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RAPORT TRIMESTRIAL
PRIVIND STADIUL DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACŢIUNI PE ANUL 2015
PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA A OBIECTIVELOR CUPRINSE
ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE
-LA 12 LUNI 2015 În conformitate cu prevederile art. 6, alin.(1), pct.1, lit.d, din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu
modificările şi completările ulterioare, Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara a elaborat la începutul
anului PLANUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2015 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL
HUNEDOARA A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE.
Stadiul implementării Planului de acţiuni pe anul 2015 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare la finele anului 2015 se prezintă astfel:
- TOTAL ACȚIUNI:
1185, din care:
-acțiuni realizate:
1035, adică 87,34%
-acțiuni nerealizate:
57, adică 4,81% (cauze obiective)
-acțiuni parțial realizate:
93, adică 7,85% (cauze obiective)
ÎN DOMENIUL AGRICULTURA se urmărește creșterea competitivității agriculturii județului
și dezvoltarea spațiului rural hunedoarean prin: valorificarea potențialului agricol al județului Hunedoara,
implementarea și extinderea formelor moderne de organizare a fermelor în domeniul vegetal și zootehnic,
acordarea de asistență tehnică de specialitate în vederea optimizării managementului de fermă, încurajarea
tipului de agricultură de nișă prin promovarea și dezvoltarea agriculturii ecologice și a produselor
tradiționale, sprijinirea activităților din domeniul industriei alimentare, acordarea ajutoarelor comunitare
pentru producătorii agricoli și a subvențiilor de la bugetul de stat, implementarea tehnică şi financiară a
PNDR 2014 – 2020, accelerarea absorției fondurilor europene destinate acestui domeniu, asigurarea
sănătății animalelor și siguranței produselor alimentare.
Prin Direcția pentru Agricultură a Județului Hunedoara au fost programate a fi realizate în
cursul anului 2015 un număr de 89 acțiuni cu temene de realizare săptămânal, lunar sau permanent, toate
cele 89 acțiuni sunt evaluate ca realizate la nivelul celor 12 luni 2015.
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De menționat că Inspecția de Stat, prin care erau programate un număr de 9 acțiuni de inspecție cu
termen de realizare permanent, a fost preluată la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale începând cu
data de 20.05.2015, iar Unitatea Fitosanitară, prin care erau programate un număr de 51 de acțiuni
fitosanitare cu termene de realizare lunar, trimestrial sau permanent, a fost preluată de Agenția Națională
Fitosanitară începând cu data de 16.04.2015.
Prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara au
fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de 34 de acțiuni, din care au fost realizate
un număr de 29 acțiuni, dintre care se pot exemplifica:
- Primirea cereri Campanie plăți directe pe anul 2015 în sectorul vegetal și zootehnic;
- Finalizarea plăților pe campania plăți directe sector vegetal anul 2014;
- Acordarea ajutorului specific pentru producătorii de lapte și carne de vită, ovine/caprine din
zonele defavorizate din anul de cerere 2014;
- Acordarea sprijin financiar pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul ecologic plătit sprijin aferent anului 2014;
- Acordarea sprijinului de la bugetul de stat în sectorul zootehnic și vegetal pentru motorina
utilizată în agricultură – plătit trimestrul III 2015;
- Acordarea sprijinului financiar pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul
ecologic – plătit sprijin aferent anului 2014;
- Acordarea sprijinului financiar Măsura 215 - Bunăstare animale porcine, păsări - plătit sprijin
aferent 2014-2015;
- Control teren Pachetul 3.2. – eșantion 240 parcele verificate;
- Control la fața locului conform protocolului încheiat între APIA-ISU-GM privind arderea
miriștilor și a pășunilor – 100 ferme verificate;
- Control la fața locului privind Anexa 17 – 1700 parcele verificate;
- Eșantion control teledetecție – 1735 ferme;
- Eșantion control clasic – 280 ferme;
- Eșantion control econdiționalitate – 832 ferme:
Un număr de 5 acțiuni sunt în curs de realizare, după cum urmează:
- Introducerea în bază a rapoartelor de control – cauza fiind neimplementarea în baza de date a
modulului de soft;
- Autorizarea la plata în avans a cererilor aferente campaniei 2015 - 50%; au fost autorizați 8400
fermieri, restul urmează până la data de 30.06.2016, cauza fiind funcționarea necorespunzătoare a
softului la nivel național;
- Autorizarea la plata în avans pentru agromediu a cererilor aferente campaniei 2015 - au fost
autorizați la plată 2140 fermieri;
- Introducera măsurătorilor în SIVGIS a parcelelor verificate de către inspectori - s-a salvat în
SIVGIS un număr de 10 rapoarte din 280 efectuate la fața locului;
- Verificare eșantion teren posibil abandonat (TPA) - Nu s-a extras eșantionul până la data de
31.12.2015 de către APIA central.
Prin Oficiul Județean pentru Finanțare Investițiilor Rurale Hunedoara au fost programate a
fi realizate în cursul anului 2015 un număr de 8 acțiuni, la finele anului 2015 toate cele 8 acțiuni sunt
evaluate ca realizate, dintre care se pot fi exemplifica:
- Primirea Rapoartelor de Progres și întocmirea fișelor de verificare a Rapoartelor de Progres;
- Vizite pe teren și rapoarte pentru proiectele depuse pe M 112, 121, 312, 313 (13 proiecte);
- Verificarea eligibilității proiectelor depuse la GAL-uri, evaluate la OJFIR pentru M 112, 111,
121, 312, 313;
- Sesiune de depunere a Dosarelor de achiziții;
- Sesiune de depunere a Dosarelor de plată;
- Promovare măsuri active din PNDR;
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-

Promovare proiecte de succes finanțate prin FEADR;
Primire Cereri de Finanțare M6.1 si M6.3;
Primire Cereri de Finanțare M6.2 si M6.4.

Prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - Unitatea de Administrare Hunedoara au
fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de 8 acțiuni, toate cele 8 acțiuni sunt
evaluate ca realizate.
Prin Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara au fost
programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de 29 acțiuni, cu termen de realizare trimestrial
sau permanent, toate cele 29 de acțiuni sunt evaluate ca realizate la finele anului 2015, dintre care pot fi
exemplificate:
- Realizarea acțiunilor prevăzute în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, eradicare a
bolilor la animale, a bolilor transmisibile de la animale la om, protecției animalelor, protecției
mediului pe anul 2015;
- Realizarea acțiunilor prevăzute în Programele Comunitare cofinanțate pentru controlul și
eradicarea influenței aviarei, rabiei la vulpi, pestei porcine clasice, EST, bluetongue, salmoneloze;
- Direcționare și monitorizare operațiuni U.O.L. de combatere a bolilor;
- Implementarea prevederilor legislative privind aprobarea planului pentru îmbunătățirea calității
laptelui crud în vederea alinierii conformității cu cerințele europene;
- Implementarea instrucțiunilor privind lanțul alimentar pentru speciile cabaline, bovine, ovine,
caprine, porcine și pasăre;
- Implementarea Programului de supraveghere și control în domeniul Siguranței Alimentelor.
- Realizarea acțiunilor prevazute in Programul Național Cadru de Inspecție și Control pe anul
2015.
- Realizare de controale tematice (în perioada sărbătorilor pascale, sezonului estival, sărbătorilor de
iarnă, în zone de interes turistic; în unități de învățământ, tabere școlare; în vederea prevenirii
epizotiilor);
- Organizare de instruiri în cascadă cu personalul din teritoriu, agenți economici, fermieri pentru
implementarea acțiunilor și măsurilor cuprinse în Planul de acțiuni al ANSVSA pentru 2015.
ÎN DOMENIUL APE ȘI PĂDURI se urmărește asigurarea unui management durabil al apelor,
inclusiv prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de
siguranţă a cetăţenilor şi asigurarea unui management durabil al pădurilor şi al faunei cinegetic. Astfel, la
nivelul județului Hunedoara se are în vedere gospodărirea durabilă a resurselor de apă, protecţia împotriva
inundaţiilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro-meteorologic, îmbunătăţirea infrastructurii de
gospodărire a resurselor de apă, protecţia şi gestionarea durabilă a pădurilor şi faunei cinegetice.
Prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul
anului 2015 un număr de 50 acțiuni, din care la nivelul celor 12 luni 2015 un număr de 43 acțiuni au fost
realizate, 4 acțiuni sunt parțial realizate, iar un număr de 3 acțiuni sunt evaluate ca nerealizate.
Dintre cele 43 acțiuni realizate pot fi exemplificate:
- Realizarea Programului anual de gospodărire a apelor (lucrări de întreţinere şi reparaţii cu forţe
proprii şi terţi la lucrări din administrare, lucrări de recalibrare a cursurilor de apă neamenajate);
- Limitarea efectelor şi pagubelor produse de inundaţii, prin exploatarea corectă a lucrărilor
hidrotehnice proprii;
- Exploatarea conform regulamentului a barajului şi acumulării Cinciş;
- Verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor de pe râurile interioare din judeţul Hunedoara;
- Urmărirea funcţionării în legalitate a societăţilor deţinătoare de exploatări de agregate minerale,
din albiile minore şi terasele cursurilor de apă;
- Izolație termică la clădirea sediului SGA și anexa sediu SGA Hunedoara, continuare 2014;
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Modernizare clădire administrativă de pe coronamentul barajului Cinciș, continuare 2014;
Monitorizarea programelor lunare de exploatare a principalelor lacuri de acumulare: Gura Apei,
Ostrovul Mic, Păclişa, Haţeg, Subcetate, Cinciş;
- Continuarea activităţilor şi acţiunilor privind implementarea Directivelor cadru în domeniul
gospodăririi apelor şi elaborarea bazei de date WIMS pentru Planul de Management Bazinal.
Un număr de 4 lucrări de investiții sunt realizate parțial, cauza fiind lipsă finanțare buget:
- Regularizare şi apărare de mal râu Orăştie pe sectorul Costeşti – Orăştie (continuare) - 83%;
- Regularizare pârâu Boz şi afluenţi în zona localităţii Brănişca (continuare) - 36%;
- Regularizare şi consolidare de mal pe pârâul Ohaba, pe sectorul Ohaba – Ponor şi Ponor
(continuare) - 13%;
- Regularizare râu Sibişel în zona loc. Sînpetru, Săcel, Bărăştii Haţegului, Sîntămăria Orlea
(continuare) - 60%.
Cele 3 acțiuni nerealizate, cu termen 2015, se referă la :
- Sistem hidroedilitar și instalații de încălzire la clădirea administrativă de pe coronamentul
barajului Cinciș - reprogramat pe anul 2016;
- Amenajare spații acoperite pentru parcare utilaje și mijloace de transport la sediul SGA
Hunedoara - reprogramat pe anul 2016;
- Consolidare mal drept râu Cerna aval baraj Cincis - renunțare și eliminare din planul de investiții.
-

