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1. PREZENTARE GENERALA A MUNICIPIULUI
DEVA
1.1.

Date geografice – profil de judeţ

Teritoriul judeţului Hunedoara, situat în partea central-vestică a României, constituie o
entitate geografică diversă şi armonioasă; el este străbătut transversal de râul Mureş şi afluenţii
săi din zona mediană - Strei şi Cerna, având la sud bazinul superior al râului Jiu, iar la nord bazinul
superior al Crişului Alb (Figura 1.1).

Fig. 1.1. Harta Județului Hunedoara

Situat între 46”16’ latitudine N (la Bulzeşti) şi 45”19’ longitudine E (în Munţii Parâng),
judeţul Hunedoara face legătura între judeţele bănăţene - din vest (Caraş-Severin, Timiş, Arad) şi
cele transilvănene - din centrul ţării (Alba, Sibiu), precum şi cu judeţele sudice Gorj şi Vâlcea.
Limitele administrative ale judeţului urmăresc, în general, cumpăna apelor.
Teritoriul judeţului are o alcătuire geologică complexă, formată din mai multe unităţi
structurale majore, majoritatea formaţiunilor geologice aparţinând Carpaţilor Meridionali:
autohtonul Danubian, cu formaţiuni cristaline epimetamorfice şi granitoide, conglomerate, gresii
şi marne; pânza Getică - alcătuită din roci metamorfice (în Munţii Şureanu şi Godeanu, precum şi
în partea sudică a masivului Poiana Ruscă) şi sedimentare (gresii, conglomerate violacee, argile,
calcare, marne - în Munţii Şureanu şi bazinul Petroşani).
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Partea de nord a judeţului este configurată de terminaţiile sudice ale Munţilor Apuseni
(Munţii Metaliferi şi Munţii Trascău), care au în fundament roci bazice peste care se dispun
calcarele neojurasice şi, discordant, pachete de gresii calcaroase albicioase. În zona Geoagiu Bozeş se află un complex detritic flişoid („stratele de Bozeş”); în partea sudică a Munţilor
Metaliferi sunt prezente erupţiile ofiolitice mezozoice, care ţin de magmatismul iniţial, fiind
reprezentate prin bazalte şi sill-uri de dolerite şi gabrouri.
Habitatele naturale şi seminaturale au reuşit să-şi păstreze aspectul nealterat doar pe
terenurile care nu au prezentat interes economic, în zone greu accesibile (etajul montan alpin şi
subalpin), în cele mai multe cazuri sunt incluse ariilor naturale protejate (care ocupă cca. 40,49%
din suprafaţa judeţului). Astfel, în judeţul Hunedoara se regăsesc diferite tipuri de habitate
naturale pe toate cele 3 trepte de relief: habitate de ape dulci, habitate de pajişti şi tufărişuri,
habitate de mlaştini, habitate de stâncării şi peşteri, habitate de pădure.
Relieful dominant este cel montan (vârfurile Munţilor Retezat şi Parâng depăşind
înălţimea de 2500 m). Masivele muntoase înalte şi mijlocii din sud şi sud-est aparţin Carpaţilor
Meridionali, iar munţii mijlocii şi mici din vest şi nord aparţin Carpaţilor Occidentali.
Din grupa Carpaţilor Meridionali, între limitele judeţului Hunedoara sunt cuprinşi: Munţii
Godeanu (vf. Gugu - 2290 m), Munţii Ţarcu (vf. Petrii - 2190 m), Munţii Vâlcan (vf. Straja - 1870
m), Munţii Retezat (vf.Peleaga - 2509 m), Munţii Parâng (vf.Parângul Mare - 2519 m), Munţii
Şureanu (Vf.lui Pătru - 2130 m). Carpaţii Occidentali sunt reprezentaţi prin Munţii Poiana Ruscă,
Munţii Zarand şi Munţii Metaliferi.
Între aceste masive muntoase se află depresiunile Petroşani, Brad, Ţara Haţegului,
culoarele depresionare Strei - Cerna (Orăştie) şi Mureşului (Deva - Zam). În judeţul Hunedoara
sunt numeroase lacuri naturale în Munţii Retezat (80), în Parâng (8), în Şureanu (2), dar şi
antropice (Gura Apelor, Cinciş, Ostrov, Păclişa, Haţeg,Subcetate) (Figura 1.2; Figura 1.3).

Fig. 1.2. Lacuri glaciare din Munții Retezat

În judeţul Hunedoara, pentru frumuseţea peisajului, valoarea ştiinţifică şi de patrimoniu
natural, au fost declarate 46 arii naturale protejate de interes naţional şi 35 de situri propuse de
România pentru reţeaua ecologică europeană Natura 2000, cuprinzând teritorii în care sunt
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ocrotite formaţiuni vegetale, fenomene geologice şi monumente ale naturii. Suprafaţa totală a
acestora este de 203.470,04 ha.

Fig. 1.3. Barajul Gura Apelor

Dintre acestea se remarcă, după criteriul întindere, următoarele:
v

Parcul Naţional Retezat, cu o suprafaţă de 38.138 ha;

v

Parcul Naţional Defileul Jiului, cu o suprafaţă de 11.127 ha (din care doar 4,8% se află
pe teritoriul judeţului Hunedoara);

v

Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina, cu o suprafaţă de 38.184 ha;

v

Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, cu o suprafaţă de 102.392 ha;

v

Situl de importanţă comunitară Parâng, cu o suprafaţă de 29.907 ha (din care 36% se
află pe teritoriul judeţului Hunedoara);

v

Aria specială de protecţie avifaunistică Defileul Mureşului Inferior -Dealurile Lipovei, cu
o suprafaţă de 55.660,3 ha (din care 11,2% se află pe teritoriul judeţului Hunedoara);

v

Situl de importanţă comunitară ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior, cu o suprafaţă
de 34.149 ha (din care 35% se află pe teritoriul judeţului Hunedoara).

Altitudinea medie a principalelor localităţi urbane din judeţ este prezentată în figura
următoare (Figura 1.4).

Fig. 1.4. Altitudinea medie a principalelor localităţi din judeţul Hunedoara (m)
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Date geografice Municipiul Deva
Municipiul Deva este situat în partea centrală a judeţului Hunedoara, între Munţii Apuseni
şi Munţii Poiana Ruscă, de partea stângă a râului Mureş, la 45°53' latitudine nordică şi 22°54'
longitudine estică. Reşedinţa judeţului, municipiul Deva este delimitat la est de oraşul Simeria şi
comuna Hărău, la nord de comunele Şoimuş şi Veţel, la vest de comunele Cârjiţi şi Peştişul Mic,
iar la sud de municipiul Hunedoara.
Figura 1.5 oferă o imagine de ansamblu privind poziţia geografică a municipiului Deva.

Fig. 1.5. Poziţia geografică a Municipiului Deva şi a localităţilor aparţinătoare

Oraşul Deva s-a dezvoltat într-o regiune de contact geomorfologic, formată de Culoarul
Mureşului, între Munţii Poiana Ruscă şi Munţii Metaliferi. În relieful municipiului Deva, mai
pregnant apar Dealurile Nucet şi Cetăţii.
Dealul Nucet (690 m) domină dinspre vest Culoarul Mureşului. Dealul Cetăţii (371 m)
apare sub forma unei măguri cu secţiunea aproape circulară, nekul vulcanic dominând cu 187 m
regiunile înconjurătoare. Declivitatea sa variază în general între 300 – 400 m, pante mai mari
prezentând versantul sud-estic dinspre parcul oraşului pe care apar sectoare cu abrupturi în rocă
de 800– 900 m. Munţii Poiana Ruscă se termină înspre Mureş printr-o prispă deluroasă formată
din conurile de dejecţie ale pâraielor Ciurgăului, Bejan, Baia şi Sintirig.
Cele mai importante dealuri (de la est la vest sunt: Paiul Urzicilor (276 m), Paiului (330 m),
Archiei (351 m), Bejan (376 m), Măgura (504 m), Nucet (690 m), Decebal (Poliatca – 688 m),
Motor (Scocul Mic – 479 m), Piatra Coziei (687 m), Colţu (Serhediu 563 m), Cetăţii (371 m), Finicuri
(359 m) şi Viilor (395 m).
Prispa piemontană se continuă mai jos cu Lunca Mureşului, a cărei lăţime variază între 5
km la Deva şi 1 km la Şoimuş. Partea Centrală este situată pe terasa joasă la 190-220 m altitudine.
Spre vest şi sud altitudinile cresc până la 300-350 m, aici oraşul dezvoltându-se într-o zonă
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deluroasă terasată. La nord de râul Mureş se înalţă Munţii Metaliferi, a căror panoramă poate fi
larg contemplată din zona oraşului.
Dintre unităţile de relief care se dezvoltă în perimetrul oraşului Deva, cea mai
reprezentativă este Dealul Cetăţii, care a devenit simbolul oraşului.

1.2.

Repere urbanistice zonale

Zona de referință a Strategiei Integrate pentru Dezvoltare Urbană a Municipiului Deva
cuprinde atât orașul Deva, cât și localitățile și satele sale aparținătoare, așa cum sunt acestea
evidențiate în continuare.
Astfel, Municipiul Deva cuprinde, în afara oraşului Deva, localitatea componentă
Sântuhalm şi satele aparţinătoare Cristur, Bârcea-Mica şi Archia. Localitatea componentă
Sântuhalm face parte din trupul principal al oraşului Deva şi este situată în partea estică a
municipiului, pe DN 7, la 2 km distanţă de acesta.

MUNICIPIUL

SÂNTUHALM

DEVA

ARCHIA

BÂRCEA MICĂ

CRISTUR

Fig. 1.6. Zona administrativă a municipiului Deva

Satul aparţinător Cristur are o suprafaţă totală de 199,98 ha şi este situat în partea sudestică a municipiului Deva, pe DN 68 N, la o distanţă de 1,5 km faţă de DN 7.
Satul aparţinător Bârcea Mica are o suprafaţă totală de 31,57 ha, este situat în partea sudestică a municipiului Deva şi la est de localitatea Cristur, pe Dc 123, care se ramifică din DN68B.
Satul este situat la 4,1 km faţă de Deva (pe traseul DN 68B, Dc 123), respectiv la 800 m faţă de
satul Cristur, pe Dc 123.
Satul aparţinător Archia are o suprafaţă totală de 24,44 ha, este situat în partea sudică a
municipiului Deva, pe Dc 124, la o distanţă de 2,4 km faţă de DN 7.
În conformitate cu criteriile definite prin Legea nr. 351/2001, privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a IV-a “Reţeaua de localităţi”, municipiul Deva
aparţine categoriei localităţilor de rangul II.
Înscrierea în această categorie s-a realizat ca urmare a satisfacerii unor cerinţe diverse,
referitoare la: populaţie; rază de servire; accesul la căile de comunicaţie; funcţiuni economice;
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nivel de dotare-echipare; instituţii de decizie politică, administrativă, juridică; educaţie, cercetare
ştiinţifică; sănătate, asistenţă socială; cultură; comerţ; turism; finanţe, bănci, asigurări; sport,
agrement; protecţia mediului; culte; transport/comunicaţii; ordine, securitate.

1.2.1. Evoluţie urbană
Istoric vorbind, Regiunea Vest cuprinde trei provincii istorice, şi anume provincia
Banatului (judeţul Timiş şi Caraş-Severin), provincia Crişanei (la nord de Mureş în judeţul Arad şi
partea de nord a judeţului Hunedoara) şi provincia Transilvaniei (cuprindea judeţul Hunedoara,
fără partea de nord a acestuia, care intra în provincia Crişanei).

Fig. 1.7. Deva în reţeaua de oraşe a Regiunii Vest
Sursa: Prelucrare după Atlasul României 2006

Încă din cele mai străvechi timpuri (paleolitic, neolitic, eneolitic, epoca bronzului, epoca
fierului) spaţiul actual al Regiunii Vest a fost locuit, reprezentând un leagăn al civilizaţiei dacice,
strămoşii poporului român. În acest sens, pe teritoriul actual al Regiunii Vest s-a dezvoltat o reţea
de oraşe, târguri, sate, necropole şi drumuri bine puse la punct de către stăpânirea romană.
Multe aşezări din cadrul Regiunii Vest au fost datate încă din perioada daco-romană: în judeţul
Arad – Chişineu-Criş, Felnac, Zărăreni, Sântana ş.a.,, în judeţul Caraş-Severin: Băile Herculane,
Moldova Nouă, Caransebeş ş.a., în judeţul Hunedoara: Deva, Hunedoara, Călan ş.a., şi în judeţul
Timiş: Timişoara, Sânnicolau Mare şi Hodoni (Figura 1.7).
Mai mult, pe teritoriul actual al judeţului Hunedoara s-a dezvoltat Sarmisegetuza–capitala
Daciei romane (Ulpia Traiana Sarmisegetuza), cu importante clădiri, precum Palatul Augustalilor,
forul, amfiteatrul, temple, etc. Dezvoltarea acestor aşezări este demonstrată de numeroasele
dovezi istorice identificate (edificii, monumente, diverse obiecte: vase, monezi, etc.).
Pe lângă dovezile istorice, un concept care arată evoluţia aşezărilor este acela al atestării
documentare, acest termen făcând referire la prima menţionare scrisă a unei aşezări, astfel că
7
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printre cele mai vechi atestări ale unei aşezări de pe teritoriul Regiunii Vest este acela al Băilor
Herculane – anul 153.
În cadrul Regiunii Vest pot fi identificate două tipuri de modele distincte, care grupează
judeţele Arad şi Timiş, respectiv judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara. Acestea din urmă sunt
formate din sisteme urbane cu localităţi ridicate la rangul de oraş până în anul 1966, marcate de
ample procese de industrializare şi urbanizare, judeţul Hunedoara fiind unul dintre cele mai
urbanizate judeţe din România, respective 76,6% - locul 2 din ţară după Bucureşti.
Un impact puternic asupra sistemului de aşezări de pe teritoriul Regiunii Vest a avut
politica de sistematizare derulată până în anul 1989 de către fosta conducere a ţării. Procesul de
industrializare, axat pe punerea în valoare a resurselor subsolului, pe crearea de noi ramuri
industriale, împreună cu dezvoltarea unora mai vechi, a dinamizat procesul de urbanizare, un
exemplu clar fiind judeţul Hunedoara, unde prezenţa resurselor (predominant cărbune) a impus
anumite activităţi economice, aducerea de forţă de muncă din alte zone alte ţării, modernizarea
aşezărilor (construirea de blocuri), etc.
O altă clasificare a evoluţiei oraşelor din Regiunea Vest este cea a geografului român
I.Şandru, pe baza analizei localităţilor urbane şi a tipologiei utilizate, fiind identificate şase
categorii de oraşe. În acest context, Deva aparţine categoriei oraşelor apărute în interiorul sau
sub protecţia fortificaţiilor, alături de Haţeg, Hunedoara şi Orăştie.
Sub aspect numeric, populaţia urbană a Regiunii Vest creşte constant în perioada
comunistă, datele de la recensăminte începând cu anul 1948 relevând această creştere a
populaţiei urbane în detrimentul populaţiei rurale (Figura1.8).

Fig. 1.8. Evoluția populației urbane la recensăminte

Conform graficului de mai sus (Figura 1.8), cea mai mare creştere a populaţiei urbane în
regiunea Vest are loc între anii 1948-1956, când, în decurs de doar 8 ani, populaţia urbană se
dublează, una dintre posibilele cauze fiind faptul că în această perioadă au fost declarate ca oraşe
9 aşezări din regiune. Alte creşteri importante ale ponderii populaţiei din mediul urban au loc
între anii 1956-1966 cu 23,6% (o medie de 2,36% pe an) şi între 1966-1977 cu 16,9%, cu o medie
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de 1,63% pe an. Între anii 1977-1992 creşterea populaţiei a fost de 13,9%, creşterea fiind mai
scăzută cu doar 1% pe an. Incepând cu anul 1992, populaţia urbană din regiune a început să
scadă, în perioada 1992 -2002 populaţia urbană a înregistrat o scădere importantă de -9,1% în
mediul urban, adică 108.528 persoane.
Referitor la ponderea populaţiei urbane, se observă că, începând cu anul 1956, regiunea
Vest deţine un grad mai mare de urbanizare decât nivelul naţional, şi acest fapt duce la ideea că
regiunea a fost mai puternic urbanizată per ansamblu, iar în interiorul acesteia (în special în
judeţul Hunedoara) acest proces a fost foarte puternic.
Conform datelor oferite de către Institutul Naţional de Statistică, în anul 2011, Regiunea
Vest a înregistrat o valoare superioară mediei naţionale privind ponderea populaţiei urbane,
situându-se pe locul secund pe ţară, după regiunea Bucureşti-Ilfov (Figura 1.9).

Fig. 1.9. Ponderea pe medii de reședință, regiuni de dezvoltare la 1 iulie 2011
Sursa: INS – Anuarul Statistic al României, 2012

În schimb, din perspectiva UE, aplicarea tipologiei urban-rural utilizată de Eurostat indică
caracterul mai mult rural al regiunii Vest. Tipologia (care este o modificare recentă a tipologiei
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE) evaluează populaţia urbană şi
rurală folosind celulele de reţea (celule grilă cu o densitate a populaţiei de minim 300 de locuitori
pe km2 şi o populaţie de cel puţin 5.000 locuitori sunt clasificate ca urbane).
Pe acest considerent, regiunile din Nomenclatorul Comun al Unităţilor Teritoriale de
Statistică (NUTS 3) se împart în trei tipuri: predominant urbane - cu o pondere a populaţiei rurale
mai mică de 20% din totalul populaţiei; intermediare - cu o pondere a populaţiei rurale între 20%
şi 50% din totalul populaţiei; predominant rurale - cu o pondere a populaţiei rurale de 50% sau
mai mult.
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O dimensiune suplimentară se aplică la regiunile intermediare şi predominant rurale:
aproape de oraş - cel puţin 50% din populaţia zonei locuieşte la mai puţin de 45 de minute de
mers pe şosea până la un oraş, cu cel puţin 50.000 de locuitori; la distanţă - toate celelalte.
Un mod prin care oraşele pot să facă faţă schimbărilor economice, sociale şi de ordin
politico-administrativ, este acela al asocierii, conurbaţia este o soluţie fiind un ansamblu de oraşe
care se dezvoltă independent, sunt aproape între ele şi au de rezolvat probleme comune
(transportul, dezvoltarea economică, dezvoltarea infrastructurii energetice şi de utilităţi,
amenajarea şi protecţia mediului înconjurător, turismul, protecţia socială etc).
La nivelul Regiunii Vest există mai multe studii aflate în diverse stadii, însă se remarcă
două potenţiale zone de polarizare la nivel regional, şi anume:
v

Conurbaţia Timişoara-Arad

v

Conurbaţia CORVINA, în judeţul Hunedoara, formată din Deva, Hunedoara, Simeria şi
Călan.

v

Conurbaţia Deva – Hunedoara în contextul noii strategii regionale

Din prisma elaborării Strategiei integrate pentru dezvoltare urbană a Municipiului Deva în
perioada 2014-2023, prezintă o importanţă deosebită menţionarea şi a prevederilor Hotarârii nr.
998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere, în care se realizează cu prioritate
investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională. Hotărârea stabileşte: “Art.1 Se
desemnează municipiile Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara ca poli
naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare
comunitară şi naţională.”

Fig. 1.10. Poli de creştere şi poli de dezvoltare urbană în Regiunea Vest
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Următoarea categorie de tratare specială privind alocarea fondurilor de investiţii
adresează polii de dezvoltare urbană. Astfel, în Regiunea Vest se regăsesc doi poli de dezvoltare
urbană (din cei 13 la nivel naţional), respectiv municipiile Arad şi Deva, acestea fiind sprijinite cu
prioritate din investiţii din axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani
de creştere" a Programului operaţional regional 2007 - 2013, astfel cum este definită prin Decizia
Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007, şi din programele cu finanţare naţională, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
În localitatea Deva a existat o puternică industrie bazată pe sectorul minier (utilaje
necesare mineritului şi confecţii metalice). În prezent, întreprinderile, în mare parte, şi-au închis
porţile sau se află în faza de privatizare, datorită restructurării acestui sector. Într-o continuă
dezvoltare se află sectoare care sunt reprezentate de firme private, cum ar fi prelucrarea
lemnului, materiale de construcţii, industria alimentară (panificaţie şi prelucrarea cărnii),
construcţii, industria vehiculelor şi componentelor auto, centre logistice pentru transport de
marfă containerizat, servicii bancare, asigurări, servicii de transport marfă şi călători. Se menţine
la un nivel competitiv şi producţia de energie electrică şi termică.
Municipiul Deva este cel mai puternic centru polarizator din judeţul Hunedoara, din punct
de vedere economic, dar şi din punct de vedere social, cultural şi administrativ. Potenţialul
economic se datorează cadrului natural bogat în resurse şi potenţialului forţei de muncă, datorat
în principal absorbţiei populaţiei sosită din alte localităţi.
Per ansamblu, din punct de vedere economic, municipiului Deva reflectă un stadiu mediu
în procesul de evoluţie de la economia industrială la o economie de servicii, cu o componentă
manufacturieră medie şi cu accent pe activităţi comerciale.
Municipiul Deva a beneficiat de importante finanţări prin intermediul axei prioritare 1
"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului Operaţional
Regional 2007 - 2013, astfel că au fost contractate proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aprox
14,9 milioane Euro (o parte din proiecte au fost depuse în anul 2012, având obligativitatea
finalizării acestora înainte de sfârşitul anului 2015).
De asemenea, construirea progresivă a autostrăzii Nădlac - Arad - Timişoara – Lugoj Deva
Sibiu - Piteşti este un proiect important care se încadrează în strategia TEN-T, axa rutieră
prioritară 7. Autostrada va optimiza conexiunea rutieră de-a lungul coridorului pan-european IV:
spre vest cu Ungaria şi celelalte State Membre UE şi spre est cu Bucureşti şi Constanţa \ Marea
Neagră. Totodată, autostrada va asigura o mai bună legătură internă între centrele regionale
Arad, Timişoara, Lugoj şi Deva. Impactul acestui proiect de infrastructură este important
deoarece va asigura traversarea rapidă a regiunii de la Vest (Nădlac) la Est (Orăştie) şi v-a
impulsiona dezvoltarea economică în aceşti doi poli de dezvoltare, Arad şi Deva.
Mai mult de atât, un alt proiect care se află în derulare este ”Reabilitarea liniei c.f.
Frontieră-Curtici – Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulaţia
trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” - Secţiunea: Frontieră - Curtici - Arad - km 614
(Tronsonul 1), proiect care are potenţial de a atrage investiţii la nivelul oraşelor şi a regiunii.
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Având în vedere noua abordare a dimensiunii dezvoltării urbane în România, preconizată
pentru perioada 2014-2020, cele 3 tipuri de centre urbane (poli de creştere, poli de dezvoltare şi
centre urbane) vor fi detaliate pe 9 tipuri de oraşe, incluse în două mari grupuri, respectiv poli
metropolitani şi poli urbani /centre urbane.
Categoria polilor metropolitani va cuprinse următoarele tipuri de poli, funcţie de nivelul
de potenţial: internaţional, supraregional, regional şi regional limitat.
Categoria polilor urbani / centre urbane se referă la: subregionali cu potenţial de zone
urbane funcţionale; cu influenţă zonală; cu profil specializat şi influenţă teritorială difuză; de
importanţă / influenţă locală; în vecinătatea zonelor metropolitane. Harta din Figura 1.11
prezintă aceste categorii de poli din Regiunea Vest.

Fig. 1.11. Categorii de poli metropolitani în Regiunea Vest

Conform acestei clasificări, municipiul Deva aparţine categoriei “Pol metropolitan cu
potenţial regional limitat”. Municipiul Hunedoara este prevăzut în aceeaşi categorie, deoarece
în studiile ESPON (şi nu numai) figurează alături de Deva ca Zonă de integrare potenţială, la nivelul
căreia mai multe zone funcţionale urbane îşi împart bazinul potenţial al forţei de muncă, putând
realiza activităţi comune. În acest context al clasificării similare, cu atât mai mult se justifică
asocierea dintre cele două oraşe.
Ţinând cont de această medie europeană, s-au desemnat patru categorii de oraşe (sub
10.000 locuitori, peste 10.000 locuitori, municipii şi reşedinţe de judeţ) şi, de asemenea, s-au
alcătuit patru categorii de calificative: potenţial foarte slab, potenţial slab, potenţial bun şi deja
depăşit.
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1.2.2. Chorema Regiunii Vest
Chorema reprezintă un model de maximă generalizare şi abstractizare cu privire la starea,
dinamica şi modul de organizare a unui teritoriu. Modelul chorematic este un instrument util
pentru identificarea disfuncţionalităţilor şi implementarea unor strategii de dezvoltare care să
ridice nivelul de trai al unui anumit teritoriu.

Fig. 1.12. Chorema Regiunii Vest
Sursa: Atlasul României, 2006, cu modificări

Reprezentarea prin chorema Regiunii Vest ne oferă o imagine sintetică privind
principalele caracteristici de potenţial ale localităţilor, cu impact asupra caracteristicilor socioeconomice regionale. Astfel, în acest context municipiul Deva este evidenţiat ca fiind situat la
intersecţia a două axe majore de circulaţie, într-o zonă cu concentraţie industrială puternică, fără
a putea fi strict inclusă într-una din categoriile limită din punct de vedere economic: în avânt sau
în declin.
Regiunea Vest, o regiune de frontieră a României cu graniţe spre Ungaria şi Serbia, posedă
avantajul poziţionării geografice, atât din punctul de vedere al axelor TEN-T de circulaţie care
străbat regiunea (axa 7 rutier, axa 22 feroviar şi axa 18 Dunărea), dar şi al proximităţii de Europa
Occidentală, care a ridicat nivelul de trai al populaţiei mai mult decât în alte zone ale ţării.
Din punct de vedere al cadrului natural, regiunea este compusă din două judeţe în care
majoritare sunt unităţile înalte de dealuri şi munţi - Hunedoara şi Caraş-Severin - şi două judeţe
în care predomină zonele joase de câmpie - Arad şi Timiş.
Zonele de câmpie reprezintă o importantă zonă agricolă a ţării, apele termale şi minerale
cât şi climatul de cură şi adăpost sunt valorificate în bine-cunoscutele staţiuni Băile Herculane,
13
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Lipova, Geoagiu şi Moneasa, iar resursele minerale impun o restructurare a activităţilor,
administraţiile locale având misiunea de a atrage noi investiţii şi fonduri care să genereze noi
locuri de muncă.
Din punct de vedere cultural, regiunea este compusă din 3 zone istorice şi anume Banat
(judeţul Timiş, incluzând şi judeţul Arad până la sud de Mureş şi Caraş-Severin), Crişana (la nord
de Mureş în judeţul Arad şi nordul judeţului Hunedoara) cât şi Transilvania (în principal
Hunedoara), adică o zonă multiculturală cu diversitate etnică cu deschideri spre valorile
occidentale.
Economia Regiunii Vest, conform choremei de mai sus, este de două feluri:
v

areale cu avânt economic, care sunt concentrate în jurul oraşelor Arad şi Timişoara;

v

şi areale cu declin economic, sau o creştere economică slabă, fiind cazul în principal al
judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, acestea fiind zone în care activitatea
predominant minieră se restructurează, nivelul de şomaj fiind mai ridicat decât în
judeţele Arad şi Timiş.

Oraşul Timişoara este principalul pol de atracţie al regiunii, fiind un important centru
universitar, medical şi de afaceri, care are o poziţie fruntaşă bine consolidată în sistemul urban
naţional. Pe de altă parte, oraşul Arad, al doilea ca număr de locuitori din regiune, recâştigă din
importanţa pierdută.
Cu toate că din punct de vedere economic Regiunea Vest se situează foarte bine la nivel
naţional, aceasta are şi numeroase disfuncţionalităţi, identificate pe baza indicatorului de
competititvitate regională,cum ar fi:

1.3.

v

spor natural negativ - scăderea numărului populaţiei - populaţie în proces de
îmbătrânire;

v

ponderea densităţii drumurilor, cât şi a calităţii acestora, este sub media naţională;

v

inovare;

v

sănătate.

Clima

Clima judeţului Hunedoara este temperat - continentală, cu influenţe submediteraneene
la sud de Valea Mureşului şi influenţe oceanice în vest, cu o etajare evidentă pe verticală (de la
şes spre climatul alpin). Temperatura medie anuală a aerului în anul 2012 a avut valori cuprinse
între 5,2°C (staţia Parâng) şi 10,9°C (staţia Deva), valori uşor mai ridicate faţă de anul 2011, atât
în zona montană înaltă (cu 0,6°C), cât şi la Deva (cu 0,7°C).
Orașul Deva beneficiază de un climat temperat continental blând, cu cantități mici de
precipitații și de o circulație predominantă a aerului dinspre vest. Aceasta situație se explică prin
situarea în Culoarul Mureșului în lungul căruia se resimt influențe climatice submediteraneene și
prin protecția oferită de Munții Apuseni și Poiana Ruscă, care sunt un obstacol în calea maselor
de aer atlantice încărcate cu umezeală. Temperatura medie are valoarea de 210 C vară și de -10C
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iarna. Precipitatiile atmosferice sunt temperate, cantitatea medie anuală fiind de 600,9 mm.
Vanturile predominante bat din sectorul vestic și nord - vestic.
În Lunca Mureşului, media anuală a temperaturii este de 10,43°C, aferentă valorilor
înregistrate în perioada 2001-2012. Maxima absolută a fost înregistrată în 24 iulie 2007, la Deva,
valoarea fiind de +40,0°C, iar minima absolută a fost înregistrată la staţia Petroşani, în 25 ianuarie
1963, fiind de -29,9°C. Precipitaţiile atmosferice sunt repartizate neuniform, fiind cuprinse între
530 mm în depresiuni şi 1000 - 1300 mm în zonele montane înalte.
În cursul anului 2012, valorile temperaturii aerului, înregistrate la staţiile meteorologice
Deva, Petroşani şi Parâng, s-au încadrat în limitele normale pentru tipul de climat temperatcontinental moderat, aferent judeţului Hunedoara (Tabelul 1.1). Faţă de anul 2011 însă, putem
vorbi în general de o vară cu temperaturi maxime mai ridicate pentru 2012, atât în zonele
montane (cu 2,2°C mai mult la staţia Parâng), cât şi în depresiunile intramontane (cu 3,4°C mai
mult la staţia Petroşani, respectiv la staţia meteorologică Deva cu 1,7°C).

