernizarea sistemului
indicatoare), reabilitarea și toaletarea intersecțiilor.

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura de bază

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 26

REALIZAREA UNUI STUDIU ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII
UNEI HĂRȚI A TERENURILOR CU RISC LA EROZIUNE,
ALUNECĂRI DE TEREN, INUNDAȚII ȘI REALIZAREA
UNOR DOCUMENTAȚII PENTRU EVITAREA DEGRADĂRII

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede realizarea unui studiu care va sta la baza întocmirii
unei hărți a terenurilor cu risc de eroziune, alunecări de teren, inundații
și realizarea unei documentații pentru prevenirea degradării terenurilor
și prevenirea inundațiilor

Justificarea
proiectului

Prin studiu și documentațiile aferente se va stabili ce lucrări specifice
trebuie realizate pentru a preveni riscurile expuse

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020

289

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

PROIECTUL
NR. 27

CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE A POPULAȚIEI
ÎN VEDEREA COLECTĂRII SELECȚIONATE A
DEȘEURILOR MENAJERE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede organizarea periodic a unor activități menite să
informeze și să conștientizeze populația de importanța colectării
selective a deșeurilor menajere.

Justificarea
proiectului

Protejarea mediului înconjurător

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 28

REALIZAREA LUCRĂRILOR DE REGULARIZARE
A VĂII HOMORODULUI

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de regularizare a văii
Homorodului, adoptarea unui set de măsuri pentru prevenirea
inundațiilor în caz de ploi torențiale și prevenirea alunecărilor de teren,
distrugerea vegetației

Justificarea
proiectului

Riscul crescut de inundații

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 29

REALIZAREA LUCRĂRILOR DE REGULARIZARE
A VĂII TILEȘULUI

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de regularizare a văii Tileșului,
adoptarea unui set de măsuri pentru prevenirea inundațiilor în caz de
ploi torențiale și prevenirea alunecărilor de teren, distrugerea vegetației

Justificarea
proiectului

Riscul crescut de inundații

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 30

REALIZAREA LUCRĂRILOR DE REGULARIZARE A
TUTUROR VĂILOR DE PE RAZA ADMINISTRATIVĂ A
ORAȘULUI GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de regularizare a văii existente
pe raza administrativă a orașului Geoagiu, adoptarea unui set de măsuri
pentru prevenirea inundațiilor în caz de ploi torențiale și prevenirea
alunecărilor de teren, distrugerea vegetației

Justificarea
proiectului

Riscul crescut de inundații

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 31

REALIZAREA LUCRĂRILOR DE REGULARIZARE A
RÂULUI MUREȘ ȘI CONSTRUIREA UNUI DIG DE
PROTECȚIE PE MALUL STÂNG AL RÂULUI MUREȘ LA
LIMITA CU COMUNA ȘIBOT PÂNĂ LA LOCALITATEA
GELMAR

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede realizarea lucrărilor de regularizare a râului Mureș,
construirea unui dig de protecție pe malul stâng al râului la limita
dintre localitatea Gelmar și comuna Șibot

Justificarea
proiectului

Prevenirea inundațiilor

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 32

REALIZAREA LUCRĂRILOR DE REGULARIZARE A VĂII
GEOAGIU ÎN LOCALITATEA BOZEȘ PÂNĂ LA VĂRSAREA
ÎN RÂUL MUREȘ

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de regularizare a văii
Geoagiului, adoptarea unui set de măsuri pentru prevenirea inundațiilor
în caz de ploi torențiale și prevenirea alunecărilor de teren, distrugerea
vegetației

Justificarea
proiectului

Riscul crescut de inundații

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 33

LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
(ZONA HOMOROD - ȘEICA)

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede efectuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare pentru
zona Homorod - Șeica

Justificarea
proiectului

Lucrările de îmbunătăţiri funciare au menirea de a controla şi atenua
efectele ce pot fi generate de către cele trei tipuri de hazard prin:
- amenajări de combatere a eroziunii solului şi de stabilizare a
terenurilor în pantă;
- amenajări de desecare - drenaj pentru eliminarea excesului de
umiditate;
- îndiguiri şi regularizarea cursurilor de apă pentru apărarea împotriva
inundaţiilor;
- amenajări de irigaţii, pentru eliminarea efectelor secetei.
Se va întocmi

