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Nr.crt. Denumire Dotare 

19 Loc de joacă ,,Vânătorul şi 
Pescarul” 

- Căluţ cu arc: 1 buc.  

- Balansoare: 1 buc.  

- Hinte duble: 1 buc.  

- Tobogan dublu: 1 buc. 

20 Loc de joacă Magazinul Ulpia - Căluţ cu arc: 1 buc.  

- Balansoar: 1 buc.  

- Hintă dublă: 1 buc. 

21 Loc de joacă pe Aleea Pescarilor 
S=237 mp 

- Bănci: 10 buc.     

- Coşuri de gunoi: 4 buc. 

- Panou de prezentare: 1 buc. 

- Ansamblu de joacă: 1 buc. 

- Carusel cu platformă şi băncuţă: 1 buc. 

- Balansoar figurină cu arc: 1 buc. 

- Balansoar cu 2 şezuturi şi 2 arcuri: 1 buc. 

22 Loc de joacă pe Aleea Românilor 
Bl. 15 – 16  

S=114 mp 

- Bănci: 4 buc.     - Coşuri de gunoi: 3 buc. 

- Panou de prezentare: 1 buc. 

- Ansamblu de joacă: 1 buc. 

- Carusel cu platformă şi băncuţă: 1 buc. 

- Balansoar figurină cu arc: 1 buc. 

- Balansoar cu 2 şezuturi şi 2 arcuri: 1 buc. 

23 Loc de joacă pe str. Mihai 
Viteazu lângă OPC  

S=180 mp 

- Bănci: 8 buc.       

- Coşuri de gunoi: 3 buc. 

- Panou de prezentare: 1 buc. 

- Ansamblu de joacă: 1 buc. 

- Carusel cu platformă şi băncuţă: 1 buc. 

- Balansoar figurină cu arc: 1 buc. 

- Balansoar cu 2 şezuturi şi 2 arcuri: 1 buc. 

- Leagăn 2 locuri: 1 buc. 

24 Loc de joacă pe b-dul Nicolae 

Bălcescu Bl. 16A  

S=212 mp 

- Bănci: 8 buc.        

- Coşuri de gunoi: 3 buc. 

- Panou de prezentare: 1 buc. 

- Ansamblu de joacă: 1 buc. 

- Carusel cu platformă şi băncuţă: 1 buc. 

- Balansoar figurină cu arc: 1 buc. 

- Balansoar cu 2 şezuturi şi 2 arcuri: 1 buc. 

- Leagăn 2 locuri: 1 buc. 
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Nr.crt. Denumire Dotare 

25 Loc de joacă pe Aleea 
Panselutelor  

S=173 mp 

- Bănci: 6 buc.       - Coşuri de gunoi: 3 buc. 

- Panou de prezentare: 1 buc. 

- Ansamblu de joacă: 1 buc. 

- Carusel cu platformă şi băncuţă: 1 buc. 

- Balansoar figurină cu arc: 1 buc. 

- Balansoar cu 2 şezuturi şi 2 arcuri: 1 buc 

- Leagăn 2 locuri: 1 buc. 

26 Loc de joacă pe Aleea Românilor 
Bl. 25 – 26  

S=285mp 

- Bănci: 11 buc.        

- Coşuri de gunoi: 4 buc. 

- Panou de prezentare: 1 buc. 

- Ansamblu de joacă: 1 buc. 

- Carusel cu platformă şi băncuţă: 1 buc. 

- Balansoar figurină cu arc: 1 buc. 

- Balansoar cu 2 şezuturi şi 2 arcuri: 1 buc. 

- Leagăn 2 locuri: 1 buc. 

27 Loc de joacă în Sat Cristur  

S= 114 mp 

- Bancă: 4 buc.        

- Coş de gunoi: 2 buc. 

- Panou de prezentare: 1 buc. 

- Ansamblu de joacă: 1 buc. 

- Carusel cu platformă şi băncuţă: 1 buc. 

- Balansoar figurină cu arc: 1 buc. 

- Balansoar cu 2 şezuturi şi 2 arcuri: 1 buc. 

- Leagăn 2 locuri: 1 buc. 

Sursa: Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva – Consiliul Local Deva 

 

4.2. Utilități publice 

4.2.1. Asigurarea cu apă 

4.2.1.1. Reţelele de alimentare cu apă 

Lungimea reţelei de alimentare cu apă a regiunii Vest este de 5.559 km, reprezentând 

11,6% dintr-un total naţional de 47.778 km. Reţelele de alimentare cu apă, în general, şi cele din 

localităţile urbane, în special, se confruntă cu probleme legate nu numai de extinderea 

capacităţilor de stocare, dar şi aferente capacităţilor de tratare şi distribuţie, în condiţiile 

asigurării protecţiei sanitare a surselor. 

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: 
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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 4.6 prezintă principalele caracteristici ale reţelei de apă potabilă 

deservită de la staţia de tratare Sântămărie Orlea. 

 

Tabel  4.6. Reţeaua de alimentare cu apă potabilă aferentă municipiului Deva. Staţia de tratare 

Sântămăria Orlea, anul 2012 

Staţie de 
tratare apă 

Localităţi 

deservite 

Reţele alimentare cu apă  potabilă 

Lungime 

reţea, 

(km) 

Volum apă 
distribuită, 

(mii mc) 

Populaţie 
racordată 

(nr. loc.) 

Sursa de apă 

Sântămăria 
Orlea 

Deva (Sântuhalm, Cristur) 117,821 5142,929 64300 

Lacul 

Hidrocentrala 

Haţeg-Râul 
Mare 

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 

Simeria  34,183    545,674 11312 

Simeria Veche, Bârcea, 
Sântandrei,Săuleşti,Uroi 

29,817 94,056 1883 

comuna Băcia 14,93 87,814 1348 
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 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) 

Alimentarea cu apă a municipiului Deva se face în sistem centralizat, prin magistrala de 

aducţiune a apei tratate, printr-o conductă cu diametrul nominal de 1000 mm, în lungime totală 

de 36 km (oţel + premo Æ1000) formată din trei tronsoane: 

v Tronsonul I, între localităţile Sântămărie Orlea şi Sântămărie de Piatră (Călan);  

v Tronsonul II, în localitatea Batiz; 

v Tronsonul III, între localităţile Simeria şi Sântuhalm. 

Modul de colectare al apei este de tip unitar. Debitul disponibil la sursă acoperă necesarul 

actual de apă al municipiului Deva. Presiunea în conductele de aducţiune este asigurată prin 

pompare. Pe străzile principale au fost prevăzuţi un număr de 102 hidranţi de incendiu de tip 

subteran. 

Apa este colectată în bazine supraterane, dispuse pe fronturile de captare conform 

datelor din tabelul următor (Tabel 4.7). 

Tabel  4.7. Fronturi de captare pentru alimentarea cu apă 

Nr. crt. Frontul de 

captare 

Număr 

rezervoare 

Capacitate 

rezervor (m3) 

Volum captat 

(m3) 

1 Dealul Paiului 2 10.000 20.000 

2 Cozia 2 2.000 4.000 

3 Bejan 2 2.000 4.000 

4 Mintia 2 1.000 1.000 

5 Scoruşi 2 300 600 

6 Santuhalm 2 350 700 

T O T A L 12 - 30.300 

 

Din bazinele de captare apa este pompată în reţeaua de distribuţie cu pompe centrifugale 

energofage care, prin consumul ridicat de energie electrică, măresc preţul de cost al apei. 

Primăria municipiului Deva are în administrare 3 izvoare naturale: 

v Decebal (DN7);  

v de la pădurea Bejan;  

v de pe strada Aurel Vlaicu, înspre cabana Căprioara.  
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În funcţie de agravarea stării de secetă şi gradul de micşorare a pânzei freatice, cetăţenii 

municipiului îşi completează necesarul de apă pe baza acestor surse suplimentare. În acest sens, 

Primăria a alocat din bugetul propriu fondurile financiare necesare întocmirii documentaţiilor şi 

execuţiei lucrărilor de reabilitare a acestor resurse naturale. 

Alimentarea cu apă a municipiului Deva se face printr-o reţea de distribuţie care are mai 

multe zone, fiecare zonă fiind alimentată prin intermediul propriului rezervor. Apa potabilă este 

preluată din aducţiunea magistrală DN 1000 mm Haţeg-Deva prin intermediul conductei DN 180 

mm care alimentează fabrica S.C. MACON S.A. 

În localitatea aparţinătoare Sântuhalm există reţea de distribuţie a apei, alimentată direct 

din aducţiunea Haţeg-Deva. În localitatea aparţinătoare Cristur, lucrările de alimentare cu apă în 

sistem centralizat au fost executate pe baza proiectului nr. 175/2006, întocmit de S.C. Hidrobest 

S.R.L. Deva.  

Tabel  4.8. Sistemele de alimentare cu apă în zona municipală Deva pe unităţi administrativ teritoriale 

(2013) 

Nr. crt. 
UAT – Asociaţia zona 

municipală Deva 

Sisteme de apă 

În funcţiune (km) 

1 Deva – Deva 107,45 

2 Archia - 

3 Bârcea Mică - 

4 Cristur 7,16 

5 Sântuhalm 3,21 

T O T A L 117,82 

Sursa: SC ApaProd SA Deva 

Reţeaua de distribuţie nu este extinsă pe toate străzile municipiului. Prin obiectivul de 

investiţie Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Deva, 

din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, urmează să fie realizate o serie de lucrări 

de dezvoltare a sistemului actual de alimentare cu apă. 

Astfel, deoarece localitatea aparţinătoare Archia nu dispune de alimentare cu apă în 

sistem centralizat, a fost demarată procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie pentru 

realizarea branşării la reţeaua principală de apă, pe o lungime de 1524 m, fiind alocate în acest 

scop fonduri de coeziune. Finalizarea lucrărilor este prevăzută până la sfârşitul anului 2015.  

O imagine sintetică asupra reţelei aferentă sistemelor de apă din zona municipală Deva 

este furnizată în Tabelul 4.8. 

Graficul din figura următoare (Figura 4.9) reflectă distribuţia sistemelor de alimentare cu 

apă din zona municipală Deva pe unităţi administrativ teritoriale. În momentul de faţă această 



STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA 

 

134 

distribuţie exclude localităţile aparţinătoare Archia şi Bârcea Mică, iar ponderea cumulată a 

localităţilor Cristur şi Sântuhalm reprezintă aproximativ 10% din reţeaua Deva. 

 

Fig.  4.9. Structura retelei de distributie a apei in zona administrativa municipala Deva 

 

4.2.1.2. Administrarea şi dezvoltarea reţelelor de alimentare cu apă 

Pe baza contractului de concesiune nr. 55433/16.12.2004, încheiat între Primăria 

municipiului Deva şi S.C. Apa Prod S.A., sistemul de alimentare cu apă la nivelul municipiului Deva 

este monitorizat de S.C. Apa Prod S.A.  

Conform contractului cadru menţionat, concesionarul are următoarele obligaţii privind 

exploatarea şi întreţinerea reţelei de apă:  

v Captarea apei din surse;  

v Tratarea apei în staţiile de tratare;  

v Transportul apei prin sistemul de transport al apei potabile;  

v Distribuţia apei în localităţile organizate ca centre operaţionale, cu deservirea tuturor 
utilizatorilor din aria de acoperire concesionată;  

v Întreţinerea în condiţii optime a bunurilor din patrimoniul concesionat. 

În baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 311/2008, s-a aprobat asocierea Municipiului Deva 

cu municipiul Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 

Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest 

Hunedoara", cu scopul de a realiza în comun proiecte de dezvoltare a infrastructurii aferente 

serviciilor de alimentare cu apă şi apă uzată. 

Astfel, municipiul Deva, alături de municipiul Hunedoara, a beneficiat de reabilitarea şi 

modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare prin intermediul proiectului comun 

de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în 

municipiile Deva şi Hunedoara", finanţat de Uniunea Europeană prin Măsura ISPA 

2005/RO/P/PE/002. 

Deva-Deva

91%

Cristur

6%

Santuhalm

3%
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Principalul furnizor de apă din nordul judeţului, S.C. Apa Prod S.A. Deva, este beneficiarul 

proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Hunedoara“.Contractul de finanţare din fonduri europene nerambursabile a fost semnat în 

februarie 2013, iar durata de implementare a proiectului este de 37 de luni de la data semnării.  

Un prim aspect vizat de acest contract se referă la creşterea gradului de conectivitate la 

sistemul apă-canal. Astfel, scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea apei şi accesul la 

infrastructura de apă şi canalizare, prin extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare şi 

tratare a apei, precum şi a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările Deva, 

Hunedoara, Brad, Călan, Haţeg şi Simeria. 

Prin acest proiect, se mai doreşte realizarea conformării cu obligaţiile privind calitatea 

apei, prevăzute în tratatul de aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial 

de Mediu. În cadrul proiectului se au în vedere reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi 

canalizare în localităţile Deva, Hunedoara, Simeria, Brad, Călan şi Haţeg, astfel încât gradul de 

conectivitate să fie de peste 95 la sută. Ca urmare, la finalizarea acestor proiecte, toată populaţia 

aglomerării urbane amintite va fi conectată la reţelele de apă şi canalizare. 

De asemenea, prin implementarea acestui proiect se are în vedere realizarea coordonării 

alimentării cu apă, în funcţie de consum. În acest sens, în cadrul proiectului este prevăzută 

implementarea sistemului SCADA, unul dintre cele mai ambiţioase programe de acest fel 

realizate la nivel naţional. 

Implementarea sistemului SCADA presupune coordonarea alimentării de apă şi canalizare 

în funcţie de consumul şi de necesarul la beneficiar. Vor fi astfel prelevate date esenţiale pentru 

gestionarea sistemului de alimentare cu apă, respectiv volumul de apă intrat şi ieşit în/din 

rezervoarele localităţilor respective, cantitatea de apă care ajunge în nodurile de reţea, ce nevoie 

de apă au locatarii din cadrul unor zone delimitate prin sistem, astfel încât presiunea şi debitul 

să fie corelate în funcţie de necesar.  

Acest proiect este considerat cel mai ambiţios program SCADA care va fi realizat la nivel 

naţioal, astfel încât să se ţină seama de nevoile pe care populaţia le are, iar reţeaua să nu fie 

menţinută sub presiune pe timpul nopţii sau în zilele în care nu se înregistrează un consum mare. 

Se oferă astfel răspuns principalului obiectiv vizat de fondul de mediu prin programul ISPA şi 

fondurile de coeziune, şi anume eliminarea pierderilor de apă, de apă uzată. 

Populaţia ţintă beneficiară a proiectului este de aproximativ 160.000 de locuitori. Prin 

implementarea proiectului, gradul de conectare la sistemul de canalizare va fi de 100 la sută în 

aglomerările menţionate, 16.500 de consumatori urmând să fie conectaţi în plus la sistem, după 

finalizarea investiţiei. 

 Rezultatele proiectului se vor concretiza prin: 

v Înlocuirea a 45,324 km conducte de distribuţie apă; 

v Reabilitarea a 22,649 km conducte canalizare; 

o Reabilitate: 7.865,9 m; 
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o În construcţie: 10.926,2 m. 

v Construcţia a 4 bazine de stocare apă pluvială; 

v Construcţia a 5 staţii de pompare ape uzate şi pluviale;  

v Reabilitare 1 staţie de tratare apă; 

v Reabilitare 1 captare apă; 

v Construcţie 1 staţie de tratare; 

v Construcţie 2 rezervoare de înmagazinare apă;  

v Reconstrucţia staţiei de epurare pentru Deva;  

v Reconstrucţia staţiei de epurare pentru Hunedoara. 

Tot pe baza fondurilor de coeziune vor fi demarate proiecte de extindere a reţelei actuale 

de apă de pe raza municipiului Deva, respectiv completarea cu 2112 m pe o serie de străzi din 

cartierul Viile Noi (Primăverii – 403 m, Dimitri Cantemir – 636 m, Cireşilor – 294 m, Centuria – 

340 m, I.P.Pincio – 223 m, Stejarului – 150 m şi Pinului – 66 m).  Pe strada Vulcan şi străzile 

adiacente acesteia se va completa reţeaua actuală cu 3037 m, din care 916 m de extindere a 

reţelei principale existente pe această stradă, precum şi elemente de conexiune radială din 

reţeaua principală pe străzile adiacente: Cozia – 1409 m, Roci – 241 m, Granitului – 471 m. 

În mod similar se vor executa lucrări de extindere cu 530 m a reţelei de apă existente de 

pe strada Horia şi cu 860 m pe strada Aurel Vlaicu. Strada Prunilor va beneficia de alimentare cu 

apă prin cuplarea la reţeaua existentă de pe strada Călugăreni, pe o lungime de 144 m. De 

asemenea, se va extinde reţeaua actuală de pe Calea Zarandului (DN7) cu o lungime suplimentară 

de 1067 m. Tabelul 4.9 prezintă lucrările de extindere a conductelor de distribuţie în Municipiul 

Deva. 

Tabel  4.9. Lucrări de extindere a conductelor de distribuţie în Municipiul Deva 

Nr. 

crt. 
Strada 

Extindere conducte Lucrări conexe 

Lungime 

(m) 

Diametru 

(mm) 
Material 

Branşame

nte (buc.) 

Cămine 

(buc.) 

Hidranţi 

(buc.) 

1 Archia 1.523 110 PEID,PN10 66 8 7 

2 Aurel Vlaicu 868 110 PEID,PN10 63 3 5 

3 Calea Zarandului 1067 110 PEID,PN10 12 2 6 

4 Centuria 333 110 PEID,PN10 17 3 2 

5 Cireşilor 271 110 PEID,PN10 12 2 1 

6 Cozia 1.205 110 PEID,PN10 36 2 7 

7 Cozia 1 206 110 PEID,PN10 5 1 1 

8 Dimitrie Cantemir 587 110 PEID,PN10 45 5 3 

9 Granitului 465 110 PEID,PN10 - 2 1 
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Nr. 

crt. 
Strada 

Extindere conducte Lucrări conexe 

Lungime 

(m) 

Diametru 

(mm) 
Material 

Branşame

nte (buc.) 

Cămine 

(buc.) 

Hidranţi 

(buc.) 