Prin Garda Forestieră Județeană Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul anului
2015 un număr de 8 acțiuni, toate cele 8 acțiuni fiind evaluate ca realizate, avânt termene permanent
sau finele anului 2015. Dintre acestea se pot exemplifica: control tematic privind respectarea regimului
silvic de către proprietarii şi deţinătorii de fond forestier, controlul instalaţiilor de debitat şi a depozitelor
de materiale lemnoase, controale la circulaţia materialelor lemnoase, controale la exploatarea masei
lemnoase.
ÎN DOMENIUL BUGET, prin Administrația Județeană a Finanţelor Publice Hunedoara au
fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de 15 acțiuni, cu termene de realizare zilnic
sau lunar, toate cele 15 acțiuni fiind evaluate ca realizate la finele anului 2015. Prin realizarea acestor
acțiuni se urmărește îndeplinirea obiectivului de realizare a veniturilor la bugetul consolidat al statului
provenind din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri.
ÎN DOMENIUL CULTURĂ se urmărește îndeplinirea misiunii principale a politicilor culturale,
pe de o parte sporirea capacităţii de inventariere, conservare, restaurare şi punere în valoare a
patrimoniului cultural naţional şi local, iar pe de altă parte susţinerea și promovarea expresiilor culturale
locale şi a creativităţii individuale. La nivelul județului Hunedoara, acțiunile stabilite prin Direcția
pentru Cultura a județului Hunedoara vizează în principal respectarea legislației în vigoare privind
protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional şi local, întărirea colaborării cu
autoritățile publice locale și instituțiile cu atribuții în domeniu și sprijinirea desfășurării manifestărilor
cultural-artistice conform programului pe anul 2015.
Pe parcursul anului 2015 s-au programat a fi realizate un număr de 39 acțiuni, cu termene de
realizare săptămânal, lunar, trimestrial sau permanent, din care la finele anului 2015 un număr de 38
acțiuni sunt evaluate ca realizate, iar 1 acțiune este evaluată ca nerealizată și se referă la:
- Verificarea agenţilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile cu privire la
respectarea obligaţiilor ce le revin conform Legii nr. 182/2000. Cauza: la ora actuală, la nivelul
judeţului nu mai există agenţi economici care comercializează bunuri culturale.
ÎN DOMENIUL DEZVOLTARE ȘI ADMINISTRAȚIE se urmărește creşterea gradului de
absorbţie a fondurilor europene și prioritizarea investiţiilor şi lucrărilor publice în contextul unei
dezvoltări regionale durabile şi echilibrate.
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Prin Consiliul Județean Hunedoara au fost programate a fi realizate un număr de 9 acțiuni, din
care 8 acțiuni multianuale. La finele anului 2015 un număr de 3 acțiuni sunt evaluate ca realizate:
1. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din Valea Jiului, judetul Hunedoara POS Mediu, Axa Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Hunedoara - Acțiune multianuală 2011-2015;
2. Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru
eficientizarea serviciilor publice – Zona 1 (Acțiune multianuala 2014-2015);
3. Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru
eficientizarea serviciilor publice – Zona 4 (Acțiune multianuala 2013 - 2015).
Cele 6 acțiuni evaluate ca parțial realizate sunt următoarele:
1. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara - POS Mediu,
Axa 1 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judetul Hunedoara -97,24%
(Acțiune multianuală 2013- 2015);
2. Reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetatii”, monument al naturii și istoric cu valoare turistică
ridicată, din municipiul Deva - 98% (Acțiune multianuală 2010- 2015);
3. Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea pentru noi
activități - 95% (Acțiune multianuală 2011- 2015);
4. Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de
intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului
ajutor calificat în Regiunea 5 Vest – etapa a III a - 96,42% (Acțiune multianuală 2014- 2015);
5. Sistem integrat de gestiune a deșeurilor în județul Hunedoara - 87% (Acțiune multianuală 20142015);
6. Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din
M-ții Orăștiei - 96%.
Prin Programul ANL de construire de locuințe pentru tineret în regim de închiriere au fost
propuse spre execuțíe în anul 2015 un număr de 3 obiective, acestea sunt evaluate ca nerealizate:
- Hunedoara, str. Al. Vlahuta
- 80 u.l.
- Simeria, str. 1 Decembrie 1918
- 36 u.l.
- Petrosani, str. Pacii
- 80 u.l.
Două dintre obiective, cele de la Hunedoara și Simeria, sunt propuse spre execuție în anul 2016,
cu termen final 2018.
De menționat că în perioada analizată s-a făcut recepția finală la 2 obiective :
- Lupeni, str. Pacii, Bloc 62
- 46 u.l.
- Brad, str. Dacilor, S+P+5E
- 50 u.l.
Pentru implementarea Programului Național de Dezvoltare Locală la începutul anului 2015 au
fost făcute un număr de 90 propuneri de obiective de investiții la nivelul unităților administrativteritoriale din județ. Prin Ordinul MDRAP nr.551/25.08.2015 s-a aprobat lista obiectivelor de investiții și
sumele alocate acestora pentru finanțarea PNDL pentru județul Hunedoara, pentru anul 2015, care
cuprinde un număr de 79 de obiective de investiții. Dintre acestea, un număr de 35 de obiective sunt
evaluate ca realizate, iar un număr de 44 de obiective sunt evaluate ca parțial realizate necesitând
finantare în perioada 2016-2017.
Prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara au fost programate a fi realizate
în cursul anului 2015 un număr de 14 acțiuni, cu termen de realizare permanent sau finele anului 2015,
un număr de 13 acțiuni sunt evaluate ca realizate, din care pot fi exemplificate:
- Recepţia lucrărilor de specialitate în conformitate cu Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
- Crearea bazei de date grafice digitale la nivelul județului Hunedoara;
- Facilitarea înregistrării on-line a cererilor de către parteneri, respectiv notari şi persoane fizice
autorizate- funcţionalitate existentă;
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Conversia din oficiu în format digital a cel puțin 9.000 cărți funciare;
Înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare - realizarea lucrărilor de cadastru în 3 UAT
(Lelese, Cerbăl, Ghelari);
- Implementarea unui sistem informatic care să asigure accesul registratorilor de carte funciară la
diferite baze de date administrate de instituții publice.
O acțiune este realizată parțial în procent de 80% și se referă la participarea salariaților oficiului
la cursuri de perfecționare profesională, care se face în limita bugetului aprobat de ordonatorul secundar
de credite-ANCPI.
-