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 34

ÎMPĂDURIREA TERENURILOR NEPRODUCTIVE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede împădurirea terenurilor declarate neproductive

Justificarea
proiectului

Ameliorarea efectelor factorilor naturali dăunători, reducerea eroziunii
solului, atenuarea efectelor fenomenului global al schimbărilor
climatic, îmbunătățirea capacității de retenție a apei, îmbunătățirea
calității aerului – menținerea / creșterea diversității ecologice
Conservarea peisajului natural
Reintroducerea în circuitul economic a suprafețelor degradate

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 35

CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE A POPULAȚIEI
PRIVIND IMPORTANȚA PĂDURII ȘI PROTECȚIA NATURII
CU ACCENT PE FENOMENUL DE DEFRIȘARE
NECONTROLATĂ

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede desfășurarea unor activități periodice cu caracter de
conștientizare și informare a populației privind importanța pădurii și
protejarea diversității ecologice, riscul defrișării necontrolate,
dezvoltarea durabilă

Justificarea
proiectului

Conservarea patrimoniului natural
Împiedicarea hazardelor naturale

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 36

AMENAJAREA ZONELOR DE AGREMENT,
SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede amenjarea zonelor de agrement, a spațiilor verzi și a
locurilor de joacă pentru copii

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea înfrastructurii de agrement
Înfrumusețarea peisajului urban
Crearea spațiilor de joacă pentru copii

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 37

CONSTRUIREA ȘI AMENJAREA DE BAZE SPORTIVE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea și amenjarea de baze sportive

Justificarea
proiectului

Crearea infrastructurii necesarea desfășurării activităților sportive

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC

PROIECTUL
NR. 38
Descrierea
proiectului

Proiectul prevede înființarea unui parc fotovoltaic

Justificarea
proiectului

Crearea locuri de muncă temporarea (construire parc)
Crearea locuri de muncă de durată (asigurarea mentenanței)
Transformarea energiei solare în energie electrică ceea ce duce
eficientizarea costurilor actuale
Îmbunătățirea căilor de comunicații

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 39

CONSTRUIRE AERODROM

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea unui aerodrome în orașul Geoagiu

Justificarea
proiectului

Impact pozitiv asupra dezvoltării vieții economice în zona polarizată de
orașul Geoagiu
Aterizarea și decolarea avioanelor de 4-8 persoane
Soluție eficientă și flexibilă
Cursuri de zbor

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 40

AMENAJARE ȘI DOTARE PARC DE AGREMENT
ORAȘ GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede efectuarea lucrărilor de reconversie și
refuncționalizare asupra terenurilor degradate, vacante sau neutilizate în
vederea înființării/amenajării unor zone de petrecere a timpului liber

Justificarea
proiectului

Impact pozitiv asupra calității vieții
Impact pozitiv asupra dezvoltării turismului
Îmbunătățirea aspectului orașului
Utilizarea în mod eficient a terenurilor

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada
estimată de
implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 41

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENEREGTICE ÎN CLĂDIRILE
PUBLICE ȘI SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC PRIN
UTILIZAREA ENERGIEI REGENERABILE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede utilizarea energiei regenerabile în vederea reducerii
consumului de energie electrică și creșterea și eficientizarea costurilor
de energie în clădirile publice și în sistemul de iluminat public

Justificarea
proiectului

Impact pozitiv asupra calității vieții
Impact pozitiv asupra dezvoltării turismului
Utilizarea resurselor regenerabile și protecția mediului
Reducerea costurilor

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada
estimată de
implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 42

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA
SISTEMULUI DE UTILITĂȚI PUBLICE
(APĂ POTABILĂ, CANALIZARE, APE PLUVIALE,
ILUMINAT PUBLIC, SALUBRITATE,
TRANSPORT ÎN COMUN) ÎN STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede dezvoltarea stațiunii Geoagiu Băi din punct de
vedere al utilităților publice: apă și canalizare menajeră, canalizare ape
pluvial, rețea de iluminat public, salubritate, transport în comun

Justificarea
proiectului

Creșterea competitivității Stațiunii Balneoclimatice Geoagiu Băi

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 43

CONSTRUIRE SISTEME INTELIGENTE DE PARCARE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea unor parcări inteligente în stațiunea
Geogiu Băi pentru a asigura locurile necesare de parcare și evitarea
blocării arterelor existente