10 Horea 523 110 PEID,PN10 - 2 - 

11 I.Pincio 223 110 PEID,PN10 18 2 1 

12 I.Vulcan 934 110 PEID,PN10 32 3 4 

13 Pinului 66 110 PEID,PN10 2 1 - 

14 Primăverii 403 110 PEID,PN10 21 4 2 

15 Prunilor 96 110 PEID,PN10 1 2 1 

16 Roci 241 110 PEID,PN10 5 1 1 

17 Ştejarului 150 110 PEID,PN10 12 3 1 

18 Subtraversare curs apă 44 110 PEID,PN10    

T O T A L 9.205 -  347 46 43 

Sursa: SC ApaProd SA Deva 

 

Pentru elaborarea Strategiei 2014-2023 este important ca, în urma analizei efectuate, să 

fie posibilă evidenţierea elementelor deficitare a căror remediere să facă obiectul unor proiecte 

dedicate în acest sens. Tabelul 4.10 prezintă o sinteză a cerinţelor de remediere/ dezvoltare 

pentru infrastructura de apă potabilă actuală. 

 

Tabel  4.10. Necesarul de intervenţii la infrastructura de apă potabilă (2013) 

Nr. 

crt. 
Detalii Existent 

Din care necesită: 
Necesar 

extindere 
Reabilitare Modernizare 

1 Reţea de aducţiune (km) 

Orlea- Deva 
36  36 

 

2 Reţea apă potabilă (km) 117,82 7,299  9,205 

3 Capacitate staţie de 

tratare (m3/h) 

3.600 DA DA  

4 Surse de 

alimentare 

În 

funcţiune: 

ORLEA 

 Sistate: UZINA DEVA 

Sursa: SC ApaProd SA Deva 
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Pentru cei 7,299 km de reţea de apă potabilă care necesită reabilitare se va realiza 

înlocuirea reţelelor uzate conform specificaţiilor din tabelul următor (Tabel 4.11). 

 

Tabel  4.11. Planificarea lucrărilor de înlocuire a reţelelor uzate de apă potabilă 

Nr. 

crt. 
Strada 

Extindere conducte Lucrări conexe 

Lungime 

(m) 

Diametru 

(mm) 
Material 

Branşame

nte (buc.) 

Cămine 

(buc.) 

Hidranţi 

(buc.) 

1 Ana Ipatescu 199 160 PEID,PN10 22 1 1 

2 Alexandru Vlahuta 
20 200 

PEID,PN10 33 3 3 
420 110 

3 Aurel Vlaicu 791 200 PEID,PN10 75 7 4 

4 Aleea Neptun 383 110 PEID,PN10 9 3 2 

5 Archia 737 140 PEID,PN10 - 2 3 

6 B. St.Delavrancea 165 110 PEID,PN10 15 - - 

7 Cetatii 85 110 PEID,PN10 5 1 - 

8 Decebal 107 500 PEID,PN10 - 1 - 

9 Digului 137 110 PEID,PN10 8 2 - 

10 Dorobanţilor 421 400 PEID,PN10 6 1 1 

11 Dragos Voda 272 110 PEID,PN10 22 1 - 

12 Ghe. Bariţiu 
370 125 PEID,PN10 

 
20 6 2 

73 200 

13 Ghe. Lazar 209 160 PEID,PN10 27 2 1 

14 Haraului 150 110 PEID,PN10 9 1 - 

15 Izvorului 337 180 PEID,PN10 30 3 1 

16 N. Grigorescu 825 110 PEID,PN10 51 1 - 

17 N. lorga 323 110 PEID,PN10 20 3 1 

18 S. Barnutiu 318 110 PEID,PN10 36 3 - 

19 S. Dragoi 197 110 PEID,PN10 14 3 - 

20 StO. losif 226 140 PEID,PN10 18 2 1 

21 T. Maiorescu 200 400 PEID,PN10 - 2 - 

22 T. Vladimirescu 191 110 PEID,PN10 20 2 1 

23 V. Braniste 143 110 PEID,PN10 14 2 - 



STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA 

 

139 

Nr. 

crt. 
Strada 

Extindere conducte Lucrări conexe 

Lungime 

(m) 

Diametru 

(mm) 
Material 

Branşame

nte (buc.) 

Cămine 

(buc.) 

Hidranţi 

(buc.) 

T O T A L 7,299 - - 454 52 21 

Sursa: SC ApaProd SA Deva 

Implementarea SCADA în sistemul de distribuţie a apei Deva (noduri de reţea) include o 

serie de dotări cu privire la echipamentele de măsurare şi transmitere de date privind anumiţi 

parametri din reţeaua de distribuţie, care urmează a se instala în căminele existente din reţeaua 

de distribuţie la care se propune reabilitarea, sau în cămine noi. 

4.2.1.3. Evoluţia sistemului de alimentare cu apă potabilă 

În perioada analizată, sistemul de alimentare cu apă a suferit modificări semnificative, 

atât în ceea ce priveşte configuraţia, echiparea şi starea acestuia, cât şi referitor la serviciile 

oferite populaţiei deservite în cadrul zonei aflate în responsabilitatea municipiului Deva.  

O perspectivă relevantă este oferită de indicatorii statistici aferenţi acestei perioade, 

referitori la: lungimea reţelei de alimentare, capacitatea instalaţiilor de producere a apei, 

consumul înregistrat pe principalele categorii de consumatori, precum şi realizarea contorizării 

consumului. Evoluţia valorilor acestor caracteristici sunt prezentate în Tabelul 4.12, care oferă o 

imagine sintetică asupra caracteristicilor principale ale sistemului de alimentare cu apă potabilă, 

a gradului de acoperire teritorială asigurat de reţeaua actuală, precum şi a evoluţiei consumului 

şi a contorizării consumatorilor. 

De la început vom remarca faptul că principalele deficienţe ale sistemului de alimentare 

cu apă constau în: 

v Pierderile de apă în sistem – datorate consumurilor neautorizate; 

v Gradul avansat de uzură al reţelei. 

Sistemul actual de alimentare cu apă potabilă are o lungime totală a reţelei simple de 

distribuţie a apei potabile de 117,82 km, iar capacitatea actuală anuală a instalaţiilor de 

producere a apei potabile este de 22.076 m3/zi, în scădere cu 10,16% faţă de capacitatea anului 

precedent (24.572 m3/zi). 

 

Tabel  4.12. Evolutia sistemului de alimentarecu apă potabilă din municipiul Deva, în perioada 2007-2013 

Detalii Anul 

2007 2008 2009     2010 2011 2012 2013 

Sistemul de alimentare cu apăpotabilă; 

- lungimea totală a reţelei simple de 

distribuţie a apei potabile (km) 
78,3 112,9 110,1 114,2 121,4 - 117.82 
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Detalii Anul 

2007 2008 2009     2010 2011 2012 2013 

- capacitatea anuală a instalaţiilor de 

producere a apei potabile (m3/zi) 

     24572 22076 

Consum apă (mii m3): 

TOTAL: 4969 4751 4419 4086 4035 3860 2813 

   - total populaţie, din care:                                  3338 3238 3174 2973 2895 2772 2008 

 - apă rece                                                 3171 3076 3015 2824 2750 2633 1907 

 - apă rece pentru preparare apa  

    caldă în sistem centralizat 

167 162 159 149 145 139 101 

   - agenţi economici 1631 1513 1245 1113 1140 1088 805 

Consumatori contorizaţi (nr.): 

TOTAL: 5498 5636 5767 6000 6190 6318 6386 

   - casnici 4344 4432 4525 4734 4902 5031 5091 

   - agenţi economici 1015 1065 1103 1126 1148 1145 1153 

   - instituţii 139 139 139 140 140 142 142 

Tariful de furnizare al apei (lei / mc) 1.65 1.88 2.06 2.31 2.67 2.93 3.31              

Situaţia actuală: 

Grad de acoperire teritorială (%) 95% 

Reţea ce trebuie modernizată (km) Tabel precedent (Tabel 3.9) 

Reţea ce trebuie înlocuită (km) Tabel precedent  (Tabel 3.10) 

Staţii de tratare în curs de modernizare Nu este cazul 

Sursa: SC ApaProd SA Deva 

 

Fig.  4.10. Evolutia consumului de apa in municipiul Deva 

Consumul total al populaţiei a înregistrat o scădere permanentă în perioada analizată, de 

la 3.338 mii m3 în anul 2007, ajungându-se la 2.772 mii m3 în anul 2012, diminuarea fiind cu 17% 

din valoarea aferentă anului 2007.  

Trendul descendent din perioada 2007-2012 poate fi explicat pe seama crizei economice 

generale, a diminuării graduale a activităţii agenţilor economici, a scăderii numărului populaţiei, 
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precum şi a soldului negativ al migraţiei interne/externe a populaţiei. Graficul din Figura 3.9 oferă 

o imagine relevantă asupra involuţiei înregistrate privind consumul de apă.  

Analiza în continuare a datelor privind consumul pe tipuri de consumatori denotă faptul 

că au avut loc scăderi ale consumului pe toate categoriile de consumatori: populaţie - apă rece; 

populaţie - apă rece pentru preparare apă caldă în sistem centralizat; agenţi economici. Figura 

4.11 reflectă această situaţie înregistrată.  

Menţionăm că datele înregistrate pentru anul 2013 sunt date parţiale, care nu acoperă 

consumul aferent întregului an, deci nu pot face obiectul analizei evoluţiei în timp a sistemului. 

 

Fig.  4.11. Evolutia consumului de apa pe categorii de consumatori 

Un alt indicator privind administrarea alimentarii cu apă este reprezentat de evoluţia 

numărului consumatorilor contorizaţi. Analiza efectuată se referă atât la numărul total al 

consumatorilor contozizaţi, cât şi la detalierea numărului total pe categorii de consumatori, 

respectiv: casnici, agenţi economici şi instituţii.  

Graficul din Figura 4.12 adresează evoluţia numărului total al consumatorilor contorizaţi, 

iar Figura 4.13 urmăreşe evoluţia contorizării pe categorii de consumatori. 

 

Fig.  4.12. Evolutia numarului total de consumatori contorizati, municipiul Deva 
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Referitor la numărul consumatorilor contorizaţi, graficul reflectă o creştere continuă a 

acestui număr. Datorită creşterii relativ uniforme înregistrate pe toată perioada de referinţă a 

analizei, se poate prognoza păstrarea aceluiaşi trend de evoluţie şi în viitorul apropiat. 

 

 

Fig.  4.13. Evolutia numarului de consumatori contorizati, pe categorii de consumatori 

 

În cadrul acestui grafic se poate observa că, în timp ce la categoria consumatorilor casnici 

se înregistrează o evoluţie ascendentă, cu o creştere de 16% pe întreaga perioadă (5031 

contorizări în 2012 faţă de 4344 în 2007), creşterea la agenţii economici a fost de 12,8% (1145 în 

2012 faţă de 1015 în 2007), pentru ca instituţiile să înregistreze o creştere de numai 2,2%.  

Întreg procesul evolutiv poate fi explicat prin prisma evoluţiei generale social-economice 

care a avut loc în perioada analizată. De avut în vedere faptul că datele pentru 2013 nu au fost 

prelevate în cadrul analizelor efectuate, deoarece aceste date reprezintă o situaţie parţială la 

nivelul anului 2013, nu cuprind întregul an. 

Acoperirea actuală a sistemului de contorizare a distribuţiei cu apă (Tabel 4.13) este 

foarte apropiată de 100%. Astfel, pentru instituţii este asigurată acoperirea integrală prin 

contorizare, iar pentru consumatorii casnici în proporţie de 99,9%, respectiv la consumatorii din 

categoria agenţilor economici înregistrându-se un procent de 99,91%. 

Tabel  4.13. Gradul de contorizare a distribuţiei cu apă (2013) 

Nr.crt Categoria de consumatori Valoare (%) 

1   Consumatori casnici 99.9 

2   Agenţi economici 99.91 

3   Instituţii publice 100 

Sursa: SC ApaProd SA Deva 
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Gradul de acoperire teritorială de 95% a alimentării cu apă potabilă va fi mult ameliorat 

prin lucrările de dezvoltare a reţelei care au fost deja prezentate.   

Referitor la tariful de furnizare al apei, acesta a avut o evoluţie ascendentă, cu o creştere 

mai slabă în primii ani ai perioadei, şi o creştere mai accentuată în continuare, astfel încât tariful 

actual (3.31 lei/mc) reprezintă dublul tarifului din anul 2007 (1.65 lei/mc). Această creştere este 

prezentată în graficul din figura următoare (Figura 4.14). 

 

 

Fig.  4.14. Evolutia tarifului la apa potabila, municipiul Deva  

 

Deoarece tariful de furnizare al apei induce efecte socio-economice diverse, am detaliat 

analiza acestui indicator. Astfel, în Tabelul 4.14 sunt prezentate creşterile anuale procentuale ale 

tarifelor, cu două baze de referinţă distincte: tariful din anul 2007, primul an al perioadei de 

analiză, şi tariful din anul precedent anului respectiv.  

În acest context au fost luate în considerare şi datele aferente anului 2013, deoarece 

tariful de la sfârşitul anului 2013 se presupune că va fi cel puţin la nivelul consemnat prin datele 

furnizate de S.C. ApaProd S.A. Deva.  

 

Tabel  4.14. Evoluţia tarifului de fumizare al apei în municipiul Deva (%) 

Detalii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tariful anual (lei/mc) 1,65 1,88 2,06 2,31 2,67 2,93 3,31              

  - creştere % faţă de 2007 - 13,93 26,06 40,00 55,75 77,57 200,00 

  - creştere % faţă de anul - 13,93 9,57 12,13 15,58 9,74 12,97 

Sursa: ApaProd Deva, Prelucrare proprie 
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4.2.2. Reţeaua de canalizare  

4.2.2.1. Starea actuală a sistemului de canalizare 

Din perspectivă regională, se poate constata că un număr de 90 localităţi ale Regiunii Vest 

au reţele de canalizare menajeră. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare din 

Regiunea Vest este de 2.441 km, reprezentând 13,3 % din lungimea reţelei de canalizare la nivel 

naţional (18.381 km). Acestea există în principal în oraşe, fiind totodată mai extinse în cartierele 

de blocuri. Multe dintre reţelele de canalizare menajeră prezintă uzuri avansate, fizice şi mai ales 

morale. 

În Municipiul Deva există un sistem de colectare a apelor de canalizare în sistem 

centralizat. Reţeaua de canalizare a municipiului Deva este o reţea de tip mixt, fiind majoritar de 

tip separativ şi pe unele porţiuni în sistem unitar, apele uzate menajere şi apele meteorice fiind 

colectate în aceeaşi reţea. 

Reţelele de canalizare sunt executate în cea mai mare parte din beton şi au diametrele 

cuprinse între 250 şi 2200 mm. Aceste reţele sunt racordate la un colector principal de canalizare, 

executat din tuburi de beton Dn 800 mm, care conduce apele uzate la staţia de epurare, 

amplasată la ieşirea din oraş, în apropiere de râul Mureş. Pe un număr redus de străzi există 

reţele de transport a apelor uzate şi de canalizare pluvială, care sunt executate din PVC şi beton, 

cu diametre între 300 - 600 mm, precum şi două colectoare principale, cu diametrele cuprinse 

între 800 - 1500 mm. 

Modul de colectare a apelor pluviale este de tip unitar. Prin modernizarea sistemului se 

tinde spre realizarea integrală a sistemului de tip separativ. Astfel, pentru cartierul Viile Noi şi 

pentru Cartierul situat între calea ferată şi râul Mureş, au fost întocmite proiecte de reţele 

decanalizare în sistem separativ. Reţelele de canalizare din aceste cartiere au fost finalizate doar 

pe unele dintre străzi. 

Staţia de epurare existentă are doar treapta de epurare mecanică şi este nefuncţională. 

Pentru această staţie sunt în curs de realizare următoarele trepte de epurare: mecanică, biologica 

şi terţiară.  

Locul de deversare a apelor uzate menajere: statia de epurare – emisar-Raul Mureş. 

În Tabelul 4.15 se prezintă principalele caracteristici ale sistemului de canalizare actual. 

Cei 100,245 km ai reţelei simple de canalizare sunt distribuiţi astfel: 94,157 km (93,93%) 

în mediul urban şi 6,088 km (6,07%) în mediul rural. Această situaţie corespunde unui nivel de 

acoperire al reţelei faţă de necesar de 95%. 

În localitatea aparţinătoare Sântuhalm doar un număr mic de gospodării sunt racordate 

la colectorul de canalizare al municipiului Hunedoara, care trece prin localitate pe un traseu 

paralel cu râul Cerna, la care este conectată parţial şi localitatea Cristur.  

În localitatea Cristur există reţea de canalizare menajeră în funcţiune.  
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Localităţile Archia şi Bârcea Mică nu dispun de canalizare, fiind în curs de executare, în 

faza finală, reţeaua aferentă localităţii Bârcea Mică, pe o lungime de 1500 m, prin accesarea în 

acest scop a unor fonduri de coeziune. 

De asemenea, pentru localitatea Sântuhalm urmează să se realizeze extinderea reţelei 

actuale pe o lungime de 3166 m, proiectul respectiv fiind în etapa de licitaţie. 

 

Tabel  4.15. Caracteristicile sistemului public de canalizare din municipiul Deva, anul 2013 

Nrc. Caracteristica Valoare 

1 Lungimea totală simplă a reţelei de canalizare 100,245 km 

2 Tipul reţelei (mixt, separativ, unitar) unitar 

3 Gradul de uzură al sistemului de canalizare, vechimea 

elementelor sistemului 
89% > 20 de ani vechime 

4 Gradul de acoperire a suprafeţei aflate în 

responsabilitate prin reţeaua de canalizare existentă 
92% 

5 Volumul de apă furnizat 7715 mil.mc 

Sursa: SC ApaProd SA Deva 

 

Asigurarea serviciului de canalizare, din punct de vedere al populaţiei deservite şi al 

costurilor aferente acestui serviciu, se prezintă în Tabelul 4.16. 

 

Tabel  4.16. Serviciul public de apă şi de canalizare în municipiul Deva, anul 2013 

Nr.crt Caracteristica Valoare 

1 Numărul total de locuitori, din care: 65.086 

2 cu acces la apă potabilă 64.300 

3 cu acces la canalizare 62.115 

4 Număr persoane juridice racordate 1.074 

5 Volumul de apă furnizat 7715 mil. mc 

6 Consumul mediu de apă potabilă /pers./zi 0,166 mc / zi 

7 Tarif de preluare apă uzată (fără TVA) 1,47 lei / mc 

8 Valoarea totală a facturilor de apă emise / an (cu TVA) 17.187,60 mii lei 
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Nr.crt Caracteristica Valoare 

9 Valoarea totală a facturilor de apă încasate / an 16.669,33 mii lei 

Sursa: SC ApaProd SA Deva 

Asigurarea serviciului aferent sistemului de canalizare pentru locuitori se realizează în 

proporţie de 95,44%, fiind sub nivelul de asigurarea a alimentării cu apă potabilă, care acoperă 

98,79% din totalul populaţiei. 