ÎN DOMENIUL EDUCAȚIE se urmăreste implementarea strategiei de guvernare în educație la
nivelul județului Hunedoara prin realizarea următoarelor obiective: implementarea noului sistem
legislativ în educaţie, transformarea educaţiei timpurii într-un bun public, descentralizarea învăţământului
preuniversitar, dezvoltarea parteneriatului educaţional şi a ofertei activităţilor extracurriculare,
generalizarea programului „Școala de după şcoală”, asigurarea învăţământului în limbile minorităţilor
naţionale, asigurarea de şanse egale tuturor elevilor şi prevenirea abandonului şcolar, perfecţionarea
continuă a resursei umane.
Prin Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul anului
2015 un număr de 29 acțiuni, Un număr de 28 acțiuni sunt evaluate ca realizate, dintre care pot fi
exemplificate:
- Implementarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ
Preuniversitar aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/15.12.2014;
- Monitorizarea parcurgerii ritmice a curriculumului naţional şi local, Introducerea unui curriculum
şcolar bazat pe dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor;
- Declanşarea şi monitorizarea procedurii de evaluare externă a unităţilor de învăţământ;
- Introducerea programului SIIIR în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică;
- Creşterea numărului cercurilor şi activităţilor extraşcolare de educaţie pentru sănătate şi
alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport;
- Generalizarea programului „Şcoală după Şcoală” la nivel de judeţ; Aplicarea de proiecte europene
de finanţare pentru acest program;
- Asigurarea locurilor necesare pentru continuarea învăţământului obligatoriu pentru toţi elevii din
judeţ; admiterea elevilor rromi pe locuri speciale şi a elevilor cu orientare şcolară în şcolile
speciale;
- Implementarea planului de măsuri şi acţiuni, la nivelul unităţilor de învăţământ hunedorene cu
privire la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar;
- Implementarea programului „A Doua Șansă” pentru reducerea riscului de părăsire timpurie a
școlii de către tineri;
- Implementarea unor programe POSDRU pentru stimularea participării la stagiile de practică a
elevilor din învăţământul profesional şi tehnic.
O acțiune este evaluată ca parțial realizată – 50%: Renormarea personalului didactic auxiliar şi
nedidactic pe principiul eficienţei, din cauză că O.M.E.C.Ş. nr. 4995/2015 privind aprobarea criteriilor de
stabilire a indemnizaţiilor de conducere specifice, a criteriilor de stabilire a structurilor funcţionale şi a
criteriilor de normare pentru personalul din sistemul national de învăţământ preuniversitar de stat, a fost
retras, nu s-a publicat în Monitorul Oficial al României şi nu se aplică.
ÎN DOMENIUL ENERGIE se urmărește realizarea următoarelor obiective strategice: securitatea
energetică, eficienţa energetică şi protecţia mediului, creşterea competitivităţii, încurajarea investiţiilor,
sprijinirea consumatorilor de energie, energie din surse regenerabile.
Prin Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA au fost programate a fi realizate în cursul
anului 2015 un număr de 16 acțiuni, ale cărui grad de realizare este evaluat astfel:
Prin Direcția Energie au fost programate un număr de 8 lucrări, din care un număr de 5 lucrări
de investiții (4 lucrări multianuale) sunt evaluate ca parțial realizate, astfel:
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1. CTE Deva. Colectarea şi transportul în depozit a zgurii, cenuşii şi produselor de desulfurare/
Execuţie lucrări -18,90%; contract de lucrări în derulare.
Termen de realizare: 24.03.2016
Cauze nerealizare:
Datorită situaţiei dificile a societăţii, CEH nu a reuşit să plătească lucrările executate şi facturate,
fapt care a condus la decizia executantului ca începând cu data de 16.06.2015 să sisteze lucrările
din cadrul acestui contract.
Măsuri pentru realizare:
Asigurarea finanţării pentru finalizarea lucrărilor.
2. CET Paroşeni. Instalaţia pentru desulfurarea gazelor la grupul nr.4 de 150 MW si CAF de 103
Gcal/h / Execuţie lucrări şi recepţie la terminarea lucrărilor şi punere în funcţiune – 96,01%.
Termen pentru recepţia la terminarea lucrărilor și punere în funcţiune: 2015
Cauze nerealizare:
Datorită situaţiei financiare extrem de dificile a societăţii, CEH nu a reuşit să plătească TVA-ul
aferent facturilor emise de CNIM, motiv pentru care contractorul a decis să suspende lucrările în
şantier din data de 1 decembrie 2014, continuând doar activitatea de livrare de echipamente si
instalaţii. La finele anului 2015, instalaţia de desulfurare este realiz. fizic în proporţie de 96,01 %.
Măsuri pentru realizare:
Este necesară asigurarea sursei de finanţare pentru plata TVA-ului aferent contractului astfel încât
instalaţia să poată fi pusă în funcţiune în anul 2016.
3. CET Paroşeni. Schimbarea tehnologiei de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenuşii /
Execuţie lucrări si recepţie la terminarea lucrărilor şi punere în funcţiune – 90,48%.
Termen pentru recepţia la terminarea lucrărilor si punere în funcţiune: 2015
Cauze nerealizare:
Datorită situaţiei financiare extrem de dificile a societăţii, CEH nu a reuşit să plătească TVA-ul
aferent facturilor emise de CNIM, motiv pentru care contractorul a decis să suspende lucrările în
şantier din data de 1 decembrie 2014, continuând doar activitatea de livrare de echipamente si
instalaţii. La finele anului 2015, sistemul de colectare, transport şi depozitare a zgurii şi cenuşii în
şlam dens este realizat fizic în proporţie de 90,48 %.
Măsuri pentru realizare:
Este necesară asigurarea sursei de finanţare pentru plata TVA-ului aferent contractului astfel încât
sistemul să poată fi pus în funcţiune în anul 2016.
4. CET Paroşeni. Mărirea capacităţii de depozitare sub formă de şlam dens şi după anul 2017, a
zgurii, cenuşii şi a şlamului de gips, rezultate din funcţionarea Sucursalei Electrocentrale Paroşeni
/ Elab. Proiect tehnic și documentație de expropriere terenuri necesare investiției - T:31.12.2015.
Investiţia se va realiza etapizat până în anul 2042. În anul 2015 s-a finalizat şi avizat în CTE
studiul de fezabilitate şi s-a obţinut certificatul de urbanism. Investiţia se află în faza de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate.
Măsuri pentru realizare:
- Obţinerea aprobării prin Hotărâre de Guvern a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei
conform Legii nr. 255/2010 actualizată privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.
- Asigurarea sursei de finanţare pentru demararea în anul 2016 a primei etape a acestei investiţii
(întocmirea documentaţiei de evaluare a terenurilor necesar a fi expropriate).
5. Grupuri energetice / Realizarea reparaţiilor anuale si accidentale la grupuri - 50%.
În cursul anului 2015 s-a realizat reparația anuală planificată a grupului energetic nr. 4 de la
Paroșeni și a grupului energetic nr.3 de la Mintia. Datorită situaţiei financiare dificile, celelalte
reparaţii planificate au fost realizate doar parţial astfel încât să nu fie pusă în pericol funcţionarea
blocului energetic.
Lucrările de reparații accidentale s-au rezolvat operativ, echipamentele afectate fiind
disponibilizate în cel mai scurt timp posibil.
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Un număr de 3 lucrări de investiții multianuale sunt evaluate ca nerealizate:
1. CTE Deva. Reabilitarea grupului nr.4/ Intrarea în vigoare a contractului nr.APL 4023/12.09.2014
și începere execuție lucrari - T: 31.12.2017.
2. CTE Deva. Instalații de desulfurare a gazelor de ardere aferente grupului nr.3/ Intrarea în vigoare
a contractului nr.APL 4023/12.09.2014 și începere execuție lucrări - T: 31.12.2016.
3. CTE Deva. Instalații de desulfurare a gazelor de ardere aferente grupului nr.4/ Intrarea în vigoare
a contractului nr.APL 4023/12.09.2014 și începere execuție lucrări - T: 31.12.2017.
Cauze nerealizări:
Datorită situaţiei dificile a societăţii, CEH nu a reuşit să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale
pentru intrarea în vigoare a contractului APL 4023/12.09.2014, astfel încât lucrările nu au mai
putut fi realizate în cadrul acestui contract.
Măsuri pentru realizare:
Organizarea unei noi proceduri de achiziţie pentru atribuirea contractului de lucrări.
Prin Direcția Minieră au fost programate în cursul anului 2015 un număr de 8 lucrări, din care un
număr de 4 lucrări sunt evaluate ca realizate, cu mențiunea că documentaţiile sunt în curs de avizare:
- Lucrări pentru continuarea exploatării zăcământului de huilă în perimetrul minier Lonea /
Elaborare refacere SF și lucrări extracție cărbune;
- Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie la E.M. Vulcan / Elaborare
refacere SF și lucrări extracție cărbune;
- Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie la E.M. Lupeni / Elaborare
refacere SF și lucrări extracție cărbune;
- Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie la E.M. Livezeni / Elaborare
refacere SF și lucrări extracție cărbune.
Un număr de 4 lucrări sunt evaluate ca nerealizate, având aceeași cauză: Planul anual de
investiţii pe anul 2015 aprobat sub rezerva aprobării BVC-ului, aşa cum este prevăzut în HCA nr.
25/13.08.2015, nu mai include aceste studii de fezabilitate:
- Instalații de sortare la EM Lonea / Elaborare SF și obținere avize și acorduri;
- Instalații de sortare la EM Livezeni / Elaborare SF și obținere avize și acorduri;
- Instalații de sortare la EM Vulcan / Elaborare SF și obținere avize și acorduri;
- Instalații de sortare la EM Lupeni / Elaborare SF și obținere avize și acorduri.