Tabel 1.1. Temperaturile înregistrate în anul 2012 la stațiile meteorologice din Jud. Hunedoara
Temperatura
medie anuală
(°C)

Temperatura
maximă lunară
(°C)

Temperatura
minimă lunară (°C)

Deva

10,9

38,4

-17,3

Petroşani

8,9

36,4

-23,4

Parâng

5,2

28,0

-21,7

Staţia
meteorologică

Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie

În iarna anului 2012, s-au înregistrat temperaturi minime anuale mai scăzute faţă de anul
2011, la staţiile Petroşani şi Parâng (cu 4,4°C, respectiv 5,8°C), în timp ce la staţia meteorologică
Deva valoarea minimă anuală a fost mai ridicată cu 1,8°C. În anul 2012 s-a constatat o
amplitudine mult mai mare între valorile maxime şi minime de temperatură înregistrate în zona
montană înaltă, nepoluată antropic, în comparaţie cu cele înregistrate la Deva.
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Fig. 1.13. Evoluția temperaturilor medii anuale 2008 – 2013
Sursa: Rapoarte anuale privind starea mediului Hunedoara 2008 - 2013

Evoluția temperaturilor medii anuale pentru intervalul 2008-2013 este prezentată în
Fig.1.13. Cele mai ridicate temperaturi medii anuale la nivelul județului Hunedoara au fost
înregistrate în Municipiul Deva, prezentând ușoare variații în jurul valorii de 10 0C.
Precipitaţiile atmosferice înregistrate la cele 3 staţii meteorologice au fost mai mari faţă
de anul anterior, cantităţile anuale în 2012 dublându-se faţă de anul 2011 în zona Deva, iar în
zona Depresiunii Petroşani şi a Munţilor Parâng, fiind mai mari cu cca 80% în aceeaşi perioadă.
În schimb, distribuţia neuniformă a precipitaţiilor în decursul anului (Tabelul 1.2) nu a ajutat la
refacerea regimul hidric al solului şi, în consecinţă, urmările secetei s-au resimţit şi în 2012.
Volumul precipitaţiilor din judeţul Hunedoara a cunoscut în anul 2011 cele mai mici valori
din ultimii 12 ani (Figura 1.14), iar cele mai bogate cantităţi – pentru aceeaşi periodă – sunt cele
aferente anului 2010. Calculând media precipitaţiilor căzute în intervalul 2001-2012 (561,9 mm
la Deva; 763,7 mm la Petroşani şi 1033,6 mm la staţia meteo Parâng),se poate constata că aceste
valori se încadrează în limitele normale de latitudine şi altitudine pentru judeţul Hunedoara, chiar
dacă, pe termen scurt, lipsa sau abundenţa lor creează local neajunsuri sau pierderi pentru
producţiile agricole.
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Fig. 1.14. Evoluția valorilor medii ale precipitațiilor, în perioada 2008-2013
Sursa: Rapoarte anuale privind starea mediului Hunedoara 2008 - 2013

În anul 2012, luna mai a fost cea mai bogată în precipitaţii, spre deosebire de anii 2010 şi
2009, când luna iunie a fost cea mai bogată în precipitaţii, sau anul 2011, când luna iulie a fost
cea mai bogată în precipitaţii. Luna cea mai săracă în precipitaţii a rămas tot noiembrie, pentru
Petroşani, în timp ce pentru Deva, luna cea mai săracă în precipitaţii a fost luna august, iar pentru
Parâng – martie.
Din totalul zilelor cu precipitaţii, numărul de zile cu ninsori a fost cuprins între 23 la staţia
Deva, 31 zile la Petroşani şi 55 zile la staţia Parâng (faţă 29 de zile la Deva, 22 de zile la Petroşani
şi 43 de zile la staţia Parâng în anul 2011). Stratul de zăpadă a fost de max. 7 cm la Deva (în luna
februarie), 86 cm în Parâng şi 31 cm la Petroşani - tot în luna februarie.
În anul 2012 s-au înregistrat mai multe zile cu fenomene meteorologice deosebite, faţă
de anul 2011:
v

la staţia Petroşani s-au înregistrat 36 zile cu oraje (din aprilie - octombrie), cu 8 mai
multe decât în 2011;

v

la Deva a fost o zi cu grindină, dar cu 12 oraje mai multe decât în 2011,

v

iar în Parâng s-au înregistrat 3 zile cu grindină şi 35 zile cu oraje (cu 13 mai multe decât
în anul 2011).

Distribuţia zilelor cu fenomene meteorologice în cursul anului 2012, la nivelul municipiului
Deva, este prezentată în Tabelul 1.2.
Vânturile au fost mai frecvente în zona montană înaltă (91,4% din anul 2012 faţă de 88,1%
din anul 2011 la staţia Parâng) şi mult mai rare în Depresiunea Petroşani (25,5% în 2012 faţă de
23,8% în anul anterior).
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Direcţiile dominante ale vânturilor au fost şi ele diferite, funcţie de dispunerea
principalelor bariere naturale (culmile muntoase): la Deva au dominat vânturile de vest şi sud
(19,9% respectiv 14,7%), în Munţii Parâng - vânturile de nord (29,4%) şi sud (22,6%), în timp ce la
Petroşani -vânturile din sud (10,7%) şi nord-vest (6,7%) au avut frecvenţa mai mare.

Tabel 1.2. Numărul de zile cu fenomene meteorologice la staţia meteo Deva, anul 2012
Luna
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Anual

Grindină

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Averse de ploaie

-

2

2

15

17

9

5

2

4

11

5

-

72

Ninsoare şi aversă
de ninsoare

8

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

23

Ceaţă

1

4

1

-

1

1

-

-

-

7

13

1

29

Oraje

-

-

-

3

8

9

11

4

1

2

-

-

38

Fenomenul

Sursa: Administraţia naţională de Meteorologie

Tabelul următor (Tabel 1.3) prezintă valorile înregistrate la staţia meteorologică a
municipiului Deva.

Tabel 1.3. Viteza medie a vântului pe direcţii (m/s) la staţia meteorologică Deva, anul 2012
Direcţia

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Anual

N

1.7

1.6

2.6

1.5

2.0

1.6

1.8

1.8

2.3

2.0

1.0

2.1

1.8

NE

1.0

1.0

1.0

1.3

1.3

1.0

1.1

1.6

1.1

1.8

1.0

1.0

1.2

E

2.1

1.8

1.4

1.4

2.2

1.1

1.8

1.1

2.1

1.3

1.2

1.4

1.6

SE

2.1

1.9

1.2

1.3

1.8

1.4

1.4

1.5

1.8

1.3

1.2

1.9

1.6

S

1.4

2.1

1.9

1.6

1.5

1.5

1.5

1.1

1.8

2.2

1.6

1.9

1.7

SV

1.5

1.7

2.3

1.8

2.0

1.9

1.5

2.2

1.9

1.9

1.4

2.0

1.8

V

3.3

3.9

3.3

2.6

2.5

2.2

2.2

2.6

2.1

2.1

2.4

2.4

2.6

NV

2.0

3.1

3.4

2.5

2.5

3.3

2.9

3.0

2.0

3.8

2.2

2.5

2.8

Sursa: Administraţia naţională de Meteorologie

Impactul schimbărilor climatice se reflectă atât în sanatatea populației, cât și în economie,
deoarece clima temperat - continentală a țării noastre este în schimbare, această schimbare fiind
mult mai semnificativă în următorii 50 - 100 de ani. Se estimează o creștere a temperaturii medii
anuale a aerului și o diminuare a cantității de precipitații.
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Aceste schimbări implică și creșterea frecvenței fenomenelor extreme de scurtă durată,
localizate strict și de intensitate mare. S-a constatat că în perioada fenomenelor extreme, atât în
sezonul rece, cât și în sezonul cald, numîrul de decese poate crește semnificativ.
Schimbările climatice la nivel național și la nivelul Municipiului Deva vor fi analizate
detaliat în capitolul 2.6. Riscuri de mediu.

1.4.

Resursele naturale

1.4.1. Resurse naturale neregenerabile
Pentru o imagine relevantă asupra resurselor cu incidenţă socio-economică asupra
municipiului Deva, vor fi prezentate resursele existente la nivelul întregului judeţ Hunedoara.
Exploatarea actuală a acestor resurse neregenerabile (minerale şi combustibili fosili) este
dependentă de cererea de pe piaţă, dar şi de posibilităţile de reacţie flexibilă a infrastructurii din
domeniul exploatării miniere specifice.
Cele mai importante resurse sunt :
v

huila – în Depresiunea Petroşani, unde, în zonele de exploatare s-au format şi dezvoltat
în ultimele două secole aşezări umane de tip urban - Petrila, Petroşani, Vulcan, Lupeni,
Aninoasa, Uricani, care au asimilat vechile localităţi momârlăneşti Lonea, Paroşeni,
Bărbăteni, Livezeni, Dîlja;

v

cărbunele brun – exploatări istorice în Depresiunea Brad (Ţebea);

v

piritele – pe rama sudică şi estică a Munţilor Metaliferi (în zonele Boiţa-Haţeg şi Deva);

v

minereurile complexe neferoase – Munţii Metaliferi (cu exploatări istorice la Băiţa,
Săcărâmb, Hondol, Măgura-Topliţa), Munţii Poiana Ruscă (Muncelul Mic) şi Munţii
Zarand (Ciungani, Căzăneşti, Almaş Sălişte);

v

minereurile auro-argintifere – Gurabarza, Săcărâmb, Brad, Certej;

v

zăcămintele de fier – Ghelari, Teliuc şi Vadu Dobrii, Ciungani – Căzăneşti;

v

ravertinul – Geoagiu, Cărpiniş, Bampotoc;

v

calcarul – Crăciuneşti, Lăpugiu, Ardeu, Roşcani, Zlaşti, Băniţa;

v

bauxita – Ohaba-Ponor;

v

talcul – Lelese, Cerişor;

v

bentonita – Gurasada, Dobra;

v

dolomita – Teliuc, Zlaşti;

v

gipsul – Călanu Mic;

v

nisipurile cuarţoase – Baru Mare, Uricani;

v

marmura – Alun, Bunila;

v

andezitele şi dacitele – Deva, Băiţa, Crişcior, Ormindea, Valea Arsului;

v

apele geotermale – Geoagiu-Băi, Vaţa, Călan-Băi;
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v

apele minerale – Boholt, Băcâia, Bampotoc, Chimindia;

v

dioxidul de carbon – Ocolişu Mare

Începând din anul 1990, datorită transformărilor economice şi politice din România, multe
din aceste exploatări au fost închise. În Depresiunea Petroşani au fost închise total o serie de
exploatări miniere, iar altele şi-au restrâns activitatea. De asemenea, a încetat activitatea de
exploatare a dioxidului de carbon şi la exploatările miniere de cărbune brun, minereuri de fier,
minereuri complexe de neferoase – cuprifere, bauxită şi auro-argintifere.
Rocile de construcţie, indiferent de originea lor metamorfică, sedimentară sau vulcanică,
apele geotermale şi minerale continuă să se exploateze şi în prezent. Nisipurile şi pietrişurile din
albiile minore ale râurilor sunt o altă resursă naturală, mult solicitată în prezent de agenţii
economici, extracţia realizându-se în principal prin balastierele amenajate din lungul Mureşului
şi Streiului.

1.4.2. Resursele naturale regenerabile
Pe teritoriul judeţului Hunedoara există diverse categorii de resurse naturale
regenerabile: apa, solul, flora şi fauna sălbatică.
v

Solurile de tip aluvisoluri, gleiosoluri, stagnosoluri şi cernoziomuri se regăsesc pe văile
râurilor, în luncile Mureşului, Streiului, Crişului;

v

În depresiuni, pe terase şi pe dealurile piemontane, se întâlnesc cernoziomuri,
luvosoluri, pelisoluri şi preluvosoluri roşcate; în zona munţilor scunzi (până la 1000–
1200m), se regăsesc solurile din clasele eutricambosoluri şi districambosoluri. Fondul
pedologic al luncilor, depresiunilor, dealurilor este fertil şi utilizat cu bun randament în
agricultură.

v

În afara vegetaţiei alpine şi subalpine din etajele montane înalte, există o bogată
vegetaţie forestieră: păduri de conifere, păduri de foioase (făgete, păduri amestecate
de fag şi gorun, cer, gârniţă), precum şi zăvoaie în pâlcuri întrerupte cu sălcii, răchite,
arin, plop, etc.

v

Fauna cuprinde principalele specii de mare interes cinegetic existente pe teritoriul
României: mamifere (capra neagră, cerb, ursul carpatin, mistreţul, vulpea, lupul,
iepurele) şi păsări. La acestea se adaugă o mare diversitate de reptile şi amfibieni, iar în
lacuri şi râuri abundă speciile piscicole (scobari, păstrăvi, cleni, mrene, ştiuci, somn ş.a.).

v

Cea mai importantă resursă regenerabilă o constituie apa (de suprafaţă şi subterană),
utilizată în scop potabil şi tehnologic pentru producerea energiei electrice în zootehnie,
pentru irigaţii şi piscicultură.

Reţeaua hidrografică a judeţului Hunedoara este bogată şi complexă, şi cuprinde râuri,
lacuri alpine, bălţi, precum şi importante zăcăminte subterane (acvifere); ea este structurată în 3
bazine hidrografice: Mureş, Jiu şi Criş. Bazinul hidrografic al Mureşului ocupă partea centrală a
judeţului şi, împreună cu principalii săi afluenţi (Strei, Râul Mare şi Cerna) contribuie substanţial
la menţinerea rezervelor de apă ale aglomerărilor umane.
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Lacurile sunt numeroase şi cele mai multe au origine glaciară: în Retezat – Tăul Mare, Tăul
Mic, Tăul Porţii, Bucura, Zănoaga, Tăul Negru, Judeţe, Slăveiul, Stânişoara, Ţapului, Galeşul ; în
Parâng – Gălcescu, Roşiile, Zăvoaiele, Mândra, Deneş, etc. şi în Şureanu – Iezerul Mare şi Iezerul
Mic. Importante sunt şi lacurile antropice Cinciş şi Valea de Peşti. Toate aceste lacuri întregesc
frumuseţea şi pitorescul judeţului Hunedoara.

1.5.

Biodiversitatea

Judeţul Hunedoara este acoperit în proporţie de peste 70% de ecosisteme naturale şi
seminaturale (vegetaţie forestieră, păşuni şi fâneţe naturale, râuri şi lacuri). Relieful,
predominant deluros şi muntos, a determinat o dezvoltare antropică accentuată doar în lungul
principalelor cursuri de apă şi în depresiunile largi. În rest, amprenta umană asupra naturii a fost
discontinuă în timp şi suprafaţă, speciile de floră spontană şi faună sălbatică putând să-şi ocupe
habitatele tipice.
În masivele muntoase din sudul şi estul judeţului există păduri virgine şi cvasi-virgine, iar
în vestul judeţului hectare compacte de păduri seculare, toate acestea fiind ecosisteme naturale
cu o varietate deosebită de specii de mamifere, păsări şi nevertebrate.
Pentru implementarea reţelei ecologice europene Natura 2000, în judeţul Hunedoara au
fost desemnate, ca arii naturale protejate, 28 situri de interes comunitar (prin Ordinul M.M.P. nr.
2387/2011) care ocupă 176.760,36 ha (în jur de 25% din suprafaţa judeţului).
Ariile naturale din reţeaua ecologică europeană Natura 2000 de pe teritoriul judeţului
Hunedoara au fost declarate pentru 13 specii de plante din flora sălbatică şi 94 de specii de faună
sălbatică, toate de interes comunitar. Pe lângă acestea, pe suprafeţele hunedorene ale ariilor
naturale protejate se conservă 166 de specii din flora sălbatică şi 135 specii din fauna sălbatică
de interes naţional.
Municipiul Deva se înscrie în lista siturilor comunitare cu două repere:
v

Dealul Cetăţii Deva (ROSC 0054), cu suprafaţa totală de 109 ha, care reprezintă 2% din
municipiul Deva, şi care include rezervaţiile naturale „Dealul Cetăţii Deva” şi „Dealul
Colţ şi Dealul Zănoaga”;

v

Pădurea Bejan (ROSC 0136), cu suprafaţa totală de 102 ha, repartizată pe teritoriile
comunei Cârjiţi şi municipiului Deva, reprezentând mai puţin de 1% din suprafaţa
acestora, şi care include rezervaţia naturală „Pădurea Bejan”.
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Fig. 1.15. Localizarea rezervațiilor naturale față de Municipiul Deva
Sursa: Plan de acțiune pentru energie durabilă al Municipiului Hunedoara

Fig. 1.16. Localizarea ariilor naturale protejate față de Municipiul Deva
Sursa: Plan de acțiune pentru energie durabilă al Municipiului Hunedoara
22

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Cea mai mare diversitate de specii de floră şi faună naturală o regăsim în ariile naturale
protejate. Astfel, Parcul Naţional Retezat adăposteşte peste 1100 specii de plante (din care 38
sunt endemice), peste 50 specii de mamifere (inclusiv lupi, râşi, urşi, capre negre, cerbi lopătari,
marmote şi vidre), în jur de 160 de specii de păsări (vulturul auriu, vulturul pătat, acvila de munte,
acvila ţipătoare mică, bufniţa, minuniţa, cucuveaua pitică, ciocănitoarea cu 3 degete,
ciocănitoarea cu spate alb), 9 specii de reptile şi 5 specii de amfibieni.
Referitor la Dealul Cetăţii Deva (ROSCI 0054), aici au fost identificate un număr de două
habitate de interes naţional, care sunt:
v

R4117 - Păduri sud-est carpatice de frasin (Fraxinus excelsior), paltin (Acer
pseudoplatanus), ulm (Ulmus glabra) cu Lunaria rediviva;

v

R4135 - Păduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus petraea), tei argintiu (Tilia
tomentosa) şi carpen (Carpinus betulus) cu Carpesium cernuum.

La acestea se adaugă două habitate de interes comunitar, respectiv:
v

9180 Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene;

v

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen.

Pentru lista aferentă Pădurii Bejan (ROSCI 0136) au fost identificate un număr de şase
habitate de interes naţional:
v

R4124 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen
(Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii;

v

R4132 - Păduri panonice-balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. Cerris) şi fag
(Fagus sylvatica) cu Melitis mellissophyllum;

v

R4138 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) şi stejar pedunculat (Q. Robur) cu
Acer tataricum;

v

R4140 - Păduri dacice-balcanice de gorun (Quiercus petraea), cer (Q. Cerris( şi tei
argintiu (Tilia tomentosa) cu Lychns coronaria;

v

R4151 - Păduri balcanice mixte de cer (Quercus cerris) cu Lithospermum
purpurocoeruleum;

v

R4152 - Păduri dacice de cer (Quercus cerris) şi carpen (Carpinus betulus) cu Digitalis
grandiflora.

Lista este completată cu trei tipuri de habitate de interes comunitar, şi anume:
v

91IO - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus ssp;

v

91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen;

v

91MO - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun.

Un număr de două specii de floră sălbatică de interes naţional, Carex steniphylla şi Silene
csereii, aflate în cadrul ariei naturale protejate Dealul Cetăţii Deva, sunt cuprinse în lista pentru
care au fost desemnate siturile Natura 2000 din judeţul Hunedoara.
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În Pădurea Bejan au fost semnalate un număr de 17 specii de floră sălbatică de interes
naţional. Acestea sunt: Centaurea rocheliana, Danthonia alpina, Dictamnus albus, Rhamnus
saxatilis ssp. Tinctorius, Thymus longicaulis, Quercus Rosaceae Bechts = Q.robur X Q.petraea var.petraeiformis Beldie; var.Feketei (Simk); var Jahnii (Simk), Q.Pseudodalechampii = Q.robur X
Q.dalechampii - var.Cretzoini Pascovschi, Q.Csatoi Borb = Q.polycarpa X Q.robur, Q.Tabajdiana
Simk = Q.frainetto X Q.polycarpa, Q.Tufae Simk = Q.frainetto X Q.petraea, Q.Dacica = Q.polycarpa
X Q.pubescens, Q.Diversifrons Borb = Q.petraea X Q.virgiliana, Q.Cazanensis Pascovschi =
Q.dalechampii X Q.virgiliana.
În categoria speciilor de faună sălbatică de interes naţional, au fost semnalate în Dealul
Cetăţii Deva un număr de 35 de specii, la care se adaugă o singură specie de faună sălbatică de
interes comunitar, şi anume Callimorpha quadripunctaria.
Speciile de faună sălbatică de interes naţional semnalate sunt următoarele: Aglia tau,
Agrilus cyanescens, Arctia caja, Arctia villica, Boloria euphrosyne, Carcharodus floccifera,
Cardiophorus ruficollis, Catocala electa, Catocala fraxini, Catocala fulminea, Coprimorphus
scrutator, Cucullia artemisiae, Glaucopsyche alexis, Gnophos obscuratus, Ablattaria laevigata,
Lacon punctatus, Iphiclides podalirius, Melitaea athalia, Melitaea cinxia, Melitaea didyma,
Melitaea phoeb, Melitaea trivia, Mellicta parthenoides, Neptis rivularis, Papilio machaon,
Phytoecia cylindrica, Rhamnusium bicolor, Saturnia pavonia, Saturnia pyri, Satyrium pruni, Silpha
carinata, Sphenoptera antiqua, Zygaena carniolica, Zygaena purpuralis şi Lacerta praticola.La
această categorie, Pădurea Bejan se înscrie cu o singură specie de faună sălbatică de interes
comunitar, şi anume Bombina variegate.
Pe lângă speciile de animale sălbatice de interes naţional şi comunitar, ariile naturale
protejate din judeţul Hunedoara mai adăpostesc şi alte specii de faună sălbatică ocrotite prin
convenţii şi reglementări internaţionale. De exemplu, în rezervaţia naturală Pădurea Bejan au
fost semnalate 50 specii de păsări care se regăsesc pe listele din Convenţia de la Berna.
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1.6.

Analiza SWOT – Localizarea geografică, cadrul natural
PUNCTE TARI

Situarea localităţii în partea de vest a României, pe principalele trasee rutiere şi ferate de intrare
dinspre Vest în România, precum şi pe traseele dintre Vestul Europei şi Balcani, respectiv Asia Mică.
Municipiul Deva este străbătut de drumul european E68 şi coridorul IV pan-european rutier.
Capital natural de valoare deosebită din punct de vedere al biodiversităţii, peisajului, resurselor de
apă, etc.
Municipiul Deva este situat pe malul stâng al râului Mureş, la poalele ,,Dealului Cetăţii”- monument
al naturii şi istoric cu valoare turistică deosebită.
Prezenţa resursei umane specializate în protecţia mediului (cadre didactice, experţi, specialişti de
mediu, ONG-uri).

PUNCTE SLABE
Existenţa în apropierea municipiului Deva a zonei mono-industriale Hunedoara care se confruntă cu
acute probleme sociale.
Existenţa în apropierea localităţii a unor mari surse de poluare (Termocentrala Mintia şi S.C.
Carpatcement S.A. Chişcădaga).
Inexistenţa de conexiuni adecvate la autostradă, coridoul 4.
Nivelul scăzut al managementului informaţiei de mediu.
Nivelul scăzut al conştiinţei publicului pentru problemele de mediu locale.
Număr redus de colaborări între partenerii cu responsabilităţi în protecţia mediului în vederea
derulării programelor de educaţie ecologică.
Inexistenţa unui sistem de monitorizare adecvat pentru a utiliza informaţiile legate de mediu.
Companiile mari nu sunt dotate cu echipament pentru protecţia mediului şi mai ales vechile societăţi
aflate încă în funcţionare.
Lipsa lucrărilor pentru combaterea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren.
Lipsa sistemelor de colectare, transport şi epurare a apelor uzate menajere, în unele localităţi rurale.
Existenţa unor rampe neamenajate de deşeuri menajere.
Puţine firme/instituţii au implementat şi cunosc sistemul de management de mediu (ISO 14000).
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OPORTUNITĂŢI
Disponibilitatea resursei umane pentru activităţi de reconversie profesională spre aşa numitele
,,meserii verzi”.
Elaborarea şi implementarea unor programe de acţiune privind protecţia mediului împreună cu
instituţiile abilitate.
Posibilitatea de accesare a fondurilor guvernamentale şi/sau externe nerambursabile în scopul
soluţionării problemelor de mediu.
Existenţa unor organizaţii neguvernamentale cu profil ecologic şi de protecţia mediului.
Poziţia geografică a permis definirea conurbaţiei Corvina, formată din Deva, Hunedoara, Simeria şi
Călan, prin care se oferă posibilităţi multiple de atragere de finanţări nerambursabile pentru
implementarea unor proiecte de interes comun.
Mentinerea Municipiului Deva ca pol de dezvoltare urbană pentru a avea acces mai facil la fonduri
nerambursabile.
Promovarea investiţiilor de mediu în anumite zone de risc ecologic.

AMENINŢĂRI
Existenţa depozitului de zgură şi cenuşă din Valea Bejan – suprafaţa totală a depozitului activ 146 ha.
Echiparea inadecvată a agenţilor economici în cazul unui potenţial mare de poluare.
Inexistenţa unor structuri dedicate care să intervină în situaţia unui dezastru ecologic.
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2. MEDIUL SI INFRASTRUCTURA DE MEDIU
2.1.

Calitatea aerului

Aerul reprezintă factorul de mediu natural cu cele mai evidente şi mai importante
implicaţii asupra sănătăţii omului. Consecinţele aerului poluat asupra condiţiilor de viaţă sunt
multiple, de cele mai multe ori cu impact pe termen lung asupra sănătăţii populaţiei.
Determinarea calităţii aerului se realizează pe baza abaterilor parametrilor de stare ai
aerului ambiental faţă de nivelul considerat optim, aferent aerului atmosferic natural, nepoluat.
Se are deci în vedere compoziţia chimică care constituie standardul de referinţă, care este
următoarea: azot – 78,084%, oxigen – 20,946%, argon – 0,934%, bioxid de carbon – 0,0331%. În
plus, sunt prezente şi următoarele elemente: neon, hidrogen, krypton, heliu, ozon, xenon,
precum şi metan, oxid de azot şi vapori de apă.

Fig. 2.1. Amplasarea staţiilor de monitorizare a aerului din judeţul Hunedoara

Principalii factori meteorologici care intervin în modificarea gradului de poluare al aerului
sunt viteza vântului şi stabilitatea aerului. Astfel, datorită curenţilor de aer, poluanţii sunt
răspândiţi pe o suprafaţă mare în zonele învecinate activităţii poluatoare.
Conform angajamentelor asumate de ţara noastră, până la sfârşitul anului 2008 a fost
necesar să fie creat Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului, prin
dotarea corespunzătoare cu echipamente de monitorizare şi de laborator a tuturor autorităţilor
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locale cu competenţe privind protecţia mediului. Echipamentele respective sunt gestionate de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.
Sursele potenţiale de poluare din judeţ sunt: unităţile de producere a energiei electrice şi
termice, unităţile siderurgice, unităţile de producere a materialelor de construcţie,
transporturile, etc.

2.1.1. Sistemul de monitorizare a calităţii aerului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, în baza acordului cadru de împrumut
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, privind finanţarea Proiectului pentru
prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, a primit în dotare 4
staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Aceste staţii au fost repartizate şi funcţionează
în prezent astfel: două la Deva, una la Hunedoara şi una la Călan, precum şi două panouri de
informare a publicului, ambele amplasate în Deva: un panou exterior, în Piaţa Victoriei şi un
panou interior, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara.
În urma completării reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, s-a primit încă o
staţie automată pentru municipiul Vulcan, care a fost pusă în funcţiune începând cu luna martie
2010 şi un panou interior de informare a publicului, amplasat în incinta Primăriei Municipiului
Vulcan.
Staţiie de monitorizare sunt de două tipuri: fond urban (Deva, str. Carpaţi) şi restul de
staţii de tip fond industrial 1 (Deva, Calea Zarandului; Hunedoara; Călan; Vulcan).
Datorită faptului că datele prelevate sunt referite prin intermediul denumirilor simbolice
anexate staţiilor, prezentăm lista completă a acestor staţii, cu tipul şi amplasarea teritorială:
v

HD - 1 staţie fond urban - Deva str. Carpaţi;

v

HD - 2 staţie fond industrial 1- Deva, Calea Zarandului;

v

HD - 3 staţie fond industrial 1- Hunedoara, str. Bicicliştilor;

v

HD - 4 staţie fond industrial 1- Călan, str. Furnalistului;

v

HD - 5 staţie fond industrial 1- Vulcan, bd. Mihai Viteazu.

Menţionăm faptul că staţia HD-3 din Hunedoara nu mai funcţionează din anul 2011,
deoarece în data de 19.06.2010 a fost inundată în urma ploilor torenţiale.
Amplasarea staţiilor se prezintă în Figura 2.1. Staţia de fond urban monitorizează
indicatorii: NOx/NO2, SO2, CO, O3, COV, PM10, Pb. Staţiile de fond industrial 1 monitorizează
indicatorii: NOx/NO2, SO2, CO, O3, PM10, Pb.
Pentru crearea unei imagini integratoare privind condiţiile actuale de mediu, vom
prezenta valorile principalilor indicatori aferenţi unei luni cu grad de poluare ridicat din anul
2013, respectiv luna august, precum şi valorile medii anuale cele mai recent înregistrate, deci
datele publicate la nivelul anului 2012. Acesta valori sunt comparate cu valorile limită şi pragul
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de alertă conform criteriilor aplicabile, cele din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător (Tabelul 2.1).

Tabel 2.1. Limitele pentru protecţia sănătăţii umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător
Criteriul aplicabil

Perioada de
mediere

Valoare

Valoare limită

O oră

350

µg/m3

24

Valoare limită

24h

125

µg/m3

3

Prag de alertă

3 ore consecutiv

500

µg/m3

Nu e cazul

O zi

50

µg/m3

35

An calendaristic

40

µg/m3

Nu e cazul

Valoare limită

O oră

200

µg/m3

18

Valoare limită

An calendaristic

40

µg/m3

Nu e cazul

Prag de alertă

3 ore consecutiv

400

µg/m3

Nu e cazul

Benzen

Valoare limită

An calendaristic

5

µg/m3

Nu e cazul

Monoxid de
carbon, CO

Valoare limită

Valoarea maximă
zilnică a mediilor pe
8h

10

mg/m3

Nu e cazul

Valoare ţintă

Valoarea maximă
zilnică a mediilor pe
8h

120

µg/m3

25 de zile pe an,
mediat pe 3 ani

Prag informare

O oră

180

µg/m3

-

Prag de alertă

O oră

240

µg/m3

Nu e cazul

Plumb, Pb

Valoare limită

An calendaristic

0,5

µg/m3

Nu e cazul

Arsen, As

Valoare ţintă

An calendaristic

6

ng/m3

Nu e cazul

Cadmiu, Cd

Valoare ţintă

An calendaristic

5

ng/m3

Nu e cazul

Nichel, Ni

Valoare ţintă

An calendaristic

20

ng/mc

Nu e cazul

Poluant

Dioxid de sulf,
SO2

Valoare limită
Particule în
suspensie, PM10 Valoare limită
Dioxid de azot,
NO2

Ozon, O3

Unitatea Numărul permis de
de măsură depăşiri anuale

Concomitent cu determinările prin staţiile automate, monitorizarea calităţii aerului în
municipiul Deva este asigurată de 5 staţii de recoltare cu tipul de determinare manual, dintre
care 3 staţii de tip urban, una industrială şi una de tip trafic. Aceste staţii acţionează ca puncte de
control dotate cu pompe de aspiraţie, respectiv un punct pentru amoniac, un punct pentru PM10
şi 5 puncte pentru pulberile sedimentabile, repartizate conform Tabelului 2.2.
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Tabel 2.2. Puncte de prelevare cu tip de determinare manual privind calitatea aerului din Mun. Deva
Staţia manuală

Agenţia de Protecţie a
Mediului Deva

Tip staţie

Urbană

Poluantul
monitorizat

Reglementări
prin:

NH3

STAS 12574/87

Pulberi sedimentabile

STAS 12574/87

PM 10

Legea 104/2011

Staţia IRE

Trafic

Pulberi sedimentabile

STAS 12574/87

Deva, str. Matei Corvin

Urbană

Pulberi sedimentabile

STAS 12574/87

Deva, Staţia hidrometeo

Urbană

Pulberi sedimentabile

STAS 12574/87

Sat. Veţel

Industrială

Pulberi sedimentabile

STAS 12574/87

Dioxidul de sulf
Oxizii de sulf (dioxidul şi trioxidul de sulf) rezultă în principal din surse staţionare şi mobile,
prin arderea combustibililor fosili.
Prezenţa dioxidului de sulf în atmosferă peste anumite limite are efecte negative asupra
plantelor, animalelor şi omului. La plante, dioxidul de sulf induce leziuni locale în sistemul foliar,
care reduc nivelul procesului de fotosinteză. La om şi animale, în concentraţii reduse, produce
iritarea aparatului respirator, iar în concentraţii mai mari provoacă spasm bronşic. De asemenea,
dioxidul de sulf produce tulburări ale metabolismului glucidelor şi ale proceselor enzimatice.
Efectul toxic al dioxidului de sulf este accentuat de prezenţa pulberilor atmosferice.
Valorile medii zilnice determinate pentru anul 2012, la staţiile automate de monitorizare
din Deva (HD-1 şi HD-2) şi Călan (HD-4), nu indică depăşiri ale valorii limită zilnice, respectiv de
125 μg/mc şi nici depăşirea pragului de alertă de 500 μg/mc, înregistrat timp de 3 ore consecutiv.
La staţia HD-5 din Vulcan, s-au înregistrat însă 2 depăşiri ale valorii limită zilnice de 125 μg/mc (în
schimb prin standardul aplicabil se prevede că se înregistrează o abatere la depăşirea de mai mult
de 3 ori într-un an calendaristic) şi 21 depăşiri ale valorii limită orare de 350 μg/mc (standardul
este: a nu se depăşiri mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic).
Motivul acestor depăşiri a fost faptul că nu a fost pusă în funcţiune instalaţia de
desulfurare la S.C.Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Electrocentrale Paroşeni, depăşirile fiind
înregistrate pe fondul unor condiţii meteo nefavorabile unei bune dispersii a poluanţilor (ceaţă,
vânt slab).