Referitor la modul de încasare a facturilor emise de unitatea prestatoare a serviciului de 

canalizare, conform datelor furnizate de SC ApaProd SA, acestea nu sunt achitate în totalitate, 

respectiv un procent de 3% rămân neachitate. 

 

4.2.2.2. Administrarea şi dezvoltarea reţelelor de canalizare 

Pe baza contractului de concesiune nr. 55433/16.12.2004, încheiat între Primăria 

municipiului Deva şi S.C. Apa Prod S.A., sistemul de canalizare la nivelul municipiului Deva este 

monitorizat de S.C. Apa Prod S.A., împreună cu sistemul de alimentare cu apă.  

Deoarece reţeaua de canalizarea existentă are un grad de uzură avansat, 89% din 

elementele sistemului de canalizare având o vechime mai mare de 20 de ani, rezultatele 

expertizelor realizate de specialiştii S.C. ApaProd S.A au stabilit că reţeaua existentă necesită a fi 

modernizată pe o lungime de 10,9262 km. Lucrările vor fi realizate prin proiectul de investiţii 

„Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiile Deva şi 

Hunedoara", finanţat de Uniunea Europeană prin Măsura ISPA 2005/RO/P/PE/002. 

În baza acestui program, se va înlocui reţeaua de canalizare pe străzile: Progresului – 330 

m, Aleea Progresului – 214 m, Mihai Viteazu – 202 m, Aleea Muncii – 185 m, I.L.Caragiale – 139 

m, Scărişoara – 104 m. Tabelul 4.17 cuprinde lista lucrărilor de reabilitare a conductelor de 

canalizare aferente municipiului Deva. Conform datelor prezentate, urmează să fie reabilitată 

reţeaua de canalizare pe o lungime de 856 m, inclusiv lucrările conexe (subtraversări, racorduri, 

cămine, guri de scurgere etc.). 

 

  



STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA 

 

147 

Tabel  4.17. Lista lucrărilor de reabilitare a conductelor de canalizare în Municipiul Deva 

Nr. 

Crt. 
Strada 

Lucrări reabilitare 

litare conducte 
Lucrări conexe 

Lungime 

(m) 

Diametru 

(mm) 
Material 

Racorduri 

(buc.) 

Cămine 

(buc.) 

Guri scurgere 

(buc.) 

1 Aleea Progresului 130 315 PVC, SN4 8 4 2 

2 Aleea Muncii 56 315 PVC, SN4 1 2 2 

3 Aleea Scărişoara 91 315 PVC, SN4 5 4 - 

4 l.L. Caragiale 106 315 PVC, SN4 4 4 - 

5 Mihai Viteazul 182 315 PVC, 15 8 - 

6 Progresului 282 800 PAFSI N,SN 

10000, cond. 

gravitaţionale 

(PN1) 

10 13 1 

7 Subtraversări DN 9 800 PAFSI N,SN 

10000 

   

Total 856 - - 43 35 5 

Sursa: SC ApaProd SA Deva 

 

Lucrările de extindere a reţelei de canalizare se vor desfăşura pe o lungime de 9.934 m, 

cu toate lucrările conexe (subtraversări, racorduri, cămine etc.), conform Tabelului 4.18.  

În completare, lucrările de modernizare cuprind şi implementarea SCADA în sistemul de 

canalizare, prin automatizarea staţiilor de pompare apă uzată. De asemenea, staţia de epurare 

se află în curs de modernizare. 

 

Tabel  4.18. Lista lucrărilor de extindere a reţelei de canalizare în Municipiul Deva 

Nr. 

Crt. 
Strada 

Extindere conducte Lucrăriconexe 

Lungime 

(m) 

Diametru 

(mm) 
Material 

Racorduri 

(buc.) 

Cămine 

(buc.) 

1 Archia 1496 250 PVC, SN 4 66 42 

2 Aurel Vlaicu 875 250 PVC, SN 4 63 26 

3 Cafea Zarandului 1132 250 PVC, SN 4 12 23 

4 Centuria 367 250 PVC, SN 4 18 11 
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Nr. 

Crt. 
Strada 

Extindere conducte Lucrăriconexe 

Lungime 

(m) 

Diametru 

(mm) 
Material 

Racorduri 

(buc.) 

Cămine 

(buc.) 

5 Cireşilor 271 250 PVC, SN 4 12 9 

6 Cozia 1152 250 PVC.SN4 35 29 

7 Cozia 1 205 250 PVC, SN 4 5 5 

8 CA Rosetti 180 250 PVC, SH 4 12 5 

9 Dimitrie Cantemir 590 250 PVC, SN 4 44 19 

10 Depozitelor 436 250 PVC, SN 4 11 9 

11 Granitului 240 250 PVC, SN 4 - 7 

12 I.Maniu (Garii) 188 250 PVC, SN 4 10 7 

13 l. Pincio 226 250 PVC, SN 4 18 8 

14 I.Vulcan 1121 250 PVC. SN 4 33 26 

15 Mihai Viteazul 60 250 PVC, SN 4 2 2 

16 Pinului 71 250 PVC, SN 4 2 2 

17 Primăverii 409 250 PVC, SN 4 21 13 

18 Prunilor 302 250 PVC, SN 4 7 8 

19 Rândunicii 115 250 PVC, SN 4 16 2 

20 Roci 236 250 PVC, SN 4 7 7 

21 Stejarului 149 250 PVC, SN 4 12 7 

22 Str. 3 85 250 PVC, SN 4 12 2 

23 Subtraversare curs 

apa 

36 250 PVC, SN 4   

Total 9.934 - - 418 263 

 

Lucrările de dezvoltare a reţelei de canalizare adresează şi subsistemul de pompare apă 

uzată în Deva, prin construcţia a 5 staţii de pompare apă uzată, după cum urmează: 

v Construcţie staţie de pompare apă uzată SPAU 1 Archia - situată pe strada Archia, 

dimensionată pentru debitul Q=16,3mc/h şi înălţimea de pompare H=22,3 m; 

v Construcţie staţie de pompare apă uzată SPAU 2 Archia - situată pe strada Archia, 

dimensionată  pentru debitul Q=15,1 mc/h şi înălţimea de pompare H=15,2 m; 

v Construcţie staţie de pompare apă uzată SPAU 3 C.A. Rosetti - situată  pe strada 

C.A.Rosetti, dimensionată pt. debitul Q=15,2mc/h şi înălţimea de pompare H=10,2m; 

v Construcţie staţie de pompare apă uzată SPAU 4 Santuhalm - situată  pe strada 

Santuhalm 2, dimensionată pt. debitul Q=73,4mc/h şi înălţimea de pompare H=16,4m; 
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v Construcţie staţie de pompare apă uzată SPAU 5 Centuria - situată  pe strada Centuria, 

dimensionată pentru debitul Q=15,3mc/h şi înălţimea de pompare H=7,6 m. 

 

4.2.2.3. Evoluţia sistemului de canalizare 

Evoluţia sistemului de canalizare, din punct de vedere al lungimii simple a reţelei de 

canalizare, a urmărit o traiectorie ascendentă. Pentru ilustrare, au fost selectate câteva repere 

de referinţă, la un interval de 5 ani, aferente anilor 1997, 2002, 2007, 2013 (Tabelul 4.19). Pentru 

relevanţă, au fost determinate şi creşterile procentuale ale acestei serii de date faţă de anul 

iniţial, 1997, precum şi faţă de valoarea precedentă aferentă datelor analizate. 

 

Tabel  4.19. Repere în evoluţia sistemului de canalizare din municipiul Deva 

Caracteristica 1997 2002 2007 2013 

Lungimea simplă a reţelei de canalizare (Km) 51,9 56,9 84 100,245 

Creştere procentuală: - faţă de 1997 - 9,63% 61,85% 93,15% 

  - faţă de perioada precedentă - 9,63% 47,63% 19,34% 

Sursa: SC ApaProd SA Deva 

 

Corespunzător acestor date se prezintă graficul de evoluţie (Figura 4.15). 

 

 

Fig.  4.15. Evolutia sistemului de canalizare in perioada 1997-2013, municipiul Deva 
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4.3. Rețele energetice 

4.3.1. Eficiența energetică 

4.3.1.1. Evoluții globale 

Intr-o economie din ce în ce mai globalizată, strategia energetică a unei ţări se realizează 

în contextul evoluţiilor şi schimbărilor care au loc pe plan mondial. 

Cererea totală de energie în 2030 va fi cu circa 50% mai mare decât în 2003, iar pentru 

petrol va fi cu circa 46% mai mare. Rezervele certe cunoscute de petrol pot susţine un nivel actual 

de consum doar până în anul 2040, iar cele de gaze naturale până în anul 2070, în timp ce 

rezervele mondiale de huilă asigură o perioadă de peste 200 de ani, chiar la o creştere a nivelului 

de exploatare. Previziunile indică o creştere economică, ceea ce va implica un consum sporit de 

resurse energetice. 

Din punct de vedere al structurii consumului de energie primara la nivel mondial, evoluţia 

şi prognoza de referinţă realizată de Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) evidenţiaza 

pentru perioada 2010 - 2020 o creştere mai rapidă a ponderii surselor regenerabile, dar şi a 

gazelor naturale. 

Se estimează că, la nivel global,aproximativ un sfert din nevoile de resurse energetice 

primare vor fi acoperite în continuare de cărbune. Concomitent cu creşterea consumului de 

energie va creşte şi consumul de cărbune. Datele centralizate de Consiliul Mondial al Energiei 

(CME) arată o creştere cu aproape 50 % a extracţiei de cărbune la nivel mondial în anul 2005 faţă 

de anul 1980. 

Creşterea cererii de energie, combinata cu factori geopolitici, în special situaţia din 

Orientul Mijlociu, au determinat în prima decadă a secolului XXI creşterea pretului ţiţeiului, care 

a indus şi creşteri ale preţurilor gazelor naturale. Un alt factor care a determinat creşterea 

pretului la produsele petroliere pe plan mondial a fost lipsa capacităţilor de rafinare, problema 

care necesita identificarea unor soluţii pe termen mediu şi lung. La toate acestea s-a adaugat şi 

tendinta manifestata de unele state, de suplimentare a stocurilor pentru a face faţă situatiilor de 

criză. 

Elementele de mai sus stau la baza reorientării politicilor energetice ale ţărilor care sunt 

net importatoare de energie, în sensul creşterii atenţiei acordate resurselor regenerabile de 

energie şi îmbunătăţirii eficienţei energetice. Totodată, în urma evenimentelor de la Fukushima 

- Japonia din anul 2011, în mai multe ţări se reanalizează opţiunea nucleară. 

4.3.1.2. Politica energetică a Uniunii Europene 

Una din provocările majore pentru Uniunea Europeană se referă la modul în care se poate 

asigura securitatea energetică cu energie competitivă şi „curată”, ţinând cont de limitarea 

schimbărilor climatice, escaladarea cererii globale de energie şi de viitorul nesigur al accesului la 

resursele energetice.  
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Viziunea politicii energetice europene de astăzi corespunde conceptului de dezvoltare 

durabilă şi se referă la următoarele aspecte importante: accesul consumatorilor la sursele de 

energie la preţuri accesibile şi stabile, dezvoltarea durabilă a producţiei, transportului şi 

consumului de energie, siguranţa în aprovizionarea cu energie şi reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră.  

Politica Uniunii Europene în domeniul energiei pentru perioada până în 2020 se bazează 

pe trei obiective fundamentale, pentru care UE a propus pachete separate de reformă legislativă 

şi de reglementare: 

v Durabilitate - subliniază preocuparea UE pentru schimbările climatice prin reducerea 
emisiilor sale de gaze cu efect de seră (GES) la un nivel care să limiteze efectul de 
încălzire globală la doar 2°C în plus faţă de temperaturile din era pre-industrială. În acest 

sens, în decembrie 2008, a fost aprobat Pachetul „Energie - Schimbări Climatice”; 

v Competitivitate - vizează asigurarea implementării efective a pieţei interne de energie; 
în acest sens, în septembrie 2008 Parlamentul European şi Consiliul au adoptat cel de-

al treilea pachet legislativ pentru piaţa internă de energie; 

v Siguranţa în alimentarea cu energie - vizează reducerea vulnerabilităţii UE în privinţa 
importurilor de energie, a întreruperilor în alimentare, a posibilelor crize energetice şi 
a nesiguranţei privind alimentarea cu energie în viitor. 

Pachetul de reglementări privind politica viitoare a UE în domeniul energie - schimbări 

climatice a fost aprobat în cadrul Consiliului European şi adoptat de Parlamentul European în 

decembrie 2008 (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în iunie 2009). În contextul 

instituirii şi al funcţionării pieţei interne şi din perspectiva necesităţii de protecţie şi conservare a 

mediului înconjurător, politica energetică a UE urmăreşte: 

v asigurarea funcţionării pieţelor de energie în condiţii de competitivitate; 

v asigurarea siguranţei aprovizionării cu energie în Uniune; 

v promovarea eficienţei energetice şi a economiei de energie; 

v dezvoltarea surselor regenerabile de energie; 

v reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

v promovarea interconectării reţelelor energetice. 

Pachetul „Energie - Schimbări Climatice”, stabileşte pentru UE o serie de obiective pentru 

anul 2020, cunoscute sub denumirea de „obiectivele 20-20-20”, şi anume: 

v reducerea emisiilor de GES la nivelul UE cu cel puţin 20% faţă de anul 1990; 

v creşterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabilă (SRE) în totalul consumului 
energetic al UE, precum şi o ţintă de 10% biocarburanţi în consumul de energie pentru 
transporturi; 

v o reducere cu 20% a consumului de energie primară, care să se realizeze prin 

îmbunătăţirea eficienţei energetice, faţă de nivelul la care ar fi ajuns consumul în lipsa 
acestor măsuri. 
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Începând cu anul 2013, sectorul energiei electrice, responsabil de cea mai mare parte a 

emisiilor de CO2 din UE, va fi supus în întregime unui sistem de licitaţii pentru achiziţionarea 

certificatelor de emisii de CO2. 

Implementarea prevederilor pachetului legislativ Energie - Schimbări Climatice va avea 

implicaţii majore în special asupra instalaţiilor din sectorul energetic care intră şi sub incidenţa 

Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din 

instalaţiile mari de ardere. Aceste instalaţii vor trebui să respecte concomitent şi obligaţiile 

privind calitatea aerului, care conduc la reducerea emisiilor de substanţe poluante generate 

(SO2, NOx, particule). 

Măsurile privind eficienţa energetică au un rol critic în garantarea realizării la cele mai 

mici costuri a obiectivelor stabilite prin pachetul energie-schimbări climatice. Este evident că 

obiectivul de 20% referitor la eficienţa energetică va contribui în mare măsură la obiectivele 

privind durabilitatea şi competitivitatea în UE. În plus, diminuarea consumului prin eficienţa 

energetică este cel mai eficient mod de a reduce dependenţa de combustibilii fosili şi de 

importuri. 

Recunoscând importanţa tehnologiei în domeniul energiei pentru reducerea emisiilor de 

CO2, a garantării securităţii în alimentarea cu energie şi a competitivităţii companiilor europene, 

UE a propus o strategie comună pentru promovarea tehnologiilor energetice. În octombrie 2009 

se adoptă „Planul strategic european pentru tehnologiile energetice -Către un viitor cu emisii 

reduse de carbon”. În acest document Comisia Europeană propune o strategie coordonată între 

UE, companiile industriale europene şi statele membre, precum şi o prioritizare a tehnologiilor 

energetice cu accent pe tehnologiile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, utilizare a surselor 

de energie regenerabilă şi de reducere a emisiilor de CO2 (centrale cu ardere pe combustibil solid 

cărora să li se aplice tehnologia de captare şi stocare a CO2 şi a patra generaţie de centrale 

nucleare). 

Uniunea Europeană este în pragul unei perioade fără precedent pentru domeniul 

energetic. Efectele turbulenţelor de pe pieţele globale de energie au fost în mare măsură 

atenuate în ultimii ani, ca urmare a liberălizării, aprovizionarii şi posibilităţilor adecvate de 

import. Cu toate acestea, se întrevăd schimbări dramatice. Preţurile energiei vor fi afectate de 

marea nevoie pentru investiţiile din sectorul energetic, precum şi de stabilirea preţului 

carbonului şi a preţurilor internaţionale mai mari la energie datorită creşterii cererii în ţările 

emergente. Competitivitatea, securitatea aprovizionării şi obiectivele legate de atenuarea 

schimbărilor climatice vor fi subminate cu excepţia cazului în care reţelele electrice vor fi 

modernizate, instalaţiile învechite vor fi înlocuite cu alternative competitive şi mai curate iar 

energia va fi folosită mai eficient pe tot parcursul lanţului energetic. 

Statele membre şi industria au recunoscut amploarea provocărilor. Securitatea 

aprovizionării cu energie, o utilizare eficientă a resurselor, preţuri accesibile şi soluţii inovatoare 

sunt cruciale pentru creşterea noastra durabilă pe termen lung, pentru crearea de locuri de 

muncă şi calitatea vieţii în Uniunea Europeană. 
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4.3.2. Infrastructura de producţie şi transport energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a Municipiului Deva se desfăşoară în prezent în 

parametri optimi. Există reţele de transport de înaltă tensiune 220 kV, 110 kV, reţele de 

distribuţie de medie tensiune de 20 kV şi de joasă tensiune 0,4 kV.Distribuţia reţelelor şi a staţiilor 

de transformare aferente asigură alimentarea echilibrată a întregii zone.Localităţile 

aparţinătoare sunt alimentate prin reţele aeriene de medie şi joasă tensiune (20 kV). 

Caracteristicile reţelei de distribuţie a energiei electrice: 

v Putere instalată:834,7 kW; 

v Tipul reţelei: 59.9% aeriană - 40.1 % subterană. 

Operatorul S.C.Electrocentrale S.A.Deva este producător de energie electrică cu livrare 

directă în Sistemul Energetic Naţional şi produce în cogenerare energie termică pe care o 

transportă şi o livrează pentru încălzire populaţiei municipiului Deva. 

Termocentrala are o capacitate proiectată de 1260 MW şi o capacitate actuală de 1075 

MW.La reţeaua de energie electrică sunt racordate un număr de 26.757 gospodării. 