Justificarea
proiectului

Locuri de parcare insuficiente

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 44

AMENAJARE PARC DE RECREERE ȘI AGREMENT
PENTRU COPII ȘI TINERET

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede amenajarea / construirea unui parc de recreere și
agrement atât pentru copii, cât și pentru tineret

Justificarea
proiectului

Crearea infrastructurii de agrement

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 45

CONSTRUIRE DRUM ACCES
SPRE CASTRUL ROMAN – CIGMĂU

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea unui drum de acces + parcare în
apropierea castrului roman de la Cigmău

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea căii de acces către castrul roman și punerea acestuia în
valoare

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 46

CONSTRUIRE DRUM ACCES
CĂTRE PEȘTERA CIGMĂULUI DIN GEOAGIU BĂI

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea unui drum de acces la Peșterea
Cigmăului sau Peșterea Prăbușită, denumită astfel după cutremururl
din 1977 când s-a prăbușit aprox. 80 %.

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea căii de acces la peșteră și punerea în valoare a acesteia

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020

309

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

PROIECTUL
NR. 47

CARTOGRAFIEREA, AMENAJAREA ȘI MARCAREA
TRASEELOR TURISTICE

Descrierea
proiectului

Proiectul își propune realizarea unor hărți turistice și amenajarea și
marcarea traseelor turistice posibile

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea turismului

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 48

AMENAJAREA UNOR ZONE DE GRĂTARE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede amenajarea unor zone speciale de grătare (grătare,
bănci, foișoare, coșuri de gunoi)

Justificarea
proiectului

Protejarea patrimoniului natural
Evitarea incendiilor în pădure

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 49

CENTRU DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN TURISM

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede înființarea unui centru de formare profesională în
domeniul turismului

Justificarea
proiectului

Calificarea / recalificarea lucrătorilor în turism

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 50

CENTRU DE BICICLETE – AMENJARE PISTE, TRASEE,
CENTRU DE ÎNCHIRIERE ȘI ACHIZIȚIONARE BICICLETE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede înființarea unui centru de biciclete, amenajarea
pistelor pentru bicicliști, achiziționarea de biciclete și deschiderea unui
centru de închiriere

Justificarea
proiectului

Încurajarea mersului cu bicicleta, încurajarea activităților de relaxare în
aer liber, încurajarea activităților sportive

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 51

CAMPANII DE PROMOVARE TURISTICĂ ȘI
PARTICIPAREA LA TÂRGURI DE TURISM NAȚIONALE
ȘI INTERNAȚIONALE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede organizarea de campanii de promovare turistică a
stațiunii Geoagiu Băi și a obiectivelor turistice aflate pe teritoriul
administrative al orașului Geoagiu. De asemeni, prevede participarea la
târguri de turism atât pe teritoriul României, cât și pe plan
internațional.

Justificarea
proiectului

Promovarea turistică a zonei Geoagiu – Stațiunea Balneoclimatică
Geoagiu Băi și obiectivele turistice existente
Creșterea numărului de turiști
Practicarea turismului pe tot parcursul anului

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Perioada estimată
de implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare
2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 52

DEZVOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA TURISMULUI
PRIN PROMOVAREA POTENȚIALULUI LOCAL,
ELABORAREA ȘI MULTIPLICAREA
MATERIALELOR DE PROMOVARE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede desfășurarea unor acțiuni de dezvoltare și
consolidare a turismului local și promovarea acestuia prin elaborarea și
multiplicarea de materiale publicitare, ghiduri turistice, hărți, filme de
prezentare etc.

Justificarea
proiectului

Promovare turistică
Creșterea numărului de turiști

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 53

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CAMPUS
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea unui campus școlar
învățământului professional și ethnic din orașul Geoagiu

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea infrastructurii de învățământ

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 54

MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de modernizare, extindere și
dotare a tuturor unităților de învățământ de pe raza administrativă a
orașului Geoagiu

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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ÎNFIINȚARE AFTER - SCHOOL

PROIECTUL
NR. 55
Descrierea
proiectului

Proiectul prevede înființarea unui after school

Justificarea
proiectului

Pregătirea continuă a elevilor sub îndrumare didactică

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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ACHIZIȚIONARE MICROBUZE
PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR

PROIECTUL
NR. 56
Descrierea
proiectului

Proiectul prevede achiziționarea unor mijloace de transport pentru
elevii orașului Geoagiu