PM10
Conform Legii 104/2011, PM10 sunt particule în suspensie care trec printr-un orificiu de
selectare a dimensiunii cu un randament de separare de 50 % pentru un diametru aerodinamic
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de 10 μm, astfel cum este definit de metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM10,
care este stipulată prin SR EN 12341.
Particulele minerale din gazele de ardere evacuate în atmosferă, mai ales când instalaţiile
de epurare a gazelor funcţionează defectuos sau nu funcţionează deloc, reprezintă un pericol
grav pentru plante, sol şi aer. Prin depunerea acestora pe sol şi plante, datorită sedimentării
proprii sau acţiunii precipitaţiilor, se constată o creştere a concentraţiei de metale grele. De
asemenea, particulele au o acţiune iritantă asupra ochilor şi a sistemului respirator.
Poluarea atmosferei cu particule în suspensie are mai multe surse: în primul rând pot fi
enumerate procesele industriale, cantitatea cea mai importantă provenind din metalurgie şi
siderurgie, urmate apoi de centralele termice pe combustibili solizi, fabricile de ciment,
transporturile rutiere, haldele şi depozitele de steril. Caracteristice pentru judeţul Hunedoara
privind sursele de poluare cu PM10 sunt în principal haldele de steril şi iazurile de decantare, ale
căror particule sunt antrenate de vânt pe distanţe de zeci de kilometri.
Determinarea acestui indicator în Deva a început din luna martie 2007, prin folosirea unui
sistem de prelevare de particule în suspensie LVS3 şi prin utilizarea metodei gravimetrice.
Valoarea medie din 2012, obţinută prin determinări semiautomate, a fost de 18,93 μg/mc, în
scădere faţă de anul precedent, când s-a înregistrat o valoare medie anuală de 25,67 μg/mc, fără
a depăşi valoarea limită anuală de 40 μg/mc. Pe parcursul anului 2012 nu s-au înregistrat depăşiri
ale valorii limită zilnice de 50 μg/mc, prevăzute în Legea nr. 104/2011.

Metalele grele
Metalele grele (mercur, plumb, cadmiu, etc.) sunt compuşi care nu pot fi degradaţi pe
cale naturală, având un timp îndelungat de remanenţă în mediu, iar pe termen lung sunt
periculoşi, deoarece se pot acumula în lanţul trofic. Acestea pot provoca afecţiuni musculare,
nervoase, digestive, stări generale de apatie. De asemenea, pot afecta procesul de dezvoltare a
plantelor, împiedicând desfăşurarea normală a fotosintezei, respiraţiei sau transpiraţiei.
În anul 2012 s-au efectuat determinări privind nivelul de plumb, cadmiu şi nichel din
particulele în suspensie (PM10), în urma analizei gravimetrice a filtrelor prelevate de la staţiile
automate de monitorizare a calităţii aerului. Valorile rezultate în urma măsurătorilor au
corespuns limitelor de toleranţă stabilite prin Legea nr. 104/2011.

Monoxidul de carbon
Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid. Surse naturale de producere a
acestuia sunt: incendierea pădurilor, emisiile vulcanice şi descărcările electrice. Sursele antropice
se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili, la care se adaugă:
producerea oţelului şi a fontei, rafinarea petrolului, traficul rutier, aerian şi feroviar.
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Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm
atmosferic din timpul iernii şi primăverii, când arderea combustibililor fosili atinge un nivel
maxim, acesta fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute.
În judeţul Hunedoara, monoxidul de carbon a fost determinat prin măsurători continue la
staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului. La aceste staţii nu au fost înregistrate depăşiri
ale valorii limită, conform Legii nr. 104/2011.

Benzenul
Benzenul este un compus aromatic cancerigen, puternic volatil şi solubil în apă. Acest
indicator a fost monitorizat doar la staţia de fond urban din municipiul Deva, str. Carpaţi, iar
valoarea medie anuală înregistrată nu a depăşit valoarea limită anuală din Legea nr. 104/2011.

Ozonul
Smogul fotochimic este o ceaţă toxică produsă prin interacţia chimică între emisiile
poluante şi radiaţiile solare. Cel mai întâlnit produs al acestei reacţii este ozonul.
Ozonul este un puternic oxidant cu miros caracteristic, de culoare albăstruie şi foarte
toxic. În atmosferă, se poate forma pe cale naturală în urma descărcărilor electrice şi sub acţiunea
razelor solare, iar artificial ca urmare a reacţiilor unor substanţe nocive, provenite din sursele de
poluare terestră. Ozonul format în partea inferioară a troposferei este principalul poluant în
oraşele industrializate.

2.1.2. Factorii care afectează calitatea aerului
Activităţile industriale cu impact semnificativ asupra calităţii aerului sunt specifice unor
ramuri cu tradiţie în judeţul Hunedoara: minerit, siderurgie şi producerea de energie.
Industria minieră este reprezentată în prezent în judeţul Hunedoara prin:
v

Activităţile din cadrul unităţilor miniere din bazinul carbonifer Valea Jiului;

Capacităţile de producţie din exploatările miniere s-au redus treptat în ultimii 10 ani. În
baza unor hotărâri de guvern şi, ulterior, în baza unor proiecte tehnice, s-a procedat la încetarea
activităţilor în diferite unităţi şi sectoare miniere, precum şi la închiderea acestora prin lucrări
specifice în subteran şi la suprafaţă.
v

Exploatările de piatră pentru construcţii şi roci ornamentale din cariere;

v

Exploatările de agregate minerale din albiile râurilor.

Toate subunităţile Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului (C.N.C.A.F.) Minvest S.A. Deva şi o mare parte din perimetrele de exploatare miniere din Valea Jiului şi-au
încetat activitatea.
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În prezent, cele 7 exploatări miniere de cărbune care au aparţinut de Compania Naţională
a Huilei (C.N.H.) Petroşani sunt împărţite în:
v

Societatea Naţională a Huilei S.A., de care aparţin:

v

Exploatarea Huilei Livezeni, Exploatarea Huilei Vulcan, Exploatarea Huilei Lonea,
Exploatarea Huilei Lupeni şi Prepararea Cărbunelui Valea Jiului;

v

Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A., de care aparţin:

v

Mina Uricani, Mina Petrila şi Mina Paroşeni.

Depozitele de steril de mină (halde) rezultate de la procesarea minereurilor polimetalice
sau a celor de cărbune (iazuri de decantare), denumite generic deşeu extractiv, reprezintă surse
importante de poluare prin emisiile necontrolate de poluanţi în mediul înconjurător.
În perimetrele miniere există două categorii de halde:
v

haldele inactive, care au intrat într-un program de închidere şi ecologizare;

v

haldele active, pe care se desfăşoară activităţi de haldare a sterilului.

Impactul activităţilor miniere (extragerea cărbunelui din subteran; depozite de materiale
auxiliare, echipamente şi utilaje; lemn de mină; ateliere mecanice, electrice; halde de steril
active; depozite pentru alimentarea cu combustibili; centrale termice) asupra stării de calitate a
aerului se manifestă prin emisiile de poluanţi din surse fixe şi surse difuze.
Activităţile de exploatare a resurselor minerale pentru construcţii şi industria cimentului
(calcar, andezit, travertin, argilă, gips, bentonită) s-au desfăşurat în cariere amplasate în
perimetre miniere, în baza obţinerii licenţelor şi a permiselor de exploatare. Impactul activităţilor
de extragere a masei miniere se manifestă prin lucrările de puşcare în fronturile de lucru, prin
activităţile de sortare în instalaţii de sortare, prin haldarea sterilului pe halde amplasate în afara
perimetrului cu rezerve.
Industria siderurgică este reprezentată de activităţile desfăşurate în cadrul S.C.
Arcelormittal Hunedoara S.A., precum şi de valorificarea zgurii rezultate din activităţile
siderurgice din halda de zgură Buituri, aparţinând S.C. Arcelormittal Hunedoara S.A.
Industria energetică este reprezentată de S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A.,
format din Punctul de lucru Mintia şi Electrocentrale Paroşeni. Pulberile (cenuşa zburătoare) au
efecte locale asupra mediului înconjurător, emisiile de SO2 şi NOx contribuind la formarea “ploilor
acide” cu acţiune regională, în timp ce emisiile de CO2 contribuie la creşterea “efectului de seră”.
Emisiile de CO, CO2, N2O, NOx afectează stratul de ozon.
Depozitele de cărbune, mai ales cele de zgură şi de cenuşă, datorită spulberării de către
vânt a particulelor, constituie surse potenţiale de poluare a aerului.
Reabilitarea blocurilor energetice de la S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A., format
din Punctul de lucru Mintia şi Electrocentrale Paroşeni, va conduce la diminuarea emisiilor
atmosferice de pulberi şi compuşi chimici. Lucrările de retehnologizare vor contribui, de
asemenea, la scăderea impactului asupra florei şi faunei.
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S.C.Complexul Energetic Hunedoara S.A., format din Punctul de lucru Mintia şi
Electrocentrale Paroşeni, a luat măsuri pentru respectarea programelor proprii întocmite în
conformitate cu cerinţele Directivei 2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în
atmosferă, proveniţi din instalaţiile mari de ardere.
S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. va promova un management durabil al
protecţiei mediului, prin:
v

aplicarea standardelor privind automonitorizarea continuă a emisiilor;

v

identificarea fondurilor necesare pentru realizarea investiţiilor de mediu prevăzute în
Planurile de Implementare ale Directivelor Europene;

v

asigurarea stabilităţii şi siguranţei depozitelor de zgură şi cenuşă, precum şi protecţia
mediului în acele zone, în conformitate cu cerinţele europene;

v

închiderea depozitelor de deşeuri, conform calendarului de închidere;

v

monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, privind încadrarea în cotele distribuite
prin Planul Naţional de Alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Transporturile poluează atmosfera cu produşi de ardere a combustibililor, care sunt:
funingine, oxid de carbon, hidrocarburi, plumb. Atât transportul de mărfuri, cât şi cel de
persoane, reprezintă o ameninţare asupra mediului, în special în oraşele mari şi de-a lungul
principalelor artere rutiere.
Traficul constituie o importantă sursă de poluare a mediului urban, atât prin numărul
mare al autovehiculelor, cât şi prin cantitatea de substanţe poluante evacuată. Traficul urban
este răspunzător de eliminarea în atmosferă a bioxidului de sulf, oxizilor de azot, monoxidului de
carbon, dioxidului de carbon, compuşilor organici volatili şi a unor compuşi ai plumbului, care
constituie un factor de poluare notabil. Odată ajunşi în atmosferă, în funcţie de condiţiile
meteorologice, aceşti poluanţi participă la o serie de reacţii fotochimice care contribuie la
producerea ozonului de atmosferă joasă.
Agricultura reprezintă o sursă importantă de emisii de amoniac, gaz rezultat din procesele
de fermentaţie enterică şi din dejecţiile animalelor.

2.1.3. Principalii indicatori de calitate ai aerului
În anul 2012 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă şi nici ale pragului de
informare, conform Legii nr. 104/2011, la niciuna dintre staţiile de monitorizare Deva. Datele cele
mai recente de care se dispune pentru indicatorii de calitate ai aerului, rezultaţi în urma
măsurătorilor manuale, se referă la luna august 2013 şi sunt evidenţiate în Tabelul 2.3.
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Tabel 2.3.Calitatea aerului – date lunare pentru indicatorii de calitate, august 2013-măsurători manuale

Nr
crt

Nr. probe
Minima Maxima Concentraţia
ce
Act normativ/ Nr.
masurată
masurată
total depăşesc
medie
Valoare limită probe CMA/VL/
(1)
(2)
praguri

Indicator

UM

1.

NH3

mg/m
c

STAS
12574/87
0,10

53

0

0,005

0,028

0,0125

2.

Pulberi în
suspensie

mg/m
c

STAS
12574/87
0,15

95

0

0,022

0,107

0,0643

PM10

mg/m
c

Legea
104/2011
50

18

0

7,98

24,1

13,3961

Pulberi
g/mp/
sedimentabil
lună
e

STAS
12574/87
17,0

25

0

5,11

11,54

7,904

3.

4.

Prelucrările statistice ale concentraţiilor indicatorilor de calitate ai aerului în judeţul
Hunedoara nu au pus în evidenţă, în general, modificări semnificative ale concentraţiilor medii
lunare comparativ cu luna anterioară, la indicatorii monitorizaţi.

2.1.4. Tendinţe
Parametrii de calitate ai aerului reliefează o tendinţă generală de îmbunătăţire în
perioada de analiză (2007-2013), în conformitate cu seriile de date statistice care conturează
această tendinţă. Deoarece reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului a fost pusă în
funcţiune începând cu anul 2008, datele prelevate în acest mod acoperă o perioadă cu începere
din anul 2008. Şi în acest caz nu se observă creşteri semnificative ale valorilor medii anuale, faţă
de anii precedenţi, la majoritatea poluanţilor monitorizaţi.
De asemenea, deşi s-a menţionat impactul zonal mai larg al factorilor poluanţi dintr-o
anumită locaţie, datele semnificative pentru analiza municipiului Deva şi a localităţilor
aparţinătoare sunt furnizate de măsurătorile efectuate prin staţiile automate de monitorizare a
calităţii aerului amplasate în această localitate, respectiv HD-1, str. Carpaţi, şi HD-2, str. Calea
Zarandului.
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Tabelul 2.4 prezintă datele referitoare la evoluţia valorilor medii de NO2, SO2 şi PM10, în
perioada 2008 ÷ 2012, din municipiul Deva, iar Tabelul 2.5 se referă la datele înregistrate în
aceeaşi perioadă privind nivelurile CO, ozon şi benzen.

Tabel 2.4. Evoluţia valorilor medii anuale de gaze toxice – NO2, SO2, PM10 - în municipiul Deva obţinute
prin reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului
Anul

NO2

SO2

PM10

HD-1

HD-2

HD-1

HD-2

HD-1

HD-2

2008

-

26,165

9,328

18,8554

-

-

2009

11,34

20,59

8,8

15

26,15

25,23

2010

-

11,52

8,72

13,5

25,55

28,82

2011

5,9

13,35

6,89

11,63

23,91

26,08

2012

21,94

19,09

5,84

14,94

22,08

21,6

Tabel 2.5. Evoluţia valorilor medii anuale de gaze toxice – CO, ozon, benzen - în municipiul Deva obţinute
prin reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului
HD-1

HD-2

HD-1

HD-2

benzen
HD-1

2008

0,32

0,14

24,17

12,34

4,01

2009

0,33

0,19

29,91

22,86

2,59

2010

0,36

0,19

19,37

19,23

1,89

2011

0,34

0,28

24,43

20,57

3,27

2012

0,26

0,19

34,8

45,53

2,56

Anul

CO

ozon

Corespunzător datelor înregistrate în Tabelele 2.4 şi 2.5, graficele din figurile următoare
oferă o imagine relevantă privind modificarea în timp a principalilor indicatori de calitate ai
aerului.
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Fig. 2.2. Evoluția concentrației de NO2 în
Municipiul Deva – perioada 2008-2012

Fig. 2.3. Evoluția concentrației de SO2 în
Municipiul Deva – perioada 2008-2012

Fig. 2.4. Evolutia concentratiei de PM10 in
municipiul Deva, 2009-2012

Fig. 2.5. Evolutia concentratiei de CO in
municipiul Deva - perioada 2008-2012

Fig. 2.6. Evolutia concentratiei de ozon in
municipiul Deva - perioada 2008-2012

Fig. 2.7. Evolutia concentratiei de benzen in
municipiul Deva - perioada 2008-2012

2.1.5. Structuri responsabile
În baza Legii nr.104/2011, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara are
responsabilitatea elaborării planurilor de acţiune pe termen scurt, împreună cu titularul de
activitate şi cu autorităţile implicate, precum şi responsabilitatea monitorizării aplicării acestora
împreună cu Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu. Planurile de acţiune
pe termen scurt pot conţine, de la caz la caz, măsuri eficiente de control şi, unde este necesar,
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măsuri de suspendare a activităţilor care contribuie la riscul depăşirii valorilor limită, a valorilor
ţintă, ori a pragurilor de alertă corespunzătoare poluanţilor monitorizaţi.
Pe parcursul anului 2012, în judeţul Hunedoara nu au fost elaborate planuri de acţiune pe
termen scurt, deoarece nu a existat riscul de depăşire a pragurilor de alertă, adică nu au fost
semnalate situaţii în care concentraţiile măsurate pentru trei ore consecutiv să fie egale sau mai
mari decât 90% din valoarea pragurilor de alertă ale următorilor poluanţi: dioxid de sulf, dioxid
de azot şi ozon.
În cazul apariţiei unor depăşiri ale valorilor limită prevăzute, primăriile au
responsabilitatea de a asigura elaborarea planurilor de calitate a aerului şi să le supună aprobării
Consiliului Local, după avizarea acestora de către Agenţia pentru Protecţia Mediului. Aceste
planuri cuprind măsurile corespunzătoare, astfel încât perioada de depăşire să fie cât mai scurtă
cu putinţă, şi pot include, în plus, măsuri specifice vizând protecţia grupurilor sensibile ale
populaţiei, inclusiv copiii.
Conform Legii nr.104/2011, Consiliul Judeţean, prin aparatul propriu de specialitate, are
responsabilitatea elaborării planurilor de menţinere a calităţii aerului pentru unităţile
administrativ-teritoriale aparţinând aceluiaşi judeţ şi le aprobă prin hotărâre de consiliu
judeţean, după avizarea acestora de către Agenţia pentru Protecţia Mediului. Planul de
menţinere a calităţii aerului conţine măsuri pentru păstrarea nivelului poluanţilor sub valorile
limită, respectiv sub valorile ţintă, şi pentru asigurarea celei mai bune calităţi a aerului
înconjurător, în condiţiile unei dezvoltări durabile.
De asemenea, Consiliul Judeţean are responsabilitatea realizării măsurilor din planurile
de menţinere a calităţii aerului şi din planurile de calitate a aerului şi/sau măsurile şi acţiunile din
planurile de acţiune pe termen scurt şi asigură fondurile financiare necesare în acest scop.

2.2.

Calitatea solurilor

Solul este o resursă esenţial neregenerabilă şi un sistem dinamic care furnizează servicii
vitale pentru activităţile umane şi pentru susţinerea ecosistemelor. Protejarea solului se află sub
o presiune crescândă în întreaga Comunitate Europeană, fiind vizate în special practicile agricole
şi silvice necorespunzătoare, afectarea caracteristicilor esenţiale ale acestuia prin dezvoltarea
industrială sau urbană, precum şi prin turism. În plus, degradarea solului are un impact puternic
asupra altor factori de mediu, cum sunt apa, schimbările climatice, protecţia naturii şi a
biodiversităţii.
Decizia Nr.1600/2002/EC cuprinzând cel de-al VI-lea Program de Acţiune pentru Mediu în
Comunitatea Europeană stabileşte obiectivul de protejare a resurselor naturale şi de promovare
a utilizării durabile a solului, fiind orientată spre adoptarea unei Strategii Tematice pentru
protecţia solului. Hotărârea de Guvern nr. 1408 din 2007 privind modalităţile de investigare şi
evaluare a poluării solului şi subsolului reglementează acest aspect.
Principalele acte normative care au fost avute în vedere de compartimentul responsabil
din cadrul Primăriei Municipiului Deva în această perioadă, sunt:
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v

Ordonanţa de urgenţă 195/2005 privind protecţia mediului;

v

Ordonanţa 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului 195/2005 privind protecţia mediului;

v

Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor;

v

Hotărârea de Consiliu Local 133/2013 pentru stabilirea unor norme privind ordinea şi
liniştea publică, circulaţia pe drumurile publice, activitatea comercială, disciplina în
construcţii şi protecţia mediului Municipiului Deva.

În conformitate cu aceste reglementări, investigarea şi evaluarea poluării solului şi
subsolului reprezintă obligaţia şi responsabilitatea operatorului economic sau deţinătorului de
teren care a desfăşurat ori desfăşoară activităţi poluatoare sau potenţial poluatoare pentru
mediul geologic.
Din datele furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Deva, rezultă că nu au fost
semnalate afectări ale stării şi calităţii solului pe areale semnificative în perimetrul municipiului.
Fenomenele legate de poluarea solului se manifestă în general punctual, în jurul surselor de
contaminare.
Deoarece poluarea solului nu este luată în observaţie sistematică pentru măsurători
periodice, datele de care dispunem sunt sporadice şi se referă doar la situaţia salubrizării
localităţilor, în special la depozitarea deşeurilor menajere, industriale şi agricole, precum şi la
calitatea solurilor urbane. Pe zona administrativă gestionată de Primăria Deva calitatea solului se
înscrie în limitele normale privind poluarea solului.

2.2.1. Factori care afectează calitatea solurilor
Solul este locul de întâlnire a poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate de
ploaie în atmosferă se reîntorc în sol. Procesul continuă apoi prin acţiunea apelor de înfiltraţie,
care impregnează solul cu poluanţi, antrenându-i spre adâncime. Râurile poluate infectează
suprafeţele inundate sau irigate. Aproape toate reziduurile solide sunt depozitate pe sol, ducând
la degradarea lui.
În municipiul Deva degradarea solului este, în general, o consecinţă a producerii şi
depozitării neigienice a reziduurilor lichide, solide, rezultate din activităţile menajere şi
industriale, ca urmare a exploatării neraţionale a resurselor (lemn, balast, gaz).
Calitatea solului extravilan poate fi afectată prin folosirea în practica agricolă a unor
substanţe chimice, precum şi prin folosirea neadecvată a unor produse reziduale de origine
animală pentru creşterea fertilităţii solului. La acestea se adaugă poluarea solului prin
intermediul activităţilor de tip industrial. În general, orice unitate economică activă îşi aduce
aportul la poluarea solului, prin împrăştierea de pulberi, hidrocarburi, uleiuri minerale, substanţe
chimice toxice, emisii de noxe în aer, care apoi se depun pe sol, toate acestea constituind surse
de poluare al căror efect negativ se însumează.
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Agricultura, prin particularităţile sale, reprezintă una dintre activităţile economice cu
influenţă directă asupra mediului. Aceste influenţe sunt determinate în principal de
fragmentarea proprietăţii agricole, de dotarea precară cu utilaje agricole şi lipsa fondurilor
necesare pentru asigurarea unei fertilizări raţionale, bazate pe studii agrochimice ale solurilor.
Folosirea neraţională a îngrăşămintelor cu azot şi fosfor a provocat în timp poluarea
chimică a solului şi a apei. Consumul de îngrăşăminte chimice reprezintă intensitatea utilizării
fertilizanţilor chimici asupra suprafeţei agricole şi se calculează ca un raport între consumul de
îngrăşăminte chimice (azotoase, fosfatice şi potasice) şi suprafaţa totală agricolă. În Tabelul 2.6
este prezentat consumul de îngrăşăminte chimice în judeţul Hunedoara în anul 2012, iar în
Tabelul 2.7 evoluţia consumului de îngrăşăminte chimice în perioada 2008-2012.

Tabel 2.6. Consumul de îngrăşăminte chimice în judeţul Hunedoara în anul 2012
Îngrăşăminte chimice folosite
(tone substanţă activă)

Anul

2012

N+P2O5+K2O
(kg/ha)

N

P2O5

K2O

Total

Arabil

Agricol

1220

244

107

1571

76.81

76.81

Tabel 2.7. Evoluţia consumului de îngrăşăminte chimice în judeţul Hunedoara în perioada 2008-2012
(teren arabil)
Consum
Îngrăşăminte
(kg/ha)

2008

2009

2010

2011

2012

102.05

168.01

193.36

177.87

76.81

Datele statistice denotă o tendinţă evidentă de scădere a consumului de îngrăşăminte, în
special în ultima perioadă, respectiv prin trecerea de la anul 2011 la anul 2012.
O imagine sugestivă a evoluţiei consumului de îngrăşăminte chimice în activittaea
desfăşurată în agricultură este furnizată în graficul următor (Figura 2.8).
Utilizarea în exces a pesticidelor poate avea un impact negativ asupra mediului
înconjurător, deci implicit şi asupra sănătăţii oamenilor. Odată cu aderarea României la UE, o
serie de substanţe active considerate foarte dăunătoare pentru sănătate au fost interzise pentru
a fi utilizate în agricultură.
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Fig. 2.8. Evolutia consumului de ingrasaminte chimice in judetul Hunedoara - perioada 2008-2012

În prezent, se încurajează foarte mult produsele bio, dar procesul de conversie a
pământurilor exploatate în mod convenţional în lumea biologică nu se poate face de azi pe
mâine. În acest context, mulţi agricultori care lucrează în domeniu recomandă o reformă
progresivă. Totuşi, în ultimii 10 ani au fost făcute progrese enorme, prin interzicerea utilizării în
agricultură a unor substanţe active periculoase pentru sănătatea omului.
Aplicarea managementului integrat al pesticidelor, utilizarea substanţelor alternative şi
gestionarea riscurilor vor favoriza producerea unor alimente agricole corespunzătoare, care să
ţină seama de mediul înconjurător şi siguranţa sănătaţii publice, reducând astfel dependenţa de
produsele fitosanitare.
Folosirea unor produse reziduale de origine animală pentru creşterea fertilităţii solului
este o practică foarte veche. Dar, ca şi în cazul îngrăşămintelor chimice, utilizarea incorectă,
precum şi depozitarea sau evacuarea necontrolată a acestor produse poate produce efecte
puternic negative asupra solului. Astfel, prin consistenţa şi compoziţia chimică a reziduurilor
provenite din complexele de creştere industrială a animalelor, acestea pot deveni un factor de
poluare a solurilor. Cantitatea şi compoziţia chimică a reziduurilor este influenţată de furajarea
animalelor cu raţii mai concentrate în proteine, suplimentate cu adaosuri de săruri minerale,
inclusiv cu microelemente, de tipul de adăpost, de natura substanţelor folosite pentru igienizarea
şi dezinfectarea adăposturilor, de durata timpului de stocare a reziduurilor.
În zona gospodăriilor rurale individuale s-a produs o dezvoltare a efectivelor zootehnice
care generează cantităţi importante de dejecţii animaliere (deşeuri). Acestea sunt acumulate în
platformele de gunoi săteşti, fără amenajări de protecţie a mediului. Impactul asupra mediului
se resimte prin ocuparea terenurilor agricole şi impurificarea pânzei de apă freatică.
Conform Ordinului MMGA nr.242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional
de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului
de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din
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zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea
Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de
supraveghere, control şi decizii, aplicarea îngrăşămintelor organice şi a celor minerale trebuie să
se facă în zona vulnerabilă pe baza Programului de acţiune în zonele vulnerabile la poluarea cu
nitraţi din surse agricole, elaborat în acord cu prevederile Codului de bune practici agricole.
Din conţinutul Ordinului nr.1552/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde
există surse de nitraţi din activităţi agricole, rezultă că în judeţul Hunedoara există 46 de localităţi
cu astfel de surse, printre care este menţionat şi municipiul Deva.
Totuşi, o problemă aflată încă pe agenda de lucru a autorităţilor responsabile din cadrul
judeţului Hunedoara este reprezentată de deşeurile industriale. Eliminarea deşeurilor „istorice”
rămâne încă o problemă, care se va rezolva într-o perioadă mai îndelungată, funcţie de resursele
financiare şi soluţiile tehnice de care se va dispune.

2.3.

Calitatea apelor

Monitorizarea calităţii apelor reprezintă activitatea de observaţii şi măsurători
standardizate şi continue pe termen lung, pentru cunoaşterea şi evaluarea parametrilor
caracteristici ai apelor în vederea gospodăririi şi a definirii stării şi tendinţei de evoluţie a calităţii
acestora, precum şi în vederea evidenţierii permanente a stării resurselor de apă.
Elementele de bază în fundamentarea politicii şi strategiei de gospodărire a apelor, în
vederea reducerii cantităţilor de poluanţi deversaţi, a riscurilor de poluări accidentale şi în scopul
conservării şi folosirii raţionale a resurselor de apă, sunt reprezentate de Planurile de protecţia
calităţii apelor.
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) aplică strategia şi politica naţională în
domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru
cunoaşterea, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi
degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirii efectelor distructive ale
apelor, reconstrucţiei ecologice a cursurilor de apă, asigurării supravegherii hidrologice şi
hidrogeologice, implementării prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene
în domeniul gospodăririi durabile a resuselor de apă şi conservării ecosistemelor acvatice şi a
zonelor umede.
Datorită presiunilor crescânde asupra resurselor de apă, la nivelul Uniunii Europene s-au
promovat instrumente legislative pentru protecţia şi managementul durabil al acestora. Dintre
acestea, cel mai important este Directiva Cadru 2000/60/EC, care defineşte apa drept un
patrimoniu ce trebuie protejat, tratat şi conservat ca atare.
Această directivă asigură cadrul necesar gospodăririi durabile a apei, ceea ce presupune
gestiunea cantitativă şi calitativă a apelor şi realizarea de ecosisteme sănătoase, având ca scop
atingerea „stării bune” a apelor până în anul 2015. Atingerea „stării bune” a apelor implică
asigurarea aceloraşi condiţii de viaţă din punct de vedere al mediului acvatic pentru toţi locuitorii
Europei.
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Directiva Cadru în domeniul apei recunoaşte bazinul hidrografic ca unitate naturală şi
fundamentală pentru formarea, utilizarea şi protecţia apelor şi propune un sistem de analiză şi
planificare la nivelul acestuia, în vederea coordonării în mod raţional şi coerent a măsurilor de
protecţie şi îmbunătăţire a stării mediului acvatic, care vor fi înglobate în Planul de Management
al Bazinului Hidrografic (PMBH).
Monitorizarea apelor subterane se face în special pentru apele freatice, în vederea
evaluării potenţialului de potabilizare al acestora. În municipiul Deva, calitatea apelor subterane
este urmărită prin intermediul laboratoarelor din cadrul Direcţiei Apelor Deva (DAD) şi SC
ApaProd SA, pe baza datelor furnizate de probele recoltate de forajele de reţea.
Afectarea indicatorilor de potabilitate se datorează:
v

Lipsei sistemelor de colectare, transport şi epurare a apelor uzate menajere, în unele
localităţi rurale; din cele trei localităţi rurale aparţinătoare de municipiul Deva, există
sistem de canalizare numai în localitatea Cristur, la Bârcea Mică se află în implementare
la ora actuală, iar la Archia nu există încă un astfel de sistem;

v

Existenţei sporadice a rampelor neamenajate de deşeuri menajere;

v

Grupurilor sociale din gospodăriile individuale care, în majoritatea cazurilor, sunt
construite impropriu, în apropierea fântânilor sau a surselor de apă, nefiind protejate
prin betonarea pereţilor;

v

Depozitărilor ilegale de deşeuri industriale sau menajere, prin evacuarea de ape uzate
cu conţinut ridicat de poluanţi (materiale în suspensie, ioni de metale grele etc.) în
cursurile naturale de apă;

v

Deprecierii calităţii apei brute prin creşterea turbidităţilor peste limitele normale, în
timpul ploilor torenţiale, din cauza defrişărilor masive din bazinele hidrografice ale
râurilor pe care sunt amplasate sursele de suprafaţa;

v

Actelor ilegale de vandalizare, captările de suprafaţă fiind amplasate în zone izolate.
Echipamentele hidromecanice din metal sunt furate în totalitate, inclusiv
componentele metalice ale împrejmuirilor zonelor de protecţie sanitare şi balustradele
de protecţie;

v

Ca urmare a activităţilor de extracţie şi preparare a minereurilor sau a cărbunilor, se
produce poluarea apei prin apariţia de defecţiuni/avarii pe conductele de
hidrotransport ale tulburelii sterile de la uzinele de preparare către iazurile de
decantare.