Evoluţia consumurilor  de  combustibili  şi a producţiei  de energie  electrică  şi  termică a  

S.C. Electrocentrale S.A. Deva sunt prezentate mai jos.  

 

Tabel  4.20. Evoluţia energiei electrice şi termice în perioada 1995 - 2008  

Anul 

Producţie Consum 

Energie electrică 

(MWh) 

Energie termică 

(Gcal) 

Cărbune Păcură Gaz natural 

1995 5.374.698 454.859 3.293.292 1.285 272.937 

1996 5.310.828 513.462 3.287.344 0 260.304 

1997 4.468.332 513.462 2.856.920 23.332 164.799 

1998 3.437.976 436.707 2.132.035 6.249 165.585 

1999 3.746.289 425.389 2.311.430 5.297 155.684 

2000 4.093.395 413.824 2.658.721 3.633 124.967 

2001 4.493.658 366.808 2.874.968 7.725 148.062 

2002 4.346.585 308.936 2.771.948 2.619 172.442 
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2003 4.298.496 326.183 2.470.778 443 253.653 

2004 3.658.586 275.381 2.132.898 0 214.101 

2005 3.592.296 245.964 2.395.269 787 109.545 

2006 3.672.164 221.669 2.217.156 2.795 162.118 

2007 4.110.490 200.378 2.313.286 5 137.197 

2008 3.822.814 207.799 2.352.425 706 153.915 

2009 2.647.886 102.021 1.595.707 387 107.006 

2010 1.848.521 189.843 1.227.091 350 71.411 

2011 2.541.336 176.515 1.733.727 - 75.937 

2012 2.460.215 155.792 1.399.049 - 80.840 

 

 

Fig.  4.16. Evolutia consumului anual de energie electrica 

 

Programul de Eficienţă Energetică  

Pentru perioada următoare, Municipalitatea Deva intentionează să dezvolte un Program 

de Eficienţă Energetică în sectorul public, ce va avea drept scop implicarea companiilor private 

de servicii energetice (ESCO) prin intermediul Contractelor de Performanţă Energetică (EnPC). 
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Programul vizeaza pregătirea şi lansarea de licitatii pentru angajarea unei firme ESCO, prin 

inlermediul unui contract EnPC, care să dezvolte proiecte ce vor îmbunătăţi eficienta utilizarii 

energiei în cladirile publice (scoli şi gradinite) şi în sistemul de iluminat public. Companiile ESCO 

vor finanta sau co-finanta aceste proiecte, folosindu-se de resursele financiare proprii, şi isi vor 

recupera investitia din economiile viitoare la factura de energie, conform contractului EnPC.  

Avantajul acestei abordari consta în faptul ca, după finalizarea investiţiilor, 

Municipalitatea va beneficia de o presiune redusa asupra bugetului local, intrucat suma platilor 

pentru energie şi din cadrul contractului EnPC nu va depasi costul initial cu energia.  

La terminarea contractului EnPC, după recuperarea investitiei (în general 5-7 ani), 

Municipalitatea se va bucura de toate beneficiile eficienţei energetice: facturi reduse la energie 

şi confort sporit pentru cetăţeni. 

În scopul de a demara Programul, Municipalitatea intenţionează să coopereze cu BERD 

(Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare). Aceasta presupune formarea şi 

mobilizareaunei echipe dedicate pentru pregătirea şi implementarea acestui Program. 

Ca urmare, BERD a angajat o echipa de consultanti, condusa de reprezentanţi ai Berlin 

Energy Agency şi Tractebel Engineering, ce vaoferi sprijin în implementarea Programului, 

materializat prin: 

v Pregatirea proiectului: definirea proiectului, a planului de implementare şi a rolului 

partilor implicate; 

v Pregatirea şi implementarea contractului EnPC: elaborarea contractului şi a procedurii 

de licitatie, modelare financiara, pregătirea ghidului de implementare şi a procedurilor 

de monitorizare şi verificare; 

v Finantarea EnPC: consultanta şi suport în dezvoltarea, pregătirea şi implementarea 

instrumentelor financiare necesare finantarii contractelor EnPC; 

v Training şi consultanţă în implementare: consultanta municipalităţii şi a partilor 

implicate pentru pregătirea unei structuri de management adecvate şi oferirea de 

training pentru implementare. 

v Concomitent, Municipalitatea va contribui la pregătirea Programului prin: 

v Înfiintarea unei Unitati de Implementare a Proiectului ("UIP") ce va superviza 

dezvoltarea şi implementarea Programului şi care va colabora cu BERD şi Consultantii 

pe intreaga durata a Programului; 

v Furnizarea la timp a tuturor informaţiilor solicitate de BERD sau de echipa de 

Consultanti necesare pentru pregătirea şi implementarea Programului; 

v Asigurarea angajamentului tuturor partilor implicate în Program; 

v Examinarea alocarii bugetare, dacă va fi cazul, a unor resurse pentru susţinerea 
finantarii prin contractele EnPC, fie prin intermediul unor garantii partiale, fie prin 

sprijin oferit entitatilor finanţatoare sau sprijin oferit unor scheme de finanţare private, 
agreate în prealabil cu BERD. 
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4.3.3. Energia termică 

Situată la 7 km distanţă de Deva, Sucursala Eloectrocentrale Deva produce energie 

electrică şi termică, fiind echipată cu 6 grupuri energetice cu putere de 210 MW.  

Tabel  4.21. Evoluţia producţiei de energie electrică şi termică 

Agent economic Anul 
Energie electrică 

produsă [MWh] 

Energie termică 

produsă [Gcal] 

Energie electrică 

distribuită 

[MWh] 

SC Electrocentrale 

SA Deva 

 

1999 3.746.289 425.389 - 

2000 4.093.395 413.824 - 

2001 4.493.658 366.808 - 

2002 4.346.585 308.936 - 

2003 4.298.496 326.183 - 

2004 3.658.586 275.381 - 

2005 3.592.296 245.964 - 

2006 3.672.164 221.669 - 

2007 4.110.490 200.378 - 

2008 3.822.814 207.799 - 

2009 2.647.886 192.021 - 

2010 1.848.521 189.843 - 

2011 2.541.336 176.515 - 

2012 2.460.215 155.792 - 

SC Filiala de Distribuţie şi 

Furnizare a Energiei Electrice 

"Electrica Banat" – 

Sucursala Deva 

2002 -  1.471.327 

2003 -  1.351.535 

2004 -  1.427.097 

2005 -  1.481.815 

2006 -  1.513.363 

2007 -  1.771.688 

2008 -  2.003.263 
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Cele 6 turboagregate existente la ora actuală sunt de tip K-200-130-1, iar cazanele sunt 

de tip Pp-55,330tab/h (12buc): 

v capacitatea proiectată: energie electrică 1260 MW şi energie termică 300 Gcal/h; 

v capacitatea actuală: energie electrică 1075 MW şi energie termică 320 Gcal/h. 

Termocentrala funcţionează pe bază de cărbune (combustibil de bază), păcură şi gaz 

natural (combustibil suport). 

Distribuţia şi furnizarea energiei electrice în municipiul Deva se face de către S.C.Filiala de 

Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" Sucursala Deva. 

Situaţia energiilor electrice şi termice produse şi distribuite se prezintă conform datelor 

statistice din Tabelul 4.22. 

Pentru fundamentarea deciziilor luate prin Programul Energetic Municipal elaborat în 

anul 2006, au fost selectaţi spre analiză mari consumatori de energie, şi anume două instituţii al 

căror consum energetic deţineau cea mai mare pondere în consumul energetic total înregistrat 

la nivelul clădirilor administrative.  

Valoarea indicelui specific mediu anual al consumului energetic, determinată cu această 

ocazie, se înscrie în limite acceptabile, conform datelor din tabelul de mai jos. 

Tabel  4.22. Indicele mediu specific al consumului energetic 

Tip instituţie 
Suprafaţă 
încălzită 

Consum de energie total 

(încălzire + apă caldă + 
energie electrică) 

Valoare anuală 
consumuri 

energetice 

Indice specific mediu al 

consumului energetic 

- mp MWh lei kWh/mp an 

Instituţii 
administrative 

3288 732.853 150.004 223 

 

Alimentarea cu energie termică 

Serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat în municipiul Deva a 

fost concesionat în anul 2008, pentru o perioadă de 8 ani, către Societatea Complexul Energetic 

Hunedoara SA, cu sediul în municipiul Petroşani, care în momentul de faţă realizează producerea 

şi furnizarea de energie electrică, precum şi producerea, transportul şi distribuţia energiei 

termice. 

Referitor la cantitatea de energie termică produsă, aceasta a înregistrat o scădere anuală 

continuă în perioada 1999 – 2012, cu o creştere uşoară în anul 2008. Această situaţie este 

prezentată în Tabelul 4.23. 
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Scăderea producţiei în perioada menţionată anterior a fost determinată de scăderea 

continuă a numărului consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat de distribuţie a energiei 

termice. Aceasta deoarece, faţă de disfuncţionalităţile sistemului centralizat existent până în anul 

1990, locuitorii cu venituri mai ridicate, având posibilitatea de a-şi prepara căldura şi apa caldă 

de consum în mod individual, s-au debranşat după anul 1999, când au achiziţionat centrale 

termice murale sau convectoare. 

Operatorul Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA are o putere termică instalată 

de 372 MWt, care acoperă necesarul de energie termică al consumatorilor racordaţi la sistemul 

centralizat de alimentare cu căldură. 

 

Tabel  4.23. Situaţia energiei termice produsă (GCal) 

Agent economic An Energie termică 
produsă [Gcal] 

Societatea Complexul 

Energetic Hunedoara SA 

1999 425.389 

2000 413.824 

 2001 366.808 

 2002 308.936 

 2003 326.183 

 2004 275.381 

 2005 245.964 

 2006 221.669 

 2007 200.378 

 2008 207.799 

 2009 192.021 

 2010 189.843 

 2011 176.515 

 

 

2012 155.792 

Sursa : APM Hunedoara - Anuar Mediu 2008 
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Ca urmare, cantitatea de energie termică distribuită în sistem centralizat a scăzut 

continuu în mod semnificativ. Tabelul 4.24 oferă o imagine relevantă în acest sens, exemplificată 

şi prin intermediul graficului din Figura 4.17. 

Astfel, în perioada 2000÷2008 s-a înregistrat o scădere de la an la an a cantităţii distribuite 

de energie termică, cu o uşoară revigorare la nivelul anului 2009 faţă de anul anterior acestuia. 

În următoarea perioadă, 2010÷2013, se manifestă din nou o diminuare a cantităţii de energie 

termică distribuită.  

 

Tabel  4.24. Evoluţia distribuţiei de energie termică din municipiul Deva, în perioada 2000-2011 

Nr. 

crt. 
Detalii U/M 

Anul 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Energia termică 

distribuită 
Gcal 307792 268942 203326 197746 165208 142108 117399 

Modificare anuală - 

cantitativ 
Gcal - -38850 -65616 -5580 -32538 -23100 -24709 

- procentual % - -12,6% -24,4% -2,7% -16,5% -14% -17,4% 

Nr. 

crt. 
Detalii U/M 

Anul 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Energia termică 

distribuită 
Gcal 99275 70041 90990 82253 76046 65632 54900 

Modificare anuală - 

cantitativ 
Gcal -18124 -29234 +20949 -8737 -6207 -10414 -10732 

- procentual % -15,4% -29,4% +29,9% -9,6% -7,5% -13,7% -16,4% 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO, Primăria Deva 

Prezintă relevanţă comparaţia asupra valorilor limită ale intervalului de analiză, respectiv 

anul 2013 faţă de anul 2000. În acest sens, se poate observa că, într-o perioadă de 13 ani, 

distribuţia de energie termică a scăzut de la 307792 Gcal (anul 2000) la 54900 Gcal (anul 2013), 

astfel încât cantitatea distribuită în anul 2013 reprezintă numai 17,84% din cea a anului 2000. 

În cea mai mare parte, sistemele centralizate de distribuţie a energiei termice nu au mai 

putut face faţă necesităţilor existente, din cauza uzurii fizice şi morale a echipamentelor şi 
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conductelor de transport. La acestea s-a adăugat lipsa resurselor financiare necesare, atât pentru 

reparaţii capitale, cât şi pentru întreţinere.  

În această situaţie, alimentarea cu căldură în sistem centralizat s-a restrâns, în unele 

cazuri centralele termice fiind dezafectate. Astfel, în prezent marea majoritate a populaţiei 

judeţului beneficiază de sisteme de încălzire individuale, din surse proprii, microcentrale de 

apartament sau sobe. 

 

Fig.  4.17. Evolutia distributiei de energie termica in municipiul Deva 

 

Tabelul de mai jos prezintă în mod sintetic situaţia actuală privind serviciile publice de 

alimentare cu energie termică. 

 

Tabel  4.25. Situaţia serviciilor publice de alimentare cu energie termică în Mun. Deva, 2013 

Valoarea 

reviziilor şi 

reparaţiilor 

planificate 

pentru 2013 

Valoarea 

reviziilor şi 

reparaţiilor 

realizate 

Gradul de 

realizare a 

reparaţiilor 

planificate 

Total 

branşamente 

existente în 

funcţiune 

Gradul de contorizare 

a 

branşamentelor 

Total 

apartamente 

racordate la 

sistemul 

centralizat 
Încălzire 

Apă 

caldă 

de 

consum 

Mii lei Mii lei % Nr. % % Nr 

1.600 946,35 59,1% 1757 100% 100% 6201 
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Conform datelor din tabel, rezultă faptul că în prezent toate branşamentele existente în 

funcţiune sunt contorizate, atât cele referitoare la încălzire, cât şi cele pentru consumul de apă 

caldă. În schimb, au fost executate numai 59,1% din reparaţiile planificate, ceea ce presupune 

intensificarea eforturilor în perioada imediat următoare pentru remedierea acestei situaţii. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2008 a fost aprobată participarea municipiului Deva, 

în calitate de Oraş Pilot, la proiectul model - Managementul Domeniilor Energetice în cadrul 

Autorităţilor Locale, alături de alte 5 municipii din România (Bucureşti sector 1, Braşov, Baia 

Mare, Târgovişte şi Aiud). 

Proiectul, finanţat de către Comisia Europeană prin Programul IEE, s-a derulat în perioada  

2007-2010 şi a avut ca obiective: 

v îmbunătăţirea capacităţilor practice în noile state membre de a administra mai bine 
problemele privind energia inteligentă, atât la nivel individual (municipalitate), cât şi 

colectiv (reţele naţionale); 

v îmbunătăţirea utilizării eficiente a energiei la nivel local prin concentrarea pe procesul 
de management energetic; 

v pregătirea cadrului pentru „Comunităţi durabile energetic”. 

Partenerii proiectului au fost: Energie Cites, EcoEnergy – Bulgaria, EnEffect – Bulgaria, OER 

– România, PORSENNA o.p.s. – Cehia, KREA – Lituania, SEF – Letonia, PNEC – Polonia, RA Sinergija 

– Slovenia, EIHP – Croaţia. 

Proiectul : Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Deva   

Obiectivul generalal proiectului : 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii a  locatarilor din  blocurile  de locuinţedinmunicipiul Deva, prin sprijinirea 

îmbunătăţiriieficienţeienergetice, înconformitatecu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce 

vaconduce la consum redus de energie. 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 

Domeniului major de intervenţie 1.2:  

  Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe 

Nr. 

crt. 
Locaţii Obiective specifice 

1 Blocul nr.15, Bd. N. Bălcescu 

îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior prin înlocuirea 

tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente 

accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; 

reducerea consumurilor energetice prin placarea pereţilor 

exteriori cu strat termoizolaţie eficientă şi straturi termo şi 

hidroizolante la terasele necirculabile; 
2 Blocul nr.41, Str.Minerului 
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3 Blocul nr.E8, Aleea Crinilor 

asigurarea protecţiei mediului înconjurător prin reducerea 

emisiilor poluante din atmosferă ca urmare a reducerii 

consumului de energie primară folosită la încălzirea 

apartamentelor; 

creşterea duratei de viaţă şi a valorii spaţiilor de locuit 

existente. 

 

Celelalte patru blocuri fac obiectul a câte un proiect distinct, iar obiectivele vizate de 

acestea sunt înscrise în tabelul de mai jos. 

Proiectul : Creşterea eficienţei energeticea blocului  de locuinţe  M3 – Aleea Crizantemelor 

Proiectul : Creşterea eficienţei energetice a blocului  de locuinţe  64 – Aleea Streiului    

Proiectul : Creşterea eficienţei energetice a blocului  de locuinţe  J –  bd. Iuliu Mani 

Proiectul : Creşterea eficienţei energetice a blocului  de locuinţe  nr.17 –  str.Împăratul Traian   

Obiectivul generalal proiectelor : 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii a  locatarilor din  blocurile  de locuinţedinmunicipiul Deva, prin 

sprijinirea îmbunătăţiriieficienţeienergetice, înconformitatecu obiectivele Strategiei Europa 2020, 

ceea ce vaconduce la consum redus de energie. 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 

Domeniului major de intervenţie 1.2:  

  Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe 

Obiective specifice: 

v îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior prin înlocuirea tâmplăriei exterioare 
existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; 

v reducerea consumurilor energetice prin placarea pereţilor exteriori cu strat 
termoizolaţie eficientă şi straturi termo şi hidroizolante la terasele necirculabile; 

v asigurarea protecţiei mediului înconjurător prin reducerea emisiilor poluante din 
atmosferă ca urmare a reducerii consumului de energie primară folosită la încălzirea 
apartamentelor; 

v creşterea duratei de viaţă şi a valorii spaţiilor de locuit existente. 

 

Pentru a ajuta familiile cu posibilităţi fmanciare reduse, Consiliul Local Deva, prin Serviciul 

Social de Asistenţă Socială, acordă în fiecare an sume de bani pentru încălzirea locuinţelor, 

conform prevederilor legale.  
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Ca urmare a debranşărilor masive şi aleatorii de la sistemul centralizat s-a produs o 

dezechilibrare care conduce la anomalii de facturare, în special la blocurile în care procentul 

apartamentelor debranşate este mai mare de 70% din totalul de apartamente care a fost 

racordat iniţial. Pentru a veni în sprijinul populaţiei afectate de situaţia creată în acest mod, a fost 

adoptată HCL 246/2010 privind aprobarea Regulamentului de contorizare individuală a 

utilizatorilor sistemului centralizat de termoficare a municipiului Deva.  