Justificarea
proiectului

Asigurarea transportului elevilor din localitățile componente către
instituțiile de învățământ

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 57

ACORDAREA DE BURSE DE MERIT ȘI BURSE DE SPRIJIN
PENTRU ELEVII ORAȘULUI GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Prin proiect se vor stabili condițiile de acordare a burselor și numărul
acestora

Justificarea
proiectului

Încurajarea și sprinijirea elevilor cu rezultate deosebite

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 58

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA
CASEI DE CULTURĂ „ION BUDAI DELEANU”
DIN ORAȘUL GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede efectuarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și
dotare a Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu”

Justificarea
proiectului

Modernizarea infrastructurii culturale

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 59

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA
CĂMINELOR CULTURALE
DIN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE
ORAȘULUI GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a
tuturor căminelor cultural existente în localitățile aparținătoare

Justificarea
proiectului

Modernizarea infrastructurii culturale

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 60

CONSTRUIRE CLĂDIRE
CU DESTINAȚIE MUZEU DE ARHEOLOGIE

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea unei clădiri destinate unui muzeu de
arheologie

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea infrastructurii culturale, educaționale și turistice

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 61

REABILITAREA MUZEULUI AUREL VLAICU

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede reabilitarea clădirii unde îți desfășoară activitatea
Muzeul „Aurel Vlaicu”

Justificarea
proiectului

Modernizarea infrastructurii culturale

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 62

CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA DRUMULUI ROMAN
(SEC. III) GEOAGIU BĂI

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de restaurare și conservare a
drumului roman

Justificarea
proiectului

Conservarea patrimoniului cultural

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 63

CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA COMPLEXULUI
TERMAL ROMAN DIN GEOAGIU BĂI

Descrierea
proiectului

Proiectul prevedere executarea lucrărilor de restaurare a complexului
termal din stațiunea Geoagiu Băi

Justificarea
proiectului

Conservarea patrimoniului cultural

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 64

CONSERVAREA CASTRULUI ROMAN CIGMĂU

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede finalizarea săpăturilor arheologice și executarea
lucrărilor de conservare a sitului arheologic

Justificarea
proiectului

Conservarea patrimoniului cultural

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 65

CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA
BISERICII SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL
DIN SECOLUL XVI, LOCALITATEA BOZEȘ

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de restaurare și conservare a
monumentului istoric „Biserica Sf. Arh. Miahil și Bavril”, Bozeș

Justificarea
proiectului

Conservarea patrimoniului cultural

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 66

CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA BISERICII SF. NICOLAE
DIN SECOLUL XVI, ORAȘUL GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de restaurare și conservare a
monumentului istoric „Biserica Sf. Nicolae”, Geoagiu

Justificarea
proiectului

Conservarea patrimoniului cultural

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 67

CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA CAPELEI ROMANICE
DIN SECOLUL III, ORAȘUL GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de restaurare și conservare a
monumentului istoric „Capela Romanică”, Geoagiu

Justificarea
proiectului

Conservarea patrimoniului cultural

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA
BISERICII REFORMATE
DIN SECOLUL XV, ORAȘUL GEOAGIU

PROIECTUL
NR. 68

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de restaurare și conservare a
monumentului istoric „Biserica Reformată”, Geoagiu

Justificarea
proiectului

Conservarea patrimoniului cultural

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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CONSTRUIRE SPITAL ORĂȘENESC

PROIECTUL
NR. 69
Descrierea
proiectului

Proiectul prevedere construirea unui spital orășenesc cu o capacitate de
100 paturi

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 70

CONSTRUIRE CENTRU DE EXCELENȚĂ
PENTRU PERSOANELE CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea
persoanele cu scleroză în plăci

Justificarea
proiectului

Crearea infrastructurii necesare

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 71

ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește înființarea unui centru de zi pentru copii
(amenajare și dotare)

Justificarea
proiectului

Crearea infrastructurii de protecție socială

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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ÎNFIINȚARE CENTRU DE ÎNGRIJIRE
A PERSOANELOR VÂRSTNICE

PROIECTUL
NR. 72
Descrierea
proiectului

Prin proiect de prevede înființarea unui centru de îngrijire a
persoanelor vârstnice

Justificarea
proiectului

Crearea infrastructurii de protecție socială

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020

335

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

PROIECTUL
NR. 73

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CANTINĂ SOCIALĂ

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea și dotarea unei cantine sociale la nivelul
orașului Geoagiu