Calitatea apelor de suprafaţă este redată cel mai bine prin intermediul categoriilor
sintetice de calitate atribuite unor sectoare de reţea pe baza indicatorilor de calitate determinaţi
în secţiunile de control. Calculul încadrării în categoriile de calitate se face pe grupe de indicatori
prin raportarea concentraţiilor determinate.
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2.3.1. Bazinul hidrografic Mureş
Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din
partea centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar
cele din partea de sud de bazinul Jiului. Bazinul hidrografic al Mureşului ocupă partea centrală a
judeţului şi, împreună cu principalii săi afluenţi (Strei, Râu Mare şi Cerna), contribuie substanţial
la menţinerea rezervelor de apă ale aglomerărilor umane. Gestionarea unitară a râului Mureş
este realizată prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş (Figura 2.9).
Mureşul are cca. 109 km lungime, un bazin hidrografic de 6.591 kmp în cuprinsul judeţului
şi un debit cuprins între 93 mc/s la intrarea în judeţ şi 142 mc/s în restul judeţului.

Fig. 2.9. Repartiţia teritorială a Administraţiilor Bazinale de Apă
Sursa: Raport – Evaluarea preliminară a riscului la inundații – Administrația Bazinală de Apă Mureș

Conform informaţiilor transmise de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul
hidrografic Mureş la nivelul judeţului Hunedoara au fost monitorizate 22 corpuri de apă, având o
lungime totală de 685,03 km, dintre care:
v

14 corpuri de apă naturale în lungime totală de 507,33 km;

v

8 corpuri de apă puternic modificate din punct de vedere hidromorfologic, în lungime
totală de 177,70 km;

v

Niciun corp de apă artificial.

Situaţia încadrării acestor corpuri de apă după starea ecologică şi starea chimică este
prezentată în tabelele următoare (Tabelul 2.8, Tabelul 2.9, Tabelul 2.10, Tabelul 2.11). Calculul
încadrării în categoriile de calitate se face pe baza indicatorilor fizico-chimici determinaţi în
secţiunile de control de către laboratorul Direcţiei Apele Române Deva în cadrul monitorizării în
flux lent.
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Tabel 2.8. Încadrarea corpurilor de apă naturale după starea ecologică din bazinul hidrografic Mureş
Stare ecologică

Caracteristici

Cantitate

Foarte
bună

Bună

Moderată

Slabă

Proastă

Nr.
corp

%

Nr.
corp

%

Nr.
corp

%

Nr.
corp

%

Nr.
corp

%

Nr. corpuri

14

0

0

9

64,29

5

35,71

0

0

0

0

Lungime
(km)

507,33

0

0

339,11

66,84

168,22

33,16

0

0

0

0

Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Corespunzător datelor din Tabelul 2.8 se obţine reprezentarea grafică din Figura 2.10.
Datele referitoare la starea ecologică a bazinului hidrografic Mureş reflectă necesitatea iniţierii
unor proiecte multianuale de ecologizare a acestui bazin, prin care să se realizeze translatarea
parametrilor de stare spre valori mult ameliorate.

Fig. 2.10. Starea ecologica a bazinului hidrografic Mureş
Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Situaţia prezentată anterior este mult îmbunătăţită dacă se are în vedere starea chimică
a bazinului hidrografic Mureş, conform datelor din Tabelul 2.9. Din nou, imaginea grafică din
Figura 2.11 exprimă mult mai sugestiv acest raport favorabil.
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Fig. 2.11. Starea chimica a bazinului hidrografic Mureş
Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Tabel 2.9. Încadrarea corpurilor de apă naturale după starea chimică din bazinul hidrografic Mureş
Stare chimică
Caracteristici

Cantitate

Foarte bună

Bună

Nr. corp

%

Nr. corp

%

Nr. corpuri

14

12

85,71

2

14,29

Lungime (km)

507,33

446,25

87,96

61,08

12,04

Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Concluziile anterioare, referitoare la starea ecologica a bazinului hidrografic Mureş se
regăsesc şi în datele prezentate în tabelul următor, potrivit cărora numai 37,5% din numărul
corpurilor de apă puternic modificate (în număr de 8 din cadrul celor 14 corpuri aferente
bazinului Mureş) şi 40,74% din lungimea totală (cu referire la cele 8 corpuri puternic modificate)
au un potenţial economic bun, conexat în mare parte cu starea ecologică bună (Tabelul 2.10).
Restul corpurilor (62,5%), a căror lungime reprezintă 59,29%, au un potenţial economic moderat.
Încadrarea corpurilor de apă puternic modificate după starea ecologică din bazinul
hidrografic Mureş
Tabel 2.10. Starea chimica a bazinului hidrografic Mureş
Stare ecologică
Caracteristici

Cantitate

Pot. ec. maxim
PEMx

Pot. ec. bun PEB

Pot. ec. moderat
PEMo

Nr. corp

%

Nr. corp

%

Nr. corp

%

Nr. corpuri

8

0

0

3

37,5

5

62,5

Lungime (km)

177,70

0

0

72,39

40,74

105,31

59,26

Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Mureş

46

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Tabelul următor realizează o clasificare asemănătoare a celor 8 corpuri de apă puternic
modificate, dar cu referire la starea chimică a acestora. Din nou, aspectele ecologice sunt mult
mai precare faţă de cele chimice. De aici cerinţe de ecologizare a bazinului Mureşului, cu beneficii
imediate privind nivelul de potenţiel economic rezultat după ecologizare.

Tabel 2.11. Încadrarea corpurilor de apă puternic modificate după starea chimică din bazinul hidrografic
Mureş
Stare chimică
Caracteristici

Cantitate

Bună

Proastă

Nr. corp

%

Nr. corp

%

Nr. corpuri

8

7

87,5

1

12,5

Lungime (km)

177,70

153,77

86,53

23,93

13,47

Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Realizarea volumelor captate pe destinaţii la nivelul bazinului hidrografic Mureş se
prezintă în Tabelul 2.12. Se observă că sursele directe captate pe baza râurilor interioare sunt
dominante, şi anume, din totalul de 418.497,735 mii mc de volum captat, 414.924,235 mii mc
sunt captaţi din această sursă, deci mai mult de 99% din volum. Restul, sub 1%, se colectează pe
seama apelor din subteran.

Tabel 2.12. Volume captate pe destinaţii la nivelul bazinului hidrografic Mureş
Surse de captare

Volume captate
(mii mc)

Surse directe - anul 2011

418497,735

Râuri interioare

414924,235

Gospodărie comunală pentru populaţie

26860,246

Păstrăvării

7005,721

Piscicultură

4026,207

Termocentrale

353588,715

Unităţi de construcţii montaj

194,384

Unităţi de gospodărie comunală pentru industrie

3495,065

Unităţi industriale

19668,788

Irigaţii

83,109
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Servicii
Din subteran

2
3573,5

Alte activităţi

173,847

Gospodărie comunală pentru populaţie

1477,83

Transporturi

3,235

Unităţi agro-zootehnice de tip industrial

196,444

Unităţi de construcţii montaj

71,19

Unităţi industriale

1181,435

Servicii

21,509

Irigaţii

20,525

Piscicultură

427,485

Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Principala sursă de poluare în acest bazin o reprezintă industria extractivă (SC Cuprumin
SA), urmată de surse din industria prelucrărilor chimice (SC Azomureş SA) şi surse din activitatea
economică privind serviciile către populaţie - staţiile de epurare ale gospodăriilor orăşeneşti (jud.
Hunedoara şi jud. Alba).
În responsabilitatea Primăriei Deva se află terenul situat între albia râului Mureş şi digul
de apărare împotriva inundaţiilor. O problemă frecvent semnalată în perioada 2007 – 2013 a fost
generată de depozitările necontrolate de deşeuri industriale sau ca rezultat al activităţii din
construcţii. Această zonă va constitui unul din obiectivele referitoare la factorii de mediu pentru
perioada vizată de noua strategie.

2.3.2. Apele subterane
Evidenţa resurselor de ape subterane la nivelul unităţilor teritoriale de gospodărire a
apelor a fost impusă de necesitatea realizării gestiunii acestora, de gospodărirea lor integrată cu
apele de suprafaţă, precum şi de practica adoptării unei politici de alocare preferenţiale.
Bazinul hidrografic Mureş a fost monitorizat în judeţul Hunedoara printr-un număr de 17
foraje hidrogeologice. Rezultatele acestei monitorizări pentru secţiunea de prelevare aferentă
zonei municipale Deva sunt prezentate în tabelul următor (Tabelul 2.13).
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Tabel 2.13. Rezultatele monitorizării apelor subterane din bazinul hidrografic Mureş, secţiunea de
prelevare Deva
Nr.crt.

Indicator

Valoare

Nr.crt.

Indicator

Valoare

1.

pH (unitpH)

7,19

10.

Magneziu

15,4

2.

Conductivitate

1721

11.

Potasiu

1,60

3.

Calciu

119,4

12.

Sodiu

59,0

4.

Amoniu

0,339

13.

Sulfaţi

341,4

5.

Azotiţi

0,041

14.

Cloruri

88,9

6.

Azotaţi

3098

15.

Fosfaţi

0,057

7.

Fe dizolvat

0,05

16.

Oxigen dizolvat

1,18

8.

Mn dizolvat

1,53

17.

Bicarbonaţi

461,6

9.

Cu dizolvat

1,04

Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Mureş

2.3.3. Apa potabilă
Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara monitorizează toate staţiile de tratare
ale apei potabile, în special în scopul profilaxiei îmbolnăvirilor cu transmitere hidrică. Rezultatele
examinării chimice şi bacteriologice a probelor recoltate de către personalul de specialitate din
cadrul Serviciului de Evaluare a Factorilor de Risc Deva, la ieşirea din staţiile de tratare şi din
reţelele de distribuţie, sunt prezentate în Tabelul 2.14.
Tabel 2.14. Situaţia probelor examinate chimic şi bacteriologic în Zona Operativă Deva, anul 2012
Probe examen chimic

Probe examen bacteriologic

Anul
Total

Coresp.

% Coresp. Necorespunz.

Total

Coresp.

2009

1102

1102

100%

2010

1165

1162

2011

1238

2012

1281

%Coresp. Necorespunz.

0

1102

1100

99,90%

2

99,74%

3

1165

1158

99,40%

7

1238

100%

0

1238

1238

100%

0

1281

100%

0

1219

1218

99,91%

1

Sursa: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara

Referitor la calitatea apei potabile produsă şi furnizată în anul 2012, toţi indicatorii de
calitate, atât cei chimici, cât şi cei bacteriologici, s-au încadrat în limitele prevăzute de Legea nr.
458/2002 completată cu Legea nr.31/2004. Aceşti indicatori de calitate au fost monitorizaţi în
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conformitate cu Programul de monitorizare, audit şi control în cadrul Laboratoarelor Direcţiei de
Sănătate Publică Deva şi a laboratorului propriu.
Sistemul de alimentare cu apă, monitorizat de S.C. Apa Prod S.A. Deva, situat la nivelul
bazinelor hidrografice Criş şi Mureş-Strei, cuprinde următoarele elemente funcţionale:
v

Captarea apei din sursele: lacul hidrocentralei Haţeg pe Râul Mare; sursa Râul Bărbat lacul Cincis,Teliuc, sursa Raul Barbat- Hobita Pui, lacul Făerag, râul Crişul Alb, dren pe
malul Crişul Alb, sursa subterană, puţuri Folorit; sursa subterană, izvorul Baniu; sursa
subterană, izvor Hondol, sursa subterană, izvor Bocsa, sursa subterană dren Densus,
sursa pârâul Sălaş;

v

Tratarea apei în staţiile de tratare: Sântămărie Orlea; Staţia Sânpetru-Hunedoara;
Staţia de tratare Cinciş-Teliuc; Staţia de tratare Hobiţa-Pui; Staţia de tratare Certej;
Staţia de tratare Crişcior-Brad; Staţia de pompe Folorat-Geoagiu; Staţia de tratare
Baniu-Roşcani; Staţia de tratare Hondol-Certej; Staţia de tratare Bocşa-Certej; Staţia
de tratare Strei-Densuş, Staţia de tratare Sălaş;

v

Sistemul de transport al apei potabile;

v

Distribuţia apei în localităţi, organizate ca Centre Operaţionale: CO Deva (cu sector
Dobra, Ilia, Certej), CO Hunedoara (cu sector Teliuc), CO Haţeg (cu sector Densus), CO
Călan, CO Simeria, CO Brad, CO Geoagiu, CO Pui.

Staţia de tratare a apei Sântămărie Orlea captează apa din lacul hidrocentralei Haţeg şi o
supune procesului de tratare urmărind cu stricteţe fluxul tehnologic. În funcţie de calitatea apei
brute, se stabilesc dozele de reactivi (sulfat de aluminiu şi var) şi frecvenţa de spălare a filtrelor.
Procesul tehnologic este astfel condus încât să se obtină o apă de calitate, conform Anexei nr.1
din Legea nr. 458/2002. Tabelul 2.15 prezintă principalele caracteristici ale reţelei de apă potabilă
deservită de la staţia de tratare Sântămărie Orlea.

Tabel 2.15. Reţeaua de alimentare cu apă potabilă aferentă municipiului Deva. Staţia de tratare
Sântămăria Orlea, anul 2012
Reţele alimentare cu apă potabilă
Staţie de
tratare apă

Sântămăria
Orlea

Localităţi
deservite

Lungime
reţea,
(km)

Volum apă
distribuită,
(mii mc)

Populaţie
racordată
(nr. loc.)

Deva (Sântuhalm, Cristur)

117,821

5142,929

64300

Haţeg

25,758

412,086

8734

Nalat, Silvaş

4,787

4,767

254

comune:Sântămărie Orlea

9,391

38,791

687

Bretea Română

47,145

66,577

2837

Călan

22,40

339,590

8578

sate

35,855

88,101

2862

Sursa de apă

Lacul
Hidrocentrala
Haţeg-Râul
Mare
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Simeria

34,183

545,674

11312

Simeria Veche, Bârcea,
Sântandrei,Săuleşti,Uroi

29,817

94,056

1883

comuna Băcia

14,93

87,814

1348

Din staţia de tratare Sântămăria Orlea se alimentează cu apă potabilă oraşele:
v

Deva (prin intermediul staţiilor de pompare şi rezervoarelor);

v

Haţeg (prin intermediul staţiilor de pompare şi a rezervorului),

v

Călan (prin intermediul staţiei de pompare),

v

Simeria (prin intermediul staţiilor de pompare şi a rezervorului)

Ponderea populaţiei din municipiul Deva care a beneficiat de serviciul de furnizare a apei
potabile, la nivelul anilor 2009-2012, este prezentată în tabelul următor (Tabelul 2.16).

Tabel 2.16. Evoluţia populaţiei municipiului Deva care a avut acces la reţeaua de alimentare cu apă
potabilă
Anul
Caracteristica
2009

2010

2011

2012

Populaţia deservită, nr. locuitori 64300 64300 64300 64300
% de acces la apa potabilă

97,32

98,8

98,8

98,8

Datele prezentate arată faptul că nu au avut loc modificări privind numărul persoanelor
care au beneficiat de accesul la apa potabilă prin reţeaua de distribuţie aferentă municipiului.

2.3.4. Apele uzate şi reţelele de canalizare
Colectarea apelor uzate se face printr-un sistem mixt de colectare al acestora.
Reţeaua de canalizare pluvială separativă acoperă o mica parte din suprafaţa municipiului.
Lungimea reţelelor de canalizare în municipiul Deva însumează 94,15 km.
În cadrul programului ISPA a fost construit un nou colector de apă uzată. Apele uzate
orăşeneşti sunt transportate de acest colector către staţia de epurare, care se află în
reconstrucţie, iar până la finalizarea acesteia apele uzate se evacuează prin canal direct în emisar,
conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor.
Până la finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a staţiei de epurare Deva, înainte de
deversarea în emisar s-au luat măsuri temporare pentru tratarea / epurarea apelor uzate prin
montarea a 5 aeratoare cu funcţionare automată, permanentă.
Prin programul ISPA pe unele străzi s-a introdus:
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v

un sistem divizor de colectare a apelor;

v

două bazine de retenţie şi supraplin ape pluviale ROB1 şi ROB2;

v

două bazine de retenţie ape pluviale RRB1 şi RRB2.

De asemenea, în sistemul de canalizare menajeră se află nouă staţii de pompare, din care
patru s-au construit prin programul ISPA. Vechea staţie de epurare este dezafectată, iar noua
staţie este în curs de executie conform Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă
şi apă uzată din judeţul Hunedoara, aglomerarea Deva - finanţare din Fonduri de Coeziune - POS
Mediu, axa prioritară 1.
În urma procesului de negociere dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană a
Capitolului 22 Mediu s-a preluat Directiva Consiliului Europei 91/271/CCE privind epurarea apelor
uzate orăşeneşti.
S.C. APA PROD S.A. Deva este operator unic pentru serviciul public de alimentare cu apă
şi de canalizare în aria administrativ-teritorială a municipiilor Deva, Hunedoara şi Brad, a oraşelor
Haţeg, Călan, Simeria şi Geoagiu.
În perioada următoare, S.C. APA PROD S.A. Deva va aceesa Fonduri de coeziune pentru
Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi de apă uzată” pentru aglomerările
urbane: Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Haţeg, Călan, proiectul având pe lângă componenta de
extindere a ariilor deservite de serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, creşterea calităţii şi
siguranţei acestor servicii, şi o componentă de mediu pentru colectarea şi tratarea
corespunzătoare a apelor uzate în cele şase aglomerări urbane vizate.
Managementul durabil al resurselor de apă va reprezenta unul din obiectivele prioritare
vizate de strategia următoare.
În acest sens, se au în vedere la nivelul structurilor responsabile o serie de presiuni
semnificative asupra stării de calitate a apelor din judeţul Hunedoara, printre care:
v

Deprecierea calitaţii apei brute prin creşterea turbidităţilor peste limitele normale, în
timpul ploilor torenţiale, din cauza defrişărilor masive din bazinele hidrografice ale
râurilor pe care sunt amplasate sursele de suprafaţa;

v

Protecţie minimă împotriva actelor ilegale de vandalizare, captările de suprafaţă fiind
amplasate în zone izolate. Echipamentele hidromecanice din metal sunt furate în
totalitate, inclusiv componentele metalice ale împrejmuirilor zonelor de protecţie
sanitare şi balustradele de protecţie;

v

Ca urmare a activităţilor de extracţie şi preparare a minereurilor sau a cărbunilor, se
produce poluarea apei prin:

v

evacuarea de ape uzate cu conţinut ridicat de poluanţi (materiale în suspensie, ioni de
metale grele etc.) în cursurile naturale de apă;

v

apariţia de defecţiuni/avarii pe conductele de hidrotransport ale tulburelii sterile de la
uzinele de preparare către iazurile de decantare.
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2.4.

Gestiunea deşeurilor

Reperele actuale privind gestionarea deşeurilor, definite pentru Regiunea Vest, pot fi
considerate relevante şi la nivelul municipiului Deva.
Astfel, în toate localităţile urbane ale Regiunii Vest este organizat sistemul de colectare,
transport şi depozitare definitivă a deşeurilor de tip menajer, însă depozitarea definitivă a
deşeurilor urbane se realizează pe vechile amplasamente, care nu îndeplinesc condiţiile de
protecţie a factorilor de mediu.
Gestionarea deşeurilor în mediul rural este deficitară, având în vedere că activitatea de
colectare nu este organizată în sistem centralizat, iar depozitarea deşeurilor se realizează pe
amplasamente dispersate, aflate în general la marginea localităţilor. În prezent, deşeurile nu se
colectează în mod selectiv.

2.4.1. Sistemul de management integrat al deşeurilor
Stabilirea obiectivelor şi a strategieila nivel judeţeanîn domeniul gestionarii deşeurilor sa realizat pe baza analizei detaliate a situaţieiconcrete din cadrul judeţului, precum şi a
prevederilor legislative stipulate prin următoarele documente:
v

Directiva Cadru a Uniunii Europene privind deşeurile (2008/98/EC);

v

Strategiile Tematice ale UE de prevenire a producerii deşeurilor şi de utilizare durabilă
a resurselor naturale;

v

Alte politici ale UE cum sunt:

v

Politica Integrată privind produsele (IPP);

v

Achiziţiile publice ecologice.

v

Strategia Naţionala de Gestionare a Deşeurilor;

v

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor;

v

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea Vest;

v

Programul Operaţional Sectorial de Mediu.

Directiva Cadru privind deşeurile dispune, printre altele, prevederi în domeniile:
v

prevenirii (adoptarea de indicatori pentru monitorizarea prevenirii, adoptarea unei
politici de ecodesign, stabilirea de obiective de prevenire prin aplicareacelor mai bune
practici, etc.),

v

reciclării (Statele Membre vor organiza sisteme de colectare separată pentru hârtie,
metal, plastic, sticlă; pânăîn 2015, se impun ţinte de refolosire / reciclare: 50% din
deşeurile municipale şi asimilabile până în 2020, 70% din masa deşeurilor provenite din
activităţile de construire şi demolare).

Lucrările proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara,
au fost demarateîn anul 2009. Acest sistem se realizeazăîn România în cadrulProgramului
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Operaţional Sectorial Mediu (POS MEDIU) 2007-2013, Axa prioritară 2 – Sectorul managementul
deşeurilor, care continuăîn cadrul asistenţei de preaderare (ISPA şi PHARE).
Proiectul se elaborează având în vedere metodologia pusă la dispoziţie de Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice, şi se referă, din punct de vedere geografic, aşa cum este
menţionat chiar în titlul proiectului, la tot judeţul Hunedoara, cuprinzând şi mediul rural şi mediul
urban. La implementarea proiectul se are în vedere respectarea elementelor de bază din
domeniul gestionării deşeurilor, stabilite în prezent la nivel naţional, regional şi judeţean.
Astfel, conform cerinţelor legislaţiei UE, documentele strategice naţionale de gestionare
a deşeurilor au două componente principale,şi anume:
v

Strategia de gestionare a deşeurilor – este cadrul care stabileşte obiectivele României
în domeniul gestionării deşeurilor;

v

Planul naţional de gestionare a deşeurilor – care reprezintă planul de implementare a
strategiei şi conţine detalii referitoare la acţiunile ce trebuie întreprinse pentru
îndeplinirea obiectivelor strategiei şi modul de desfăşurare a acestor acţiuni, inclusiv
respectarea termenelorşi stabilirea responsabilităţilor.

Din punct de vedere al modalităţilor de abordare privind gestionarea deşeurilor, pot fi
menţionatedouă forme distincte, respectiv ͈tradiţională͇şi͈integrată”. Experienţa europeană
a demonstrat că, deşi necesită timp şi costuri mai mari pentru elaborare, planurile de gestionare
a deşeurilor bazate pe abordarea ͈integrată͇sunt mult mai realiste, mai uşor de pus în aplicare
şi mai eficiente. De asemenea, factorii responsabili din România au considerat că, pentru situaţia
concretă din ţara noastră, modul de abordare ͈integrat͇corespunde cel mai bine satisfacerii
cerinţelor Uniunii Europene.
Obiectivul general vizat de elaborarea strategiei este reprezentat de crearea cadrului de
dezvoltare şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeuriloreficient din punct de
vedere al sănătăţii populaţiei, ecologic şi economic.
Conform H.G.856/2002, prin Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD)
Hunedoara sunt stabilite următoarele arii de responsabilitate ale sistemului integrat:
v

deseurile municipale nepericuloase şi periculoase (deseurile menajere şi asimilabile din
comert, industrie şi instituţii);

v

alte fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile din construcţii şi
demolari, namoluri de la epurarea apelor uzate oraşenesti, vehicule scoase din uz şi
deşeuri de echipamente electrice şi electronice.

Structura planului respectă continutul cadru stabilit prinMetodologia de elaborare a
planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor, aprobată prin Ordinul
MMDDnr.951/2007.Obiectivele şi tintele Planului Judeţean de Gestionare a
DeşeurilorHunedoara sunt în concordanţă cu cele alePlanului Regional de Gestionare a
Deşeurilor (PRGD), aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1499/2006.
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Acest demers a reprezentat finalizarea unui proces amplu de consultaţii şi dezbateri
publice, care a vizat oferirea de răspunsuri adecvate la cerinţele cetăţenilor exprimate cu această
ocazie. Principalele aspecte avute în vedere s-au referit la:
v

cumularea impactului cu celelalte activităţi existente în zonă;

v

identificarea de noi căi de acces la spaţiul de depozitare;

v

dimensionarea adecvată a capacităţii zilnice de depozitare;

v

satisfacerea cerinţelor de inundabilitate în zonă, pe baza iniţierii unui studiu în acest
sens;

v

evaluarea impactului asupra sănătăţii populaţiei din zonă (problema mirosurilor, a
microburilor, etc.)

Capacitatea zilnică de depozitare a deşeurilor va fi de aproximativ 300 tone. Conform
datelor transmise de Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara, aria destinată amplasării
Centrului de management al deşeurilor nu se află în zona inundabilă.
Suprafaţa construită aferentă Centrului de management va fi de 15.422 m2, din care staţia
de sortare va deţine o suprafaţă de 3.000 m2, iar staţia de tratare mecano-biologică va fi tot de
3.000 m2. Suprafaţa totală prevăzută pentru drumuri şi platforme este de 48.720 m2, iar suprafaţa
depozitului conform de 84.710 m2. La aceste componente se adaugă suprafaţa spaţiilor verzi,
compusă din: suprafaţă perdea de protecţie de 19.755 m2 şi suprafaţa spaţiului verde amenajat,
de 93.392 m2. Lăţimea perdelei de protecţie vegetală va fi de 6 m.
Pentru accesarea Centrului de management al deşeurilor este prevăzut un drum
tehnologic de acces, ce va realiza legătura între centrul de management şi localitatea Băcia.
În Avizul Nr. 3165 din 07.07.2008 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţie a Mediului privind
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor sunt menţionate condiţiile impuse acestui plan prin
H.G. nr. 1076/2004, în vedereaatingerii obiectivelor şi tintelor privind gestionarea deşeurilor la
nivelul judeţului, şi anume:
v

Minimizarea generarii deşeurilor;

v

Îmbunătăţirea/dezvoltarea unui sistem integrat de colectare şi transport a deşeurilor:

v

Licentiere ANRSCUP (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice) a tuturor agenţilor de salubrizare din judeţ,

v

Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor municipale în mediul urban – arie de
acoperire 100 %, în vederea asigurarii condiţiilor de gestionare a deşeurilor în urma
inchiderii şi reabilitarii spaţiilor de depozitare neconforme;

v

Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor municipale în mediu rural – arie de
acoperire minim 90 %, în vederea asigurarii condiţiilor de gestionare a deşeurilor în
urma inchiderii şi reabilitarii spaţiilor de depozitare din zona rurală;

v

Implementarea sistemului de colectare selectiva şi realizarea staţiilor de sortare;

v

Modernizarea sistemelor actuale de colectare şi transport;
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v

Construirea de staţii de transfer pe baza studiilor de fezabilitate şi în corelatie cu anii
de închidere a depozitelor existente;

v

Respectarea tintelor şi obiectivelor privind reciclarea deşeurilor de ambalaje;

v

Reducerea cantitatii de deşeuri biodegradabile la depozitare prin aplicarea unor măsuri
specifice de tratare a acestora şi construirea de staţii de compostare şi staţii de tratare
mecano-biologica;

v

Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor din:

v

constructii şi demolari;

v

namolurile de la staţiile de epurare oraşenesti;

v

deseurile voluminoase;

v

deseurile periculoase din deşeuri menajere,

v

cu respectarea principiilor strategice şi a minimizarii impactului asupra mediului şi
sanatatii umane;

v

Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerintele legislatiei în domeniul gestiunii
deşeurilor, în scopul protejarii sanatatii populaţiei şi a mediului;

v

Sistarea activităţii depozitelor neconforme din zona urbană;

v

Închiderea şi monitorizarea post închidere a depozitelor neconforme;

v

Închiderea şi ecologizarea tuturor spaţiilor de depozitare din zona rurală;

v

Realizarea celor doua depozite conforme propuse şi asigurarea ca acestea vor satisface
necesitatile de depozitare a deşeurilor la nivelul intregului judeţ.

2.4.2. Deşeuri municipale
În conţinutul strategiei sunt definite trăsăturile caracteristice sistemelorde gestionare a
deşeurilor,denumite generic „deşeuri municipale”, care reprezintă repere imperative în modul
de abordare a sistemului aferent municipiului Deva.
În municipiul Deva şi comunele aparţinătoare depozitarea deşeurilor menajere se face
centralizat, fără a dispune de rampe de gunoi ecologice autorizate. În prezent este depozitată
cea mai mare parte a deşeurilor municipale generate. Depozitarea se realizează conform
prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor şi a
Planului de implementare a directivei privind depozitarea după data aderării, respectiv Directiva
1999/31/CE.
Serviciul de salubrizare este realizat prin S.C. Salubritate S.A., pe baza contractului de
concesionare încheiat cu Primăria Municipiului Deva, care deserveşte în totalitate populaţia
aferentă municipiului şi comunelor aparţinătoare. Deşeurile sunt depozitate într-o singură rampă
de deşeuri menajere urbane, care deţine autorizaţie de mediu, cu suprafaţa totală de 6,9 ha,
proprietate a Primăriei Deva, având durata de funcţionare până în anul 2016.
După expirarea acestei date, în baza aprobării Consiliului Local, depozitarea deşeurilor se
va realiza la o nouă locaţie, în localitatea Bârcea Mare, unde va funcţiona Centrul judeţean de
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management al deşeurilor, compus din staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică şi
depozit conform de deşeuri, în extravilanul satului Bârcea Mică, care aparţine de municipiul Deva,
a satului Bârcea Mare, care aparţine de oraşul Simeria şi a comunei Băcia. Hotărârile Consiliului
Local al Municipiului Deva nr.237 din 10.09.2013 şi HCL nr.300 din 13.09.2013 vizează aprobarea
Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”.
Tabelul următor prezintă situaţia colectării deşeurilor pe raza municipiului Deva în
perioada 2010 – 2012 (Tabelul 2.17).
Fluctuaţiile anuale privind cantităţile de deşeuri şi asimilabile colectate sunt destul de
scăzute în ultima perioadă (colectări din 2011 în comparaţie cu cele din 2012), dar este evidentă
mărirea semnificativă a acestor cantităţi prin trecerea de la anul 2010 la 2011.
Concluzii importante pot fi desprinse cu privire la colectările selective de deşeuri în
vederea valorificării, înregistrându-se un trend ascendent semnificativ. Astfel, un prim salt a fost
în anul 2011 faţă de 2010, respectiv o creştere cu 2.29% a cantităţilor totale selectate (2,65% în
2011 faţă de numai 0,36% în 2010), pentru ca în anul următor creşterea să fie mult mai
pronunţată, şi anume în 2012 a fost colectată în vederea valorificării o cantitate cu 4,3% mai mare
faţă de anul precedent (6,95% în anul 2012 faţă de 2,65% în anul 2011).
Creşterea a fost generată, în special, pe baza colectării de metale. Astfel, dacă în anul 2011
colectarea de metale a reprezentat 14,1% din totalul deşeurilor colectate selectiv, la nivelul
anului 2012 procentul colectării de metale a fost de 60,72%.