Principalele avantaje ale contorizării individuale constau în: 

v Respectarea principiului „cât consumi, atât plăteşti”; 

v Existenţa unui control permanent asupra consumurilor înregistrate; 

v Reducerea substanţială a costurilor cu energia termică consumată. 

Un avantaj deosebit este datorat faptului că în acest mod cheltuielile legate de 

exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor realizate în interiorul condomeniului necesare contorizării 

individuale până la contorul de branşament nu au mai fost suportate de către consumator, 

exploatarea şi întreţinerea acestor instalaţii revenind în sarcina furnizorului.  

Prin această Hotărâre de Consiliu Local, Primăria a venit în sprijinul cetăţenilor în vederea 

realizării contorizării individuale, prin acordarea unui sprijin financiar rambursabil, pe o perioadă 

de 5 – 10 ani, fără dobândă, astfel încât cuantumul ratei ce trebuie rambursată să poată fi uşor 

de suportat de persoane care beneficiază de serviciul public de alimentare cu energie termică. 

Producţia de energie termică înregistrează un trend descrescător, concomitent pierderile 

de energie termică din reţele au crescut din cauza dezechilibrelor create prin transportul unei 

cantităţi din ce în ce mai mici de energie termică pe aceleaşi reţele vechi şi dimensionate la 

diametre mari, corespunzătoare necesarului de energie termică din momentul proiectării. 

O măsură suplimentară pentru sprijinirea cetăţenilor s-a referit la aprobarea nivelului 

subvenţiilor acordate din bugetul general al Municipiului Deva în sumă de 64,99 lei/Gcal, inclusiv 

TVA, pentru furnizarea energiei termice destinată populaţiei. 

4.3.4. Reţele de transport gaze naturale 

Introducerea gazelor naturale a început în municipiul Deva în a doua jumătate a anilor 

'50. În prezent există în municipiul Deva un număr de 5 staţii de reglare sector (Micro 15, Dacia - 

Piaţa Petre Roman, Gojdu, Bariţiu şi Fabrica de Mătase), prin care se asigură consumul casnic şi 

industrial al municipiului.Serviciul de furnizare a gazelor naturale la nivelul municipiului Deva este 

asigurat de către E.ON Gaz România. 

Pentru a analiza evoluţia sistemului de distribuţie de gaze naturale în municipiul Deva, au 

fost prelevate din Fişa localităţii datele de referinţă pentru perioada 2000-2012, conform 

specificaţiilor din tabelul de mai jos (Tabel 4.26).  

În schimb, în vederea prelucrării datelor prelevate pe această cale, s-a considerat 

necesară înlocuirea a două dintre valorile privind Gazele naturale distribuite – total, fiind sesizate 
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diferenţe majore de nivel de valoare între acestea şi datele precedente/următoare la datele 

înregistrate pentru anii 2004 şi 2006.  

Ca urmare, s-a considerat că este foarte posibil să fie cazul unei erori de înregistrare, drept 

pentru care s-a recurs la înlocuirea acestor date cu valorile rezultate din interpolarea simplă a 

valorilor adiacente lor. Astfel, valoarea consemnată pentru anul 2004 a devenit 89.515, iar pentru 

anul 2006 a devenit 153.359. 

Tabel  4.26. Evoluţia distribuţiei de gaze naturalîn perioada 2000-2011 

Nr. 

crt. 
Detalii U/M 

Anul 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

Lungimea 

totală a 
conductelor 

de 

distribuţie a 
gazelor 

Km 112,5 112,6 160,9 132,3 131,6 132,5 159,0 

 

Gaze 

naturale 

distribuite - 

total 

Mii mc 24009 22076 32211 37551 
243331 

89515 
141480 

38320 

153359 

 

Gaze 

naturale 

distribuite 

– uz casnic 

Mii mc     16571 19647 19119 

Nr. 

crt. 
Detalii U/M 

Anul 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Lungimea 

totală a 
conductelor 

de 

distribuţie a 
gazelor 

Km 161,0 122,6 123,4 122,7 122,5   

 

Gaze 

naturale 

distribuite - 

total 

Mii mc 165238 193406 134508 98645 101429   

 

Gaze 

naturale 

distribuite 

– uz casnic 

Mii mc 17674 19957      

Sursa: INS, Fişa localităţii, Municipiul Deva 
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 Referitor la lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor, în Figura 4.18 se 

prezintă evoluţia acestui indicator în perioada 2000-2011.  

 

 

 

Fig.  4.18. Evolutia lungimii totale a conductelor de distributie a gazelor 

 

Din analiza evoluţiei lungimii totale a conductelor de distribuţie a gazelor naturale se 

poate observa că au existat două niveluri de maxim, relativ apropiate ca valoare, şi anume în anii 

2003 şi 2007. Evoluţia a fost destul de sinuoasă, fără a putea evidenţia un trend caracteristic de 

evoluţie în timp al acestui indicator, care se poate explica prin faptul că acest indicator atrage 

efectele unei multitudini de factori socio-economici, la care s-au consemnat variaţii majore în 

perioada vizată.  

Astfel, deşi pe parcurs s-au înregistrat creşteri de 43% (anul 2007 faţă de anul 2000), 

creşterea finală (anul 2011 faţă de anul 2000) a fost de numai 8,9%. 

Referitor la cantitatea de gaze naturale distribuită, graficul din Figura 4.19 prezintă 

variaţia acestui indicator statistic. Astfel, se pot desprinde două etape distincte de evoluţie a 

distribuţiei de gaze, respectiv perioada ascendentă, de creştere, aferentă anilor 2000-2008, şi 

perioada descendentă, cu scăderi semnificative într-un timp scurt, respectiv anii 2009 şi 2010. În 

final, se poate remarca o creştere destul de slabă, aferentă trecerii de la valoarea înregistrată în 

anul 2010 la cea din anul 2011. 

Ca urmare, dacă pentru anul 2008 avem o creştere cu 700% (!) faţă de anul 2000 

(respectiv 193.406 mii mc în 2008, faţă de 38.320 mii mc în anul 2000), în final creşterea este de 

numai 265% (prin 101.429 mii mc în 2011, faţă de 38.320 mii mc în 2000).  
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Fig.  4.19. Evolutia cantitatii de gaze naturale distribuite 

4.3.5. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului 

Deva 

Planul de Actiune privind Energia Durabila (PAED) este un document important care arata 

modul in care semnatarii Conventiei Primarilor isi vor respecta angajamentul de reducere a 

emisiilor de CO2 cu 20% pana in anul 2020. Avand la baza rezultatele Inventarului de Referinta al 

Emisiilor, PAED identifica cele mai bune domenii de actiune si oportunitati pentru indeplinirea 

tintei de reducere a emisiilor de CO2, stabilita de Primaria Municipiului Deva. 

PAED cuprinde masuri concrete de reducere a emisiilor, precum si actiunile, 

responsabilitatile atribuite si calendarul de indeplinire a acestora care sa contribuie la cresterea 

eficientei energetice si la reducerea emisiilor de CO2. 

Scopul PAED consta in asigurarea implementarii pe termen scurt si mediu a politicilor 

locale formulate prin aprobarea strategiei de dezvoltare socio economica a municipiului, cu 

detalierea obiectivelor și direcțiilor de acțiune generale ale acesteia pe obiective si directii de 

actiune specifice, in sectorul energiei si protectiei mediului. 

Obiectivele, directiile de actiune si rezultatele asteptate ale PAED sunt identice cu cele ale 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urban (SIDU), completate cu detalierea SIDU in activitati 

concrete, specifice domeniului energetic si de mediu local, in institutii responsabile, in termene 

de realizare si resurse alocate. 

PAED reprezinta metodologia prin care municipiul Deva isi va indeplini obiectivele pana 

in 2020, folosind rezultatele Inventarului de Referinta a Emisiilor in vederea identificarii celor mai 

bune zone de actiune si a oportunitatilor existente pentru a atinge obiectivul local de reducere a 

emisiilor de CO2. PAED defineste masurile concrete de reducere, impreuna cu planificarea in 

timp, responsabilitatile desemnate si bugetele propuse. 

În elaborarea PAED a fost realizată o analiză detaliată a situației energetice locale din 
Municipiul Deva și  a problematicii aferente. 

Un instrument extrem de util în această evaluare energetică a reprezentat-o inventarul 

de bază al emisiilor (BEI), cu ajutorul căruia au fost identificate sursele și cantitatea de emii de 
CO2 generate în întreg teritoriul. 

Astfel, principalele sectoare consumatoare de energie au fost împărțite în două mari 
categorii, fiecare cu subdiviziunile sale: 
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v Clădiri, echipamente / instalații și industrii – în această categorie sunt incluse sdiile 
industriale, clădirile, serviciile și instalațiile 

o Clădiri rezidențiale 

o Clădiri și echipamente/instalații municipale 

o Clădiri, echipamente/instalații terțiare 

o Iluminat public municipial 

o industrie 

v Transportul – include transportul rutier, date privind consumul de energie având la bază 
datele privind consumul real înregistrat de parcul municipial/transportul public și date 
estimate în cazul transportului privat și comercial. 

o Parcul municipal 

o Transportul public 

o Transportul privat și comercial 

În urma realizării acestui inventar, a rezultat o defalcare a consumului final pe categorii 

principale reprezentată în figurile de mai jos, pentru clădirile rezidențiale: 

 

Fig.  4.20. Consumul de energie, pe categorii principale 

Sursa: Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Deva 

 

 

Fig.  4.21. Emisii CO2, pe categorii principale 

Sursa: Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Deva 
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Fig.  4.22. Emisii CO2, pe categorii principale 

Sursa: Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Deva 

După evaluarea caracteristicilor consumului energetic pentru anul 2008, în PAED au fost 
analizate tendințele de evoluție a parametrilor importanți pentru eficiența energetică și au fost 
calculați indicatorii din care rezultă evoluția consumului de energie, după care au fost identificate 

necesitățile cu care se confruntă Municipiul Deva, în domeniul eficienței energetice: 

v reducerea consumului de energie cu prioritate in sectorul rezidential; 

v reducerea pierderilor de energie termica in sistemul de alimentare centralizata cu 

energie termica; 

v reducerea factorului de emisie la producerea energiei termice; 

v reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de lemn de foc in sectorul rezidential 

(dat fiind factorii de emisie a CO2 mai mari decat in cazul utilizarii combustibilului 

biomasa sau gazul natural); 

v cresterea ponderii de utilizare ca sursa de energie pentru consumul final a gazului 

natural in cazul cladirilor individuale; 

v imbunatatirea randamentului de utilizare a energiei inmagazinate in combustibili; 

v cresterea ponderii de utilizare ca sursa de energie pentru consumul final in cazul 

cladirilor individuale a biomasei de origine; 

v reducerea consumului de combustibil utilizat la deplasarea autovehiculelor pe 

infrastructura rutierea locala, implicit a emisiilor de CO2 asociate acestuia; 

v limitarea utilizarii lemnului de foc provenit din surse fara garantie de origine; 

v cresterea economica generata de o dezvoltare durabila 

v imbunatatirea performantei sistemului tehnic de incalzire din dotarea cladirilor 

rezidentiale care utilizeaza la incalzire drept combustibil lemnul de foc sau un alt 

combustibil fosil, altul decat gazul natural (carbune, CLU, GPL, etc); 

v imbunatatirea eficientei conversiei energetice a combustibilului in echipamentele si 

instalatiile din dotarea caselor; 

v chiar daca sectorul municipal nu este un important generator de emisii de CO2, acest 

sector trebuie sa fie model pentru comunitate, astfel ca, in PAED trebuie abordat ca 

directie principala de actiune; 



STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA 

 

169 

v stabilirea unor indicatori de performanta si monitorizare ai realizarii obiectivelor 

Planului Actiune (consumul final de energie anual si emisiile de CO2 asociate acestuia). 

Ca urmare a analizei SWOT realizate în Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al 
Municipiului Deva (inclusă în analiza SWOT a acestui capitol), au fost stabilite direcțiile strategice 
de acțiune și obiectivele specifice în domeniul energiei, respectiv: 

DS1. Îmbunătățirea eficienței energetice în sistemul de alimentare centralizată cu energie 
electrică 

v Obiectiv Specific 1: Reducerea factorului de emisie a CO2 prin investiții la capacitățile 
de producere a energiei termice destinată consumului din sectorul rezidențial; 

v Obiectiv Specific 2: Reducerea pierderilor de energie pe rețelele de transport și 
distribuție a energiei termice; 

v Obiectiv Specific 3: Crearea Zonelor Prioritare de Eficiență Energetică - ZPEE, zone în 
care se concentrează atât investiții pe partea de distribuție și utilizare a energiei termice 
produsă centralizat (modernizarea energetică a instalației interioare cu adoptarea 
distribuției de agent termic pe orizontală și contorizare atât pentru încălzire, cât și 
pentru apa caldă la nivel de apartament) cât și investițiile destinate reabilitării termice 
a blocurilor de locuințe. 

 

DS2 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale: 

v Obiectiv Specific 1: Îmbunătățirea performanței energetice a anvelopei și instalațiilor 
clădirilor rezidențiale (apartamente, clădiri individuale), prin modernizare energetică 
sustenabilă; 

v Obiectiv Specific 2: Creșterea ponderii locuințelor individuale care utilizează gazul 
natural drept combustibil în instalațiile locale de preparare a agentului termic pentru 
încălzire și apă caldă menajeră; 

v Obiectiv Specific 3: Susținerea și facilitarea inițiativei private în domeniul modernizării 
energetice a clădirilor rezidențiale existente prin:  

o acordarea de sprijin în verificarea calității lucrărilor pe parcursul execuției 

acestora; 

o prin evaluarea respectării cerințelor stabilite pentru performanța energetică 
stabilite prin legea eficienței energetice; 

o participare la recepția la terminarea lucrărilor; 

o acoordarea de facilități la plata impozitelor clădirilor reabilitate cu fonduri 

proprii în condițiile legii. (se referă la clădirile rezidențiale care nu pot beneficia 
de programe de finanțare de eficiență); 

v Obiectiv Specific 4: Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru prepararea apei 
calde menajere sau aport la încălzire la acele clădiri la care se dovedește prin proiectul 
tehnic un cost optim al investiției în raport cu energia economisită și o investiție 
realizată cu surse clasice de combustibil; 

v Obiectiv Specific 5: Realizarea construcțiilor noi cu respectarea în proiectare și 
execuție a cerințelor minime privind performanța energetică prin monitorizare la faza 
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de concepție, execuție și recepție a noilor construcții sub aspectul respectării în 
proiectare și execuție a cerințelor normate privind performanța energetică. 

 

DS3 - Creșterea eficienței energetice în clădiri publice: 

v Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice prin 
modernizarea energetică sustenabilă a anvelopei și sistemelor tehnice ale acestora; 

v Obiectiv specific 2: Creșterea producției și a distribuției de energie obținută din surse 
regenerabile de energie în clădiri și instalații publice; 

v Obiectiv specific 3: Creșterea numărului de clădiri ale căror emisii de CO2 și consum de 
energie primară sunt scăzute sau egale cu zero.  

 

DS4 - Infrastructura de utilități tehnico – edilitare: 

v Obiectiv specific 1: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere și a rețelelor/ 
sistemelor de comunicații în vederea reducerii consumului ridicat de combustibil 

necesar deplasării autovehiculelor pe infrastructura rutieră administrată de Municipiul 
Deva; 

v Obiectiv specific 2: Fluidizarea traficului urban prin redistribuirea fluxurilor de 

transport, semnalizare rutieră corespunzătoare, introducerea reglementărilor speciale 
privind circulația autovehiculelor pe anumite sectoare/ perioade; 

v Obiectiv specific 3: Reabilitarea tramei stradale și încurajarea utilizării mijloacelor de 
transport în comun de călători și a transportului nemotorizat; 

v Obiectiv specific 4: Modernizarea parcului de autovehicule utilizat în furnizarea 
serviciilor publice; 

v Obiectiv specific 5: Dezvoltarea TIC în serviciile publice prin crearea și dezvoltarea de 
produse și servicii tip “e-servicii” în vederea eficientizării transferului de date și 
informații;  

v Obiectiv specific 6: Reabilitarea și modernizarea iluminatului public; 

v Obiectiv specific 7: Reducerea consumului de combustibil utilizat la colectarea și 
transportul deșeurilor prin îmbunătățirea managementului; 

v Obiectiv specific 8: Reducerea consumului de energie electrică necesar pompării apei 
potabile și canalizate prin modernizarea infrastructurii de transport și distribuție a apei 
potabile, de canalizare și epurarare a apei reziduale. 

 

DS5 - Management energetic: 

v Obiectiv specific 1: Creșterea eficienței utilizării energiei în exploatarea clădirilor publice 
prin implementarea sistemului performant de management al energiei în acord cu 
cerințele SR EN 50001; 

v Obiectiv specific 2:  Îmbunătățirea sistemului de control, reglaj și monitorizare a 
consumului de energie la nivelul consumatorului public; 
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v Obiectiv specific 3: Creșterea nivelului și gradului de informare și pregătire, a culturii 
manageriale și organizaționale (dezvoltarea capitalului uman), în domeniul 

managementului energetic și utilizării surselor regenerabile; 

v Obiectiv specific 4: Intensificarea schimburilor de bune practici în cadrul cooperării 
teritoriale și transnaționale pentru obținerea de informație și know-how, de sprijin 

logistic pentru proiecte în curs sau viitoare, prin participarea la rețele sau platformele 
de comunicare și interacțiune specializate, instituite la nivel European; 

v Obiectiv specific 5: Promovarea măsurilor de sporire a capacității de absorbție a 
emisiilor de CO2 prin rezervoare naturale prin creșterea suprafețelor de spații verzi în 
zona urbană. 

 

DS.6. – Transport 

v Obiectiv specific 1:  Reducerea consumului ridicat de combustibil necesar deplasării 
autovehiculelor. 

 

DS.7. Planificare urbană 

v Obiectiv specific 1: Sporirea capacității de absorbție a emisiilor de CO2. 

 

DS8 - Iluminatul public 

v Obiectiv specific 1:  Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public. 

 

DS9 - Lucrul cu cetățenii: 

v Obiectiv specific 1: Creșterea gradului de informare și conștientizare al consumatorilor 

finali asupra importanței și beneficiilor aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței 
energetice și utilizării surselor regenerabile de energie (SRE); 

v Obiectiv specific 2: Educație și instruire la toate nivelurile pentru conștientizarea și 
câștigarea comunității locale de partea administrației locale în vederea implementării 
PAED; 

v Obiectiv specific 3: Sprijinul administrației locale pentru sectorul clădirilor rezidențiale 
în vederea accesării fondurilor structurale alocate sporirii competitivității economice 
prin îmbunătățirea eficienței energetice (Programul Operațional Regional 2014 – 2020, 

Axa 3). 