-

La Sucursala Hidrocentrale Hațeg activitatea desfășurată în anul 2015 este evaluată astfel:
producția de energie electrică a fost realizată în procent de 151,6%;
lucrările din programul de mentenanță au fost realizate în procent de 96,5%;
lucrările de investiții s-au realizat numai pe AHE Râul Strei, sector Subcetate-Simeria, 28,3%,

ÎN DOMENIUL EXTERN au fost programate în cursul anului 2015 un număr de 8 acțiuni,
evaluate ca realizate la finele anului 2015, dintre care se pot menționa 3 activități de relații internaționale:
- Vizita ambasadorului R.P. Chineze în România în municipiile Hunedoara și Deva – 23 aprilie
2015;
- Vizita ambasadorului Republicii Ungare la București în județul Hunedoara – 4 mai 2015;
- Conferința științifică națională „Cercetarea în era globalizării – Mize, provocări și perspective” –
25 septembrie 2015.
De asemenea mai pot fi menționate:
- Sprijin pentru participarea UAT la proiecte prin Programul „Europa pentru cetăţeni 2007 - 2013”
cu localităţile cu care sunt înfrăţite, sau de participare în calitate de partener la proiecte iniţiate de
alte țări eligibile în program;
- Organizarea de activităţi care să marcheze evenimente şi acţiuni din calendarul european: 9 Mai,
Ziua Europei, „Anul european 2015”, „Săptămâna Europeană a IMM-urilor”, „Ziua porților
deschise” („Open Days”) la instituţiile europene, Ziua şi Săptămâna europeană a mobilităţii
urbane, Săptămâna europeană a democraţiei locale, etc.
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ÎN DOMENIUL FINANȚE se urmărește întărirea disciplinei financiare, descoperirea și
combaterea evaziunii fiscale, creșterea eficienței activității de control fiscal, creșterea colectării taxelor în
cadrul oprațiunilor vamale.
Prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice au fost programate a fi realizate în cursul
anului 2015 un număr de 15 acțiuni care vizează verificarea aplicării corecte a legislaţiei fiscale,
descoperirea, combaterea şi diminuarea evaziunii fiscale, sporirea ponderii economiei fiscalizate în
detrimentul economiei subterane, verificarea respectãrii condiţiilor legale privind rambursarea TVA,
toate cele 15 acțiuni fiind evaluate ca realizate.
Prin Biroul Vamal Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr
de 6 acțiuni, cu termene de realizare permanent și care au în vedere controale la ageți economici privind
respectarea domeniului economic-financiar, contabil și vamal, în scopul descoperirii infracțiunilor de
evaziune fiscală și a deturnării fondurilor; intensificarea cooperării autorității vamale cu celelalte instituții
competente pentru culegerea de informații, schimb de date și procesarea acestora în vederea depistării și
combaterii traficului ilicit de bunuri și persoane, toate cele 6 acțiuni fiind evaluate ca realizate.
ÎN DOMENIUL FONDURI EUROPENE au fost programate în cursul anului 2015 un număr de
18 acțiuni, evaluate ca realizate la nivelul celor 12 luni 2015, dintre care se pot menționa:
- Monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene;
- Publicarea de „informație europeană” în Buletine informative săptămânale ale Instituției
Prefectului – județul Hunedoara;
- Participare la workshopuri dedicate multiplicării bunelor practici în domeniul proiectelor finanțate
din FEN și domeniului achizițiilor publice;
- Participare la reuniunile Comitetului regional de planificare, şi acordare sprijin pentru
continuarea/ finalizarea procesului de planificare strategică multianuală şi de programare pentru
exerciţiul financiar 2014 – 2020 la nivel local şi judeţean şi pentru stabilirea unor direcţii de
dezvoltare prioritare corelată cu introducerea unui set de indicatori calitativi viabili la nivel
naţional, regional şi judeţean;
- prezența la Deva a „Caravanei Fondurilor Europene în Regiunea Vest” în data de 20 mai 2015;
- organizarea unei întâlniri în data de 3 iulie 2015 cu Ministrul Fondurilor Europene la Aninoasa;
- Sprijin oferit consiliilor locale în finalizarea procesului de planificare strategică (elaborare
strategii locale şi planul de acţiune aferent pentru perioada 2014 - 2020 şi la nivel judeţean).
ÎN DOMENIUL INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMPETITIVITATE se urmărește promovarea
unei viziuni integrate pentru domeniul resurselor minerale, stimulare competitivității industriei, protejarea
consumatorilor împotriva riscului de a achiziționa produse sau a li se presta servicii care ar putea să le
afecteze sănătatea sau securitatea.
Prin CNCAF „Minvest” SA Deva au dost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un
număr de 4 acțiuni, un număr de 3 acțiuni fiind evaluate ca realizate în anul 2015 și se referă la:
- Aplicarea strategiei de restructurare a sectorului minier, concretizată prin activităţii de conservare,
închidere, ecologizare şi monitorizare post închidere a minelor cu activitate sistată care au fost
promovate la închidere prin HG;
- Asigurarea unui buget echilibrat pentru activitatea desfăşurată de CNCAF „Minvest” SA;
- Comercializarea profitabilă a produselor realizate.
O acțiune este evaluată ca parțial realizată și se referă la protejarea şi refacerea mediului afectat
de activităţile miniere:
- Închiderea şi ecologizarea iazurilor de decantare 1, 2 şi 3 de la obiectivul minier Teliuc (lucrari de
amenajare şi punere în siguranţă a iazurilor) - 40%
Cauza: Lucrări sistate din cauza lipsei surselor de finanţare.
- Închiderea şi ecologizarea iazurilor de decantare Valea Mealu şi Valea Mireşului de la obiectivul
minier Certej (lucrări de ecologizare şi punerea în siguranţă) - 20%
9

-

-

Cauza: Lucrări sistate din cauza lipsei surselor de finanţare.
Ecologizarea haldelor de steril (Gurabarza, Barza, Valea Blojului, Dealul Fetii, Galeria Ana Maria, Puţ Central Hârnic, Puţ Aeraj Măgura, Clara, Carpen, Galeria Luna Aurora, Ulman Caraci,
Scursura Caraci, Traian Caraci, Adam Nou Caraci, Galeria XXVII Treptele Romane, Câinelu de
Sus -Gherghina) de la obiectivul minier Brad.
Cauza: Lucrări neatacate.
Ecologizarea haldelor de steril (Bocşa Săcărâmb, Săcărâmb Bernard, puţ Baiaga) de la obiectivul
minier Certej.
Cauza: Lucrări neatacate.