Tabel 2.17. Situaţia colectării deşeurilor municipale şi asimilabile în Mun. Deva, în perioada 2010 -2012
2010

Anul:
2011

2012

Deşeuri municipale şi asimilabile
colectate:

12.941

22.530

19.861

44.332

Deşeuri colectate selectiv în vederea
valorificării, din care: (cantitate / procent)

46,519
(0,36%)

597,878
(2,65%)

1379,420
(6,95%)

2.023,809

PET

39,119

106,897

320,389

466,396

Hârtie

7,4

116,92

121,196

245,516

Sticlă

22,625

7,280

29,905

Metal

21,444

194,555

215,999

PE

70,010

70,010

140,020

HPPE+DP+PS+LDPE

260

736

996

Detalii

TOTAL

Pentru a furniza o imagine de ansamblu asupra colectării deşeurilor în municipiul Deva,
prezentăm o serie de date relevante pentru această activitate specifică (Tabelul 2.18).
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4745
240

4
-

9
2

3
-

Suprafaţă haldă[ha]

Tr.remorca

Capacit.
colect. (mc)

Altirecipienţi

Nr.containere

Cant. deşeuri
urbane(t)

Amenajate

160 2736,74 110 5376
201
309

Autocomp.

2
-

Număr utilaje
transport

Autocont.

Deva (Salubritate)
132
66664
Deva (Salupan)
7

Parţial
amenajate

Numar puncte
colectare

Neamenajate

Nr. locuitori
deserviti

Localitatea

Tabel 2.18. Activitatea de gospodărire a deşeurilor urbane în municipiul Deva, luna august 2013

6,5

Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale
Începând cu anul 2010, la nivelul municipiului Deva a fost monitorizată permanent
implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor. Faţă de anul 2009, municipalitatea
a asigurat o creştere permanentă a numărului populaţiei arondate la sistemul de colectare
selectivă, prin amplasarea de recipienţi pentru colectare separată, în principal a
hârtiei/cartonului şi plasticului.
Pentru perioada următoare se preconizează finalizarea staţiei de sortare din proximitatea
rampei de gunoi municipale. În acest mod, se vor crea condiţiile de răspuns adecvat la cerinţele
UE, prin care se stipulează necesitatea sortării deşeurilor municipale în proporţie de minimum
70%.
O acţiune specifică demarată în anul 2010, sub moto-ul „Locul deşeurilor nu e în casă.
Trimite-le la plimbare!”, devenită deja tradiţională, a fost reprezentată de colectarea periodică
de la populaţie a deşeurilor electrice şi electronice. Această activitate se organizează şi se
desfăşoară împreună cu Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec. Impactul pozitiv în rândul
cetăţenilor este evident, datele privind volumul anual al colectărilor fiind relevante.

2.4.3. Situri contaminate
În urma inventarierii efectuate în cursul anului 2007 şi 2008, în baza Hotarârii de Guvern
nr.1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului,au fost
identificate şi cuprinse în Inventarul naţional de situri contaminate, 41 de situri din diferite ramuri
industriale (industria extractivă, industria siderurgică, depozite de deşeuri municipale, industria
energiei electrice şi termice).
Pentru identificarea acestor situri s-au folosit informaţii din bilanţurile de mediu de nivel
I şi II depuse la A.P.M. Hunedoara şi executate de instituţii sau persoane autorizate, şi în baza
informaţiilor din chestionarele pentru identificarea preliminară a siturilor contaminate. Din cele
41 de situri inventariate, 16 situri le-am considerat poluate, cu risc de evaluare foarte ridicat,
ridicat şi mediu. Suprafaţa totală contaminată este de 415,6 ha.
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În conformitate cu prevederile HG 1408/2007, în perioada 2007—2009 s-a realizat
identificarea preliminară a siturilor potenţial contaminate, la nivel naţional, ca urmare şi în
municipiul Deva. În urma acestei evaluări a rezultat pentru municipiul Deva o suprafaţă
contaminată de 6,9 ha, aferentă depozitului de deşeuri municipale. Aceasta zona va fi ecologizata
prin intermediul proiectului Sistem Integrat de Management al deşeurilor la nivel Judeţean, astfel
ca, incepand cu anul 2015, pe teritoriul Municipiului Deva nu vor mai exista situri contaminate
active. Gradul de risc determinat este de nivel mediu, utilizarea terenului din împrejurimi fiind în
scop agricol, iar apa de suprafaţă aferentă fiind utilizată în agricultură.Această evidenţă este
actualizată periodic prin intermediul Agenţiei de Protecţie a Mediului.
Subliniem că, în cazul poluărilor actuale şi istorice, cheltuielile sunt suportate de către
operatorul economic/deţinătorul de teren/administratorul terenului, iar pentru siturile
contaminate orfane şi abandonate, aparţinând domeniului public al statului, cheltuielile sunt
suportate de la bugetul de stat, prin autorităţile care le administrează sau din fonduri structurale
şi de coeziune.

2.4.4. Vehicule scoase din uz (VSU)
În anul 2009 a continuat acţiunea de urmărire a autorizării agenţilor economici care
desfăşoară activităţi de dezmembrare a VSU. Agenţii economici autorizaţi au obligaţia de a
raporta lunar, la Agenţia de Protecţie a Mediului (APM), datele referitoare la volumul
dezmembrărilor efectuate. Lista agenţilor economici autorizaţi este actualizată lunar de către
APM, aceştia având şi rolul de a furniza datele de interes pentru Primăria municipiului cu privire
la VSU.
Agenţii economici care desfăşoară activităţi de colectare/tratare/dezmembrare a
vehiculelor uzate în municipiul Deva deţin autorizaţii de mediu, dar şi autorizaţie tehnică de la
RAR şi aviz de funcţionare de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie. Aceste autorizaţii le permit
desfăşurarea activităţilor de colectare, dezmembrare, precum şi de emitere a certificatului de
distrugere al vehiculelor scoase din uz, act necesar ulterior pentru radierea din circulaţie a
autovehiculelor respective. La ora actuală, pe raza municipiului Deva operează următorii agenţi
economici autorizaţi pentru activităţi de VSU: S.C. Festimani Comprest S.R.L., S.C. Rec Prod Impex
S.R.L. şi S.C. Casteco Invest S.R.L.

2.5.

Spaţiile verzi din mediul urban

În anul 2015, Regiunea Vest ocupa locul III privind suprafaţa spaţiilor verzi din mediul
urban (2791 ha), după Regiunea Nord-Vest (3164 ha) şi locul I - Bucureşti-Ilfov (4921 ha).
În perioada 2006-2015, suprafeţele cu spaţii verzi la nivel naţional au cunoscut o evoluţie
ascendentă, cu excepţia Regiunii Sud-Est (Tabelul 2.19). Pentru finanţarea 2014-2020, Regiunea
Vest va beneficia de investiţii pentru modernizarea şi extinderea parcurilor.
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Tabel 2.19. Evoluţia spaţiilor verzi în municipii şi oraşe în perioada 2006-2015 (ha)
Țară/ regiune/
județ
ROMANIA, din
care
Regiunea NORDVEST

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20169 20624 21024 21132 21905 22351 22650 23444 23841 25778
2030

2281

2421

2460

2782

3164

3236

3290

3376

5031

Regiunea CENTRU 2092

2184

2254

2228

2266

2325

2404

2406

2614

2675

Regiunea NORDEST

2425

2429

2562

2542

2526

2504

2762

3076

3096

3159

Regiunea SUDEST

2580

2555

2568

2687

2683

2243

2237

2226

2248

2321

Regiunea SUDMUNTENIA

1896

1892

1887

1917

2091

2212

2450

2623

2598

2613

Regiunea
BUCURESTI ILFOV

4369

4367

4382

4393

4619

4921

4642

4745

4750

4751

Regiunea SUDVEST OLTENIA

2325

2377

2410

2382

2387

2388

2312

2311

2387

2437

Regiunea VEST,
din care

2452

2539

2540

2523

2551

2594

2607

2767

2772

2791

Jud. Arad

305

355

361

340

339

388

398

529

519

543

Jud. Caras-Severin

427

443

441

441

441

441

441

441

441

436

Jud. Hunedoara

811

811

806

806

821

815

816

845

858

858

Jud. Timis

909

930

932

936

950

950

952

952

954

954

Sursa: Bază de date Institutul Național de Statistică

Se poate observa că rata de creştere a spaţiilor verzi din regiune (13,8%) este sub media
naţională (27,8%), inferioară regiunilor Nord-Vest, Centru, Nord-Est și Sud-Muntenia şi
superioară Regiunilor București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia. În regiune, cea mai mare rată de
creştere o are judeţul Arad (deşi deţine cea mai mică suprafaţă cu parcuri), aceasta fiind mult
peste media naţională şi superioară tuturor regiunilor,cu excepţia regiunii Nord-Vest. În interiorul
regiunii, cele mai mari suprafeţe cu spaţii verzi sunt deţinute de jud. Timiş (34,2%) şi Hunedoara
(30,7%) şi sunt mai puţin răspândite în jud- Caraş-Severin (15,6%) şi Arad (18,72%).
Ca urmare a unor reduceri substanţiale a suprafeţei parcurilor în România, prin OUG
nr.114/2007 s-au luat măsuri pentru interzicerea desfiinţării zonelor verzi din oraşe, ordonanţa
menţionând faptul că ,,autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din
terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 m 2/locuitor, până la data de 31
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decembrie 2010, şi de minimum 26 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013 (art.II,
alineatul (1) ).’’
Conform graficului de mai jos, în anul 2011, Regiunea Vest a înregistrat o valoare de 22
m2/locuitor, ceea ce reprezintă o valoare apropiată mediei naţionale, aceasta având şanse mari
să atingă valoarea de 26 m2/locuitor (media europeană definită).

Fig. 2.12. Raportul suprafață spațiu verde/număr locuitori, Regiunea Vest

În conformitate cu Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi
din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, art.18, „Autoritățile
administrației publice locale au obligația să țină evidența spațiilor verzi de pe teritoriul unităților
administrative, prin constituirea registrelor locale ale spațiilor verzi, pe care le actualizează ori de
câte ori intervin modificări”.
Registrul Spațiilor Verzi s-a constituit în baza normelor tehnice de elaborare prevăzute în
Ordinul 1466/2010 pentru modificarea Ordinului 1549/2008, având domeniul de aplicare asupra
spațiilor verzi situate pe terenurile aparținând domeniului public/privat din intravilanul localității,
terenurilor proprietate publică, degradate, din intravilanul localității, posibil să fie reabilitate și
reamenajate ca spații verzi, asupra arborilor izolați plantați pe lângă arterele de circulație, pe
terenurile instituțiilor de învățământ, ansamblurilor de locuințe, lăcașurilor de cult, cimitirelor și
altora asemenea precum și aupra arborilor ocrotiți, indiferent de starea de sănătate și de
dimensiunile acestora.
Principalele operațiuni pentru constituirea Registrului local al spațiilor verzi din
intravilanul municipiului Deva sunt:
v

Delimitarea spațiului verde ce urmează a fi cadastrat și marcarea limitei acestuia;

v

Identificarea tipului de proprietate și a proprietarilor spațiilor verzi;

v

Identificarea reglementărilor din documentațiile de urbanism avizate și aprobate
conform legii;

v

Completarea datelor conținute în Fișa spațiului verde;
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v

Informații de detaliu privind vegetația existentă, speciile, numărul și tipul de arbori,
indici cantitativi și indici calitativi;

v

Actualizarea planurilor sau hărților digitale existente, care vor constitui suportul de
bază al lucrărilor de identificare și inventariei a spațiilor verzi.

Registrul local al spațiilor verzi a fost împărțit pe categorii ce cuprind spațiile verzi, arborii
izolați, arborii ocrotiți și terenurile degradate, proprietate publică, ce pot fi reabilitate ca spații
verzi.

2.5.1. Spații verzi
In urma inventarierii pentru constituirea Registrului local al spatiilor verzi s-au identificat
terenurile definite ca spații verzi conform Legii 24/2007. Suprafața totală a spațiilor verzi cuprinse
în limita intravilanului municipiului Deva este de 1.553.179,88 mp respectiv 155,31 ha. Populația
municipiului Deva este de 59.457 locuitori, din care 597 locuitori ai localitatii componente
Santuhalm, conform Recensământului din 2011, iar suprafața spațiilor verzi per locuitor este de
26,12 mp.
Hotararea Nr. 509/2016 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi amplasate in
intravilanul municipiului Deva, include anexele cu suprafetele si inventarul arborilor de pe
teritoriul municipiului Deva.
Suprafața totală a spațiilor verzi cuprinse în intravilanul municipiului Deva este defalcată
astfel:
Tabel 2.20. Terenuri definite ca spații verzi
Nr. Crt.

Tipologie spațiu verde

Suprafață
mp

ha

Spații verzi publice cu acces nelimitat
1

Parcuri ( Parc Cetate și Parc Bejan )

43.615,00

4,36

2

Grădini publice, piațete, scuaruri, fâșii plantate

10.181,20

1,01

3

Dealul Cetății (sit Natura 2000)

293.620,76

29,36

4

Scuaruri în cadrul zonelor de locuințe colective

467.567,90

46,75

5

Zone verzi în aliniament

206.366,05

20,36

105.395,80

10,53

Spații verzi publice cu folosință specializată
Spații verzi amenajate în cadrul unităților de învățământ
7

Spații verzi amenajate în cadrul unităților medicale

9.371,30

0,93

8

Spații verzi amenajate în cadrul instituțiilor publice

17.440,40

1,74

9

Spații verzi amenajate în cadrul instituțiilor culturale

7.623,20

0,76

10

Spații verzi amenajate aferente sălilor de sport și bazelor
sportive închise

4.084,00

0,40
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11

Spații verzi aferente construcțiilor de cult

12

Cimitire

36.580,88

3,65

157.063,20

15,70

55.638,00

5,56

Spații verzi pentru agrement
13

Spații verzi aferente bazelor sportive și de agrement

Spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă
14

Zone protecție cursuri de apă

15.527,50

1,55

Culoare de protecție față de infrastructura tehnică
15

Zone protecție infrastructură tehnică
din care:
- Culoar protecție CFR
- Culoar protecție conductă magistrală de încălzire

123.104,69

12,31

106.343,39
16.761,30

10,63
1,67

TOTAL SPAȚII VERZI ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI DEVA

1.553.179,88

155,31

Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016

O altă tipologie o reprezintă terenurile pentru sport și agrement, care nu se regăsesc în
totalul spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Deva, ci doar au fost identificate și inventariate.

Tabel 2.21. Terenuri pentru sport și agrement
Nr. Crt.

Tipologie

Suprafață
mp

ha

Terenuri pentru sport și agrement
1

Baze sportive – terenuri de joc

20.537,30

2,05

2

Terenuri de sport în cadrul unităților de învățământ

39.156,60

3,91

3

Terenuri de sport în cadrul zonelor de locuințe

11.26,80

0,11

4

Locuri de joacă pentru copii

9.439,30

0,94

Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016

Amplasamentul principalelor spații verzi identificate sunt prezentate în continuare (Sursă:
Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016).

63

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Fig. 2.13. Amplasament teren spațiu verde – Dealul Cetății
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016

Fig. 2.14. Amplasament teren spațiu verde – Parc Aleea Patriei
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016
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Fig. 2.15. Amplasament teren spațiu verde – Parc Cetate
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016

Fig. 2.16. Amplasament teren spațiu verde – Parc Operă
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016
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Fig. 2.17. Amplasament teren spațiu verde – Parc Piața Ardealul
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016

Fig. 2.18. Amplasament teren spațiu verde – Parc Piața Arras
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016
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Fig. 2.19. Amplasament teren spațiu verde – Parc Strada Magnoliei
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016

Fig. 2.20. Amplasament teren spațiu verde – Parc Strada Neptun
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016
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Fig. 2.21. Amplasament teren spațiu verde – Piața Victoriei
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016

2.5.2. Arbori izolați și arbori ocrotiți
S-au inventariat arborii izolați plantați pe lângă arterele de circulație, pe terenurile
instituțiilor de învățământ, ansamblurilor de locuințe, lăcașurilor de cult, cimitirelor și altora
asemenea, și arborii ocrotiți, indiferent de starea de sănătate și de dimensiunile acestora.

Tabel 2.22. Arbori ocrotiți, Municipiul Deva, 2016
Arbori ocrotiți
Arborele pagodelor - Ginkgo biloba, monument al
naturii de categoria a III a, conform Hotărârii
Consiliului Județean nr.13/1997
Arbore cu lalele – Liriodendron tulipifera, monument
al naturii de categoria a III a, conform Hotărârii
Consiliului Județean nr.13/1997

Număr exemplare
5 exemplare în Piața Unirii
1 exemplar pe str. I.L. Caragiale
1 exemplar pe str. G. Enescu
3 exemplare în Piața Arras (puieti plantati în
cadrul amenajarii Pietei Arras din anul 2015)
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Tisa – taxus baccata
17 exemplare
Act normativ JCM 1743/1939, conform Hotărârii
Consiliului Județean nr.13/1997
Pinus cembra
6 exemplare
Decizia 98/1988 si 234/1981, conform Hotărârii
Consiliului Județean nr.13/1997
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016

Tabel 2.23. Arbori izolați ce necesită întreținere specializată, Municipiul Deva, 2016
Vegetație arborescentă ornamentală ce necesită
întreținere specializată

Număr exemplare

Nuc - Juglans regia

820

Castan – Aesculus hippocastanum

165

Magnolia kobus

111

Magnolia stellata

11

Magnolia soulangeana

6

Plop Alb – Populus alba

16

Tei secular - Tilia tomentosa

411

Platan – Platanus hybrida

33

Mesteacăn argintiu - Betula pendula

171

Mesteacăn pufos - Betula _pubescens

15

Tei – Tilia cordata

1086

Tei – Tilia platyphyllos

1085

Salcâm japonez - Sophora japonica
Salcâm – Robinia pseudoacacia

4
1551

Arțar, paltin arginitiu - Acer_saccharinum

11

Arțarul american - Acer negundo

962

Arțar - Acer platanoides

393

Pinul neted - Pinus strobus

303

Pinul de padure – Pinus sylvestris

383

Pinul negru – Pinus nigra

69

Pinul de piatră – Pinus halepensis

7

Pinus rigida

33
Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016
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Pentru categoria arborilor s-au specificat informații cu privire la numărul unic de
identificare, amplasament, specie, diametru, înălțime, evaluarea stării de viabilitate și
identificarea riscurilor potențiale.
În cazul arborilor ornamentali ( tei, salcâm, castan, arțar, mesteacăn, stejar ) plantați pe
spațiile verzi din domeniul public, precum și al celor plantați în aliniamente în lungul bulevardelor
și străzilor, pe terenurile din zonele urbane și rurale, este interzisă intervenția cu tăieri în coroana
acestora, cu excepția lucrărilor de eliminare a raurilor uscate sau a celor care afectează siguranța
traficului pietonal și rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum și a celor de pe traseul
rețelelor aeriene.

2.5.3. Terenuri degradate
Terenurile degradate, proprietate publică, ce pot fi reabilitate și reamenajate ca spații
verzi sunt compuse din:
Tabel 2.24. Terenuri degradate, proprietate publica
Suprafaţa
(mp)

Nrc.

Caracteristici

1.

Piața Cetății

6222 mp

2.

Zonele pietonale adiacente blocului 10, blocului 8 și blocului 6, amplasate pe
Bdul 22 Decembrie

1590 mp

3.

Terenul amplasat în spatele blocului 2, Bdul 1 Decembrie

2996 mp

4.

Terenul amplasat între blocurile Tch

1770 mp

5.

Zone verzi, proprietate publică, parțial degradate din cauza parcărilor
neregulamentare, situate în cadrul ansamblurilor de locuințe colective

6415,87 mp

Sursa: Registrul local al spațiilor verzi, Municipiul Deva, 2016

În cazul terenurilor degradate, proprietate publică, ce pot fi reabilitate ca spații verzi, sau precizat informații cu privire la amplasament, suprafață, categorie de folosință, specii de
arbori și evaluarea gradului de întreținere.

2.6.

Riscurile de mediu

Având în vedere aşezarea geografică şi dezvoltarea municipiului Deva, acesta este supus
riscurilor de mediu ce se încadrează în categoriile de risc natural şi tehnologic. Riscurile de mediu
monitorizate la nivelul municipiului Deva sunt:
v

Riscuri naturale: furtuni, îngheţ, secetă, inundaţii, incendii, cutremur;

v

Riscuri tehnologice: accidente, avarii, explozii cu incendii.
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2.6.1. Riscuri naturale
Alunecări de teren
În conformitate cu datele la nivel naţional, Municipiul Deva este cuprins în perimetrul
zonelor cu risc natural provenit din alunecări de teren.
Zona afectată de alunecări de teren este în jurul străzii Crângului-Deva, între Deva şi
Archia, precum şi între Bârcea Mare şi Băcia. Pentru zona Crângului este în curs de elaborare un
studiu de fezabilitate pentru consolidarea acestui teren instabil.
Pentru protejarea împotriva alunecărilor de teren a unui număr de 60 de gospodării de
pe strada Aurel Vlaicu din Deva, pentru siguranţa circulaţiei rutiere în zonă şi accesul în zona de
agrement Cabana Căprioara, Primăria Municipiului Deva a executat un zid de sprijin cu o lungime
de 48 m şi înălţime de 5 m, cu finanţare de la bugetul local şi de la Ministerul Mediului, prin
Administraţia Fondului pentru Mediu din Fondul de mediu.

Inundaţii
Criteriile care au stat la baza identificării inundaţiilor istorice din România au fost cele
hidrologice şi cele privind efectele negative ale inundaţiei asupra a patru categorii de consecinţe:
sănătate umană, mediu, patrimoniu cultural şi activitate economică. În acest sens, prezentăm
harta zonelor afectate de inundaţiile istorice semnificative (Figura 2.22).
Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii au fost definite în urma consultării
informaţiilor disponibile în cadrul proiectului Planul de prevenire şi de apărare împotriva
inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi
poluării accidentale şi respectiv rezultatele obţinute în cadrul proiectului PHARE2005/017690.01.01 - Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii (beneficiar
– M.M.P. şi A.N. Apele Române).
În acelaşi timp, s-a ţinut seama de zonele apărate împotriva inundaţiilor cu lucrări
hidrotehnice, considerând toate inundaţiile care au survenit până înprezent şi care au avut un
impact negativ semnificativ, fără eliminarea din lista respectivă a acelor viituri care se pot
produce pe sectoare care au fost deja amenajate hidrotehnic (îndiguite).
Din punct de vedere al hărţii zonelor cu risc potenţial semnificativ de inundaţii aferentă
bazinului hidrografic Mureş, zona din proximitatea municipiului Deva are o configuraţie
asemănătoare cu cea prezentată în Figura 2.22.
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Fig. 2.22. Harta zonelor afectate de inundaţiile istorice semnificative din Bazinul Hidrografic Mureş
Sursa: Raport – Evaluarea preliminară a riscului la inundații – Administrația Bazinală de Apă Mureș

În conformitate cu datele la nivel naţional, Municipiul Deva se află în perimetrul zonelor
inundabile. Conform datelor colectate referitoare la inundaţii, situaţia se prezintă astfel:
v

Zona inundabilă a râului Mureş, pe malul stâng, între podul rutier spre Brad şi râul Strei.
Între podul rutier spre Brad şi râul Cerna s-a construit digul care controlează inundaţiile.
Între râul Cerna şi râul Strei, din cauza lipsei unui dig, există pericolul inundaţiilor pe
suprafaţa terenurilor agricole adiacente;

v

Zona inundabilă a râului Cerna, începe din dreptul localităţii Peştişul Mare, pe ambele
laturi, ajungând până la vărsarea în Mureş.

Seisme
În conformitate cu STAS 11100/1-77 (clasificarea seismică din România), zona se
încadrează între zona seismică clasa IV (Deva) şi clasa VI (Simeria) pe scara Mercalli, ceea ce
înseamnă că un cutremur cu o intensitate între IV şi VI poate cauza daune minore în cazul
clădirilor comune (blocuri) şi daune medii în cazul clădirilor construite din cărămidă (în
conformitate cu STAS 3684-71).

Schimbări climatice
Schimbările climatice, asociate cu variaţiile pe termen lung ale sistemului climatic, sunt
determinate de următorii factori:
v

factori interni: modificări care apar în interiorul sistemului climatic, interacţiuni
între componentele sistemului climatic;
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v

factori externi naturali: variaţia energiei emise de soare, erupţii vulcanice, variaţia
parametrilor orbitali ai Pământului;

v

factori externi antropogeni: emisiile de gaze cu efect de seră (CO2, N2O, CH4,
hidrofluorocarburi – HFC, perfluorocarburi – PFC, hexafluorura de sulf).

România este semnatară a Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor
Climatice, care a avut loc la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro. Convenţia a fost ratificată de
Parlamentul României prin Legea nr. 24 din 1994, care are ca principal obiectiv stabilizarea
concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină orice dereglare
antropogenică a sistemului climatic.
România, ca parte semnatară a convenţiei, a fost prezentă la negocierile privind
schimbările climatice de la Berlin din anul 1995, când s-au stabilit obiectivele pe termen mediu şi
lung, precum şi la Kyoto din anul 1997, când s-au stabilit datele concrete şi mijloacele de realizare
a acestor obiective.
Implementarea măsurilor rezultate din Protocolul de la Kyoto, ratificat prin Legea nr. 3
din 2001, are două obiective de bază:
Ø respectarea angajamentului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu 8%
comparativ cu anul de referinţă 1989, pentru perioada de angajament 2008 - 2012;
Ø adoptarea unui set de mecanisme flexibile de piaţă în cooperare cu alte ţări.
Modificarea climei conduce la cresterea frecventei fenomenelor meteorologice extreme
precum: inundatiile, seceta, cresterea temperaturilor medii la nivel global, cresterea nivelului
marii si micsorarea calotei glaciare.
Principala cauza a schimbarilor climatice o reprezinta cresterea emisiilor de gaze cu efect
de sera, diminuarea acestui fenomen reprezentand o prioritate pentru toate statele lumii. Tara
noastra a elaborat, in acest scop, Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice care
urmareste minimizarea efectelor prin intermediul actiunilor de adaptare si atenuare la
schimbarile climatice.
În privința schimbărilor climatice, în România se estimează o încălzire medie anuală
similară cu cea proiectată la nivel european, între 0,50C și 1,50C pentru perioada 2020-2029,
respectiv între 20C și 50C pentru perioada 2090 – 2099, iar din punct de vedere al precipitațiilor,
peste 90% din modele proiectează producerea de secete severe vara, pentru perioada 2090 –
2099.
În ceea ce privește efectul schimbărilor climatice la nivelu Municipiului Deva, acesta poate
fi observat prin analiza comparativă a temperaturilor medii anuale în perioada 1990-2012 față
de 1960-1990, efectuată după modelul Climate change Knowledge Portal, Banca Mondială.
Graficele de mai jos relevă o creștere, în medie, a temperaturilor și o scădere a
precipitațiilor.
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Fig. 2.23. Comparatia temperaturilor medii lunare si a precipitatiilor in perioada 1990 - 2012 fata de
1960 - 1990 la nivelul municipiului Deva

Sursa: PAED Municipiul Deva
Aceste prognoze meteorologice justifică necesitatea unor acțiuni care să presupună:
Ø monitorizare impactului schimbărilor climatice
Ø integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în strategiile de
dezvoltare și politicile la nivel sectorial
Ø identificarea măsurilor urgente de adaptare la efectele schimbărilor climatice.
Principalele astfel de măsuri și acțiuni includ următoarele:
Ø adaptarea spatiului de locuit, construit
Ø introducerea unor sisteme de incalzire si racire mai eficiente
Ø informarea populatiei urbane cu privire la riscurile schimbarilor climatice
Ø reorganizarea spațiului urban în vederea promovării transportului alternativ
(deplasarea pe jos sau cu bicicleta)

2.6.2. Opinia cetăţenilor
Pentru cunoaşterea gradului de satisfacţie faţă de mediul înconjurător au fost prelevate
răspunsuri referitoare la calitatea apei potabile şi a aerului.
Valorile procentuale rezultate în urma prelucrării datelor se prezintă astfel:
Dvs. ca cetăţean al oraşului, cât de mulţumit sunteţi de următoarele aspecte, pe o scală de
la 1 la 5 (unde 1 înseamnă deloc mulţumit şi 5 înseamnă foarte mulţumit- pentru o
prezentare mai eficientă a fost redusă scala pentru cele 3 categorii menţionate în grafic) ?
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Calitatea apei potabile

Calitatea aerului

18%

32%

Nemuțumit

30%

52%

33%

35%

Nici nemulțumit, nici mulțumit

Mulțumit

Calitatea apei potabile este apreciată pozitiv de majoritatea respondenţilor. Mulţumirea
faţă de calitatea aerului este împărţită în proporţii aproximativ egale de respondenţii la studiu.
De asemenea, analiza pe baza mediilor calculate pentru cei doi indicatori confirmă rezultatul
prezentat în graficul de mai sus.
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2.7.

Analiza SWOT – Factori de mediu, Gestionare deşeuri
PUNCTE TARI

Climatul temperat-continental moderat, cu influenţe submeditareneene de la Valea Mureşului.
Activitati de constientizarea a polulatiei privind colectarea selectiva a deşeurilor
Proiecte în curs care vor contribui la regenerarea urbană.
Prezenţa resursei umane specializate în protecţia mediului

PUNCTE SLABE
Proximitatea localităţilor cu activităţi în industria siderurgică (Hunedoara) şi energetică (Mintia).
Nivelul scăzut al managementului informaţiei de mediu.
Lipsa politicilor pentru minimizarea/reciclarea deşeurilor rezultate din activităţile economice.
Probleme nesoluţionate de depozitare şi reciclare a deşeurilor la nivel de judeţ.
Sisteme de canalizare şi staţii pentru epurarea apei învechite din punct de vedere fizic şi moral.
Inexistenţa unei rampe ecologice de depozitare a deşeurilor sau sisteme de colectare selectivă a
deşeurilor direct de la populaţie.
Companiile mari nu sunt dotate cu echipament pentru protecţia mediului şi mai ales vechile societăţi
aflate încă în funcţionare.
Lipsa lucrărilor pentru combaterea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren.
Lipsa sistemelor de colectare, transport şi epurare a apelor uzate menajere, în unele localităţi rurale.
Existenţa sporadică a unor rampe neamenajate de deşeuri menajere.
Mai mult de jumătate din corpurile de apă naturale din bazinul hidrografic Mureş (8 din 14) au un
potenţial economic moderat, conexat în special cu modificarea puternică a stării ecologice.

OPORTUNITĂȚI
Promovarea investiţiilor de mediu în anumite zone de risc ecologic.
Reabilitarea blocurilor energetice de la S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Noua abordare a dimensiunii dezvoltării urbane în România, preconizată pentru perioada 2014-2020,
cu definirea municipiului Deva drept pol metropolitan cu potenţial regional limitat pentru atragerea
de fonduri pt protecţia mediului.
Existenţa conurbaţiei Corvina, formată din UAT Deva, Hunedoara, Simeria şi Călan, care oferă
posibilităţi multiple de atragere de finanţări nerambursabile pentru implementarea unor proiecte de
interes comun.
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Disponibilitatea resursei umane pentru activităţi de reconversie profesională spre aşa numitele
,,meserii verzi”.
Existenţa proiectelor pentru construcţia şi modernizarea staţiilor de epurare a apei.
Implementarea sistemului integrat de gestiune a deşeurilor urbane şi industriale, cu accent pe
reciclarea şi refolosirea produselor şi materialelor.
Elaborarea şi implementarea unor programe de acţiune privind protecţia mediului împreună cu
instituţiile abilitate.

AMENINȚĂRI
Shimbările climatice
Existenţa depozitului de zgură şi cenuşă din Valea Bejan
Depozitări ilegale de deşeuri industriale sau menajere, prin evacuarea de ape uzate cu conţinut ridicat
de poluanţi în cursurile naturale de apă.
Deprecierea calităţii apei brute prin creşterea turbidităţilor peste limitele normale, în timpul ploilor
torenţiale.
Actele ilegale de vandalizare a echipamentelor de la captările de apă de suprafaţă situate în zone
izolate.
Apariţia de defecţiuni/avarii pe conductele de hidrotransport ale tulburelii sterile de la uzinele de
preparare către iazurile de decantare.
Evacuarea de ape uzate cu conţinut ridicat de poluanţi în cursurile naturale de apă, ca urmare a
activităţii de preparare a minereurilor sau a cărbunilor.
Depozitările necontrolate de deşeuri industriale sau ca rezultat al activităţii de construcţii, pe terenul
situat între albia râului Mureş şi digul de apărare împotriva inundaţiilor.
Echiparea inadecvată a agenţilor economici în cazul unui potenţial mare de poluare.
Inexistenţa unor structuri dedicate care să intervină în situaţia unui dezastru ecologic.
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3. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
3.1.