Lista de proiecte corespunzătoare direcțiilor strategice și obiectivelor specifice 

menționate anterior a fost inclusă în Planul de acțiune al Strategiei Integrată pentru Dezvoltare 

Urbană a Municipiului Deva. 

De asemenea, pe lângă măsurile care s-au concretizat în lista de proiecte pentru energie 

durabilă, în PAED au fost specificate o serie de acțiuni, dintre care cele mai importante sunt 

următoarele: 

v Afișarea Certificatelor de performanță energetică în toate clădirile municipale 
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v Utilizarea surselor regenerabile de energie în clădirile publice 

v Reducerea pierderilor de energie termică în sistemul de alimentare centralizată cu 
energie termică (transport - distribuție - furnizare) 

v Trecerea a 4000 de locuințe de la utilizarea drept combustibil a lemnului de foc provenit 
din păduri neexploatate sustenabil la combustibil gaze naturale   

v Promovarea utilizării aparatelor electrice de uz casnic și a lămpilor pentru iluminat 
eliciente energetic de clasă A+ sau A++ 

v Prin Certificatul de urbanism pentru clădirile nou construite cu o suprafață mai mare de 
500 mp se va solicita întocmirea unui studiu  tehnico economic și de mediu  privind 
posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei  

v Pentru clădirile nou construite Certificatului de performanță energetică va fi atașat la 
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

v La toate clădirile renovate auditul energetic va fi obligatoriu la faza de emitere a 

autorizației de construire și se va urmări încadrarea în valorile rezistențelor termice 
minime prevăzute în normativele in vigoare 

v Introducerea la nivel local de indicatori care să respecte principiile dezvoltării durabile 

în achizițiile publice   

v Realizarea de caiete de sarcini pentru diferite tipuri de bunuri și servicii care  vor 
respecta criteriile achizițiilor verzi 

4.4. Iluminatul public 

Serviciul de Iluminat Public al Primăriei Deva este destinat satisfacerii unor cerinţe / nevoi 

de utilitate publică, şi anume: 

v ridicarea gradului de civilizaţie, confort şi a calităţii vieţii 

v creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă 

v asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale 

v punerea în valoare, printr-un iluminat arhitectural şi ornamental adecvat, a zestrei 

arhitectonice şi peisagistice 

v realizarea unei infrastructuri edilitare moderne 

v funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică 
a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public 

Documentele care reglementează desfăşurarea serviciului de iluminat public sunt: 

v Legea nr. 230/2006, a serviciului de iluminat public; 

v Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public în Municipiul 
Deva; 

v Contractul de concesiune. 

Sistemul de iluminat public (SIP) al municipiului se asigură pentru: 

v iluminatul public stradal; 
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v iluminatul căilor de circulaţie publică: străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, treceri de 
pietoni, poduri; 

v iluminatul festiv şi peisagistic; 

v iluminatul arhitectural. 

Sistemul de iluminat public din municipiul Deva a fost concesionat pentru 10 ani de catre 

SC Luxten Lighting Company S.A. Activităţile concesionarului stabilite prin contract au avut în 

vedere: 

v menţinerea în stare de funcţionare a SIP,   

v executarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a SIP.  

În aplicarea prevederilor Legii 230/2006, Primăria municipiului Deva a realizat demersuri 

de preluare a inventarului SIP, aflat în proprietatea operatorului de energie zonal.  

Exploatarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public se realizează prin: 

v Dispeceratul general / Dispecerat Concesionar; 

v SC Enel Energie SA; 

v Serviciul Energetic şi Iluminat public / Primăria Municipiului Deva; 

O problemă obişnuită privind eficienţa iluminatului public este umbrirea din cauza 

vegetaţiei. În acest sens, se are în vedere toaletarea vegetaţiei, acolo unde se impune, care se 

realizează în fiecare an, primăvara şi toamna. Intervenţiile în perioada de vegetaţie se fac numai 

în cazuri extreme – furtuni, tornade, alunecări de teren, accidente de circulaţie. 

Intreţinerea SIP se desfăşoară pe baza sesizărilor înregistrate de la cetăţeni, prin 

dispecerizare proprie a Primăriei şi a dispeceratului concesionarului, şi include: 

v Activităţi de înlocuire a elementelor defecte ale corpurilor de iluminat; 

v Activităţi de întreţinere pentru menţinerea parametrilor optimi luminotehnici şi de 

securitate în exploatare. 

Această activitate este monitorizată anual prin indicatorii de performanţă ai serviciului, 

evidenţiaţi în Rapoartele Tehnice Anuale, media anuală de rezolvare a sesizărilor fiind de 99%. 

Diferenţa de 1% reprezintă sesizări nerezolvate din motive tehnice legate de operatorul pe partea 

de furnizare a energiei electrice (SC Enel Energie SA). 

 

Evoluţia punctelor luminoase 

În tabelul următor este prezentată evoluţia SIP, concomitent cu măsurile demarate de 

municipalitate în privinţa eficientizării şi creşterii calităţii serviciului de iluminat public. 
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Tabel  4.27. Evoluţia sistemului de iluminat public al municipiului Deva 
A

n
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Luminoase 
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3.088 529 2.393 517 3.774 261 27,730 1,296 57,221 5,606 3 3 

2
0

0
5

 

4.381 2.486 3.400 2.328 4.161 387 33,200 14,119 67,400 11,212 21 18 

2
0

0
6

 

4.617 449 3.430 233 4.282 121 40,300 3,647 68,612 3,174 26 5 

2
0

0
7

 

5.020 724 3.451 278 4.730 450 48,500 14,031 71,786 1,717 37 11 

2
0

0
8

 

5.452 534 3.691 325 5.191 459 55,100 7,647 73,503 8,762 47 10 

2
0

0
9

 

5.468 17 4.026 6 5.215 24 55,584 0,242 82,825 0,560 48 1 

2
0

1
0

 

5.512 246 4.026 0 5.215 0 55,584 0 82,825 0 48 0 

T
O

T
A

L 

5.512 4.985 4.026 3.687 5.215 1.702 55,584 40,982 82,825 31,031 48 48 

 

Analiza datelor statistice referitoare la evoluţia numărului de puncte luminoase în 

municipiul Deva denotă o evoluţie ascendentă a acestora. Graficul din Figura 4.23 oferă o imagine 

sugestivă privind trendul înregistrat în perioada de referinţă. 

Caracteristicile elementelor luminoase din SIP sunt următoarele: 

v pe arterele principale, sunt predominante sursele cu vapori de sodiu la înaltă 

presiune/tubulare de 150W/250W;  

v pe arterele secundare şi în cartierele de locuit, sunt instalate surse cu vapori de sodiu 
la înaltă presiune/tubulare de 70 W/100W. 
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Fig.  4.23. Evolutia punctelor luminoase din sistemul de iluminat public al municipiul ui Deva 

 

Un alt aspect privind evoluţia sistemului de iluminat public se referă la activităţile de 

modernizare şi extindere a punctelor luminoase. În acest sens, analiza datelor statistice reliefează 

desfăşurarea unei activităţi intense în anul 2005, aproximativ jumătate din lucrările din această 

categorie fiind executate în anul 2005, respectiv un număr de 2.486 lucrări din 4.985 în total 

pentru perioada 2004  2010.  

În graficul următor se reprezintă ponderea lucrărilor anuale în cadrul lucrărilor executate 

în perioada analizată.  

 

 

Fig.  4.24. Ponderea volumului de lucrari de modernizare si extindere executate anual  

 

Comanda de aprindere a SIP este realizată prin fotocelulă (sesizarea luminozităţii 

naturale) şi parţial prin ceasuri programate, conform graficului de aprindere naţional, dar acestea 

nu funcţionează corespunzător. Pentru orizontul de planificare vizat urmează implementarea 

sistemului de telegestiune, ce va permite controlul integral al elementelor de comandă ale SIP. 
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Încă din anul 2007, la nivelul municipiului Deva s-a reuşit înlocuirea integrală a lămpilor 

pe bază de vapori de mercur, întregul SIP actual funcţionând numai pe bază de echipamente cu 

vapori de sodiu. În acest mod, s-a realizat eficientizarea SIP, atât din punct de vedere al 

parametrilor funcţionali, cât şi al costurilor de funcţionare şi întreţinere. 

Iluminatul public este prevăzut pe majoritatea arterelor de circulaţie ale localităţii. Se 

folosesc lămpi cu vapori de sodiu, montate pe stâlpi de beton şi metalici, cu alimentare subterană 

şi aeriană. 

Starea tehnică a SIP, precum şi evoluţia lucrărilor şi echipamentelor până la modernizarea 

şi eficientizarea completă a consumurilor energetice în Municipiului Deva, sunt descrise în tabelul 

următor, întocmit pe baza anexei la contractul de concesionare. 

 

Tabel  4.28. Starea tehnică a sistemului de iluminat public din Mun. Deva pe zone şi tipuri de obiective  

Zona Zona / Etapa 

(Tip obiectiv) 

Stâlpi Corpuri Prelungiri Reţea Cutii distribuţie, 

Puncte de aprindere 

1 Zona Z1 – Etapa 2 101 127 55 3,545 3 

2 Zona Z2 – Etapa 2 11 48 21 0,243 - 

3 Zona Z3 – Etapa 2 125 136 11 4,665 - 

4 Zona Z4 – Etapa 2 79 102 17 3,039 - 

5 Zona Z5 – Etapa 2 80 55 62 2,719 1 

6 Zona Z6 – Etapa 2 60 53 19 2,212 - 

7 Zona Z7 – Etapa 2 9 17 8 0,341 - 

8 Obiective arhitecturale 194 235 63 4,982 7 

9 Bulevarde 83 202 149 3,632 1 

10 Arhitecturale 6 14 - - - 

11 Şcoli şi licee 77 139 60 3,315 18 

T O T A L 748 989 405 25,38 30 

 

Aşa cum a fost menţionat, SIP din cadrul municipiului Deva a făcut obiectul unui contract 

de concesiune pentru asigurarea funcţionării, executarea de lucrări de modernizare şi extindere. 

În acest context, deşi echipamentele noi utilizate ar fi trebuit să aibă performanţe energetice 

superioare, consumul energetic a înregistrat creşteri permanente, în condiţiile extinderii 

semnificative din ultima perioadă a SIP, datorată noilor cartiere ale municipiului, precum şi 

dezvoltării infrastructurii rutiere şi pietonale. 

În perioada 2004-2011, în municipiul Deva s-a desfăşurat un program de reabilitare al SIP, 

care a inclus: 

v Modernizări puncte luminoase; 
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v Reabilitarea şi redimensionarea instalaţiilor de iluminat public, pentru creşterea 

calităţii serviciului; 

v Extinderea reţelelor de iluminat public în zonele de dezvoltare ale municipiului, precum 

şi în zonele fără grad de acoperire. 

În perioada 2010-2012, procentul lucrărilor rămase de executat, conform obiectivelor 

stabilite de Primaria municipiului Deva împreună cu concesionarul, a fost de 7%, lucrări finalizate 

până la sfârşitul anului 2013. 

Reabilitarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public în Municipiul Deva 

Deşi în ultimii ani au fost executate lucrări de întreţinere şi modernizare ale SIP, termenul 

destul de lung în care au fost derulate aceste lucrări a condus în final la realizarea unei configuraţii 

eterogene şi care nu răspunde cerinţelor tehnice şi de performanţă actuale. 

În prezent SIP din oraşul Deva este învechit, fiind necesară definirea şi implementarea 

unui proiect unitar de modernizare şi eficientizare a acestuia. 

Ca urmare, a fost iniţiat şi realizat un studiu de oportunitate, a cărui dezvoltare a presupus 

parcurgerea următoarelor etape esenţiale pentru demersul urmărit:  

v Studierea datelor existente în evidenţele locale 

v Culegerea şi preluarea de date din teren 

v Stabilirea cerinţelor şi definirea obiectivelor proiectului de reabilitare 

v Definirea direcţiilor principale de acţiune 

v Stabilirea configuraţiei vizate pentru SIP reabilitat 

v Definirea caracteristicilor SIP vizat 

v Oportunitatea proiectului propus  

Studierea datelor existente. Documentele conţinând datele tehnice ale componentelor 

SIP au fost analizate din punct de vedere al: eficienţei; vechimii; destinaţiei; caracteristicilor 

luminotehnice; utilizare/amplasare corectă a componentelor; corelarea acestor caracteristici cu 

necesarul actual pentru atingerea nivelului de performanţă al SIP în conformitate cu standardele 

aplicabile. 

La momentul începerii studierii SIP din oraşul Deva, acesta era compus din 4020 de puncte 

de iluminare dotate cu diferite tipuri de corpuri de iluminat (sub 10 tipuri de corpuri, cu vechimi 

diferite) cu cca. 4020 stâlpi (2691 din beton, 1087 oţel pentru iluminat stradal şi 242 pentru 

parcuri şi suprefeţe verzi), şi o parte din corpurile de iluminat supsendate.  

O parte din stâlpi nu sunt prevăzuţi cu copruri de iluminare, aceştia sunt doar pentru 

susţinerea mecanică a cablurilor. 

O observaţie importantă se referă la faptul că dezvoltarea sistemului de iluminare actual 

nu s-a realizat pe baza unei strategii prin care să se asigure o iluminare pe timp de noapte 

comparabilă cu cea de pe timp de zi. Astfel, punctul de pornire pentru modernizarea sistemului 
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actual îl reprezintă asigurarea unei iluminări pe timp de noapte comparabile cu cea de zi, la care 

condiţiile de iluminare se deduc din calitatea iluminării pe timp de zi.  

Culegerea şi preluarea de date din teren. În luna februarie 2014 au fost efectuate 

măsurători luminotehnice pentru determinarea eficienţei SIP din punct de vedere al cantităţii de 

lumină generate. În acest scop scop a fost utilizat un sistem de măsurare a luminozităţii care are 

la bază dispozitive hardware de măsurare de ultimă generaţie şi aplicaţii software de analiză ce 

au permis capturarea de imagini. În urma prelucrării datelor prelevate în teren, prin intermediul 

aceluiaşi program, au fost obtinuţi parametrii luminotehnici ai zonei măsurate. Principalul 

parametru rezultat prin această metodă este cantitatea de lumină pe unitatea de suprafaţă 

[Cd/m²].   

Operaţiunea de măsurare s-a efectuat pe timp de noapte, în condiţii atmosferice adecvate 

(fără ceaţă, carosabil uscat). Un exemplu al operaţiunii de măsurare şi prelucrare  date pentru 

obţinerea parametrilor de luminozitate este prezentat în imaginea următoare.  

 

 

 

Locatie Min Max Medie 

1 0,9846 7,457 2,188 

 

Principalele caracteristici determinate ale SIP sunt cuprinse în tabelul următor. 
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Tabel  4.29. Caracteristicile sistemului de iluminat public, Municipiul Deva, martie 2014 

Caracteristica 
Valoarea 

Actuală Necesară 

Puncte de iluminare 7953 10934 

Costuri pe energie anuale  €  700.000,00   € 523.786,00  

Mentenanţa  €  100.000,00  

 Întreţinere  €  175.000,00  

Consum energie  6.056.817 kW/h 4258426 kW/h 

Emisii CO²  3.876,36288 2.725,39264 

Puncte de aprindere-alimentare / Trafo 147 100 

Capacitate per punct de iluminare (în Watt) 195,27 124,2 

 

Deci SIP actual poate fi definit pe baza următoarelor caracteristici principale: 

v Capacitatea medie de 195,27 W, inclusiv 20% pierderi prin balast; 

v Consumul anual de energie, la o funcţionare de 3900 ore, este de 6.056.817 kWh; 

v Astfel se deduce o emisie de CO² = 3876,36 tone (0,00064t/kwh x 6.056.817 kwh); 

v Cele 3900 ore anuale de funcţionare se vor considera astfel:  

o 2190 cu diminuare de intensitate; 

o 1710 normale.  

Considerente de economisire a energiei electrice prin reducerea iluminării pe timp de 

noapte (între orele 23:00 ÷ 05:00). 

Determinarea consumului anual al punctelor de iluminare s-a realizat astfel: 

v consumul anual fără reducerea intensităţii: 

o 1359 kWh x 3900h = 5.300.100 kWh.  

v cu diminuarea intensităţii pe timp de noapte: 

o 1359kWh x 2190h minus cca.35% = 1.934.536,5 kWh 

o 1359kWh x 1710h = 2.323.890 kWh 

o rezultă un consum de 4.258.426,5 kWh 

Stabilirea cerinţelor şi definirea obiectivelor proiectului.. În urma măsurătorilor efectuate 

şi a studierii datelor tehnice ale SIP s-a determinat starea reală existentă în teren. Comparând 



STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA 

 

180 

caracteristicile SIP reale cu cele impuse prin normativele de specialitate, se pot defini măsurile 

care se impun pentru a aduce parametrii SIP existent la valorile de stare normale. 

Prin modernizarea reţelei de iluminat vor fi atinse următoarele obiective : 

v Va fi asigurat nivelul luminotehnic corespunzător cu valorile reglementate de 

standardele naţionale şi internaţionale. Vor fi asigurate nivelele de iluminare şi 
luminanţă, uniformitatea generală, longitudinală şi transversală, atât pentru iluminare, 

cât şi pentru luminanţă, pragul de orbire etc. 

v Va fi asigurat nivelul optim al consumului de energie electrică, în condiţiile îndeplinirii 

tuturor cerinţelor, prin alegerea unor surse de lumină eficiente, utilizarea de accesorii 

pentru surse de lumină cu pierderi reduse de putere, utilizarea de corpuri de iluminat 

echipate cu lămpi cu randament mare şi costuri de mentenanţă redusă, cu grad mare 

de protecţie şi cu caracteristici optice superioare. 

v Toate componentele sistemului de iluminat vor fi proiectate în conformitate cu 

standardele în vigoare, prezentându-se la execuţie certificatele de conformitate. 