Prin Camera de Comerț și Industrie Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul
anului 2015 un număr de 30 acțiuni, din care un număr de 17 acțiuni sunt evaluate ca realizate, cum ar
fi: participări ale firme hunedorene la târgurile organizate de ROMEXPO sub egida Camerei de Comerţ şi
Industrie Hunedoara, organizarea a 6 simpozioane și seminarii: Modificări ale codului fiscal, Prezentare
Centru Zonal de Standardizare, Surse de finanțare pentru IMM-uri, Soluţii pentru dezvoltarea IMMurilor, Noutăţi legislative in domeniul protecţiei muncii, organizarea TOP-ul firmelor din judeţul
Hunedoara – ediţia 2015.
Un număr de 2 acțiuni sunt realizate parțial, dintre care: Simpozionul Sistemul Naţional al
Informaţiilor de Afaceri–serviciu oferit agenţilor economici realizat prin informare electronică și
demerarea Catalogului electronic – Parteneri de afaceri din judeţul Hunedoara – ediţia 2015.
Un număr de 11 acțiuni sunt evaluate ca nerealizate: 2 acțiuni s-au amânat pentru 2016: Deva
Auto Show – salon auto - Deva și Fabricat in Hunedoara – expoziţie de produse realizate in judeţul
Hunedoara - Deva, 8 acțiuni nerealizate din lipsă de participanți și 1 acțiune nerealizată la nivel regional
TOP-ul firmelor din Regiunea V Vest 2015.
Prin Comisariatul Judetean Pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara au fost programate
un număr de 48 acțiuni, toate cele 48 acțiuni fiind evaluate ca realizate la finele anului 2015 și se referă
la verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la
comercializarea bunurilor alimentare, bunurilor nealimentare și prestări servicii.
ÎN DOMENIUL INTERNE se urmărește creşterea continuă a gradului de siguranţă a
cetăţeanului atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, combaterea până la eradicare a infracţionalităţii
de toate tipurile şi soluţionarea cât mai eficientă a situaţiilor de urgenţă.
Prin Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul
anului 2015 un număr de 23 acțiuni având ca scop; creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea
fenomenului infracţional stradal, creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ
preuniversitar, reconstrucţia sistemului de politici locale şi armonizarea cu politicile naţionale, prevenirea
şi combaterea corupţiei, prevenirea şi combaterea criminalităţii, combaterea crimei organizate,
combaterea traficului de droguri, trafic rutier mai sigur, toate cele 23 acțiuni fiind evaluate ca realizate la
nivelul celor 12 luni 2015.
Prin Inspectoratul de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara au fost programate în cursul
anului 2015 un număr de 6 acțiuni, din care un număr de 5 acțiuni sunt evaluate ca realizate și se referă
la creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, precum şi prin
creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, asiguarea ordinii publice cu
ocazia mitingurilor, acţiunilor de pichetare, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, precum și
a altor activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implicã aglomerări de persoane, menţinerea
ordinii publice în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora. apărarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale persoanei prin participarea la menţinerea ordinii publice în localităţile urbane
şi rurale, asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor date în competenţă, a transporturilor speciale şi de
valori.
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O acțiune este parțial realizată în procent de 80% și se referă la asigurarea protecţiei
ansamblului Cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei, în cadrul programului de punere în valoare a acestor
obiective. Cauze: nu a fost stabilit un administrator pentru toate Cetăţile Dacice, statutul juridc al
Cetăţilor Dacice este neclar, dispersia Cetăţilor Dacice pe o suprafaţă vastă, ceea ce ar necesita structuri
de jandarmi suplimentare. Măsuri: au fost constituite două structuri montane de jandarmi (Postul J.
montan Costeşti şi Postul J. montan Grădiştea de Munte - Sarmisegetuza Regia), care asigură protecţia a
patru din cele cinci Cetăţi Dacice de pe teritoriul judeţului Hunedoara.
Prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara
au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de 25 acțiuni, cu temene de realizare
lunar, trimestrial, anual sau permanent, care se referă la creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor şi
activităţii socio-economice de pe teritoriul judeţului Hunedoara; capacitarea autorităţilor publice locale de
a reacţiona eficient şi oportun, premergător şi pe timpul manifestării tipurilor de risc; reconsiderarea
activităţilor de voluntariat în rândul comunităţilor, segment cu potenţial major în acordarea sprijinului în
susţinerea acţiunilor de intervenţie; creşterea capacităţii de reacţie şi eficientizarea acţiunilor de
intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Un număr de 24 acțiuni sunt evaluate ca realizate în anul 2015.
O acțiune este nerealizată și se referă la identificarea oportunităţilor de finanţare din fonduri
structurale în vederea achiziţionării unor mijloace de intervenţie moderne pe linie de pirotehnic, lucru la
înălţime, capacitate de trecere mărită, stingere incendii de pădure, cauza fiind că până în prezent nu s-au
finalizat documentele programatice pentru accesarea fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020.
Prin Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Hunedoara au fost programate a
fi realizate în cursul anului 2015 un număr de 17 acțiuni, toate cele 17 acțiuni sunt evaluate ca realizate.
Prin Instituția Prefectului – Județul Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul anului
2015 un număr de 26 acțiuni, toate cele 26 acțiuni fiind evaluate ca realizate, și au ca scop realizarea
următoarelor obiective:
- Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în teritoriu, prin supravegherea respectării legii la
nivelul judeţului Hunedoara;
- Întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative
emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale;
- Creşterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de primari, respectiv preşedinţii consiliilor
judeţene a atribuţiilor delegate şi executate de aceştia în numele statului;
- Monitorizarea modului de realizare în judeţ a măsurilor pentru finalizarea procesului de restituire a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
- Creşterea eficienţei în conducerea de prefect a activităţii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale care au sediul în judeţ;
- Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă;
- Creşterea gradului de cunoaştere a stării economico-sociale a judeţului;
- Creşterea capacităţii de coordonare şi verificare a activităţii serviciilor publice desfăşurate în instituţia
prefectului;
- Creşterea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii privind atingerea obiectivelor prevăzute în
planurile/programele de management elaborate la nivelul instituţiei prefectului.
ÎN DOMENIUL MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURA sunt prevăzute următoarele lucrări:
Prin CNADNR - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara sunt prevăzute la nivelul
județului Hunedoara un număr de 2 lucrări multianuale în domeniul rutier, cu termen de realizare anul
2016, evaluate ca parțial realizate:
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Proiectare și execuție autostradă Lugoj – Deva, Lot 3: km 56+220 – 77+361, lucrare în curs de
execuție, realizată în procent de 36,78 %;
Proiectare și execuție autostradă Lugoj – Deva, Lot 4: km 77+361 – 99+500, lucrare în curs de
execuție, realizată în procent de 44,01 %.