Justificarea
proiectului

Crearea infrastructurii de protecție socială

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020

336

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

CENTRU DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
CU FUNCȚIUNI MULTIPLE

PROIECTUL
NR. 74
Descrierea
proiectului

Proiectul prevede dezvoltarea unui centru de asistență socială care să
poată îndeplini funcțiuni multiple

Justificarea
proiectului

Crearea infrastructurii de protecție socială

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 75

CONSTRUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE
ȘI LOCUINȚE PENTRU TINERET ȘI SPECIALIȘTI

Descrierea
proiectului

Prin acest proiect se dorește construirea de locuințe pentru persoanele
cu nevoi sociale, dar și pentru tineret și specialiști

Justificarea
proiectului

Creare fond de locuințe

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 76

CONSTRUIREA UNUI PARC INDUSTRIAL
PE O SUPRAFAȚĂ DE 50 HA, AMENAJARE CĂI DE ACCES
ȘI INTRODUCEREA UTILITĂȚILOR,
ÎN LOCALITATEA GELMAR, ORAȘUL GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește construirea în localitatea Gelmar a unui parc
industrial pe o suprafață de 50 ha, crearea căilor de acces și
introducerea utilităților publice

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea mediului de afaceri

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROGRAME DE CONȘTIENTIZARE
ȘI MOTIVARE OCUPAȚIONALĂ

PROIECTUL
NR. 77
Descrierea
proiectului

Prin acest proiect administrația locală își propune demararea mai
multor activități menite să conștientizeze cetățenii cu privire la
posibilitățile de dezvoltare oferite de piața muncii, crearea unor servicii
integrate de formare profesională și motivare ocupațională

Justificarea
proiectului

Întărirea capacității profesionale

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 78

CAMPANII DE ÎNDRUMARE A MICILOR
ÎNTREPRINZĂTORI ÎN VEDEREA FINANȚĂRII DE
PROIECTE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește informarea micilor întreprinzători cu privire la
posibilitățile de finanțare europeană, acordare de consultanță în
vederea elaborării proiectelor

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea mediului de afaceri

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 79

ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII PROFESIONALE
A PERSONALULUI DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
PRIN CURSURI DE PERFECȚIONARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA
EFICAȚITĂȚII PROFESIONALE PRIN ACHIZIȚIONAREA
DE ECHIPAMENTE IT

Descrierea
proiectului

Formarea profesională a funcționarilor publici prin participarea
continuă la cursuri și programe de perfecționare și specializare;
achiziționarea de echipamente IT performante

Justificarea
proiectului

Îmbunătățirea activității și capacității profesionale

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 80

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA
CLĂDIRII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
ȘI DOTAREA CU APARATURA ȘI MOBILIERUL NECESAR

Descrierea
proiectului

Prin proiect se prevede reabilitarea și modernizarea clădirii în care
funcționează administrația locală, dotarea cu mobilierul și aparatura
adecvată

Justificarea
proiectului

Modernizarea instituției administrației publice locale

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020

343

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

PROIECTUL
NR. 81

UTILIZAREA TIC
ÎN VEDEREA CREĂRII UNOR SERVICII PUBLICE
DE CALITATE ȘI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
DE PLATĂ ONLINE A TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE

Descrierea
proiectului

Prin proiect se prevede implementarea unui sistem de plată online a
taxelor și impozitelor locale prin utilizarea tehnologiei TIC

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea serviciilor publice

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 82

ELABORAREA UNEI STRATEGII DE DEZVOLTARE
A TURISMULUI BALNEAR

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește elaborarea unei strategii de dezvoltarea a
turismului balnear

Justificarea
proiectului

Dezvoltarea turismului balnear și a serviciilor conexe

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 83

DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE VOLUNTARIAT
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ORAȘUL GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea serviciilor de voluntariat
mai ales în caz de situații de urgență

Justificarea
proiectului

Întărirea capacității de răspuns în caz de situații de urgență

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 84

ACHIZIȚIONARE ȘI MONTARE SISTEM DE
SUPRAVEGHERE ÎN ORAȘUL GEOAGIU

Descrierea
proiectului

Prin acest proiect se dorește achiziționarea și montarea la nivelul
orașului Geoagiu a unui sistem de supraveghere și monitorizare video

Justificarea
proiectului

Prevemirea infracționalității
Siguranța cetățenilor

Studii existente

Se va întocmi

Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată
de implementare

2014 – 2020
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Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a
proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a
informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora asupra
dezvoltării comunităţii.
Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei:
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate
Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor
actorilor locali la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia.
În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare
urmând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al
proiectelor planificate.
În plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi:
► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria);
► agenţii economici;
► societatea civilă;
► locuitorii comunității;
► structuri externe (instituţii judeţene).
Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape:

Adoptarea. În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În
urma dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului
Local în vederea aprobării.