Cerinţele de performanţă ce trebuiesc atinse pentru noul SIP sunt următoarele : 

v Alegerea unei tehnologii eficiente de iluminat, cu costuri de exploatare şi mentenanţă 

reduse; 

v Uniformizarea sistemelor de lămpi folosite pentru iluminatul public, precum şi 
utilizarea de lămpi corespunzătoare pentru zonele cu cerinţe de iluminare specifice; 

v Implementarea unui sistem central de comandă, care să permita controlul, reglarea şi 
supravegherea de la distanţă, precum şi interconectarea în reţea a corpurilor de 

iluminat; 

v Configurarea reţelei de iluminat şi a elementelor principale ale SIP se va concretiza într-

o reţea cât mai simplă şi uniformă, care să asigure acoperirea din punct de vedere al 

iluminatului public a întregului oraş, în condiţii de eficienţă optimă. 

v Utilizarea stâlpilor pentru iluminat ca elemente de sistematizare multifuncţionale 

Acest lucru presupune o dezvoltare a proiectului pe mai multe direcţii, prin proiect 

identificându-se zonele de amplasare pentru următoarele tipuri de reţele: 

v Variantele de montare a unor prize electrice, în zonele de interes, pentru încărcarea 

acumulatorilor autovehiculelor electrice; 

v Variantele de amplasare a echipamentelor şi realizarea unei reţele wireless pentru 

acces la internet. 
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Pe baza studiului de oportunitate realizat au fost definite direcţiile principale de acţiune 

în vederea reabilitării SIP, referitoare la: 

v Oportunitatea implementării unei tehnologi noi, eficiente, cu costuri de exploatare 

reduse; 

v Reducerea pierderilor;  

v Crearea unui sistem unitar; 

v Oportunitatea creării unui sistem de comandă centralizat; 

v Uniformizarea distribuiţiei iluminatului public; 

v Aigurarea unei iluminări optime şi eficiente; 

v Utilizarea stâlpilor de iluminat ca şi elemente de sistematizare pe verticală; 

 Pentru stabilirea variantelor constructive studiate se propune să se aibă în vedere 

încorporarea în sistem a: 

v Corpurilor de iluminat eficiente cu caracteristici cerute de normativele naţionale şi 
europene; 

v Elementelor de reglare şi comandă fiabile; 

v Elementelor (consumatorilor) cu consum şi pierdere de putere reduse; 

v Componentelor unitare, uşor de înlocuit, compacte, cu costuri de întreţinere reduse. 

Configuraţia preconizată a SIP ca urmare a reabilitării vizate, definită prin studiul de 

oportunitate menţionat, este evidenţiată succint în tabelul de mai jos.  
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Tabel  4.30. Caracteristicile sistemului de iluminat public, Municipiul Deva, martie 2014 

Structurarea SIP Detalii 

Străzi principale - există 45 km de străzi principale; 

- străzile principale sunt iluminate pe ambele părţi, ca urmare vor fi 

asimilate cu distanţa de 90 km ; 

 - cei 90 de km de iluminat pentru străzilele principale vor fi calculaţi cu 

lămpi cu capacitate de 140 Watt de tip Iridium 2 (cu lampă cu descărcare 

CosmoPolis) sau cu module LEDGINE 2 (cu capacităţi până la 199 W), cu 

distanţe de 38 m şi o cantitate de 2368 lămpi. 

Străzi secundare - există 64 km de străzi secundare 

- străzile secundare vor fi calculate cu lămpi cu capacitatea de 100 Watt de 

tip Selenium (cu vapori de sodiu cu balast convenţional), cu distanţe de 30 

m şi o cantitate de 4266 de lămpi. 

Total străzi Oraşul Deva cuprinde o multitudine de străzi cu profile diferite. Se 

desprind astfel 3 situaţii, cu valori luminotehnice diferite: B1, D2 şi E2. 

Astfel, pe lângă structurarea şi orientarea în interiorul localităţii, sistemul 

astfel determinat conferă şi o coerenţă vizuală a oraşului. Iar prin alegerea 

unei surse de lumină de calitate, se măreşte calitatea iluminării, însă cu o 

creştere a consumului de energie.  

Un punct important în cadrul viitorului proiect de execuţie este acela de a 

adapta consumul de energie funcţie de specificul local.    

Intersecţii/ 

Treceri de pietoni 

Vor fi luate în considerare cca 700 de intersecţii, pentru care se vor mai 

prevedea câte 2 lămpi.  

Acelaşi principiu se aplică şi la trecerile de pietoni.   

Astfel au fost obţinute următoarele date:  

- 1400 buc. Intesecţii cu 100 Watt 

- 1400 buc. Treceri de pietoni cu 100 Watt 

Parcuri Parcurile vor fi iluminate cu 1000 lămpi în locul celor 720 lămpi actuale, 

însă cu o capacitate de 50 Watt/lampa. 

Monumente Monumentele care vor fi iluminate se considera a fi în număr de 50. 

Acestea vor fi iluminate cu lămpi de 50 watt şi un număr de 10 lămpi per 

monument, rezultând un număr de 500 de lămpi de 50 watt. 

 

 Proiectul de execuţie va cuprinde toate elementele de configuraţie ale oraşului prin 

considerarea efectelor acestora: 
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v O grupare pe tipuri a sistemului stradal; 

v Evidenţierea centrului şi a zonelor importante; 

v Accentuarea monumentelor, pasajelor sau clădirilor de patrimoniu; 

v Integrarea în aspectul nocturn a clădirilor înalte; 

v Parcuri, cu iluminare orientată la condiţiile naturale, care să asigure siguranţa 
trecătorilor. 

Cu ajutorul iluminatului public, spaţiul public din interiorul localităţii devine accesibil pe 

timp de noapte. Simbioza între lumină şi mediu joacă un rol important în arhitectura urbană. Este 

important ca iluminatul public să nu fie tratat doar ca o temă tehnică. Combinarea unei iluminări 

funcţionale şi estetice produce o sinergie asupra confortului vizual, percepţiei spaţiilor şi a bunei 

dispoziţii. O astfel de ambianţă se poate obţine prin alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor 

de lumină potrivite, precum şi montarea acestora la înălţimi adecvate. Aceasta înseamnă că sunt 

de avut în vedere nu doar cerinţele pentru asigurarea traficului, ci şi aspectele economice şi 

turistice.  

Prin porţionare adecvată, căile de circulaţie simple pot fi transformate în zone pietonale 

care atrag populaţia în zona respectivă şi ajută la crearea de hărţi mentale folosite la orientarea 

pe timp de noapte. Totodată, se poate obţine o accentuare a caracterului geografic şi a 

conformanţei spaţiale care determină morfologia localităţii. Proiectarea luminotehnică nu se 

limitează doar la cerinţele referitoare la parametrii de iluminare, ci cuprinde şi aspecte 

referitoare la percepţia umană, implicând astfel şi parametri obiectivi şi subiectivi. 

Scopul general al proiectului de modernizare şi construire a unui SIP nou în oraşul Deva îl 

reprezintă eficientizarea costurilor aferente serviciului de iluminat public, îmbunătăţirea 

impactului acestuia asupra mediului şi oferirea astfel a unui iluminat public calitativ, estetic, 

modern şi eficient locuitorilor, precum şi turiştilor. În categoria SIP se include iluminatul stradal, 

iluminatul orăşenesc (pieţe, parcuri, zone pietonale, zone centrale), precum şi iluminatul 

tunelelor şi a drumurilor naţionale de pe teritoriul oraşului. 

 Proiectul descrie activităţile necesare de realizat pentru îndeplinirea obiectivelor 

generale ale proiectului. Este evident faptul că: 

v Înlocuirea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină existente prin corpuri de 

iluminat ergonomice şi luarea în considerare a cerinţelor luminotehnice conform EN 

13201 contribuie la scăderea costurilor pentru fiecare punct de iluminat şi la o protecţie 
sporită a mediului (o reducere semnificativă a luminării în sus, reciclarea lămpilor, 

surselor de lumină şi a aparatelor);  

v Prin realizarea lucrărilor de schimbare a stâlpilor (optimizarea poziţiei, înălţimii, 

braţului, aliniamentului şi înclinării corpurilor de iluminat în raport cu suprafaţa 

carosabilului), a braţurilor şi a cablurilor de conectare, se vor elimina carenţele SIP  din 

oraşul Deva; 



STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA 

 

184 

v Prin reducţie şi înlocuirea distribuitorilor învechiţi ai SIP şi printr-o operare corectă 
(intensitatea iluminatului, managementul timpilor) se contribuie la economisirea de 

energie şi la o reducere semnificativă a costurilor de întreţinere a întregului SIP; 

v O inspectare la fiecare 4 ani, conform normelor europene, pentru determinarea stării 

instalaţiilor şi aparatelor fixe. 

 

Tabel  4.31. Caracteristicile sistemului de iluminat public, Municipiul Deva, martie 2014 

Caracteristici tehnice 

Echipamente SIP 
Detalii 

Surse de lumină 

 

Sursele de lumină utilizate în oraşul Deva nu corespund normelor tehnice 

actuale. Sunt permise doar sursele de lumină cele mai eficiente (minim 87 

lm/W). Oferta de produse depăşite tehnic se interzice prin Ecodesign 

2009/125/EG.  

Normativele pentru realizarea SIP reglementează achiziţtia surselor de 

lumină pentru oraşele europene, astfel: 

- Până în anul 2012 oraşele vor renunţa la utilizarea de tuburi cu 

natriu sub presiune şi de tuburi cu halogen cu arzător din cuart; 

- Până în anul 2015 oraşele vor renunţa la utilizarea de tuburi cu 

mercur sub presiune şi de tuburile cu mercur sub presiune. 

Acestea vor fi înlocuite cu produse de calitate superioară de tip 

Cosmopolis, MASTER City WHITE CDO şi MASTER SON PIA în toate 

formele, capacităţiile şi prinderile iar pe termen lung prin LED-uri şi 

tehnologia plasmă a firmei LUXIM.  

Lămpi În oraşul Deva sunt utilizate cca. 10 tipuri de lămpi – cele mai vechi 

produse de ELBA Timisoara, iar cele mai recente de PHILIPS. Termenul de 

durabilitate a lămpilor iniţiale a expirat, iar din cauza murdăriei sau a 

influenţelor razelor UV, acoperirea acestora este deficitară şi prezintă 

semne de degradare prin vandalism.  

Cea mai mare deficienţă o reprezintă însă radiaţia razelor luminoase în sus 

şi astfel utilizarea ineficientă a fluxului luminos. Lămpile nu îndeplinesc 

cerinţele fotometrice cerute prin normele EN 13201 pentru clasa 

corespunzătoare de iluminat a drumurilor circulate.  

Soluţia recomandată utilizează cele mai bune tehnologii. La alegerea 

lămpilor s-au luat în considerare parametrii energetici şi luminotehnici ai 

lămpilor. Lămpile trebuie să fie corespunzătoare şi din punct de vedere 

estetic.  
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Caracteristici tehnice 

Echipamente SIP 
Detalii 

În oraşul Deva există o încărcare mare a reţelei de alimentare prin 

operarea cu lămpi cu descărcare cauzată de lămpile defecte, lămpi cu 

compensare separată.  

În perioada 2006 – 2011 au fost montate pe anumite străzi şi lămpi 

moderne, cu grad de protecţie ridicat, de tip Iridium (cca. 50 buc.), 

Selenium (1166 Buc.) Malaga (355 buc.), Marbela (306 buc.), Estoril (100 

buc.) şi TrafficVision (119 buc.). Cu alte cuvinte s-au ales lămpi produse de 

catre Philips. Propunerea studiului de oportunitate este de a se continua 

cu soluţia deja adoptata.  

Balasturi Pentru lămpi cu halogen-metal şi sodiu se pot monta în afără de balasturi 

convenţionale şi balasturi electronice. 

Introducerea de balasturi electonice în oraşul Deva este necesară şi din 

cauza distribuirii economice a energiei electrice. Factorul de putere la 

tuburile utilizate normal este de 0,4 până la 0,5. Din acest motiv lămpile 

vor fi dotate cu un condensator de compensare care asigura un factor de 

putere de 0,95.  

Suport lămpi (Stâlpi şi 

cabluri aeriene) 

 

Pe lângă lămpi şi surse de lumină suporţii pentru susţinerea acestora sunt 

cele mai importante componente în sistemul de iluminat. În oraşul Deva 

se folosesc stâlpi din beton, oţel şi fontă. Stâlpii din beton sunt foarte 

rezistenţi la coroziune, însă cel mai des folosiţi în statele europene sunt 

stâlpii din oţel, a căror durabiltate este de 35 până la 40 de ani, iar la 

stâlpii turnaţi se ajunge până la 100 de ani. 

Geometria sistemului de iluminat din oraşul Deva nu corespunde criterilor 

arhitectonice ale SIP (Ordonare lămpi, distanţe între puncte de iluminare, 

înălţimi ale punctelor de iluminare, console, unghi de înclinare). O 

deficienţă majoră a SIP se poate observa în zonele cu treceri de pietoni, 

care nu sunt iluminate corespunzător.  

Fără optimizarea geometriei de iluminare (stâlpi), optimizarea SIP şi, 

implicit, a costurilor de operare, este aproape imposibilă. 

Stâlpii avuţi în vedere au înălţimi de 10-12 m, cu distanţa de până la 30 m 

între aceştia. Străzile care au lăţimi de până la 10,5 m (până la 3 benzi), în 

general vor fi iluminate pe o singură parte, în zonele în care este posibil. 

Locurile de parcare şi zonele pietonale vor fi prevazute cu stâlpi de cca 4 

m, cu corpuri de iluminare decorative. 

Cabluri şi instalatii 

 

In oraşul Deva sunt utilizate cabluri îngropate (59,4 km), cu diametre de 16 

mm2 (8,9 km), 25 mm2 (47,5 km) şi 35 mm2 (3 km). Lungimea totală a 



STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA 

 

186 

Caracteristici tehnice 

Echipamente SIP 
Detalii 

cablurilor electrice este de 322,1 km. Această situaţtie este 

nesatisfăcătoare.  

Tipurile de cabluri se determină pe baza scăderii tensiuni. Cablarea se 

realizeaza prin panouri montate pe stâlpi sau libere, fiecare cu cablaj 

separat. Realizarea lucrărilor de cablare se recomandă a fi realizată 

impreună cu alte proiecte, de exemplu apă-canal, Net-City. 

Puncte de aprindere / 

Distribuitori 

 

Momentan există 147 de puncte de aprindere, pentru care se propune să 

fie reduse la 100 de puncte.  

Numărul total de contoare din oraşul Deva este de 171.  

In oraşul Deva sunt utilizaţi distribuitori cu un grad ridicat de uzură fizică şi 

morală, în afara câtorva distribuitori amplasaţi în staţii trafo noi. Se 

propune înlocuirea distribuitorilor şi legarea acestora la sistemul de 

comandă la distanţă a SIP.  

Este imperios necesar să se reducă numărul de contoare, implicit şi cel al 

punctelor de aprindere, precum şi să se dimensioneze corespunzător 

puterea alocată fiecărui distribuitor. 

Comanda sistemului de 

iluminat 

Sistemul de management este o componentă a unui sistem inteligent 

(Smart Grid). Un astfel de sistem permite supravegherea componentelor şi 

a stării SIP. 

Alte avantaje: 

- Recunoaşterea instantanee a defecţiunilor 

- Reviziile pot fi planificate pe anumite direcţii 

- Prognozele asupra consumului pot fi estimate mai precis. 

- Intensitatea iluminării poate fi reglată pentru fiecare lampă 

- Se poate realiza inventarul digital al tuturor componentelor  

- Se furnizează o vedere de ansamblu permanentă asupra costurilor 

Monitorizare şi 

telemanagement SIP 

 

Pentru administrarea la distanţă şi comanda lămpilor în oraşul Deva a fost 

recomandat sistemul de comandă StarSense.  

Funcţionarea fluxului luminos virtual (VPO) permite regularizarea 

sistemelor de iluminat supradimensionate, de exemplu prin reglarea 

tuburilor de 150W la nivelul necesar de 120 W.  

Lămpile pot fi astfel grupate încât să reacţioneze concomitent, corelate cu 

poziţionarea lor specifică.  
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Caracteristici tehnice 

Echipamente SIP 
Detalii 

StarSense permite supravegherea stării tehnice şi a orelor de operare ale 

fiecărui tub, precum şi raportarea poziţiei acestuia. De asemenea, are loc 

minimizarea cheltuielilor cu întreţinerea SIP, întrucât se permite luarea în 

considerare a fiecărui tub în mod separat, astfel încât înlocuirea tuburilor 

să poată fi estimată şi planificată în grup, evitând astfel situaţiile 

periculoase pentru pietoni şi conducători auto.  

Mai mult, acesta oferă posibilitatea programării a unor scheme diferite de 

aprindere sau reducere a luminozităţii lămpilor, funcţie de planurile de 

timp sau de alte date de intrare furnizate de aparatele de măsurare a 

luminanţei sau a intensităţii traficului.  

  

Concluziile analizei  

Obiectivele generale ale investitorului sunt: 

v Oportunitatea implementării unei tehnologii noi, eficiente, cu costuri de exploatare 

reduse; 

v Reducerea pierderilor;  

v Crearea unui sistem unitar de SIP; 

v Oportunitatea creării unui sistem de comandă centralizat; 

v Uniformizarea distribuiţiei iluminatului public; 

v Asigurarea unei iluminări optime şi eficiente; 

v Utilizarea stâlpilor de iluminat ca şi elemente de sistematizare pe verticală. 

Pentru stabilirea variantelor constructive studiate s-a avut în vedere includerea în SIP a 

unor componente care să satisfacă următoarele cerinţe: 

v Corpuri de iluminat cu caracteristicile normativelor naţionale şi europene; 

v Elemente de reglare şi comandă fiabile; 

v Elemente (consumatori) cu consum şi pierdere de putere reduse; 

v Componente unitare, uşor de înlocuit, compacte, cu costuri de întreţinere reduse. 

Scenariile propuse, prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de investiţii:  

v scenariul 1: Reabilitarea SIP prin înlocuirea corpurilor şi lămpilor de iluminat; 

v scenariul 2: Reabilitarea SIP prin regândirea amplasării de stâlpi, inlocuirea 

conexiunilor, corpurilor de iluminat şi a lămpilor, inclusiv corelarea acestor operaţii cu 

cele aferente altor proiecte, în scopul diminuării pe cât posibil a gradului de discomfort 

creat pentru cetăţeni în cazul unor implementări ulterioare. 
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   Scenariul recomandat. În urma studierii scenariilor propuse s-a ajuns la concluzia că 

varianta cea mai avantajoasă pentru realizarea proiectului este cea a scenariului 2. Totodată, 

datorită discomfortului creat în execuţie, se recomandă realizarea unui mastreplan pentru 

coordonarea execuţiei simultane a tuturor lucrărilor similare. 

Avantajele scenariului recomandat. 