Repere naționale și regionale

3.1.1. Repere naţionale
Un reper imperativ în orientarea dezvoltării infrastructurii naţionale de transport în
perioada următoare este reprezentat de Strategia de transport intermodal în România 2020. Prin
acest document strategic se definesc principalele coordonate preconizate a reprezenta elemente
caracteristice ale transportului la limita orizontului de planificare vizat.
Premisa de bază, pe care sunt dezvoltate toate celelalte construcţii, este furnizată de
realitatea conform căreia principalul efect al fenomenului de globalizare este corelaţia dintre
creşterea economică şi creşterea transportului de mărfuri şi persoane.
Dezvoltarea transporturilor a urmat îndeaproape dezvoltarea economică mondială, care
a impus sporirea continuă a volumului de mărfuri transportate. Acest fapt a condus la creşterea
numărului de vehicule rutiere de marfă, costuri adiţionale, poluare, accidente şi efecte sociale
adverse.
Necesitatea decuplării creşterii economice de creşterea volumului de transport capătă noi
valenţe prin promovarea modurilor de transport „prietenoase cu mediul” şi mai sigure. În acest
context, care poate fi mult dezvoltat pornind de la elemente concrete de analiză, transportul
intermodal reprezintă soluţia unei pieţe unificate de transport.
Având în vedere că majoritatea produselor finite sunt transportate în containere şi că
acestea constituie principalul mijloc care facilitează intermodalitatea, se estimează că în secolul
al XXI-lea transportul intermodal, alături de îmbunătăţirile tehnologice ale sistemelor de
transbordare utilizate, devine piatra de temelie pentru comerţul internaţional, fiind considerat
drept cea mai eficientă modalitate de gestionare a activităţii de transport internaţional.
Acest lucru se datorează faptului că transportul intermodal permite combinarea în mod
avantajos, pe un anumit parcurs, a avantajelor specifice fiecărui mod de transport, cum ar fi
flexibilitatea transportului rutier, capacitatea ridicată de transport pe calea ferată, costurile
scăzute ale transportului naval şi viteza superioară a transportului aerian.
Conceptul de transport intermodal la nivel naţional/internaţional s-a dezvoltat începând
cu anul 1960, simultan cu apariţia şi evoluţia containerelor mari. Această evoluţie a condus la o
creştere exponenţială a transportului containerizat, facilitând dezvoltarea semnificativă a
comerţului internaţional.Conform unei definiţii agreate de comun acord de către principalele
organizaţii şi structuri regionale şi internaţionale de cooperare, transportul intermodalreprezintă
acel sistem de transport care presupune utilizarea în mod succesiv a cel puţin două moduri de
transport şi în care unitatea de transport intermodal nu se divizează la schimbarea modurilor de
transport.
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Oportunitatea elaborării unei strategii intermodale de transport în România, aşa cum este
susţinută în Strategia de transport intermodal în România 2020, este justificată de următoarele
considerente:
v

prezentul demers se înscrie în contextul politicilor de reducere a impactului
transporturilor asupra mediului şi al fundamentării unei strategii de dezvoltare
durabile, realizând un echilibru între creşterea economică şi protecţia mediului;

v

transportul intermodal este considerat o alternativă sigură pentru viitor, întrucât
răspunde cel mai bine atât cerinţelor acute privind descongestionarea drumurilor
naţionale, cât şi cerinţelor crescânde ale beneficiarilor de transport în ceea ce priveşte
gama şi calitatea serviciilor;

v

nu se produce o distorsiune a competiţiei dintre principalii actori pe piaţa de transport
de marfă din România care să prejudicieze interesul public, aceleaşi reguli aplicându-se
nediscriminatoriu tuturor operatorilor de transport;

v

transportul intermodal are capacitatea de a contribui la relansarea traficului de marfă
în România şi reducerea efectelor crizei economice;

v

transportul intermodal are capacitatea de a contribui la conectarea principalelor rute
naţionale de transport la axele europene prioritare TEN-T,şi anume:
o Axa prioritară nr. 7 – axa autostrăzii Igoumenitsa/Patras–Atena–Sofia–
Budapesta–Autostrada Nădlac–Sibiu–Bucureşti/Constanţa, Axa prioritară
nr. 18 – axa pe căile navigabile interioare Rin/Meuse–Main–Dunăre,
o Axa prioritară nr. 21 (autostrăzi maritime) şi
o Axa prioritară nr. 22 – axa feroviară Atena–Sofia–Budapesta–Viena–
Praga–Nürenberg/Dresda–Curtici–Braşov–Bucureşti/Constanţa,

v

precum şi la respectarea obligaţiilor prevăzute în acorduri şi convenţii internaţionale,
precum AGTC, TER, NATO6, etc.

De asemenea, realizarea şi implementarea strategiei de transport intermodal în România
are o importanţă deosebită din următoarele perspective:
v

Creşterea atractivităţii României pentru activităţi comerciale internaţionale, prin
asigurarea unor facilităţi privind schimbul intermodal de mărfuri;

v

Sprijinirea dezvoltării „coridoarelor verzi” de transport logistice şi eficiente;

v

Eficientizarea modului de utilizare a infrastructurii existente pentru transportul de
marfă, prin atragerea fluxurilor de mărfuri dinspre sectorul rutier spre sectoarele
feroviar şi naval;

v

Îmbunătăţirea cooperării economice la nivel regional, naţional şi internaţional, prin
crearea unor poli de distribuţie şi schimb de mărfuri între sistemele de transport de
mare distanţă şi cele de transport local/regional;

v

Soluţionarea problemelor legate de costurile ridicate de transport ale operatorilor
economici şi îmbunătăţirea accesului bunurilor româneşti pe pieţele regionale,
naţionale şi internaţionale;
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v

Crearea de noi locuri de muncă la nivel local şi regional.

Transportul combinat de mărfuri este un caz particular al transportului intermodal de
mărfuri, în care unităţile de încărcătură (autocamionul, remorca, semiremorca, cutia mobilă sau
containerul) se deplasează sau sunt deplasate, după caz, pe drumurile publice, pe parcursul iniţial
şi/sau final, iar restul transportului se efectuează pe calea feratăsau pe o cale navigabilă
interioară ori pe un parcurs maritim ce depăşeşte 100 km în linie dreaptă.
Parcursul rutier iniţial şi/sau final poate fi:
v

între punctul de încărcare a mărfii şi cea mai apropiată staţie de cale ferată de expediţie
adecvată acestui mod de transport, pentru parcursul iniţial, şi între cea mai apropiată
staţie de cale ferată de destinaţie adecvată şi punctul de descărcare a mărfii, pentru
parcursul final;

v

pe o rază care să nu depăşească 150 km în linie dreaptă de la/până la portul fluvial sau
maritim de încărcare sau descărcare.

Tehnologiile utilizate în transportul de marfă pe calea ferată (marfă în container/unitate
standardizată de transport marfă pe vehicul, vehicul pe vagon platformă, marfă în container pe
vagon), fac obiectul exploatării pe plan internaţional a mai multor sisteme de transport
intermodal, utilizând:containere;cutii mobile;autotrenuri rutiere pe vagoane specializate cu
platformă scufundată pe toată lungimea;semiremorci rutiere pe vagoane specializate cu buzunar
sau coş;semiremorci speciale cu sistem dublu de rulare.
În România, până în prezent, s-a utilizat în mod preponderent sistemul de transport
combinat în containere, prin realizarea unui lanţ logistic care are la capete transportatori rutieri
ce preiau unităţile de transport intermodal de la expeditori şi le transportă până la terminalul
intermodal, în condiţii de siguranţă optime.
La ora actuală, lipsa unor investiţii semnificative pentru reabilitarea infrastructurii
feroviare coroborată cu nivelul scăzut al volumului de lucrări de întreţinere a infrastructurii
feroviare, precum şi ritmul actual lent al lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii
feroviare, determină restricţii semnificative de viteză care conduc la staţionări mari pe traseu şi
întârzieri ale termenului de executare a contractelor de transport pentru expediţiile de mărfuri.

3.1.2. Repere regionale
Regiunea de Vest este traversată de două din cele trei coridoare Pan-europene care
intersectează România, şi anume coridorul IV, Berlin / Nurnberg – Praga – Budapesta, care are
două ramuri pe teritoriul României, respectiv Nădlac – Arad – Calafat - Vidin şi Nădlac – Arad –
Bucureşti - Constanţa, şi coridorul VII - fluviul Dunărea, de cinci drumuri europene şi de trei linii
internaţionale de cale ferată.
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Domenii de politici orizontale cu impact asupra economiei Regiunii Vest
Identificarea principalelor domenii de politică orizontală rezultă din combinarea unui
proces consultativ cu reprezentanţii sectorului privat - utilizând în primul rând interviuri cu firme
din sectoarele urmărite - şi din rezultatele analitice oferite de rapoartele anterioare din acest
proiect. În consecinţă, aceste domenii se concentrează asupra percepţiei sectorului privat cu
privire la principalele obstacole în calea creşterii economice.
Deci domeniile de politici orizontale reprezintă obstacole în calea dezvoltării economice,
cu un impact semnificativ asupra creşterii la nivel regional şi inter-sectorial. Un astfel de domeniu
este definit prin infrastructura locală.
Domeniu de politică orizontală - Infrastructura locală: transportul rutier şi feroviar
v

Legăturile de infrastructură cu capitala (şi cu restul ţării) rămân slabe, iar regiunea este
separată de Bucureşti şi restul ţării, deoarece fiecare localitate din Regiunea Vest este
mai aproape fie de Budapesta sau Belgrad, decât faţă de Bucureşti.

v

În timp ce regiunea a beneficiat mult timp de orientarea sa către occident, legătura din
ce în ce mai puternică cu Bucureştiul în contextul naţional face ca îmbunătăţirea
legăturilor fizice şi a reţelelor din regiune cu Bucureştiul să devină din ce în ce mai
importantă - pentru aceasta trebuie rezolvate problemele mari de infrastructură, încă
existente.

v

Proiectele importante precum Coridorul European IV vor juca un rol important în
vederea îmbunătăţirii conectivităţii, nu numai cu Bucureştiul, ci şi cu regiunile şi oraşele
învecinate, precum Sibiul. Acest lucru poate fi deosebit de important pentru părţile din
partea de vest rămase în urmă, care sunt, de asemenea, la distanţă faţă de capitalele
europene. Un aspect important ar putea fi sprijinirea creşterii şi diversificării
exporturilor din regiune către locaţii precum Ucraina, Turcia şi Rusia.

v

Îmbunătăţirea conectivităţii interne cu principalele aglomerări urbane, mai ales cu
aglomerarea Timişoara-Arad, este vitală pentru eliminarea discrepanţelor teritoriale
din Regiunea Vest.

v

Acest fapt implică analizarea modalităţilor de extindere a ariei de recrutare din centrele
urbane pentru a absorbi o mai mare forţă de lucru care face naveta din această regiune,
precum şi îmbunătăţirea conectivităţii generale pentru a permite firmelor, angajaţilor
şi consumatorilor din regiune să beneficieze de pe urma accesului la o piaţă mai mare.

v

Infrastructura este importantă, de asemenea, pentru a facilita conectivitatea între
Timişoara-Arad şi părţile mai periferice ale regiunii.

v

Investiţiile recente efectuate de unele dintre companiile auto mari existente pentru a
înfiinţa câte o a doua fabrică în Hunedoara şi Caraş-Severin indică faptul că poate fi
atrasă o industrie care implică forţa de muncă în părţile din regiune care au rămas în
urmă. Ca şi parte a strategiilor „în două etape” a unora dintre aceste companii
multinaţionale, acest fapt reprezintă o oportunitate uriaşă de a rezolva ambele
probleme ale regiunii. Îmbunătăţirea legăturilor de transport din aceste regiuni, astfel
încât managerii şi inginerii să se poată deplasa între sediile / centrele tehnice regionale
şi fabrici, va fi importantă pentru ca această strategie să aibă succes. S-ar putea să fie
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nevoie de investiţii în infrastructura industrială şi/sau să se îmbunătăţească eficienţa
operaţională a parcurilor industriale existente.
v

Interviurile cu firme din sectoarele analizate au confirmat necesitatea de a îmbunătăţi
legăturile de infrastructură.

v

Calitatea redusă a infrastructurii rutiere locale afectează firmele din toate sectoarele.
Companiile care utilizează propriile mijloace de transport pentru produse sau materiale
menţionează uzura ridicată şi defectele TIR-urilor şi întârzierile la livrare, ceea ce
conduce la creşteri ale costurilor şi la pierderea competitivităţii. În plus, transportul
angajaţilor este problematic pentru activităţile de producţie pe scară largă. O mare
parte a angajaţilor din producţie fac naveta la fabricile din zonele învecinate şi adesea
nu există mijloace publice de transport pentru aceştia. Companiile mari pun la dispoziţia
angajaţilor autobuzele companiei, dar acest lucru conduce la cheltuieli de producţie
crescute şi blocaje în trafic.

v

În acest context, autorităţile locate pot începe prin a îmbunătăţi calitatea şoselelor din
zonele rurale şi din zonele îndepărtate.

v

Acest lucru nu doar că ar îmbunătăţi accesul populaţiei din aceste localităţi la centrele
urbane, dar ar şi facilita extinderea activităţilor de producţie în zonele mai sărace din
Regiunea Vest. Noua infrastructură ar puteasprijini, de asemenea, dezvoltarea
activităţilor de ecoturism în parcurile naturale şi naţionale.

v

În plus, construirea unui inel pentru Timişoara şi conectarea la autostradă ar reduce
timpul şi costurile cu transportul.

v

De asemenea, extinderea reţelei de transport public ar servi mai bine nevoilor
companiilor din regiune şi ale angajaţilor acestora şi ar face ca regiunea să fie mai
atractivă pentru posibilii investitori. În plus, creşterea mobilităţii regionale, prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare cu infrastructura TENT este, de asemenea,
importantă şi reprezintă un aspect cheie pentru serviciile UE.

La nivel județean, documentul cu caracter director care reprezintă expresia spațială a
programului de dezvoltare socio-economică a județului este Planul de Amenajare a Teritoriului
Județean Hunedoara.
În cadrul documentului este realizată analiza situației existente la nivel de județ și sunt
evidențiate problemele și disfuncționalitățile constatate, inclusiv în domeniul infrastructurii
tehnice – căi de comunicații.
De asemenea, în Partea III – Strategie și plan de măsuri, este subliniată evoluția economică
în domeniul transporturilor în județul Hunedoara, precum și faptul că Municipiul Deva, prin
proximitatea față de Autostrada A1, este principalul focus al oportunităților de dezvoltare pentru
transportatorii locali.
Principalele măsuri propuse sunt următoarele:
v

Modernizarea infrastructurii rutiere pe rețeaua majoră de autostrăzi și drumuri
naționale.

v

Modernizarea stației de cale ferată din Municipiul Deva

v

Realizarea unui traseu „buclă” nou pe rețeaua feroviară între Deva și Hunedoara,
pentru transportul generat de navetism.
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v

Realizarea studiului de impact pe cursul inferior al Mureșului a amenajărilor de
navigabilitate sau realizarea unui port pentru containere (transport combinat) în
dreptul orașelor Simeria-Deva

v

Dezvoltarea transportului combinat prin realizarea la Simeria – Deva a unui centru de
transport combinat, legat de infrastructura rutieră, feroviară și navigabilă.

v

Promovarea transportului intermodal

v

Îmbunătățirea traficului pentru toate modurile de transport

v

Minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului.

Un alt document reprezentativ pentru regiune este Regiunea Vest – Transporturi,
versiunea 2014, document în care este realizată o analiză a sistemului de transport din Regiunea
Vest, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și al activității de transport, pentru modurile:
rutier, feroviar, aerian și naval, precum și al infrastructurii suport pentru transportul durabil.
De asemenea, în document este evidențiată relația cu rețeaua TEN-T rutieră și feroviară,
de bază și extinsă, reprezentată în hărțile de mai jos, în care este evidențiată și poziția
Municipiului Deva în raport cu aceste rețele.

Fig. 3.1. Legăturile cu rețeaua TEN-T rutier de bază din Regiunea Vest
Sursa: Regiunea Vest – Transporturi versiunea 2014
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Fig. 3.2. Legăturile cu rețeaua TEN-T rutier extinsă din Regiunea Vest
Sursa: Regiunea Vest – Transporturi versiunea 2014

Fig. 3.3. Legăturile cu rețeaua TEN-T feroviar de bază din Regiunea Vest
Sursa: Regiunea Vest – Transporturi versiunea 2014
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Fig. 3.4. Legăturile cu rețeaua TEN-T feroviar extinsă din Regiunea Vest
Sursa: Regiunea Vest – Transporturi versiunea 2014

3.2.

Conceptul de mobilitate urbană durabilă. Corelarea cu
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Mobilitatea urbană definește ansamblul deplasărilor persoanelor pentru activități
cotidiene legate de muncă, activități și/sau necesități sociale (sănătate, învățământ, etc),
cumpărături și activități de petrecere a timpului liber înscrise într-un spațiu urban sau
metropolitan.
Pentru asigurarea unei mobilități urbane durabile, este necesară o planificare strategică
teritorială prin care să fie corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona
periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și
mărfurilor.
Această planificare este realizată prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care,
conform definiției din documentele strategice ale Uniunii Europene, este un document strategic
de politică publică ce are drept scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și
activităților economice în arealurile urbane sau metropolitane pentru o mai bună calitate a vieții,
adresându-se tuturor formelor de transport din întreaga aglomerație urbană, cu precădere
transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în
staționare.
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Prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă sunt definite strategii, politici, proiecte și
priorități pentru un transport durabil, având drept scop sprijinirea unei creșteri economice
sustenabile, inclusiv din punct de vedere social și al protecției mediului, în toate zonele urbane.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă necesită o viziune pe termen lung și sustenabilă pentru
zona urbană căreia i se adresează. PMUD se bazează pe practicile existente de planificare și ia în
considerare principiile de integrare, participare și evaluare, punând un accent deosebit pe
implicarea cetățenilor și a tuturor părților, pe coordonarea politicilor între sectoare, între diferite
niveluri de autoritate și între autoritățile învecinate.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva are drept scop crearea unui
sistem de transport care să răspundă următoarelor obiective principale:
v

Accesibilitate: asigurarea de opțiuni de transport pentru toți cetățenii, astfel încât
aceștia să aibă acces la destinațiile și serviciile esențiale.

v

Siguranță și securitate: îmbunătățirea condițiilor de siguranță și securitate pentru toți
utilizatorii sistemului de transport și reducerea numărului de victime provenite din
accidentele rutiere

v

Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de
seră și a consumului de energie

v

Eficiență economică: îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane
și mărfuri

v

Calitatea mediului urban: creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului
urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu

În realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva a fost realizată
o analiză cuprinzătoare a situației actuale a infrastructurii de transport din aria de studiu.
Rezultatele acestei analize sunt prezentate în subcapitolele următoare.
În urma analizei respective, au fost identificate disfuncționalitățile cu impact asupra
mobilității și a fost realizată o analiză a punctelor pozitive și negative în ceea ce privește
funcționarea sistemului de transport la nivelul municipiului, pe baza căreia au fost propuse
acțiuni și măsuri pe următoarele tematici de mobilitate:
v

Intervenții majore asupra rețelei stradale;

v

Transport public;

v

Transport de marfă;

v

Mijloace (sisteme) alternative de mobilitate;

v

Managementul traficului;

v

Zone cu nivel ridicat de complexitate;

v

Structura intermodală și operațiuni urbanistice necesare;

v

Aspecte instituționale.

Proiectele corespunzătoare acestor acțiuni și măsuri au fost incluse într-un Plan de
acțiune, corespunzător obiectivelor strategice stabilite. Viziunea și obiectivele respective,
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împreună cu proiectele din Planul de acțiune, au fost integrate în Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană a Municipiului Deva, astfel încât să contribuie la realizarea viziunii și misiunii
generale definite în aceasta.

3.3.

Infrastructura de transport a Municipiului Deva

3.3.1. Aspecte generale
Municipiul Deva este situat în zona de împletire a fluxurilor de trafic care leagă zona
centrală a ţării cu cea de vest, prin DN7 şi zona de sud cu cea de nord, prin DN66 şi DN 76, care
împreună formează drumul E79 Calafat – Craiova – Petroşani – Simeria – Deva – Brad – Oradea
– Borş. Astfel, drumul naţional principal DN7 face legătura între Bucureşti şi punctul de graniţă
Nădlac spre Ungaria, traseul acestuia trecând prin localităţile Bucureşti - Piteşti - Râmnicu Vâlcea
- Sibiu - Deva - Arad - Nădlac - Graniţă Ungaria. Celălalt drum naţional, DN76, conectează
municipiul Deva cu municipiul Oradea, cu trecere prin Beiuş.
Drumul magistral DN7 are clasa tehnică III şi parţial II (pe teritoriul localităţilor Deva şi
Sântuhalm) și deserveşte un trafic de tranzit intens şi totodată un trafic local şi de penetraţie de
asemenea intens.
În partea de nord a Municipiului Deva se asigură legătura cu Autostrada A1, de care este
separat prin Râul Mureș. Prin această legătură, Municipiul Deva este racordat la rețeaua TransEuropeană de Transport centrală (TEN-T).

Tabel 3.1. Distanţele faţă de principalele centre naţionale pe reţeaua rutieră
Destinaţie

Distanţa(km)

Arad

Traseul

Destinaţie

Distanţa(km)

149

Oradea

191

Braşov

284

Piatra Neamţ

434

Bucureşti

455

Sibiu

121

Cluj Napoca

184

Suceava

506

Constanţa

644

Timişoara

157

Iaşi

577

Târgu Mureş

220

Plecare Deva

Plecare Deva

Traseul
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Fig. 3.5. Harta căilor rutiere aferente municipiului Deva

Reţeaua de drumuri judeţene care leagă în mod direct Municipiul Deva de localităţile
învecinate este formată din:
v

DJ 687: Sântuhalm – Călan (DN66)

v

DJ 707 J: DN 7-Cabana Căprioara-Deva;

v

DJ 708 E: Deva – Cârjiţi - Almaşu Mic - Peştişu Mic – Nandru - Ciulpăz.

Drumurile locale (comunale) care asigură deservirea unor localităţi rurale/zone
periurbane ale Municipiului Deva sunt:
v

DC 123 (Bârcea Mare – Cristur);

v

DC 124 (Deva - Archia);

v

DC 127 (Deva - Cozia);

v

DC 129 (Deva - Hărău).

Având în vedere faptul că zona administrativă Deva cuprinde şi localităţi aparţinătoare,
reţeaua drumurilor naţionale şi judeţene este completată cu drumurile comunale aferente
acestor localităţi. Tabelul 3.2 cuprinde această reţea rutieră.
Din cele cinci drumuri comunale la nivelul zonei municipale au fost reabilitate în ultimii
cinci ani numai două, respectiv DC124 şi DC127, din fonduri proprii, iar celelalte este imperios
necesar să fie reabilitate/modernizate în perioada aferentă strategiei 2014-2023.
Drumurile judeţene şi cele municipale sunt întreţinute în condiţii optime de funcţionare
de către serviciile specifice ale administraţiei publice locale în colaborare cu Compania de
Drumuri Naţionale şi Autostrăzi din România, Secţia de Drumuri Naţionale Vest – Timişoara,
Punct de lucru Deva.
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Tabel 3.2. Reţeaua rutieră din responsabilitatea municipiului Deva
Responsabilitate Deva

Nr.
crt.

Categorie

1

Drumuri naţionale, din care:

Lungime
(km)

% din
total

6,8

35,5%

2

v

DN7

6,8

3

v

DN76

-

4

Drumuri judeţene, din care:

4,5

5

v

DJ707J

2,0

6

v

DJ708E

2,5

Drumuri comunale, din
care:

7,85

7

Repere drum

23,5%

41%

8

v

DC123

1,1

Bârcea Mare – Cristur (lăţime 4 m)

9

v

DC124

2,6

Deva – Archia (lăţime 4 m)

10

v

DC125A

1,4

Almaşu Sec - Archia (lăţime 3,5 - 4 m)

11

v

DC127

2,0

Deva – Cozia (lăţime 4 m)

12

v

DC129

0,75

Deva – Hărău (lăţime 6 m)

TOTAL

19,15

100%

Sursa: prelucrare proprie

Distribuţia celor trei tipuri de drumuri aflate în responsabilitatea municipiului Deva este
prezentată în graficul de mai jos.
În cea mai mare parte a timpului, traficul pe toate intrările principale înspre municipiul
Deva se desfăşoară în condiţii normale. Până în primăvara anului 2013, accesul a fost uneori greoi
pe cele două intrări principale în municipiu, respectiv dinspre Arad şi Sibiu. Cu toate acestea,
situaţia s-a îmbunătăţit în mod apreciabil prin finalizarea unei părţi din autostrada vestului, aflată
în proximitatea municipiului Deva.
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Fig. 3.6. Distributia tipurilor de drumuri din responsabilitatea municipiului Deva

Prin finalizarea tronsonului doi din autostrada Orăştie-Sibiu, kilometrul 24 plus 110 până
la 43 plus 855, de circa 20 de kilometri, dar şi cu cei 24 de kilometiri finalizaţi între Sebeşşi Orăştie,
cât şi autostrada finalizată între Orăştie şi Deva-Şoimuş – 32 kilometri, rezultă un total de 76 de
kilometri din Autostrada Vestului, care pot fi parcurşi în circa 40 de minute, faţă de peste o oră şi
jumătate, pe drumul naţional.
Referitor la capacitatea de circulaţie interurbană, aceasta este corespunzătoare pe toată
reţeaua existentă de drumuri naţionale, fiind asigurate majoritar condiţii de circulaţie pe două
benzi pe sens.
Circulaţia feroviară este facilitată de existenţa magistralei feroviare 200, Bucureşti – Deva
– Arad – Curtici.
Din punct de vedere al accesibilităţii feroviare, Municipiul Deva, prin poziţia sa geografică,
prezintă avantajul de a fi situat pe Coridorul paneuropean de transport multimodal IV, aşa cum
s-a specificat deja. Municipiul Deva dispune de o gară modernă, care asigură accesul în
împrejurimi a călătorilor pe calea ferată, precum şi de o Agenţie de voiaj CFR.
Din punct de vedere al accesibilităţii pe apă, se poate afirma că, în prezent, nu este folosit
potenţialul râului Mureş, deşi este cuprins în planul naţional al reţelelor navigabile, conform Legii
nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional.
Referitor la accesibilitatea aerienă, la nivelul municipiului Devanu există un aeroport. În
schimb, în apropierea municipiului Deva se află aeroportul Săuleşti, destinat activităţilor aviatice
sportive. Pe de altă parte,pe o rază de cca. 150 km se află trei aeroporturi internaţionale,şi anume
Timişoara, Sibiu şi Cluj-Napoca.
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3.3.2. Infrastructura de transport rutier urban
Infrastructura locală specifică municipiului Deva este compusă din bulevarde, străzi, alei,
zone pietonale, pasaje, parcări şi trotuare.
Rețeaua rutieră a Municipiului Deva are o structură matriceală, având drept principale
artere pe direcția verticală (NV-SE) străzile: Calea Zarandului, Bd. Decebal/Bd. 22 Decembrie/Str.
Sântuhalm, Str. Mihai Eminescu. Arterele reprezentând componenta verticală a matricei asigură
în partea de nord și de sud legătura cu DN76/E79. Matricea este completată prin componenta
orizontală (NE-SV), reprezentată de o serie de străzi care leagă arterele verticale, respectiv: Bd.
Iuliu Maniu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Str. Mărăști / Str. Carpați / Str. Oituz, Bd. Nicolae Bălcescu.
Aceste artere și străzile adiacente/de prelungire asigură legătura cu drumurile județene și
comunale menționate.

Fig. 3.7. Clasificarea străzilor pe categorii, Municipiul Deva
Sursă: Studiu de trafic privind dimensionarea structurilor rutiere, precum și traficul de calcul pentru verificarea
capacității de circulație pe o perioadă de 15 ani

Rețeaua stradală are o lungime de aproximativ 90 km, fiind formată din 224 de străzi
(conform nomenclatorului stradal al Municipiului Deva) și cuprinde străzi de categoria a II-a (de
legătură, care asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit), a III-a (colectoare,
care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură) și a
IV-a (de folosință locală, care asigură accesul la locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale).
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Conform Studiului de trafic privind dimensionarea structurilor rutiere, în iulie 2016,
arterele din Municipiul Deva au îmbrăcăminte din asfalt (77%), beton (6%), piatră cubică (6%),
macadam (10%) sau pământ (1%). Astfel, străzile din interiorul municipiului sunt acoperite cu
beton asfaltic pe o lungime de 60,75 km, cu beton de ciment 15,45 km, cu dale de pavaj 5,15 km
şi drum pietruit şi din pământ 14,78 km.
În ultimii 5 ani, au fost realizate lucrări de reabilitare pe următoarele străzi: Bd. Decebal
(între Avram Iancu și Bd. Iuliu Maniu), Bd. Iuliu Maniu, Bd. Dacia și zona adiacentă, Str. Avram
Iancu și zone adiacente, Str. Scurtă (Cristur), Str. Sarni (Cristur), Str. Azur, Str. Tineretului, Str.
Paiului, Str. Bucovinei, Str. Câmpului (Bârcea Mică), Str. Principală (Archia), Str. Coziei, Str.
Alunului.
Tabel 3.3. Modernizarea anuală a reţelei stradale a municipiului Deva în perioada 2000-2013
Nr.
crt.

Anul
Detalii

U/M
2000

2001

2002

2003

Km

85

85

85

85

85

85

85

- străzi modernizate

Km

81

81

83

83

83

83

83

- străzi modernizate

%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

2011 2012

2013

Lungime totală străzi, din
care:

Nr.
crt.