Prin Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA sunt prevăzute 2 lucrări multianuale în
domeniul feroviar, evaluate ca parțial realizate:
- Reabilitarea liniei de cale ferată de pe Coridorul IV Paneuropean Braşov – Simeria;
- Reabilitarea liniei de cale ferată de pe Coridorul IV Paneuropean Frontieră - Curtici – Simeria.
ÎN DOMENIUL PROTECȚIA MEDIULUI se urmărește realizarea următoarelor obiective:
conservarea biodiversității, combaterea schimbărilor climatice, managementul deşeurilor şi substanţelor
periculoase, protecția solului și subsolului, evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării
industriale, modernizarea și întărirea capacității administrative în domeniul mediului.
Prin Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul
anului 2015 un număr de 41 acțiuni, cu termen de realizare trimestrial, anual sau permanent, din care la
nivelul celor 12 luni 2015 un număr de 40 acțiuni sunt evaluate ca realizate și se referă la:
managementul durabil al resurselor naturale și conservarea biodiversității, managementul deşeurilor,
extinderea sistemelor de colectare selectivă şi creşterea cantităţilor de deşeuri destinate reciclării,
îmbunătăţirea sistemului judeţean de monitorizare a calităţii aerului, prevenirea şi controlul poluării
industriale, inspectarea obiectivelor SEVESO II, controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV)
rezultați din depozitarea benzinei și distribuția sa de la terminale la stațiile service, îmbunatățirea gradului
de educare și conștientizare, consultare și participare a cetățenilor în luarea deciziilor privind mediul.
O acțiune este evaluată ca parțial realizată și se referă la urmarirea etapelor de realizare a 2 staţii
de sortare a deşeurilor:
- Staţia de sortare/transfer deşeuri în municipiul Petroşani – realizată;
- Centru de management al deseurilor - statie sortare, depozit și stație de tratare mecano-biologică
Bârcea Mare – realizat în procent de 95%, investiție ce se realizează din POS Mediu prin CJ
Hunedoara (APM Hunedoara neavând atribuții în această fază a desfășurării proiectului).
Prin Serviciul Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii Naționale de Mediu au fost
programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de 33 acțiuni, cu termen de realizare finele
anului 2015, toate cele 33 acțiuni sunt evaluate ca realizate, și ele vizează următoarele domenii:
calitatea aerului, managementul deşeurilor, poluarea industrială şi managementul riscului, chimicale,
calitatea apelor, emisii în apă, poluarea solului şi subsolului, zgomot, biodiversitatea, protecţia valorilor
naturale și resurselor, OMG. De asemenea au fost desfășurate un număr de 8 controale tematice.
ÎN DOMENIUL MUNCĂ obiectivele urmărite au fost structurate pe cinci direcții: ocuparea
forței de muncă, protecția muncii, sistemul asigurărilor sociale, plăți și inspecție socială, asistența socială
și protecția copilului.
Prin Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara au fost programate a fi
realizate în cursul anului 2015 un număr de 13 acțiuni, toate cele 13 acțiuni sunt evaluate ca realizate, și
au urmărit realizarea celor două obiective:
- Adaptarea structurii şi serviciilor AJOFM în contextul pieţei forţei de muncă, prin: creşterea
gradului de activare a populaţiei inactive, implicarea în domeniul subocupării, ocuparea tinerilor,
creşterea gradului de ocupare a şomerilor din rândul grupurilor vulnerabile, diversificarea
serviciilor adaptate la nevoile angajatorilor, adaptarea și actualizarea programelor de formare
profesională, creşterea mobilităţii geografice a forţei de muncă la nivel european prin dezvoltarea
structurii şi serviciilor oferite prin reţeaua EURES;
- Modernizarea şi perfecţionarea serviciului public de ocupare.
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Prin Inspectotatul Teritorial de Muncă Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul
anului 2015 un număr de 32 acțiuni cu termene de realizare trimestriale, constând în desfășurarea de 11
campanii (2 europene, 3 campanii naționale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 6 campanii în
domeniul relaţiilor de muncă), 9 acţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și 12 acţiuni în
domeniul relaţii de muncă. Un număr de 31 acțiuni sunt evaluate ca realizate la finele anului 2015.
O acțiune este evaluată ca nerealizată - Campanie europeană coordonată de Comitetul Înalţilor
Responsabili cu Inspecţia Muncii privind prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel, campanie
care a fost eliminată din Programul-cadrul pentru anul 2015.
Prin Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015
un număr de 16 acțiuni cu termen de realizare permanent, toate cele 16 acțiuni sunt evaluate ca
realizate, și au ca scop realizarea următoarelor obiective: plata corectă şi la timp a drepturilor de pensii și
indemnizaţiilor stabilite prin legi speciale; creșterea capacității de determinare corectă şi unitară a
încadrării în grad de invaliditate; creşterea numărului asiguraţilor individuali, obligaţi prin lege la plata
contribuţiei de asigurări sociale; îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii sistemului public
de pensii, întărirea capacităţii instituţionale prin perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a
personalului.
Prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara au fost programate a fi
realizate în cursul anului 2015 un număr de 14 acțiuni, cu termen de realizare lunar sau permanent, toate
cele 14 acțiuni fiind evaluate ca realizate, și au ca scop realizarea următoarelor obiective: acordarea
beneficiilor de asistenţă socială în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de
sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii, activitatea inspecţiei sociale,
acordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru fundaţiile şi ONG-urile care acordă servicii de
asistenţă socială, asigurarea de condiţii de egalitate de şanse, formarea profesională a adulţilor, acordarea
drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr. 118/30.03.1990.
Prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Hunedoara au fost
programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de 43 acțiuni, cu temene de realizare trimestrial,
anual sau permanent, care au ca scop realizarea următoarelor obiective:
- Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate;
- Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile;
- Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă în rândul copiilor;
- Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, pe bază de egalitate cu ceilalți cetățeni, la toate
resursele comunității - bunuri, servicii, inclusiv servicii public;
- Continuarea procesului de dezinstituţionalizare/prevenire a instituţionalizării în paralel cu şi în
baza extinderii şi îmbunătăţirii serviciilor bazate pe comunitate, atât în mediul urban cât şi rural;
- Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice;
- Îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a DGASPC Hunedoara.
Un număr de 40 de acțiuni sunt evaluate ca realizate la nivelul celor 12 luni 2015.
Un număr de 3 acțiuni sunt evaluate ca parțial realizate, după cum urmează:
- Condiţii bune de locuit - 80%, constând în lucrări de igienizare (CP Lupeni, CP Handicap
Hunedoara, Ap. Fam. Vulcan, C. Specializat Petroşani) și lucrări de reparaţii (CP Vulcan, CP
Handicap Hunedoara, CP Lupeni).
- S-au executat lucrări de reparaţii tâmplărie, reparaţii sanitare şi igienizare in cadrul
Centrului de plasament pentru copilul cu handicap Vulcan.
- S-au executat lucrări igienizare si de reparaţii la instalaţia de apă rece, apă caldă şi la
instalaţia de încălzire a CP Lupeni.
- S-au executat reparaţii la uşile CP pentru copilul cu handicap Hunedoara.
Cauza: Restul lucrărilor planificate nu au fost realizate din lipsă de fonduri. O parte din ele
au fost programate a fi executate în anul 2016.
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Condiţii optime în serviciile sociale - 80%, constând în lucrări de igienizare (CIA Păclişa, CIA
Brănişca, Centrul cu profil ocupaţional Simeria, CIA Geoagiu, LP Orăştie), lucrări de modernizare
(CIA 2 Păclişa), lucrări de reparaţii (CIA Brad, CIA Petrila, CIA Brănişca, CIA Bretea şi LP
Orăştie). S-au executat:
- Lucrări de modernizare a centrului CIA 2 Păclişa (termoizolare a clădirii; înlocuire a
uşilor PVC; tencuire, gletuire şi vopsire cu vopsea lavabilă a pereţilor interiori; demararea
lucrări instalaţii interioare; lucrări de instalaţie electrică şi termică).
-Lucrări igienizare realizate: CIA Păclișa, CIA Geoagiu.
-Lucrări reparații acoperiș CIA Bretea, CIA Petrila.
Cauza: Restul lucrarilor planificate nu au fost realizate din lipsa de fonduri. O parte din ele
au fost programate a fi executate in anul 2016.
Implementarea planului anual de formare profesională - participarea unui număr de 169 angajaţi la
seminarii şi cursuri de perfecţionare profesională și a unui număr de 138 de asistenți maternali
profesioniști la sesiuni de formare continuă internă.