Implementarea. În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile,
măsurile şi proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte,
planul activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi
partenerii implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare.
Monitorizare. Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi,
rezultate, buget, patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale
(organizaţia în sine), ipotezele formulate iniţial.
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Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, colectarea
informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana
care a cules informaţia.
Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor
stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua
măsuri de corectare.
Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în
componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de
monitorizare va fi următoarea:
□ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei;
□ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare;
□ secretariat.
Responsabilităţile de bază sunt:
→ planificarea implementării acţiunilor;
→ elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare;
→ coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor;
→ coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării
problemelor identificate;
→ monitorizarea implementării;
→ elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local;
→ acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile;
→ elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare;
→ analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale;
→ elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie;
→ elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.

Evaluarea implementării strategiei. Se vor analiza indicatorii de
implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de implementare şi, funcţie
de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare.
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Analiza impactului. Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor
formulate, modul cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a
localităţii. Se vor efectua studii de impact de specialitate inaintea începerii unui proiect sau la
o anume perioadă de timp după finalizarea proiectului.
Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic
un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor.
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CAPITOLUL XIII
CONCLUZII
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Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 a Orașului Geoagiu va
folosi drept suport la dezvoltarea durabilă a orașului prin realizarea planului de dezvoltare
care vizează creşterea calităţii vieţii în comunitate, un element indispensabil pentru existenţa
viitoare a orașului.
Dezvoltarea Orașului Geoagiu nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice
locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii de a se implica activ în realizarea
obiectivelor strategice şi de a avea o atitudine pozitivă la tot ceea ce este nou.
Orașul Geoagiu se confruntă, ca şi celelalte orașe ale ţării, cu problemele specifice
unei comunități în plină dezvoltare. Autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul
de coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează
în comparaţie cu alţi competitori, şi anume: dezvoltarea turismului balnear și promovarea
intensă a acestuia, servicii turistice de calitate, agrement, tradiţii, cultură, identitate istorică și,
nu în ultimul rând, serviciile conexe turismului.
Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă cu sursele de finanţare
nerambursabilă care pot fi atrase deoarece, bugetul local nu are capacitatea de a susţine
realizarea acestora, dar se poate beneficia de oportunităţile financiare oferite de Uniunea
Europeană.

Ca o concluzie, se poate menţiona că strategia
elaborată este realizabilă în condiţiile precizate şi se va
adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi
nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă şi aplicabilă.
Se doreşte ca Orașul Geoagiu să devină:
► o stațiune balneară de interes național cunoscută la adevărata ei valoare;
► o stațiune care oferă servicii turistice complexe de un înalt grad de calitate;
► o stațiune cu o infrastrutură turistică modernă și competitivă;
► un oraș care dispune de servicii de sănătate şi asistenţă socială de calitate;
► un oraș cu instituţii culturale moderne;
► un oraș care oferă actualelor şi, mai ales, viitoarelor generaţii o educaţie bună
prin instituţiile de învăţământ existente, implicate în diverse proiecte şi cu personal de înaltă
calificare;
► un oraș a cărei economie se bazează pe resursele existente şi le fructifică în mod
conştient şi raţional, care absoarbe forţa de muncă locală, cu un sector de servicii de înaltă
calitate şi o industrie turistică inovativă;
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► un oraș turistic și cultural, de interes național și internațional, în care obiectivele
istorice și culturale sunt puse în adevărata lor valoare, zonele de agrement sunt exploatate pe
deplin şi unde turiștii revin cu plăcere.

În concluzie, strategia de dezvoltare locală
este o radiografie a prezentului şi viitorului, care
stabileşte direcţiile de dezvoltare şi care stă la baza
deciziilor viitoare, ale celor care vor hotărâ măsurile
necesare atingerii ţintelor propuse.
* * * * * * *
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