2004 2005

2006

Anul
Detalii

U/M
2007

2008

2009

2010

Km

90

90

90

90

90

- străzi modernizate

Km

88

88

88

88

88

- străzi modernizate

%

98%

98%

98%

98%

98%

Lungime totală străzi, din
care:

Sursa: INS, Fişa localităţii, Municipiul Deva

Datele statistice referitoare la evoluţia dezvoltării şi modernizării reţelei stradale sunt
prezentate în Tabelul 3.3. O imagine relevantă a tendinţei înregistrate în această perioadă este
furnizată în Figura 3.8.
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Fig. 3.8. Evolutia modernizarii strazilor orasenesti din municipiul Deva

Ca urmare a analizelor realizate asupra stării fizice a drumurilor, a rezultat ca fiind
necesară reabilitarea și modernizarea într-o primă etapă a rețelei rutiere urbane pe următoarele
artere de circulație:
v

Zona Vulcan: Str. Granitului; Al. Cascadei; Str. Roci; Str. Coziei; Drum de legătură str.
Vulcan – str. Coziei

v

Zona Archia: Str. Principală sat Archia

v

Zona Sântuhalm: Str. Eternității; Str. Fermierilor; Str. Armindenului

v

Zona Orizont-Zăvoi: Str. Lotusului; Str. Nordului; Str. Hortensiei; Str. Zenitului; Str.
Viorelelor; Amenajare trotuare pe str. Zăvoi

v

Alte zone: Str. Petre Ispirescu (str. Sadoveanu in 22 Decembrie – lângă Direcția Sanitar
Veterinară); Prelungire str. Brândușei; amenajare sens giratoriu în intersecția Str. Mihai
Eminescu – Str. Minerului

De asemenea, în cadrul Studiului de trafic privind dimensionarea structurilor rutiere,
precum și traficul de calcul pentru verificarea capacității de circulație pe o perioadă de 15 ani a
fost realizată analiza capacității de circulație a arterelor rutiere în raport cu valorile traficului de
calcul Nc (definit drept numărul de osii standard 115kN pe o bandă de circulație). Încadrarea în
clase de trafic a străzilor a fost realizată conform Normativului NP 116-04 (Normativ privind
alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi, Monitorul Oficial al României, Anul 173
(XVII), nr.438 bis, 24 mai 2005) .
Ca urmare a analizelor realizate și a prognozelor pentru perioada de analiză, au rezultat o
serie de măsuri care au fost incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, prin proiectele
referitoare la planul de organizare a circulației, consolidarea semnalizării statice orizontale și
verticale și amenajarea de parcări rezidențiale și publice. Măsurile identificate sunt următoarele:
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v

Calea Zarandului: încadrarea în categoria a II-a, cu toate că pe anumite sectoare valorile
de trafic depășesc limita de 600 vehicule etalon/oră/bandă, datorită preconizării unei
relocări a fluxurilor de trafic de tranzit în momentul finalizării autostrăzii A1

v

Bd. Nicoale Bălcescu: sporirea capacității de circulație prin reamenajarea parcărilor
laterale și lărgirea părții carosabile la 2 benzi pe sens, pe tronsonul cuprins între Bd. 22
Decembrie și Str. Mihai Eminescu

v

Str. Mihai Eminescu: reorganizarea circulației rutiere și interzicerea parcărilor pe
tronsoanele în care există 1 singură bandă de circulație pe sens, iar intensitatea
traficului este de peste 600 vehicule etalon/oră/bandă (între intersecția cu str. Cloșca
și intersecția cu str. Barițiu)

v

Str. Horea, Bd. Decebal, Bd. 22 Decembrie: constituie axa principală de circulație pe
care este dezvoltată rețeaua stradală a orașului Deva, înregistrând cele mai importante
fluxuri de trafic din oraș; se recomandă adoptarea de măsuri care să permită utilizarea
la maxim a capacității de circulație existente, prin reorganizarea parcărilor, amenajarea
de parcări suplimentare în zonele adiacente, organizarea circulației și semnalizării
statice și dinamice astfel încât să se asigure viteze de circulație optime și un număr
redus de opriri; se recomandă eliminarea parcărilor laterale pe Bd. 22 Decembrie, pe
tronsonul cuprins între intersecțiile cu str. Ciprian Porumbescu și Piața Victoria

v

Str. Mărăști și Carpați: reorganizarea/eliminarea parcărilor laterale pentru mărirea
capacității de circulație.

Fig. 3.9. Încadrarea străzilor în clase de trafic, Municipiul Deva
Sursă: Studiu de trafic privind dimensionarea structurilor rutiere, precum și traficul de calcul pentru verificarea
capacității de circulație pe o perioadă de 15 ani
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3.3.3. Managementul traficului
În urma procesului de colectare a datelor, descris pe larg în capitolul dedicat acestui
subiect, precum și din concluziile Studiului de trafic efectuat în Municipiul Deva în anul 2016, au
rezultat principalele zone/artere în care există volume mari de trafic, capabile să conducă la
congestii de circulație. Acestea sunt reprezentate în hărțile de mai jos, preluate din Studiul de
trafic, pentru fluxurile de autovehicule, pentru ora de vârf. Menționăm că, pentru realizarea
modelului de transport, datele au fost integrate cu datele obținute de la Centrul de management
al traficului din Municipiul Deva, care confirmă concluziile studiului amintit.

Fig. 3.10. Fluxuri de trafic, autovehicule – ora de vârf, 2016
Sursă: Studiu de trafic privind dimensionarea structurilor rutiere, precum și traficul de calcul pentru verificarea
capacității de circulație pe o perioadă de 15 ani

După cum se observă, principalele concentrări de trafic pentru fluxurile de autovehicule
sunt reprezentate de arterele principale, respectiv: Bd. Decebal, Bd. 22 Decembrie, Calea
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Zarandului, Str. Mihai Eminescu, Bd. Iuliu Maniu, iar pentru vehiculele de marfă grele: Calea
Zarandului.
În Municipiul Deva este implementat și în funcțiune un sistem de management adaptiv al
traficului. Spre deosebire de sistemul clasic „undă verde”, sistemul adaptiv are capacitatea de a
culege informații în timp real asupra fluxurilor de trafic din rețeaua rutieră, prin intermediul
senzorilor amplasați în teren. Pe baza acestor informații, în intersecțiile și în trecerile de pietoni
semaforizate se asigură o reglare a lungimii ciclului de semaforizare, astfel încât traficul să
decurgă cât mai fluent.
Sistemul are integrate suplimentar alte două componente, cu puternic impact asupra
siguranței cetățenilor, respectiv:
v

Sistem de camere video CCTV pentru supraveghere, amplasate în toate intersecțiile
semaforizate

v

Monitorizarea și gestionarea centralizată a sistemului, astfel încât operatorii de trafic
să poată lua decizii în timp util şi să asigure prioritatea vehiculelor cu destinație specială:
transportul public, salvarea, pompierii şi poliţia

Tabel 3.4. Amplasamentul intersecțiilor din sistemul integrat de management al traficului
Nr.

Denumirea Intersecției

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Horea - Valeriu Braniște - Griviței
Calea Zarandului - N. Bălcescu - Dorobanților
Calea Zarandului - Mărăști
Calea Zarandului - trecere pietoni
Calea Zarandului - Bd. M. Kogălniceanu
Calea Zarandului - Mihai Viteazu
Calea Zarandului - Bd. Iuliu Maniu
Bd. 22 Decembrie - trecere pietoni
Bd. 22 Decembrie - Str. Carpați
Bd. Decebal - trecere pietoni (Oficiul de Pensii)
Bd. Decebal - Bd. M. Kogălniceanu
Bd. Decebal - trecere pietoni (piața Operei)
Bd. Decebal - Ion Creanga
Bd. Decebal - Bd. Iuliu Maniu
Bd. Decebal - trecere pietoni
Bd. Decebal - Avram Iancu - Horea
Bd. 1 Decembrie - trecere pietoni (Oficiul de Pensii)
Bd. 1 Decembrie - Bd. M. Kogălniceanu
Mihai Eminescu - trecere pietoni (IPJ)
Gheorghe Barițiu – trecere pietoni
Mihai Eminescu - Crișan - Dragoș Voda
Mihai Eminescu - Protopop V. Damian - Elena Văcărescu
Mihai Eminescu - Piața Victoriei

Sursa: Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Deva
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Localizarea acestora în rețeaua rutieră a Municipiului Deva este prezentată în harta de
mai jos.

Fig. 3.11. Localizarea intersecțiilor și trecerilor de pietoni semaforizare, 2016
Sursa: Planul de mobilitate urbană al Municipiului Deva
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3.3.4. Transportul de marfă
Transportul de marfă pe teritoriul Municipiului Deva se desfășoară cf. HCL nr.133/2010
privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces
tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată
de peste 3,5 tone pe străzile din Municipiul Deva, cu modificările ulterioare (HCL nr.135/2013).
Traficul vehiculelor grele se desfășoară în special pe Calea Zarandului, aceasta jucând rolul
de centură ocolitoare a orașului. Cea mai mare parte a traficului greu de tranzit a fost preluat de
autostrada A1, care rulează paralel cu orașul, fiind despărțită de acesta prin Râul Mureș. Totuși,
există în continuare un procent de 25% dintre vehiculele grele care pătrund în municipiu și
tranzitează orașul, restul având zona de destinație pe teritoriul municipiului.

Fig. 3.12. Fluxuri de trafic, trafic greu – ora de vârf, 20161
Sursă: Studiu de trafic privind dimensionarea structurilor rutiere, precum și traficul de calcul pentru verificarea
capacității de circulație pe o perioadă de 15 ani

1

Sursă: Studiu de trafic privind dimensionarea structurilor rutiere, precum și traficul de calcul pentru
verificarea capacității de circulație pe o perioadă de 15 ani
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Dintre problemele sesizate în legătură cu transportul vehiculelor de marfă, cele mai
importante sunt următoarele:
v

Vehiculele grele de transport marfă au aceleași zone de penetrație a rețelei rutiere
urbane ca și restul vehiculelor și aglomerează punctele respective.

v

Deteriorarea accentuată a arterei Calea Zarandului, datorită volumului ridicat de trafic
greu.

3.3.5. Parcări
În ceea ce privește sistemul de parcări, în momentul de față, în Municipiul Deva există
următoarele facilități pentru parcare, reprezentate grafic în imaginea de mai jos:
-

Parcări rezidențiale: aprox. 3500 de locuri de parcare amenajate în cvartalele de
locuințe colective, destinate parcării de reședință; locurile din parcările de
reședință sunt taxate prin abonament anual.

-

Parcări publice: 719 locuri (conform Hotărârii Consiliului Local din 24 mai 2013);
locurile din parcările publice nu sunt taxate.

Parcările publice existente la ora actuală sunt plasate în următoarele locații:
Tabel 3.5. Tabel centralizator al locurilor de parcare, conform Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Deva nr. 222/2014 (Anexa)
Nr.
crt.

Locație

Număr locuri
parcare

1

B-dul Decebal – în fața mag. Romarta

20

2

Str. 22 Decembrie – Artima Ulpia

24

3

Str. Mihai Kogălniceanu – Ulpita/28 loc. și Stomatologie/30 loc.

58

4

B-dul Decebal de la str. Mihai Kogălniceanu, la Piața Arras

160

5

B-dul 1 Decembrie, de la str. Iuliu Maniu, la Casa de Cultură

89

6

B-dul 1 Decembrie / giratoriu - Piața Unirii – Cașina

82

7

Str. Iuliu Maniu, de la Bd. 1 Decembrie la Bd. Decebal

95

8

Str. Iuliu Maniu, de la B-dul Decebal, la Calea Zarandului

160

9

B-dul Decebal, OTP Bank / Intesa Bank

12

10

Str. 22 Decembrie Spital/Policlinică/D. Vodă

72

11

Parcare Piața Centrală

20

12

Str. Cuza Vodă - Leconfex

25

13

Parcare str. Ion Creangă, Piața Azur

26

14

Str. Mareșal Averescu, în fața Catedralei / IPH

50

15

Str. 22 Decembrie, de la Aleea Salcâmilor, până la sensul giratoriu

50

16

Str. Iuliu Maniu – Mall

46

TOTAL

989

Sursa: Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Deva
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Fig. 3.13. Localizarea parcărilor, Municipiul Deva
Sursă: Studiu de trafic privind dimensionarea structurilor rutiere, precum și traficul de calcul pentru verificarea
capacității de circulație pe o perioadă de 15 ani

Cea mai mare presiune în ceea ce privește locurile de parcare se regăsește în zona
centrală, în lungul Bd. 22 Decembrie, Bd. 1 Decembrie și Bd. Decebal. În această zonă sunt
concentrate o serie de obiective de interes public, clădiri administrative, spații comerciale, zone
de recreere și agrement, piețe.
În prezent, parcarea este gratuită. În Municipiul Deva nu este implementat un sistem
inteligent de management al parcărilor și de informare a utilizatorilor asupra disponibilității
spațiilor de parcare.
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3.3.6. Transportul public
Modurile de transport public funcționale în Municipiul Deva sunt următoarele:
v

Transport feroviar

v

Transport auto interurban

v

Transport auto local

v

Taxi

v

Transport aerian

v

Transport pe cablu

3.3.6.1.

Transportul feroviar

Municipiul Deva se află pe linia de cale ferată: Curtici - Arad - Simeria - Vințu de Jos - Alba
Iulia - Coslariu - Copșa Mica - Brașov - Ploiești - București - Fetești - Medgidia – Constanta. De
asemenea, merită specificată semnarea Memorandumului de Finanţare 2001/RO/16/P/PA/008
cu Comisia Europeană, referitor la Asistenţa Tehnică privind modernizarea liniei de cale ferată
Frontieră - Curtici - Arad - Deva – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European pentru
circulaţia trenurilor de călători cu viteza maximă de 160 km/h.
În Municipiul Deva există o singură gară, amplasată în Piața Gării, în prelungirea Bd. Iuliu
Maniu. Stația de cale ferată este semnalată în PUG drept una dintre disfuncționalitățile existente
la nivelul municipiului, fiind indicată necesitatea reabilitării acesteia.

3.3.6.2.

Transportul auto interurban

Cursele pe trasee județene au drept loc de plecare/sosire autogările din Piața Gării.
Datele statistice pentru anul 2013 indică un număr de 4.770 de persoane care utilizează
zilnic acest tip de transport public.

3.3.6.3.

Transportul aerian

Referitor la accesibilitatea aeriană, la nivelul Municipiului Deva nu există un aeroport, dar
în apropierea municipiului Deva se află aerodromul Săulești, a cărui reabilitare și dezvoltare este
inclusă în documentele strategice sectoriale.

3.3.6.4.

Transportul pe cablu (telecabina)

Transportul pe cablu este reprezentat în Municipiul Deva de telecabină, utilizată pentru a
pune în valoare potențialul turistic al zonei și pentru a facilita accesul către Cetatea Devei.
Telecabina este singurul ascensor înclinat din România, iar din punct de vedere al lungimii
traseului - 278 metri și a diferenței de nivel - 158 metri, este primul din Europa. Instalația asigură
legătura mecanică de la stația de plecare, situată la cota 180,0 metri, până la platforma
intermediară a Cetății Deva, situată la cota 342,65 metri, respectiv o diferență de nivel de circa
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160,00 metri. Capacitatea telecabinei este de 16 persoane. Viteza de deplasare este de 2m/s,
având o durată medie a unei curse de cca 2,5 min.
Din datele furnizate de Primăria Municipiului Deva, a fost identificată o insuficiență a
capacității de transport a telecabinei în perioadele de afluență mare a turiștilor (în weekend-uri
și vara), care conduce la timpi de așteptare mari. În graficul de mai jos este evidențiată evoluția
numărului de utilizatori ai telecabinei în perioada 2010-2015, iar în tabel, numărul și tipul
utilizatorilor, pe luni, pentru anul 2016.

Fig. 3.14. Evoluția numărului de utilizatori ai telecabinei, 2010-2015, Municipiul Deva
Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva

După cum se observă din grafic, există un trend puternic ascendent al numărului de turiști
care utilizează telecabina în ultimii ani, datorat finalizării lucrărilor de reabilitare a Cetății Deva,
precum și acțiunilor de promovare a acesteia în circuitul turistic național.
Așa cum rezultă din tabelul de mai jos, tendința de creștere a numărului de turiști a
continuat și în anul 2016, recordul fiind atins în luna august: peste 38.000 de turiști.
Tabel 3.6. Numărul și tipurile de utilizatori ai telecabinei pe luni calendaristice, 2016

Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
iulie
August

Adulti
Adulti dus
dussau
intors intors
1039
0
7
0
2.931
0
7.861 1.101
10.756 1.302
9.770
713
17.099 1.031
22.979 1.609

Copii
dus
Copii
dussau
Pensionari
intors intors dus-intors Pensionari Gratuit Dizabilitati TOTAL
461
0
121
0
9
29
1.659
1
0
0
0
0
0
8
1.935
0
254
0
56
30
5.206
8.856 1.655
831
56
470
173 21.003
7.221
753
1.626
56
319
129 22.162
11.243
944
1.521
39
532
178 24.940
8.066
686
3.215
38
280
151 30.566
9.138
719
3.383
42
315
233 38.418
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Septembrie 11.871
Octombrie
6.694
Noiembrie
3.564
Decembrie
3.387
Total
97.958

543
344
277
118
7038

3.569
3.802
2.917
1.334
58543

276
344
620
81
6078

2.477
1.096
369
130
15023

19
19
17
2
288

95
92
114
13
2295

108 18.958
47 12.438
22
7.900
19
5.084
1119 188.342

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva

După cum se observă din tabel, în perioadele de vârf de sezon se înregistrează peste 1.000
de utilizatori pe zi, ceea ce conduce la timpi de așteptare mari, datorită capacității limitate de
transport a telecabinei, de 16 călători (aprox. 80 călători/oră)

3.3.6.5.

Transportul public local

Exploatarea serviciului de transport public local se face pe 8 trasee, reprezentate grafic
pe harta de mai jos:

Fig. 3.15. Harta traseelor de transport public, 2016
Sursă: Studiu de trafic privind dimensionarea structurilor rutiere, precum și traficul de calcul pentru verificarea
capacității de circulație pe o perioadă de 15 ani
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Serviciul de transport public este concesionat către operatorul S.C. TIRIUS TRANSTUR
S.R.L, conform: Contractului de concesiune a transportului public de călători 799/07.01.2005,
Act Adițional nr. 5/15.02.2016
Costul unui bilet de călătorie cu vehicule de transport public, pe raza Municipiului Deva
este de 1,55 lei/călătorie. Eliberarea tichetelor de călătorie se face de către conducătorul
mijlocului de transport.
Gradul de acoperire al liniilor de transport public este evidențiat în harta de mai jos, în
care sunt marcate locațiile stațiilor de transport public și izocronele aferente acestora. Izocronele
reprezintă locul geometric al punctelor egal depărtate ca timp de parcurs de fiecare stație,
corespunzând în cazul de față unei raze de 150 metri, distanța parcursă în 2 minute pe jos,
respectiv 300 metri, distanță parcursă în 4 minute pe jos, cu o viteză medie de deplasare de
aproximativ 4,5 km/h.

Fig. 3.16. Gradul de acoperire al transportului public, 2016
Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva
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După cum se observă, gradul de acoperire este relativ corespunzător, existând totuși
câteva zone în care cererea de transport nu este acoperită. O parte dintre acestea, cum ar fi
satele Cristur și Archia, au fost identificate și în urma discuțiilor cu actorii cheie implicați în
problemele legate de mobilitate, respectiv cu reprezentanții zonelor respective. Aceste probleme
vor fi acoperite prin lista de măsuri și proiecte care au drept scop creșterea atractivității
transportului public, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de cetățeni către utilizarea
acestui mod de transport.
În anul 2014, a fost realizat un Studiu de oportunitate în vederea delegării serviciului de
transport public local pe raza Municipiului Deva și a satelor aparținătoare, în cadrul căruia au fost
evidențiate deficiențele transportului public din momentul respectiv, prin analize directe și prin
sondarea opiniei cetățenilor. Principalele aspecte sesizate au fost:
v

Starea necorespunzătoare a vehiculelor de transport public, care nu ofereau călătorilor
confortul și siguranța asociate unui transport public de calitate

v

Nemarcarea corespunzătoare a stațiilor de transport public

v

Lipsa dotărilor specifice de mobilier din stațiile de transport public

v

Amplasamentul necorespunzător al unora dintre aceste stații.

v

Nerespectarea regulilor de parcare de către ceilalți conducători auto, în pozițiile
marcate drept stații de călători.

Ca urmare a evidențierii aspectelor respective, o parte a acestor deficiențe au fost
remediate, în special cele legate de starea vehiculelor de transport public. Astfel, așa cum a fost
specificat anterior, a fost acordată operatorului S.C. TIRIUS TRANSTUR S.R.L concesiunea și
pentru al doilea pachet de linii de transport, iar operatorul respectiv a asigurat o înnoire parțială
a parcului de vehicule utilizat.
Cu toate acestea, așa cum rezultă din graficul de mai jos, parcul de vehicule de transport
public are o vechime mare, ceea ce conduce la consumuri de combustibil și emisii de noxe mari.
De asemenea, vehiculele nu corespund cerințelor de asigurare a accesului pentru persoanele cu
handicap.

Fig. 3.17. Distribuția vehiculelor de transport public, funcție de anul de fabricație
Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva
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Fig. 3.18. Distribuția vehiculelor de transport public, funcție de dotarea pentru accesul persoanelor cu
handicap
Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva

Analiza situației actuale a transportului public de pe raza Municipiului Deva și a satelor
aparținătoare a condus la următoarele concluzii și măsuri necesare pentru remedierea
deficiențelor:
v

Gradul de acoperire al transportului public și structura traseelor existente sunt relativ
satisfăcătoare. Cu toate acestea, sunt necesare măsuri de eficientizare a transportului
public, care să permită și acoperirea unor zone în care cererea de transport este mai
redusă (Cristur, Archia, cartiere rezidențiale noi), de ex: sistem de ticketing, informarea
călătorilor, managementul transportului public. Totodată este necesar să se asigure
accesibilitatea la acest mijloc de transport și pentru locuitorii zonelor de
dezvoltare/extindere a intravilanului (ex. Cartierul Grigorescu)

v

Stațiile de transport public nu oferă condiții care să atragă pasagerii pentru utilizarea
acestui mod de transport, fiind necesară modernizarea/dotarea cu mobilier specific,
panouri cu mesaje variabile, care să ofere informații în timp real asupra graficului de
circulație al mijloacelor de transport public, camere de supraveghere.

v

Este necesară modernizarea parcului de vehicule de transport public, astfel încât să se
asigure reducerea nivelului de combustibil și a emisiilor de noxe, precum și asigurarea
accesului pentru persoanele cu handicap. Astfel, se impune achiziționarea de vehicule
de transport public ecologice, care să ofere condiții moderne, sigure și confortabile
pentru călători și a căror utilizare să conducă la reducerea impactului asupra mediului.
De asemenea, va fi necesară suplimentarea numărului de vehicule actual, în funcție de
concluziile studiului asupra necesităților de extindere a liniilor de transport public
actuale, precum și ca rezultat al analizelor asupra cererii pentru acest mod de transport,
care este de așteptat să crească, odată cu modernizarea și eficientizarea lui.

v

Odată cu modernizarea parcului de vehicule de transport public și introducerea
vehiculelor ecologice, va fi necesară construirea/reabilitarea unui depou care să
permită încărcarea și operațiunile necesare de întreținere pentru acest tip de vehicule.
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Totodată, depoul respectiv va trebui dotat cu toate echipamentele aferente sistemului
de ticketing, prin care să se asigure descărcarea informațiilor din echipamentele de la
bordul vehiculelor, odată ajunse la cap de linie, și procesarea acestora, astfel încât să
se obțină informații referitoare la cererea de călătorie (linie, oră, grad de umplere etc.).
v

Creșterea siguranței pentru utilizatorii acestui mijloc de transport, prin asigurarea unui
parc de vehicule cu caracteristici tehnice corespunzătoare, precum și prin amenajarea
corespunzătoare a stațiilor de transport public (relocare, eliminarea parcărilor,
realizarea de alveole, semnalizarea corespunzătoare)

v

Realizarea/actualizarea unui studiu de oportunitate referitor la tipul de operator care
va gestiona sistemul de transport public.

v

Implementarea unui sistem de management al transportului public, care să asigure o
utilizarea cât mai eficientă a acestui mod de transport. Integrarea sistemului cu cel de
management al traficului, deja implementat pe principalele artere ale municipiului.

De asemenea, pentru creșterea confortului călătoriei, precum și pentru încurajarea
utilizării transportului public și asigurarea respectării graficelor de călătorie, este necesară
reabilitarea cu prioritate a arterelor rutiere pe care circulă mijloacele de transport public. Străzile
care generează congestii de trafic sunt cele menționate și în capitolul 2.2.3, respectiv: Bd.
Decebal, Bd. 22 Decembrie, Calea Zarandului, Str. Mihai Eminescu, Bd. Iuliu Maniu

3.3.6.6.

Transportul în regim de taxi

Companiile de taxiuri care s-au dezvoltat în ultimii ani acoperă necesarul de transport care
depăşeşte capacitatea transportului public. Acest sistem de transport public este asigurat de un
număr de 293 autovehicule, stabilit prin aplicarea reglementărilor în vigoare privind numărul de
autorizaţii emise funcţie de numărul de locuitori deserviţi.
Având în vedere descreşterea populaţiei înregistrată în ultimul timp, va fi necesară
realizarea unui studiu de oportunitate privind numărul de taximetre puse la dispoziţia
cetăţenilor. Studiul va trebui să ia în considerare, pe lângă normele în vigoare, şi alţi factori
determinanţi pentru populaţie, cum sunt: gradul de satisfacere a cerinţelor populaţiei pentru
orele de vârf, modalităţile de asigurare a nevoilor de transport pe timp de noapte, acoperirea
zonelor limitrofe aflate în afara traseelor actuale de transport public local.
Funcţiile de licenţiere, monitorizare şi control sunt deţinute de serviciile specializate ale
primăriei. Eforturi deosebite au fost şi sunt depuse pentru eliminarea practicilor ilegale (de tip
piraterie), prin care se afectează siguranţa şi securitatea cetăţenilor. Eficienţa demersurilor
intreprinse la acest nivel a fost mult îmbunătăţită datorită conlucrării permanente cu Poliţia
municipală / judeţeană, precum şi cu Poliţia locală.
Procesul de verificare a fost sprijinit permanent de Autoritatea Rutieră Română Agenţia
Hunedoara, privind atestarea şoferilor de pe taximetre, precum şi de Inspectoratul Teritorial de
Muncă, cu privire la verificarea corectitudinii documentelor depuse în vederea angajării. Toate
taximetrele beneficiază de servicii de dispecerat asigurate de operatori-dispeceri, autorizaţi de
structura responsabilă a Primăriei Deva.
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3.3.6.7.

Mijloace alternative de mobilitate

În Municipiul Deva a fost dezvoltată o rețea de piste de biciclete cu o lungime de
aproximativ 5 km, prezentată în figura de mai jos.

Fig. 3.19. Harta pistelor de biciclete, 2016
Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva
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Starea infrastructurii existente este bună, aceasta fiind realizată recent, dar este evident
din vizualizarea hărții că rețeaua de piste de biciclete acoperă doar o mică parte a infrastructurii
rutiere, fiind necesară extinderea.
Cota modală a deplasărilor cu bicicleta, rezultată în urma sondajelor realizate în procesul
de culegere a datelor pentru realizarea PMUD, este de 3% din totalul deplasărilor.
Unul dintre aspectele importante care trebuie avute în vedere este necesitatea asigurării
unei continuități a rețelei de piste de biciclete ce va fi creată, cu asigurarea deservirii principalelor
zone de atragere/generare călătorii, care conțin elemente de patrimoniu cultural și istoric,
atracții turistice, zone de agrement și pentru practicarea sportului, centre comerciale etc. Astfel,
trebuie avute în vedere următoarele locații: centrul istoric, Piața Victoria, Parcul I.C. Brătianu, Bd.
Decebal, Bd. 22 Decembrie, Parcul, Piața Cetății, Str. Zarandului (zona comercială și industrială)
și zonele adiacente acestora, alte puncte de interes pentru locuitorii Municipiului.
Totodată, datorită distanțelor relativ scurte față de satele aparținătoare și localitățile
învecinate, este utilă oferirea unei alternative nepoluante pentru cei care parcurg aceste trasee,
prin extinderea pistelor de biciclete spre Cristur și Hunedoara, respectiv DHS, aerodrom și
Simeria.
De asemenea, în vederea facilitării accesului la acest mod de transport nepoluant, este
necesară implementarea unui sistem bike-sharing, care să asigure un număr suficient de biciclete
pentru a satisface cererea existentă sau viitoare și care să fie amplasate în locațiile cele mai
potrivite.
Mersul pe jos reprezintă una dintre opțiunile fundamentale ale mobilității, oferind o serie
de avantaje: este ieftin, fără emisii, nu utilizează combustibili fosili, oferă beneficii pentru
sănătate, este la fel de accesibil, indiferent de venituri. Prin urmare, ameliorarea spațiilor
pietonale este una dintre strategiile esențiale pentru a se atinge obiectivul de mobilitate urbană
durabilă.
Dimensiunile orașului și deficiențele sesizate în privința transportului public fac ca mersul
pe jos să fie modul de transport dominant în Municipiul Deva, reprezentând 41% din totalul
deplasărilor zilnice efectuate de cetățeni.
Până în prezent, reabilitarea trotuarelor a fost realizată pe secțiunile marcate în harta de
mai sus.
În cazul Municipiului Deva, zonele pietonale de recreere/agrement sunt reprezentate de
parcuri, piețe, zona centrală. Una dintre problemele identificate, referitoare la zonele pietonale
existente, este necesitatea integrării acestora într-un traseu pietonal sigur pentru utilizatori.
Astfel, prin măsurile propuse în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă se va asigura
extinderea și interconectarea zonelor identificate ca fiind cele mai utilizate de locuitorii
Municipiului Deva care preferă acest modul de transport pietonal, respectiv prin extinderea
spațiului pietonal în zona centrală și asigurarea unei legături între traseul pietonal din Centrul
Vechi, Parcul Cetate și Piața Cetății (telecabină).
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Fig. 3.20. Trotuare reabilitate, 2016
Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva

Zonele specifice identificate ca prezentând un nivel ridicat de complexitate din punct de
vedere al mobilității sunt:
v

Zona Centrală (Centrul istoric, Zona Poșta Veche, Piața Victoriei, Parcul I.C.Brătianu)

v

Piața Gării

v

Piața Cetății

v

Zona comercială centrală

Zona Centrală identificată ca având complexitate ridicată a mobilității este zona cuprinsă
între str. Aurel Vlaicu, în Nord și str. Piața Victoriei, în Sud, în lungul Bd. 1 Decembrie 1918 și
legătura cu Parcul I.C. Brătianu. Zona cuprinde mai multe obiective care generează/atrag
deplasări zilnice, cum ar fi: Primăria Municipiului Deva, Piața Unirii, Consiliul Județean
Hunedoara, alte instituții administrative la nivel județean (Judecătorie, Tribunal, Parchetul,
Direcția Generală a Finanțelor Publice, Trezoreria etc.), instituții de învățământ (Colegiul Național
Decebal, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria), Casa de Cultură Drăgan Muntean, zona
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Poșta Veche, cinematograf, cafenele, restaurante, Parcul I.C. Brătianu. În partea nordică a str. 1
Decembrie 1918 este delimitată o zonă pietonală, care se întrerupe în dreptul str. Aurel Vlaicu.
La Nord de str. Aurel Vlaicu se află Parcul Cetate, iar str. Axente Sever asigură legătura cu Piața
Cetății, în care se află punctul de pornire al telecabinei, pentru acces la Cetatea Devei.
Accesul în zonă poate fi realizat cu autovehiculul propriu, transportul public (liniile 2 și 8),
mers pe jos, bicicleta.
Pentru această zonă se au în vedere o serie de măsuri incluse în Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă, printre care extinderea zonei pietonale, astfel încât să se asigure legătura prin
mers pe jos/mers cu bicicleta între centrul istoric și Piața Cetății, reorganizarea spațiului urban
Poșta Veche – Piața Victoriei – Parc I.C. Brătianu ca zonă poetonală/semipietonală,
restricționarea accesului autovehiculelor în zonele pietonale prin implementarea de sisteme
inteligente de limitare a accesului, reorganizarea circulației și a parcărilor. De asemenea, se vor
implementa și măsuri de revizuire a politicii parcărilor. În ceea ce privește reorganizarea
circulației în zonă, trebuie avută în vedere și o analiză a necesității menținerii semaforizării
trecerii de pietoni de pe strada Gheorghe Barițiu (Cașina), în condițiile modificării fluxurilor de
trafic auto din zonă. De asemenea, se va avea în vedere includerea pistelor de biciclete într-o
rețea care să asigure legătura cu alte puncte de interese. Măsurile respective vor contribui și la
reducerea congestiilor de trafic din zona centrală, prin asigurarea accesului facil prin utilizarea
altor moduri de transport, mai puțin poluante.
Piața Gării, amplasată în prelungirea Bd. Iuliu Maniu, în fața Gării Municipiului Deva,
concentrează următoarele moduri de transport:
v

Transport feroviar: Gara Municipiului Deva

v

Transport în regim de taxi

v

Transport public urban: capătul a 7 dintre cele 8 linii de transport public

v

Transport județean: două autogări trasee interurbane și județene

v

Transport auto privat: parcare

Datorită acestor caracteristici, zona prezintă toate premisele implementării unei stații
intermodale, prin care să se asigure transferul mai facil al călătorilor între diverse moduri de
transport și atragerea acestora spre utilizarea transportului în comun, în defavoarea vehiculului
personal prin informarea dinamică asupra conexiunilor disponibile.
De asemenea, în zona respectivă se va avea în vedere și asigurarea accesului în siguranță
cu bicicleta, prin crearea infrastructurii necesare (piste de biciclete) și o stație de bike-sharing,
astfel încât acest mod de transport să fie adăugat celorlalte deja disponibile.
Piața Cetății, amplasată la baza Dealului Cetății, este un pol important de atragere a
călătoriilor, datorită accesului la telecabină. În prezent, în locația respectivă există doar o zonă
amenajată pentru parcare.
Datorită specificului zonei și caracteristicii de atragere a călătoriilor, în scopul reducerii
traficului auto și al atragerii cetățenilor spre moduri de transport alternative: transport public,
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pietonal, biciclete, Piața Cetății poate fi transformată într-o stație intermodală, contribuind la
creșterea calității vieții pentru cetățenii Devei. Proiectul va fi corelat cu alte măsuri, respectiv:
v

reorganizarea circulației în zonă, cu stabilirea de sensuri unice pentru vehicule

v

extinderea zonelor pietonale

v

organizarea infrastructurii necesare funcționării unui traseu auto nou pentru
transportul public local

v

realizarea de piste de biciclete

v

realizarea unei stații de bike-sharing

v

amenajările peisagistice necesare.