ÎN DOMENIUL DIALOG SOCIAL au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un
număr de 3 acțiuni, toate fiind evaluate ca realizate, și constau în: creşterea eficienţei Comisie de Dialog
Social a judeţului Hunedoara, prin dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului şi a dialogului social între
admnistraţia publică, sindicate şi patronate; organizarea de videoconferințe pe tema dialogului social;
respectare prev. Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ÎN DOMENIUL SANĂTATE obiectivul este un sistem de sănătate care sprijină şi oferă
posibilitatea cetăţenilor să atingă o stare cât mai bună de sănătate şi care contribuie la creşterea calităţii
vieţii acestora.
Prin Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara au fost programate a fi realizate în
cursul anului 2015 un număr de 177 acțiuni, cu termen de realizare lunar, trimestrial sau permanent, toate
cele 177 acțiuni fiind evaluate ca realizate, și au ca scop realizarea următoarelor obiective:
implementarea Programelor naționale de Sănătate la nivel județean, realizarea imunizărilor conform
Calendarului național de vaccinare, supravegherea principalelor boli infecțioase și transmisibile în
vederea identificării și diagnosticării precoce a pericolului apariției epidemiilor și instituirea măsurilor de
control, prevenirea și controlul: bolilor cu transmitere sexuală, infecției HIV/SIDA, tuberculozei,
evaluarea stării de sănătate și a factorilor de risc, întărirea capacității de control în sănătate publică prin
desfășurarea unui număr de 30 acțiuni de control, promovarea sănătății și educație pentru sănătate prin
desfășurarea unui număr de 24 de campanii de informare-educare a populației.
Prin Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara au fost programate a fi realizate în cursul anului
2015 un număr de 26 acțiuni, cu termene de realizare permanent, prin care se urmărește: întarirea rolului
sistemului de sănătate la nivel județean, îmbunătățirea managementului sistemului de sănătate, creșterea
accesului populației la serviciile de sănătate, eficientizarea Sistemului Informatic Unic Integrat al
asigurărilor sociale de sănătate în scopul îmbunătăţirii substanţiale a sistemului asigurărilor sociale de
sănătate. Toate cel 26 acțiuni sunt evluate ca realizate.
ÎN DOMENIUL TINERET ȘI SPORT se urmărește încurajarea dezvoltării sportului de
performanţă şi a celui de masă, îmbunătățirea infrastructurii sportive, dezvoltarea și diversificare
acțiunilor de și pentru tineret, sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică.
Prin Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Hunedoara au fost programate a fi realizate în
cursul anului 2015 un număr de 30 acțiuni, din care 14 acțiuni în domeniul sportului, toate fiind evaluate
ca realizate la finele anului 2015 și se referă în principal la: organizarea competițiilor sportive în cadrul
Programului P1 - Sportul de performanţă (125%), organizarea acțiunilor sportive în cadrul Programului
P2 - Sportul pentru toţi (120%), sprijinirea acțiunilor în cadrul Programului Mişcare pentru Sănătate
organizate de alte structuri sportive hunedorene.
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În domeniul tineretului au fost programate un număr de 16 acțiuni, toate cele 14 acțiuni sunt
evaluate ca realizate și se referă la: organizarea de acțiuni în cadrul Programului de susţinere a Centrelor
de Tineret, organizarea de acțiuni în cadrul Programului de susţinere acţiunilor de tineret, organizarea
Concursului local de proiecte de tineret pentru finanţarea acţiunilor Structurilor Asociative de şi pentru
Tineret, organizarea a 3 tabere naționale, organizarea de tabere cu caracter social pentru elevi,
organizarea de tabere pentru preșcolari, elevi și studenți cu handicap, promovarea şi participarea în cadrul
programului „Erasmus +” .
ÎN DOMENIUL TRANSPORTURI se urmărește modernizarea infrastructurii de transport prin
reabilitarea/modernizarea drumurilor naționale/județene/comunale de pe teritoriul județului Hunedoara.
Prin CNADNR - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara au fost prevăzute la
nivelul județului Hunedoara un număr de 26 lucrări în domeniul rutier, cu termen de realizare 20152016, din care un număr de 3 lucrări sunt evaluate ca realizate și se referă la:
- Consolidare DN 66A km 0+000 – 3+847 - lucrare finalizată, se va efectua RTL
- Consolidare DN 66A km 29+000 – 30+604, Petroșani – Câmpu lui Neag - lucrare finalizată, se va
efectua RTL
- lucrări întreținere curentă pe timp de vară.
Un număr de 7 lucrări sunt evaluate ca parțial realizate, astfel:
- 4 lucrări în curs de execuție cu termen de realizare 2016:
- Reabilitare DN 76 km 0+000 – 30+436, Șoimuș – Brad -50%
- Reabilitare DN 76 km 30+436 – 55+425, Brad – Ionești - 91%
- Consolidare pod pe DN 68 km 48+905 la Zeicani -30%
- Consolidare pod pe DN 66A km 2+178 -7%
- Lucrări întreținere curentă pe timp de iarnă – 26,12%
- 2 lucrări în faza de contractare cu termen de realizare 2016:
- Consolidare DN 66A km 16+624 – 23+800, Lupeni – Uricani
- Prag de fund pod Strei, DN 7 km 376+818
Un număr de 16 lucrări sunt neaprobate din lipsă fonduri.
Prin Consiliul Județean Hunedoara au fost progamate un număr de 21 de lucrări, cu termen de
realizare 2015-2016, din care un număr de 12 lucrări sunt evaluate ca realizate, după cum urmează:
1. Modernizare DJ 706: DJ 706A-Vorța-Visca-Țebea-DN 76, km 17+800-28+80
2. Modernizare DJ 687J: Hunedoara-Boș-Groș-Cerbăl-Feregi-DJ 688, km 9+650-19+550
3. Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 1+010-5+010
4. Modernizare și reabilitare DJ 668A: Streisângeorgiu (DJ 668)-Chitid-Boșorod-Luncani-AlunTârsa-Costești (DJ 705A), km 24+750-36+935
5. Reabilitare DJ 664A: Lupeni-Zona de agrement Straja, km 1+000-9+300
6. Deviere DJ 742B: Blăjeni (DN 74)-Criș-DJ 762
7. Refacere DJ 705D: Bozeș (DJ 705)-Băcâia-limită județ Alba, km 3+424-7+700-urmare a
calamităților naturale produse de inundațiile din luna iulie 2014
8. Modernizare DJ706B: Luncoiu de Jos - Stejărel - Luncşoara - Dumeşti- Sârbi (DJ706), Km
2+800-3+800 şi 7+150-19+450 (Programul pentru anul 2015 a fost realizat, proiectul continuă în 2016)
9. Modernizare DJ705 D: Bozeş (DJ705) - Băcâia - Limita Judeţ Alba, Km 3+424 - 7+700 (Programul pentru anul 2015 a fost realizat, proiectul continuă în 2016).

10. Modernizare şi reabilitare DJ 763A: Şteia (DN76) - Tomeşti - Tiuleşti - lim.jud. Arad, Km
0+000 -13+400 (Programul pentru anul 2015 a fost depășit, proiectul continuă în 2016).
11. Modernizare DJ 763B: DN76 (Vălişoara) - DC165 (Dealu Mare) - DN76 (Podele), Km 0+000 9+700 (Programul pentru anul 2015 a fost depășit, proiectul continuă în 2016).
12. Recensământul general de circulație din anul 2015.
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Un număr de 6 lucrări sunt evaluate ca parțial realizate, după cum urmeză:
1. Refacere poduri calamitate pe DJ 668A - 98% (T realiz: 2015)
Cauza: Proiectul nu a fost finalizat datorită intrării în perioada de timp nefavorabil, specific anotimpului iernii. Restul de
executat este nesemnificativ, atât fizic cât și valoric. Se va finaliza în cursul acestui an.

2. Reabilitare și consolidare pod peste râul Strei, pe DJ 668C, la km 0+890 - 50% (T realiz: 2016)
Cauza: Proiectul a fost întârziat datorită perioadei îndelungate de achiziție publică, de întocmire a documentațiilor la faza
PT și de obținere a avizelor, în primul rand cele de gospodărire a apelor și de mediu, care necesită o perioadă mai
îndelungată. Este pe deplin posibilă finalizarea obiectivului în anul următor. Procentul de 50% reprezintă realizarile
valorice, stadiul fizic fiind mult mai avansat.

3. Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)-Silvașu de Jos-Silvașu de Sus-Mănăstirea Prislop,
km 5+100-12+275 - 15% (T realiz: 2017)
Cauza: Proiectul a fost întârziat datorită perioadei îndelungate de achiziție publică, de întocmire a documentațiilor la faza
PT și de obținere a avizelor, în primul rând cel de mediu, care necesită o perioadă mai îndelungată.

4. Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din
Munții Orăștiei - 96% (T realiz: 2015)
Cauza: Proiectul a obținut o finantare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, la o valoare totală de aproximativ
22.600 mii lei, mult mai mare decât cea cuprinsă în planul de acțiuni, fiind însă necesară terminarea lui până la finele
anului 2015. Lucrările au inceput în luna august a anului 2015 și s-au desfășurat în ritm extrem de susținut. Valoarea de
96,00% reprezintă realizările fizice. Proiectul nu a fost finalizat din cauza condițiior meteorologice nefavorabile din
finalul anului, specifice anotimpului de iarnă.

5. Modernizare DJ705L: DJ705 - Mada, Km 0+000 - 6+500 - 71.5% (T realiz: 2015)
Cauza: Lucrarea este finanțată prin OGR 28/2013. Fondurile au fost repartizate de către MDRAP eșalonat în timp,
conducând la executarea pe porțiuni a lucrărilor. Proiectul va fi finalizat în 2016.

6. Lucrări şi servicii de întreţinere multianuală iarnă şi vară pentru drumurile judeţene.
Un număr de 3 lucrări sunt evaluate ca nerealizate, după cum urmează:
1. Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000 (t realiz. 2015)
Cauza: Lucrarea nu a putut începe, din cauză ca pe acest sector drumul este traversat în 6 zone de o conductă magistrală
de transport gaze. SC Transgaz SA a condiționat avizul său de întocmirea unor documentații la faza SF și PT de către un
proiectant de specialitate și de protejarea efectivă a conductei. Procedurile de achiziție de lungă durată, ca și întocmirea
documentației au impus ca execuția efectivă a obiectivului să fie amânată pentru anul urmator. Proiectul se află la faza de
obținere a avizelor, fiind condiționat în primul rând de cel de mediu.

2. Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325 (t realiz. 2018)
Cauza: Proiectul trebuia finanțat prin creditul obținut de Consiliul Județean Hunedoara de la CEC Bank. A fost înlocuit în
această listă de finanțare de proiectul de Modernizare a DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)-Silvașu de Jos-Silvașu de SusMănăstirea Prislop, km 5+100-12+275, considerat prioritar. Pierzându-și finanțarea, execuția lui a fost amânată pentru un
termen nedefinit. Se intenționează demararea lui în cursul anului 2016.

3. Modernizare DJ707G: DN7 - Gurasada - Dănuleşti, Km 3+500 - 14+000 (t realiz. 2016)
Cauza: Lucrarea este finanțată prin OGR 28/2013. Fondurile au fost repartizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice eșalonat în timp, conducând la executarea pe porțiuni a lucrărilor.

.

ÎN DOMENIUL TURISM se urmărește promovarea județului Hunedoara ca destinaţie turistică
atât pe plan intern cât și internațional.
Prin Agenția pentru Dezvoltare Economico-Socială de județului Hunedoara au fost
programate un număr de 8 acțiuni, toate cele 8 acțiuni sunt evaluate ca realizate la nivelul celor 12 luni
2015, după cum urmează:
- Actualizarea bazei de date cu oferta turistică a județului și elaborarea calendarului anual al
evenimentelor care au loc în judeţul Hunedoara;
- Actualizare bază de date operatori turistici din judeţul Hunedoara;
- Participarea la Târgul de Turism al României – Bucureşti – martie 2015;
- Proiectul „12 motive pentru a vizita judeţul Hunedoara”;
- Proiectul „Produs în Hunedoara”, realizat în comuna Costeşti - promovarea producătorilor locali,
promovare produse tradiţionale;
- Participarea la Târgul Naţional de Turism Rural - Albac 2015, Alba Iulia – septembrie 2015;
- Bursa de Turism „Hunedoara – Natură, Cultură, Aventură”, Ţebea 2015 - septembrie 2015;
- Participarea la Târgul de Turism al României – ediţia a XXXII-a – Bucureşti- noiembrie 2015.
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ÎN DOMENIUL MINORITĂȚI se urmărește susţinerea minorităţile naţionale în scopul
menţinerii identităţii lingvistice, tradiţiilor şi culturii minorităţilor naţionale, sprijiirea comunităților de
romi.
Au fost programate în cursul anului 2015 un număr de 28 acțiuni, evaluate ca realizate, dintre
care se pot menționa:
- Calendar de evenimente cu ocazia zilelor minorităţilor naţionale (15 martie - Ziua Maghiarilor de
Pretutindeni, 8 aprilie - Ziua mondială a Romilor);
- Constituirea Grupului de Lucru Mixt cu atribuţii în aplicarea prevederilor HG nr.18/2015. pentru
aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020;
- Constituirea/actualizarea componenţei structurilor locale: Grupul de Lucru Local şi Grupul de
Iniţiativă Local cu atribuţii în aplicarea prevederilor HG nr.18/2015;
- Elaborare Planului Local de Acţiuni pe anul 2015 și a Planului Judeţean de Măsuri pe anul 2015
pentru aplicarea prevederilor HG nr.18/2015;
- Evaluare semestrială a progresului realizat în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului
României nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020;
- Cuprinderea copiilor romi, împreună cu alţi copii din grupuri dezavantajate în programe de tip
„Şcoală de după şcoală”, a persoanelor adulte în Programul „A doua şansă”;
- Dezvoltarea programului de mediere sanitară şi mediere şcolară (formare) şi creare oportunităţi
pentru creşterea numărului de mediatori sanitari şi şcolari.
Situația sintetică a stadiului de implementare a Planului de acţiuni pe anul 2015 pentru realizarea
în judeţul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare la finele anului 2015 este redată
în tabelul centralizator de monitorizare prevăzut în Anexa la raport.
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ANEXA

CENTRALIZATOR DE MONITORIZARE
a Planului de acţiuni pe anul 2015 pentru realizarea în judeţul Hunedoara
a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
la 12 luni 2015

Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.

Entitatea implicată în realizare

Nr.
acțiuni

Termen de
realizare

Gradul de îndeplinire a acțiunii
în primele 12 luni 2015
Realizat
Nerealizat
Partial
realizat

AGRICULTURA
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURA A
JUDEȚULUI HUNEDOARA
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE
PENTRU AGRICULTURĂ - C.J.
OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU
FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE
HUNEDOARA
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI
FUNCIARE - U.A. HUNEDOARA
DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR HD
APE ȘI PĂDURI
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR
HUNEDOARA
GARDA FORESTIERĂ JUDEȚEANĂ
HUNEDOARA
BUGET
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANŢELOR PUBLICE HUNEDOARA
CULTURA
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU
CULTURĂ HUNEDOARA
DEZVOLTARE ȘI ADMINISTRAȚIE
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA DEZVOLTARE REGIONALĂ
OBIECTIVE DE INVESTIȚII
PNDL
ANL
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE
IMOBILIARĂ HUNEDOARA
EDUCAȚIE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA
ENERGIE
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC
HUNEDOARA SA
SUCURSALA HIDROCENTRALE HAȚEG
EXTERNE
FINANȚE
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANŢELOR PUBLICE HUNEDOARA
BIROUL VAMAL HUNEDOARA
FONDURI EUROPENE

89

2015

89

-

-

34

2015

29

-

5

8

2015

8

-

-

8

2015

8

-

-

29

2015

29

-

-

50

2015

43

3

4

8

2015

8

-

-

15

2015

15

-

-

39

2015

38

1

-

9

2015

3

-

6

90
3
14

2015 și în
continuare
2015

35
13

11
3
-

44
1

29

2015

28

-

1

16

2015-2017

4

7

5

3
8

2015
2015

1
8

-

2
-

15

2015

15

-

-

6
18

2015
2015

6
18

-

18

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
14.2
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
16.
17
17.1.
17.2
18
18.1.
19.
19.1.
19.2.
20.
20.1.

INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COPETITIVITATE
COMPANIA NAŢIONALĂ A CUPRULUI
AURULUI ŞI FIERULUI „MINVEST” SA
DEVA
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A
JUDEȚULUI HUNEDOARA
COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR
INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE
JUDEȚEAN HUNEDOARA
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEȚEAN „DECEBAL” HUNEDOARA
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ HUNEDOARA
STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU
PROBLEME SPECIALE JUDEŢUL
INSTITUȚIA PREFECTULUI
MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ
DOMENIUL RUTIER
DOMENIUL FEROVIAR
MEDIU
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI HUNEDOARA
GARDA DE MEDIU – SERVICIUL
COMISARIATUL JUDETEAN
HUNEDOARA
MUNCA
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
HUNEDOARA
INSPECTOTATUL TERITORIAL DE
MUNCĂ HUNEDOARA
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII
HUNEDOARA
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI
INSPECȚIE SOCIALĂ HUNEDOARA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
DIALOG SOCIAL
SĂNĂTATE
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A
JUDEȚULUI HUNEDOARA
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
HUNEDOARA
TINERET ȘI SPORT
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT
ŞI TINERET HUNEDOARA
TRANSPORTURI
TRANSPORTURI
DRDP TIMIȘOARA
TRANSPORTURI
CJ HUNEDOARA
TURISM
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE

4

2015

3

-

1

30

2015

17

11

2

48

2015

48

-

-

23

2015

23

-

-

6

2015

5

-

1

25

2015

24

1

-

17

2015

17

-

-

26

2015

26

-

-

2
2

2016

-

-

2
2

41

2015

40

-

1

33

2015

33

-

-

13

2015

13

-

-

32

2015

31

1

-

16

2015

16

-

-

14

2015

14

-

-

43

2015

40

-

3

3

2015

3

-

-

177

2015

177

-

-

26

2015

26

-

-

30

2015

30

-

-

26

2015-2016

3

16

7

21

2015-2016

12

3

6

8

2015

8

-

-

–

19

21.

ECONOMICO – SOCIALĂ A JUDEŢULUI
MINORITĂȚI
TOTAL 12 luni 2015

28
1185

2015

28
1035
(87,34%)

57
(4,81%)

93
(7,85%)

20