Zona comercială centrală, amplasată în lungul Bd. Decebal, între Bd. Iuliu Maniu și str. Ion
Creangă, cuprinde complexul Deva Mall și Piața Agroalimentară Deva, puncte de interes pentru
locuitori, cărora li se adaugă alte magazine, bănci, parc, Biserica Buna Vestire. Zona este
accesibilă prin intermediul autoturismului propriu, transportului public, bicicletei și mersului pe
jos. Spre deosebire de supermarket-urile amplasate pe Calea Zarandului, care dispun de spații
generoase de parcare, în această zonă parcările amenajate nu sunt suficiente pentru cererea
existentă. În plus, parcările de pe străzile laterale (str. Cuza Vodă, str. Mihai Viteazu, str. Ion
Creangă) reduc capacitatea arterelor respective.

3.3.7. Opinia cetăţenilor
Cu ocazia cercetării sociologice au fost prelevate răspunsuri la un set de întrebări
referitoare la infrastructura de transport rutier şi feroviar.
Una dintre întrebări a fost cea referitoare la evaluarea eficienței diferitelor moduri de
transport:
Cât de eficient apreciaţi că este mijlocul de transport cu care circulaţi? (la această
întrebare s-a răspuns doar pentru mijlocul de transport folosit)
49%

Pe jos

29%

Taxiul

Autobuzul

Maxi –taxi

42%

38%

Autoturismul personal

Bicicleta

33%

17%

5%

15%

66%

21%

57%

16%

62%

14%

Foarte eficient

1%

1%
4%

22%

12%

5%

76%

Eficient

Ineficient

9%

Foarte ineficient
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Fiecare persoană evaluându-şi propriul mod de deplasare în termen de eficienţă, se
observă că în general cei mai mulţumiţi sunt cei care nu folosesc niciun mijloc de transport. Acest
lucru se datorează şi faptului că 40% dintre respondenţi sunt nemulţumiţi de calitatea mijloacelor
de transport în comun (aşa cum se specifica şi la răspunsurile formulate cu privire la
infrastructura de transport în comun).
De remarcat faptul că, dacă se au în vedere răspunsurile pentru „Foarte eficient” şi
„Eficient”, rezultă că 90% dintre respondenţi consideră maxi-taxi ca fiind un mijloc eficient.
Cei care utilizează taxiul în deplasările din oraş apreciază eficienţa acestuia în proporţie
de 95%.
Dvs. ca cetăţean al oraşului, cât de mulţumit sunteţi de următoarele aspecte, pe o scală de
la 1 la 5 (unde 1 înseamnă deloc mulţumit şi 5 înseamnă foarte mulţumit- pentru o prezentare
mai eficientă a fost redusă scala pentru cele 3 categorii menţionate în grafic)?
Din prelucrarea acestor date, gradul de satisfacţie faţă de infrastructura de transport
rutier şi feroviar se prezintă procentual astfel:

Accesul către alte localități
Utilitatea orarului transportului în comun
Amplasarea statiilor de transport în comun

7%

29%

16%

54%

31%

18%

29%

Accesul la zonele rezidenţiale

25%

Eficienţa rutelor transportului în comun

26%

Accesul la zonele industriale

64%

52%
33%

42%

35%

32%

40%

31%

37%

Calitatea mijoacelor de transport în comun

40%

30%

30%

Fluiditatea traficului rutier din localitate

39%

32%

29%

38%

27%

Gradul de modernizare al drumurilor

35%

Numărul de parcări și administrarea acestora

54%

Calitatea serviciilor de transport feroviar

55%
58%

Calitatea mijloacelor de transport feroviar
Nemuțumit

26%
32%
29%

Nici nemulțumit, nici mulțumit

20%
13%
13%

Mulțumit

Analiza după valorile medii calculate pentru fiecare item pe scala 1-5 (unde 1 înseamnă
„deloc mulţumit” şi 5 înseamnă „foarte mulţumit”) evidenţiază faptul că accesul către alte
localităţi sau orarul transportului în comun şi staţiile pentru acest tip de vehicule sunt evaluate
pozitiv (cu medii peste 3), în timp ce parcările şi indicatorii referitori la transportul feroviar sunt
evaluaţi negativ (obţinând medii sub 2,5 )
În general, populaţia din municipiul Deva este mulţumită majoritar de amplasarea staţiilor
de transport în comun, utilitatea orarului transportului în comun şi accesul către alte localităţi. În
schimb, părerile sunt împărţite atunci când este vorba despre calitatea mijloacelor de transport
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în comun. Mai mult de 50% gradul de nemulţumire în rândul respondenţilor apare în cazul
parcărilor din localitate, a serviciilor de transport feroviar precum şi calitatea mijloacelor de
transport feroviar.

3.4.

Analiza SWOT – Infrastructura de transport
PUNCTE TARI

Rețea de transport rutieră cu conectivitate ridicată, datorită racordării la rețeaua TEN-T
Dezvoltarea reţelei rutiere prin darea în folosinţă a autostrăzii Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-DevaSibiu şi a realizării drumului expres cu patru benzi în punctul Deva.
Îmbunătățirea stării tehnice a sistemului rutier din ultimii ani, ca urmare a intervențiilor de
modernizare a străzilor și trotuarelor
Sistem integrat de management al traficului rutier.
Existența autostrăzii asigură devierea unei mare părți a transportului de marfă, care nu mai
tranzitează orașul.
Reabilitarea recentă a trotuarelor
Existența pistelor de biciclete
Existența de zone pietonale amenajate, care conduc la creșterea accesibilității și atractivității spațiului
public
Marcajele pietonale, semnele pietonale și semnele de circulație sunt bine semnalizate

PUNCTE SLABE
Lipsa de atractivitate a transportului în comun, datorită stării infrastructurii de transport public,
respectiv a vehiculelor de transport în comun și a stațiilor
Infrastructura rutieră, inclusiv trotuare
Lipsa informațiilor referitoare la transportul public
Crearea de congestii de circulație în orele de vârf
Lipsa de eficiență economică a transportului public local
Numărul mare de deplasări cu autovehicule private, raportat la deplasările cu transportul public
Utilizarea excesivă mijloacelor de transport poluante și lipsa unei politici coerente de încurajare a
utilizării de vehicule ecologice
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Acoperirea redusă a transportului public pentru satele aparținătoare
Lungimea redusă a pistelor de biciclete amenajate
Lipsa unui sistem de bike-sharing
Inexistența stațiilor intermodale, care să permită transferul între modurile de transport, cu efect
negativ asupra accesibilității
Inexistența semnalizării rutiere dinamice specifice pentru deplasările cu bicicleta
Lățimea necorespunzătoare a trotuarelor
Problemele legate de siguranța pietonilor la traversarea unor artere de circulație cu trafic intens și
viteze de deplasare mari.
Lipsa unor măsuri care să crească siguranța pentru utilizatorii transportului public
Numărul redus al locurilor de parcare, ceea ce conduce la disconfort, dar și la ocuparea suprafeței de
rulare a vehiculelor cu autovehicule parcate, rezultând o diminuare a capacității de transport a rețelei
rutiere
Suprafața redusă a zonelor pietonale
Lipsa amenajării unor zone cu nivel ridicat de complexitate ca zone pietonale/ semipietonale sau ca
puncte intermodale
Poluarea produsă de activitatea de transport

OPORTUNITĂŢI
Posibilitatea de accesare a fondurilor europene în scopul soluţionării problemelor legate de
mobilitatea urbană durabilă
Dezvoltarea şi modernizarea reţelei rutiere prin realizarea de drumuri multiple de acces la autostrada
Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Deva-Sibiu.
Implementarea proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte
componentă a Coridorului IV Pan – European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160
km/h.
Deschiderea populației pentru utilizarea mijloacelor de transport alternative: bicicleta, mersul pe jos
Disponibilitatea exprimată de populație în a renunța la deplasările cu vehiculul personal, în condițiile
existenței unui transport public accesibil, confortabil și sigur
Existența sistemului de management adaptiv al traficului, care poate fi extins și integrat cu un sistem
de management al transportului public
Existența unor investiții externe (SNCFR) planificate pentru extinderea infrastructurii rutiere prin
construirea de poduri peste calea ferată
Existența Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
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AMENINŢĂRI
Capacitate redusă de absorbţie a fondurilor comunitare la nivel naţional
Neaccesarea de fonduri europene
Neaccesarea multor finanțări datorită lipsei de la bugetul propriu al județului a resurselor financiare
necesare cofinanțării
Politica de parcare existentă încurajează deplasarea cu autovehiculul personal în zonele centrale
aglomerate
Tendința generală de creștere a numărului de accidente rutiere și victime
Atractivitatea redusă a transportului feroviar.
Amplificarea disfuncţionalităţilor în domeniul transportului de călători
Resurse bugetare reduse față de nevoia de investiții în infrastructură
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4. DEZVOLTAREA URBANA
4.1.

Locuinţe

4.1.1. Context Regional
Conform analizelor realizate pentru fundamentarea procesului de elaborare a Strategiei
2014-2020, Regiunea Vest deţinea în 2010 cel mai mic număr de locuinţe din cele 8 regiuni de
dezvoltare, 63,4% din acestea fiind localizate în mediul urban. Doar 3,8% din totalul locuinţelor
aveau ca proprietar statul,iar aproape ¾ erau localizate în mediul urban.
În ceea ce priveşte confortul locuirii acesta poate fi redat prin numărul camerelor pe o
locuinţă, suprafaţa locuibilă şi numărul persoanelor pe o locuinţă (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Principalii indicatori pentru fondul de locuinţe în anul 2010
Suprafaţa locuibilă

Nr.
Nr. persoane
persoane pe
Pe o locuinţă Pe o persoană o locuinţă pe o cameră

Regiunea

Camere pe
o locuinţă

Nord-Est

2,6

14,8

37,7

14,0

2,7

1,1

Sud-Est

2,8

13,9

39,3

15,1

2,6

0,9

Sud-Muntenia

2,8

13,4

38,0

15,2

2,5

0,9

Sud-Vest Oltenia

2,8

13,3

36,8

15,4

2,4

0,9

Nord-Vest

2,4

16,5

40,3

16,1

2,5

1,0

Centru

2,4

17,0

40,5

15,9

2,5

1,1

Buucreşti-Ilfov

2,6

16,3

42,2

17,4

2,4

0,9

Vest

2,5

16,6

41,7

17,3

2,4

1,0

România

2,6

15,0

39,4

15,6

2,5

1,0

Pe o
cameră

Sursa: INS - Fondul de locuinţe 2011

În general, se observă o îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale populaţiei, în toate
regiunile de dezvoltare, diferenţiat însă, ca intensitate, de la o regiune la alta. Din tabelul de mai
sus, se relevă că Regiunea Vest se situează destul de bine comparativ cu media naţională la
fiecare indicator, iar în comparaţie cu regiunile de dezvoltare Regiunea Vest se situează pe locul
III la numărul de camere pe locuinţă, ceea ce înseamnă că regiunea este dominată de locuinţe
relativ medii (2 camere), locul II la suprafaţa locuibilă pe o cameră, locul II la suprafaţa locuibilă
pe locuinţă, locul II la suprafaţa locuibilă pe o persoană şi locul IV la numărul de persoane pe o
locuinţă.
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Deci, per ansamblu, chiar dacă regiunea deţine ultimul loc la numărul de locuinţe şi
camere (indicator direct proporţionat cu numărul de persoane care locuiesc în regiune), regiunea
are în general standarde ridicate pentru fondul de locuinţe.
Calitatea locuinţelor poate fi dată şi de alţi indicatori cum sunt numărul de persoane care
nu au nici baie nici duş în interiorul locuinţei, ponderea populaţiei totale într-o locuinţă cu
scurgeri în acoperiş, ziduri umede sau putregai în fundaţie, podele sau ferestre, precum şi
ponderea populaţiei care nu aretoaletă în casă.
Pentru aceşti indicatori România ocupă în principal ultimele poziţii în statistici, fiind
necesarărecuperarea multor decalaje faţă de statele Uniunii Europene. Chiar dacă aceşti
indicatori sunt indisponibili pentru Regiunea Vest, pe baza poziţiei înregistrate la indicatorii de
mai sus (locul II), se poate deduce că regiunea deţine o calitate bună comparativ cu nivelul
naţional, însă există destul loc de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit.
Tabel 4.2. Formele de proprietate ale fondului de locuinţe în anul 2011
Judeţul
Arad
Caraş-Severin
Hunedoara
Timiş
Vest
Total

Proprietate
majoritară
de stat

Proprietate
majoritar
privată

Total locuinţe

% Stat

% Privat

2.361
8.528
6.837
11.879
29.605
195.827

189.135
123.950
189.194
260.250
762.529
8.272.005

191.496
132.478
196.031
272.129
792.134
8.467.832

1,2
6,4
3,5
4,4
3,7
2,3

98,8
93,6
96,5
95,6
96,3
97,7

Sursa: INS - Fondul de locuinţe 2011

Aceste observaţii este necesar să fie completate cu faptul că numai 3,7% din totalul
locuinţelor din regiune aparţin proprietăţii majoritare de stat, pe când 96,3% din locuinţe aparţin
proprietarilor privaţi (Tabelul 4.2).

Fig. 4.1. Ponderea locuintelor proprietate stat/privat in Regiunea Vest, anul 2011
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În comparaţie cu nivelul naţional, în Regiunea Vest se înregistrează un număr mai mare al
proprietăţilor deţinute de stat (3,7%), pe când la nivel judeţean cel mai privatizat fond de locuinţe
este cel al judeţului Arad, cu 98,8%, pe când cel mai slab privatizat este judeţul Caraş-Severin
(93,6%). Raportul fonduri publice / fonduri private este redat şi prin datele înscrise în tabelul de
mai jos (Tabel 4.3).
Tabel 4.3. Locuinţe terminate în anul 2011 după tipul sursei de finanţare
Judeţul

Fonduri publice

Fonduri private

Arad

25

616

Caraş-Severin

-

175

Hunedoara

42

311

Timiş

80

2.130

Regiunea Vest

147

3.232

În cadrul regiunii, între anii 2005-2011 construcţia şi terminarea de locuinţe nu cunoaşte o
tendinţă clară, ci mai degrabă una oscilantă, cu perioade de creşteri în anii 2006-2008, o scădere
puternică între anii 2008-2010, şi o creştere începând cu anul 2010, creştere care este
comparabilă cu cea din anul 2007. Dinamica locuinţelor terminate redă dinamica pieţei
imobiliare, cu puncul maxim atins în 2008, urmat de declinul evident din 2010. Un alt trend
important se referă la creşterea suprafeţei locuibile pe locuinţă, indicând orientarea pieţei spre
confort privind spaţiul de locuit, acest lucru având implicaţii asupra preţului, costurilor de
întreţinere şi nevoii de energie termică.
În anul 2011, cele mai multe locuinţe terminate din fonduri publice au fost întregistrate
în judeţul Timiş (54,5%), pentru ca pe locul secund să se situeze judeţul Hunedoara, cu 42 de
locuinţe terminate (28,68%). La polul opus se află judeţul Arad, cu 25 locuinţe terminate (16,3%).

Tabel 4.4. Evoluţia locuinţelor finanţate din fonduri private
Nr. locuinţe din fond privat
2010

2011

2010-2011

Ponderea în
Regiunea Vest
(2011)

Arad

378

616

38,6

19%

Caraş-Severin

168

175

4,0

5,4%

Hunedoara

288

311

7,4

9,6%

Evoluţie

Judeţul
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Timiş

1.840

2.130

13,6

66%

Regiunea Vest

2.683

3.232

17,0

100%

România

45.983

43.062

-6,8

-

Construcţia de locuinţe cu fonduri private este mult mai dinamică în regiune, aceasta fiind
predominantă în judeţul Timiş (66%) şi are un mare potenţial în judeţul Arad (19%), judeţul
Hunedoara (9,6%) şi judeţul Caraş-Severin, cu 5,4% (Tabelul 4.4). Tendinţa antreprenorilor a fost
de a investi în apartamente cu confort sporit din punct de vedere al numărului de camere (Tabelul
4.4).
De asemenea, se observă că la nivel regional investiţiile din fonduri private au înregistrat
o dinamică pozitivă în anul 2011 faţă de anul 2010, regiunea fiind peste media naţională (Tabelul
4.4). În regiune, cea mai bună evoluţie a avut-o judeţul Arad, în care numărul locuinţelor
terminate din fonduri private au crescut cu 38,6%, dublu faţă de media regională. Evoluţii pozitive
apropiate de media regională s-au înregistrat în judeţul Timiş (17%), acesta având şi cea mai mare
pondere a locuinţelor terminate din regiune.

4.1.2. Infrastructura de locuit şi spaţiul urban
4.1.2.1.

Fondul de locuinţe şi calitatea locuirii

Datele de analiză au fost prelevate din Baza de date Institutul Național de Statistică și se
referă la perioada 2006÷2015.
Aceste date au fost sistematizate pe trei problematici majore, astfel:
v

Tabelul A – Fondul de locuinţe;

v

Tabelul B – Realizarea locuinţelor;

v

Tabelul C – Autorizaţii de construire; Suprafaţa intravilană; Suprafaţa spaţiilor verzi.

Fondul de locuinţe
Pentru caracterizarea fondului de locuinţe al municipiului Deva vor fi analizaţi următorii
indicatori statistici: locuinţe existente; locuinţe în proprietate majoritară de stat; locuinţe în
proprietate majoritar privată; suprafaţa locuibilă; suprafaţa locuibilă în proprietate majoritară de
stat; suprafaţa locuibilă în proprietate majoritar privată.
Referitor la indicatorii globali, cum sunt numărul total al locuinţelor existente şi suprafaţa
locuibilă totală, se poate observa că aceştia au avut o evoluţie ascendentă. Astfel, numărul
locuinţelor existente a crescut de la 28.148 (anul 2006) la 30.135 (anul 2015), ceea ce corespunde
unei creşteri cu 7,06% (Figura 4.2).
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Fig. 4.2. Evoluția locuințlor existente – Municipiul Deva
Sursa: Baza de date Institutul Național de Statistică

Suprafaţa locuibilă totală a crescut, de asemenea, de la 1.022.842 mp (anul 2006) la
1.258.510 mp (anul 2015), deci o creştere cu 23,04%. Deoarece creşterea suprafeţei locuibile
este mai mare decît creşterea numărului de locuinţe, se poate concluziona că, în ansamblu, s-a
înregistrat o creştere a suprafeţei la nivel de unitate locuibilă.
Graficul din Figura 4.2 prezintă evoluţia fondului de locuinţe total, iar cel din Figura 4.3 se
referă la evoluţia suprafeţei locuibile totale.

Fig. 4.3. Evoluția suprafeței locuibile (mp) – Municipiul Deva
Sursa: Baza de date Institutul Național de Statistică
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În schimb, în timp ce indicatorii referitori la proprietatea majoritar privată au cunoscut o
creştere continuă în perioada de analiză, indicatorii care vizează proprietatea majoritară de stat
au avut o evoluţie total oscilantă. Astfel, numărului locuinţelor din proprietatea majoritar privată
a crescut de la 28.071 (anul 2006) la 29.297 (anul 2015), deci creşterea a fost de numai 4,4%. O
creştere mai mare s-a înregistrat la suprafaţa locuibilă în proprietate majoritar privată, de
21,39%, corespunzător trecerii de la 1.020.861 mp (anul 2006) la 1.239.258 mp (anul 2015).
Graficele din Figurile 4.4 şi 4.5 prezintă aceste evoluţii.

Fig. 4.4. Evolutia numarului locuintelor in proprietate majoritar privata
Sursa: Baza de date Institutul Național de Statistică

Având în vedere evoluţia oscilantă a fondului de locuinţe în proprietatea de stat, la
această categorie ne vom rezuma să comparăm numai valorile înregistrate la limitele intervalului
de referinţă. Astfel, locuinţele în proprietate majoritar de stat au scăzut de la 806 (anul 2000) la
249 (anul 2012), deci o scădere cu 69%. Concomitent, suprafaţa locuibilă în proprietate
majoritară de stat a crescut de la 5.401 mp (anul 2000) la 8.369 mp (anul 2012), ceea ce
corespunde unei creşteri cu 55%. S-a păstrat deci tendinţa de schimbare a destinaţiei unor spaţii
de locuit, situate, de regulă, la parterul blocurilor, prin transformarea acestora în spaţii
comerciale şi de birouri.
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Fig. 4.5. Evolutia suprafetei locuibile in proprietate majoritar privata
Sursa: Baza de date Institutul Național de Statistică

Suprafaţa totală a municipiului Deva este de 6.003 ha. La nivelul anului 2015 numărul total
de locuinţe existente era de 30.135, din care un număr de 838 locuinţe în proprietate majoritară
de stat şi un număr de 29.927 locuinţe în proprietate majoritar privată.

Realizarea locuinţelor
Dinamica realizării locuinţelor denotă o evoluţie sporadică privind finalizarea locuinţelor
realizate din fonduri publice (numai în anii 2003, 2009 şi 2012), în timp ce locuinţele din fonduri
private au acoperit întreaga perioadă de analiză, fiind realizate în special din fondurile populaţiei.
Locuinţe realizate din fonduri private, altele decât cele ale populaţiei, au fost finalizate numai în
anii 2005, 2008, 2009 şi 2012.

Fig. 4.6. Dinamica realizarii locuintelor in perioada 2000-2012
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Aşadar, se poate observa faptul că trendul înregistrat la elaborarea strategiei anterioare
s-a menţinut în continuare, astfel încât tendinţa generală a fost de construire a unor locuinţe
individuale, proprietate privată. Dacă ne referim numai la numărul total al locuinţelor terminate,
indiferent de tipul fondurilor pe baza cărora s-au realizat, în anul 2012 (216 locuinţe) au fost
terminate cu 575% mai multe locuinţe decât în anul 2000 (32 locuinţe).
Cuprinderea într-un grafic comun a acestor aspecte referitoare la dinamica realizării
locuinţelor furnizează o imagine sugestivă privind aportul fondurilor publice şi al celor private
(din care se menţionează separat fondurile populaţiei) la dinamica generală a realizării de
locuinţe în municipiul Deva în perioada 2000-2012 (Figura 4.6).

Autorizaţii de construire
Solicitările adresate privind eliberarea de autorizaţii de construire pentru clădiri
rezidenţiale, exclusiv pentru colectivităţi, au variat de la un an la altul. Astfel, dacă de referim la
perioada 2006-2015, se constată un vârf în anul 2008, după care a urmat o evoluție descendentă,
cu o ușoară creștere în ultimii doi ani. Graficele din Figurile 4.7 şi 4.8 exemplifică modul de
acordare a autorizaţiilor de construire, precum şi a suprafeţei totale aferente acestora.

Fig. 4.7. Evolutia autorizatiilor eliberate pentru cladiri rezidentiale
Sursa: Baza de date Institutul Național de Statistică

124

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Fig. 4.8. Evolutia suprafeței autorizate a clădirilor rezidentiale (autorizații)
Sursa: Baza de date Institutul Național de Statistică

În ceea ce priveşte calitatea locuirii, toate spaţiile de locuit existente la nivelul
municipiului Deva şi al localităţilor aparţinătoare dispun de alimentare cu energie electrică, iar
majoritatea din acestea sunt conectate la reţeaua de apă, canalizare şi de încalzire termică
(centrală sau proprie).

4.1.2.2.

Pieţe agroalimentare şi pentru manifestări culturale

Pieţe agroalimentare
În Municipiul Deva există pieţe agroalimentare în principalele cartiere ale oraşului, astfel:
Piaţa Telecabinei, Piaţa Prefecturii, Piaţa Unirii, Piaţa Victoriei, Piaţa Arras (zona Lido), Piaţa I.C.
Brătianu.
La începutul anului 2009 s-a inaugurat Piaţa Agroalimentară Deva – Central Market.
Complexul are 3 niveluri (demisol, parter, etaj) şi o suprafaţă utilă de aproximativ 4700
mp,suprafaţă comercială oferită spre închiriere. Interiorul pieţei este dotat cu zeci de spaţii
comerciale atent integrate cât şi mese destinate micilor comercianţi.
Compartimentarea cuprinde:
v

sector producători agricoli - mese individuale

v

sector lactate - spaţii comerciale şi mese individuale

v

sector flori - mese individuale

v

sector ouă, carne de pasăre - spaţii comerciale individuale

v

sector carne şi produse din carne - spaţii comerciale individuale
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v

sector alimentaţie publică - spaţii comerciale individuale

v

sector produse alimentare preambalate - spaţii comerciale individuale

v

sector peşte şi produse din peşte - spaţii comerciale individuale

v

sector produse meşteşugăreşti, artizanale - spaii comerciale individuale

v

sector produse de panificaţie, patiserie, covrigi şi langoşi -spaţii comerciale individuale

v

sector produse industriale - spaţii comerciale individuale

Dotare:
v

lift de persoane pentru accesul de la demisol la nivele superioare

v

sisteme moderne de iluminat, climatizare

v

spaţii comerciale la cheie (utilităţi: iluminat, climatizare, spălător, grilaj manual pentru
securizarea spaţiului, tâmplărie aluminiu)

v

serviciu de pază şi curăţenie

v

parcare proprie (demisol - 135 locuri), zone verzi

v

acces facil marfă

v

grupuri sanitare moderne

Pieţe pentru manifestări culturale
Piaţa Victoriei, în suprafaţă de 4.635 mp, este una dintre zonele emblematice ale oraşului
Deva, fiind destinată manifestărilor socio-culturale, târgurilor şi expoziţiilor. Este poziţionată
între „Casa de Cultură” şi clădirea „IPH” Deva, şi are pe amplasament Statuia lui Decebal simbolul oraşului.
Piaţa Victoriei reprezintă un obiectiv urban nou, care a fost complet modernizat în ultimii
ani. Caracteristicile actuale ale Pieţei Victoriei o recomandă drept un spaţiu de recreere modern,
reconfortant. La aceastacontribuie numeroasele spaţii verzi şi de recreere create, precum şi
fântâna muzicală modernă, care pune în valoare întreaga piaţă.
De asemenea, alte manifestări socio-culturale cum ar fi “Zilele Cetăţii”, sărbătorirea zilelor
de “1 Mai”, “9 Mai”, precum şi alte evenimente, se desfăşoară în spaţiul special amenajat din faţa
hypermarketului Real, la Pădurea Bejan, etc.

4.1.2.3.

Spaţii de joacă pentru copii

În prezent există un număr de 27 locuri de joacă, amplasate în cartierele municipiului
Deva. Locurile de joacă existente sunt într-o stare avansată de degradare, nu s-au făcut investiţii
în ultima perioadă de timp, iar dotăriile existente nu îndeplinesc normele de siguranţă şi
exploatare în condiţii optime.
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Majoritatea spațiilor de joacă necesită reabilitare completă, ca parte integrantă a
strategiei de regenerare urbană a municipiului Deva. De asemenea, strategia de regenerare
urbană trebuie să cuprindă spaţii de recreere pentru vârstnici în vecinătatea spaţiilor de joacă,
precum şi spaţii special amenajate pentru practicarea unor sporturi ca: atletism, fotbal, baschet,
handbal, precum şi alte sporturi.
Tabelul 4.5 prezintă amplasamentul şi dotările aferente acestor locuri de joacă.

Tabel 4.5. Starea locurilor de joacă din Municipiul Deva
Nr.crt.

Denumire

Dotare

1

Loc de joacă Parc Cetate

- Balansoar: 2 buc.
- Hinte duble: 5 buc.
- Tobogane mici: 8 buc.
- Tobogane mari: 3 buc.

2

Loc de joacă G.Enescu

- Căsuţă de joacă din lemn: 1 buc.
- Hintă : 1 buc.
- Complex tip scară : 1 buc.
- Căluţi tip arc : 4 buc.

3

Loc de joacă Împăratul Traian

- Căsuţă de lemn : 1 buc.
- Hinte : 2 buc.
- Tobogane : 2 buc.

4

Loc de joacă Cioclovina I

- Complex de joacă : 2 buc.
- Căluţi cu arc: 2 buc.

5

Loc de joacă Cioclovina II

- Balansoar : 1 buc.
- Căluţ cu arc: 1 buc.
- Hintă dublă : 1 buc.

6

Loc de joacă Uzo Balcan

- Balansoare : 1 buc.
- Hinte: 4 buc. ( una ruptă)
- Tobogane: 4 buc.

7

Loc de joacă M. Eminescu
(Profi)

- Căluţi cu arc : 2 buc.
- Complex cu tobogan: 1 buc.
- Căsuţă de lemn: 1 buc.

8

Loc de joacă M. Eminescu
(Maxxa)

- Căluţi cu arc : 3 buc
- Tobogan mare : 1 buc.

9

Loc de joacă Streiului

- Căluţi cu arc : 2 buc.
- Complex de jocă : 1 buc.
- Tobogan : 1 buc.
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Nr.crt.

Denumire

Dotare

10

Loc de joacă Parc Bejan

- Căsuţă lemn : 1 buc.
- Balansoare : 5 buc.
- Hinte : 2 buc.
- Scăriţe metal: 2 buc.
- Tobogane : 2 buc.

11

Loc de joacă Str. Bejan

- Căluţi cu arc: 3 buc.
- Balansoare: 3 buc.
- Hinte: 3 buc.
- Tobogane: 4 buc.

12

Loc de joacă Aleea Panseluţelor

- Căluţi cu arc: 4 buc.
- Balansoare: 4 buc.
- Hinte duble: 5 buc.
- Tobogane: 2 buc.

13

Loc de joacă Aleea Saturn

- Căluţi cu arc: 2 buc.
- Complex de joacă: 1 buc.
- Hintă dublă: 1 buc.
- Tobogan: 1 buc.

14

Loc de joacă Zamfirescu

- Balansoare: 3 buc.
- Căluţi cu arc: 2 buc.
- Hinte duble: 3 buc.
- Sistem roatativ: 1 buc.
- Tobogane: 2 buc.

15

Loc de joacă Marăşti

- Balansoare: 8 buc.
- Hinte duble: 3 buc.
- Sistem roată: 1 buc.
- Tobogane: 4 buc.

16

Loc de joacă Al. Muncii

- Căluţi cu arc: 2 buc.
- Casuţă din lemn: 1 buc.
- Complex cu balansoar: 1 buc.
- Bancă ruptă: 1 buc.

17

Loc de joacă Al. Pacii I

- Balansoare: 2 buc.
- Hinte duble: 2 buc.
- Tobogane: 4 buc.

18

Loc de joacă Al. Pacii II

- Căluţi cu arc: 3 buc.
- Hinte duble: 2 buc.
- Tobogane: 3 buc.
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