Prin modernizarea reţelei de iluminat vor fi atinse următoarele obiective: 

v Va fi asigurat nivelul luminotehnic corespunzător cu valorile reglementate de 

standardele naţionale şi internationale. 

v Vor fi asigurate nivelele de iluminare şi luminanţă, uniformitatea generală, 

longitudinală şi transversală, atât pentru iluminare, cât şi pentru luminanţă, pragul de 

orbire etc. 

v Va fi asigurat nivelul optim al consumului de energie electrică, în condiţiile îndeplinirii 

tuturor cerinţelor, prin: alegerea unor surse de lumină eficiente, utilizarea de accesorii 

pentru surse de lumină cu pierderi reduse de putere, utilizarea de corpuri de iluminat 

echipate cu lămpi cu randament mare şi costuri de mentenanţă reduse, cu grad mare 

de protecţie şi cu caracteristici optice superioare. 

v Toate componentele SIP vor fi proiectate în conformitate cu standardele în vigoare, 

prezentându-se la execuţie certificate de conformitate. 

 

4.5. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii 

4.5.1. Infrastructura ITC existentă 

La nivelul Primăriei Municipiului Deva există o permanentă preocupare pentru tehnologia 

informatică şi îmbunătăţirea serviciilor publice cu ajutorul acesteia. În acest sens, Primăria 

Municipiului Deva a investit continuu în implementarea reţelei informatice şi a infrastructurii 

aferente, în prezent fiecare serviciu sau compartiment al Primăriei având în dotare calculatoare 

şi echipamente periferice, configurate în conformitate cu necesarul identificat. 

Pentru acoperirea necesarului, fiecare sediu al Primăriei Municipiului Deva este dotat cu 

reţea locală de calculatoare, cablată dedicat în topologie stelară sau multi-stelară. 

Interconectarea şi accesul la Internet sunt asigurate prin conexiuni la operatori externi, 

specializaţi. Sediul central al Primăriei beneficiază de conexiuni redundante, asigurate prin suport 

sigur şi fiabil, de mare viteză (fibră optică). 

Intreaga infrastructura informatică este gestionată de către un departament specializat, 

respectiv „Compartimentul informatică”, susţinut de personal specialist şi care a realizat 

implementarea sistemului actual şi totodată asigură mentenanţa acestuia. 

Infrastructura informatică existentă a fost implementată prin resurse proprii şi sub 

coordonarea Compartimentului informatică. Achiziţia echipamentelor ce compun sistemul actual 
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a fost derulată continuu, sistemul fiind extins permanent în funcţie de necesităţi dar şi în limitele 

posibilităţilor bugetare. 

Reţteaua de comunicaţii asigură interconectarea terminalelor şi accesul acestora la 

infrastructura centrală şi la Interent. Aceasta a fost dezvoltată în funcţie de necesităţi, pornind 

de la o topologie stelară (având un echipament de acces de tip „switch”), fiind ulterior dezvoltată 

prin cascadarea de echipamente secundare de acces, ajungându-se în prezent la o reţea de tip 

stelar extins. Echipamentele de interconectare şi interfeţele de reţea sunt de tip 10/100-Base-T 

sau 10/100/1000-Base-T, în funcţie de producător şi modelul disponibil pe piaţă la momentul 

achiziţiei. 

Cele două sedii ale Primăriei (Sediul central aflat pe str. Piaţa Unirii şi sediul Biroul 

Programe Dezvoltare aflat pe str. Avram Iancu) sunt interconectate prin intermediul unui canal 

de tip VPN, asigurat cu ajutorul unui operator extern. 

Arhitectura de servere este instalată într-un spaţiu dedicat, la sediul central al Primăriei, 

dar care nu este certificat ca şi Data-Center. Spaţiul este climatizat utilizând echipamente 

comerciale (de tip aer-condiţionat), fără automatizare dedicată.  

Având în vedere faptul că echipamentele şi reţeaua au fost dezvoltate în diferite etape de 

timp şi de asemenea au fost achiziţionate şi în funcţie de limitările financiare de moment, 

configuraţiile nu sunt uniforme nici la nivel centralizat şi nici la nivelul terminalelor. De asemenea, 

configuraţiile existente nu permit dezvoltări semnificative viitoare, iar arhitectura centrală 

(serverele) nu permit dezvoltări sau migrarea către sisteme virtualizate. 

Reţeaua de date existentă este limitată fizic şi tehnologic, astfel că nu permite dezvoltări 

ulterioare. 

4.5.2. Aplicaţiile informatice gestionate 

Aplicaţiile informatice gestionate de Compartimentul informatică evidenţiază aria largă 

de preocupări şi caracterul modern al administraţiei publice locale. Tabelul următor specifică o 

parte din acestea, cu menţionarea scopului pe care îl deservesc. 

Tabel  4.32. Aplicații informatice gestionate de Compartimentul Informatică 

Denumire Descriere 

Gestiune – Ordine de plată 
Evidenţa facturilor şi a ordinelor de plată în paralel cu 

evidenţa realizată prin SICO 

Dispoziţii bugetare Emitere dispoziţii către servicii / şcoli 

Dispoziţii de plată / încasare Emitere dispoziţii plată / încasare prin casă 

Completare anexa1 şi anexa2 - OP Anexe necesare ordinelor de plată către Trezorerie 
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Stare civilă 
Eliberare certificat deces, certificat căsătorie şi 

certificat naştere 

Licenţe traseu – transport 
Eliberare/evidenţă licenţe transport pentru maşini 

tonaj greu etc. 

Certificate înregistrare autovehicule 

speciale 
Eliberare certificate autovehicule speciale 

Autorizaţii taximetrie 

 

Înregistrare operatori transport + maşini în regim taxi, 

evidenţa actelor necesare, eliberare autorizaţii 

Mijloace fixe + obiecte inventar – 

mişcare/transfer 
Urmărire gestiune 

Delegaţii Evidenţă delegaţii + listare 

Fişe tehnice – IT 

 

Inventar tehnică de calcul + fişe tehnice aferente + 

evidenţă reparaţii pe fiecare staţie în parte 

Autorizaţii de funcţionare Emiterea autorizaţiilor de funcţionare spaţii firme 

Legitimaţii transport legi speciale 

Emitere bilete călătorie subvenţionate de către 

Primăria Deva pt. pensionari în anumite condiţii şi legi 

speciale 

SICO – Contabilitate  

Buget, dare de seamă, contabilitate, ALOP, gestiune 

stocuri (materiale, obiecte inventar, mijloace fixe), 

casă / bancă / parteneri (furnizori, debitori, creditori, 

casă şi bancă), administrare 

SICO – Salarii  Pontaje, fişă angajat, calcul salarii 

Management documente + modul 

URBANISM 

Registratură (modul HCL+ dispoziţii, modul urbanism, 

modul registre speciale) 

Registru agricol Evidenţă registru agricol 

Impozite şi taxe (AVANTAX) Calcul, urmărire, încasare impozite şi taxe 

Legis + Eurolegis Legislaţie, M Of 

GIS GIS 

Site www.primariadeva.ro Site cu administrare proprie 
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Aplicaţiile informatice aflate în curs de implementare vizează acoperirea unor 

problematici diverse, prin care să se eficientizeze procesul administrativ, cu consecinţe benefice 

asupra deservirii oportune a diverselor cerinţe adresate de cetăţenii localităţii.  

Dintre acestea, mai jos sunt menționate două aplicaţii informatice, al căror aport la 

creşterea acurateţei şi promptitudinii informaţiilor oferite este evident: 

v Registrul spațiilor verzi: Măsurare + poziţionare în GIS spaţii verzi + pomi, copaci 
aferenţi 

v Modul arhivare electronică: Modul care se leagă de managementul de documente şi va 
ataşa fiecărui număr din registratură scan după document + OCR-ul acestuia (fiecare 

document va avea lipit o etichetă cod de bare) 

4.6. Infrastructura de telecomunicaţii 

Infrastructura de telecomunicaţii proprie Primăriei Municipiului Deva a fost dezvoltată în 

cadrul proiectelor „Sistem de supraveghere video în zona de acţiune urbană a Municipiului Deva” 

şi, respectiv, „Sistem integrat de management al traficului rutier în Municipiul Deva” şi se bazează 

pe o reţea dedicată, implementată utilizând o infrastructură de fibră optică proprie, instalată 

îngropat. 

Principalele caracteristici ale reţelei existente sunt: 

v Tip reţea: Fibră Optică 

v Lungime totală: 15,4 km 

v Număr de tronsoane: 4 

v Număr de inele: 4 

v Capacitate disponibilă: 20 fibre x 1Gbps 

v Tip fibră optică: LanMark SP 0000_G.652.D Singlemode 

v Puncte de tragere: 120, dotate cu cameră de tragere 640x640mm cu capac carosabil 

v Puncte de prezenţă:71 

Pe lângă infrastructura proprie, în Municipiul Deva funcţionează o serie de operatori 

comerciali, având o acoperire de cca. 75% din suprafaţă şi 95% din totalul populaţiei (conform 

rapoartelor statistice publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare în comunicaţii – 

ANCOM) cu o posibilitate estimată de acoperire de aprox. 98%.  

De asemenea, operatorul guvernamental (Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – STS) are 

puncte de prezenţă la toate instituţiile publice din Municipiu, precum şi capacitate de rezervă 

suficientă pentru asigurarea necesarului acestora, la cerere. În cazul Primăriei Municipiului Deva, 

Site-ul mai are un modul de afişare acte alese – pentru 

a putea afisa acest modul, derulant, pe nişte ecrane în 

holul Primăriei 
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aceasta este deservită atât de operatori comerciali (prin contract comercial), cât şi de către 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, acest serviciu fiind reglementat prin acord de colaborare. 

Lista punctelor de prezenţă este furnizată în tabelele de mai jos. 

 

Tabel  4.33. Puncte de prezenţă în intersecţii rutiere 

Nr. crt. Denumirea Intersecţiei 

1 Horea - Valeriu Braniste - Griviţei 

2 Calea Zarandului - N. Bălcescu - Dorobanţilor 

3 Calea Zarandului - Mărăşti 

4 Calea Zarandului - trecere pietoni 

5 Calea Zarandului - Bd. M. Kogălniceanu 

6 Calea Zarandului - Mihai Viteazu 

7 Calea Zarandului - Bd. Iuliu Maniu 

8 Bd. 22 Decembrie - trecere pietoni 

9 Bd. 22 Decembrie - Str. Carpaţi 

10 Bd. Decebal - trecere pietoni (Oficiul de Pensii) 

11 Bd. Decebal - Bd. M.Kogălniceanu 

12 Str. Gheorghe Bariţiu - trecere pietoni 

13 Bd. Decebal - Ion Creangă 

14 Bd. Decebal - Bd. Iuliu Maniu 

15 Bd. Decebal - trecere pietoni 

16 Bd. Decebal - Avram Iancu - Horea 

17 Bd. 1 Decembrie - trecere pietoni (Oficiul de Pensii) 

18 Bd. 1 Decembrie - Bd. M.Kogălniceanu 

19 Mihai Eminescu - trecere pietoni (IPJ) 

20 Mihai Eminescu - Carpaţi 

21 Mihai Eminescu - Crişan - Dragoş Vodă 

22 Mihai Eminescu - Protopop V. Damian - Elena Văcărescu 

23 Mihai Eminescu - Piaţa Victoriei 
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Tabel  4.34. Puncte de prezenţă aferente sistemului de supraveghere video  

Nr. crt. Denumirea locatiei 

24 Intersecţia Strada Ion Buteanu , Str. Horia 

25 Aleea Viitorului nr. 3 

26 Piaţa Victoriei 

27 Str. Aleea Păcii 

28 Aleea Salcâmilor, Dacia  

29 Intersecţia Str. Minerului, Str. Bejan, Bd. N. Bălcescu 

30 Str. Ciprian Porumbescu, nr.1 

31 Str. Gh. Bariţiu nr.3 

32 Str. Piaţa Unirii, nr.16 

33 Str. Aurel Vlaicu, nr.3 

34 Aleea Patriei, nr.6 

35 Cartier Dacia, B-dul Dacia nr.8 

36 Aleea Viitorului nr.9, Cartier Gojdu 

37 Intersecţia Calea Zarandului, Str. Bălata 

38 Str. Cuza Vodă 

39 Str. Lucian Blaga, nr.1 

40 Intersecţia Str. Horia, Str. Bucegi 

41 Bd. 1 Decembrie , nr. 24 

42 Str. Titu Maiorescu, nr.30 

43 Str. Gh. Bariţiu nr.2 

44 Str. Titu Maiorescu, nr.28 

45 Str. 22 Decembrie nr.116 

46 Str. Ciprian Porumbescu, nr.1 

47 Str. Axinte Sever, nr.3 
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48 Intersecţia Calea Zarandului, Str. Griviţei 

49 Str. Titu Maiorescu, nr.24 

50 Str. Titu Maiorescu, nr.30 

51 Str. Mihai Eminescu 

52 Bd 22 Decembrie 

53 Str. Avram Iancu 

54 Strada 1 Decembrie, nr. 16 

55 Intersecţia Bd. N. Bălcescu cu Bd.22 Decembrie 

56 Bd. 22 Decembrie nr.58 

57 Str. 1 Decembrie  nr.28 

58 Piaţa Prefecturii 

59 Piaţa Unirii  

60 Str. Mihai Eminescu nr.130 

61 Intersecţia B-dul N. Bălcescu cu Str. M.Eminescu 

62 Intersecţia Str.Oituz cu Str. M.Eminescu 

63 Piaţa Gării nr.1 

64 Intersecţia Str. Gh. Bariţiu, Bd. 1 Decembrie 1918 

65 Intersecţia Bd. 22 Decembrie cu Bd. M. Kogălniceanu 

66 Intersecţia Bd. Mihai Eminescu cu Str. Gh. Bariţiu 

67 Intersecţia Bd. 1 Decembrie 1918, Piaţa Victoriei, Str. 22 Decembrie 

68 Intersecţia Str. Titu Maiorescu cu Str. Oituz 

69 Str. Titu Maiorescu cu Aleea Armatei 

70 Str. V. Branişte 
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Tabel  4.35. Alte puncte de prezență 

NOTĂ: fiecare punct de prezenţă este dotat cu casetă de conexiuni, repartitor optic (cu porturi de rezervă 

disponibile) şi alimentare electrică cu UPS cu putere de 1000VA.  

 

În perioada următoare, Compartimentul informatică va reprezenta un factor decisiv în 

orientarea acţiunilor/proiectelor viitoare, astfel încât să se satisfacă la un nivel superior 

exigenţele multiple ale unei administrări municipale novatoare, inteligente şi performante. 

În acest sens, se are în vedere atingerea următoarelor deziderate: 

v Realizarea infrastructurii de acces public la Internet (tip Free Internet Acces - Free 

HotSpot) în spaţii publice: pieţe, parcuri şi alte zone turistice şi de interes; 

v Monitorizarea investiţiilor şi proiectelor Primăriei într-un mod centralizat, cu 

transmiterea automată a datelor de interes public către portalul Primăriei; 

v Promovarea turistică şi informarea meteo în sistem informatizat, dezvoltat atât pentru 
acces fix (web) cât şi aplicaţii pentru terminale mobile, destinate în special atragerii 
turiştilor în zonă şi popularizării activităţilor desfăşurate în spaţiul public; 

v Dezvoltarea şi operaţionalizarea unui centru de administrare în conformitate cu 

standardele în vigoare; 

v Modernizarea infrastructurii informatice şi de comunicaţii la nivelul Primăriei şi a 

instituţilor direct subordonate, ţinând cont de faptul că reţeaua fizică de date este deja 

învechită şi manifestă din ce în ce mai des avarii; 

v Dezvoltarea reţelei de telecomunicaţii metropolitană proprie a municipalităţii, de tip  

Net-city cu integrarea infrastructurii deja existente la nivelul Municipiului; 

v Implementarea soluţiei de tip „Cloud” de mare capacitate a Primăriei; 

v Managementul integrat al resurselor administraţiei publice locale; 

v Implementarea unui sistem informatic geografic complex (de tip GIS) extensiv pentru 

uzul administraţiei publice şi al operatorilor de utilităţi, precum şi cu acces public prin 

portal web (Internet) la informaţiile de interes general; 

v Managementul accesului elevilor şi al cadrelor didactice în şcoli, cu realizarea portalului 

electronic de informare a părinţilor, precum şi integrarea cu cataloagele electronice ale 

fiecărei şcoli în parte; 

v Îmbunătăţirea eficienţei Politiei Locale prin modernizarea dispeceratului central; 

v Managementul utilităţilor publice pe baza unor soluţii moderne de culegere a datelor 

din teren, cu sisteme de coordonare în timp real a utilităţilor publice; 

Nr. crt. Locaţie 

71 Centrul de comandă şi supraveghere,  Str. Mihai Viteazu nr. 12, Deva, jud. 

Hunedoara 
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v Managementul modern al documentelor (tip DMS) cu asigurarea informatizării 
întregului proces de urmărire şi arhivare a documentelor, registratură electronică şi 
furnizarea unui portal de interacţiune cu cetăţenii; 

v Dezvoltarea Registrului Agricol şi a portalului informatic de interacţiune cu cetăţenii 
pentru Municipiul Deva şi comunele aparţinătoare, în conformitate cu standardele de 

schimb de date şi interconectat cu autorităţile competente; 

v Informarea publică şi interacţiunea cu cetăţenii de tip Info-Chiosc, pentru uzul 

cetăţenilor în relaţia cu Primăria şi informarea turistică cu hartă digitală stilizată (tip 

„Turist – Informator”), precum şi modul de plăţi electronice; 

v Dezvoltarea unui centru virtual de eBusiness; 

v Constituirea unei baze de date cu informaţii imobiliare generale (cu toate terenurile şi 
proprietăţile disponibile, preţul acestora, gradul de viabilizare etc.); 

v Elaborarea unui Ghid local de produse şi servicii oferit mediului de afaceri; 

v Implementarea de portaluri e-learning, e-sănătate şi plăţi electronice, precum şi 
punerea la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul Internetului; 

v Dezvoltarea hărţii evenimentelor în Municipiul Deva (sesizări, defecţiuni etc.) şi 
publicarea acesteia pe portalul Primăriei; 

v Interconectarea sediului Primăriei Municipiului Deva cu sistemele edilitare de 

Management a Traficului şi Supraveghere Video la nivel de reţea de date şi voce. 

Ţinând cont de evoluţia tehnologică continuă în domeniul IT&C, precum şi de specificul 

activităţii, pentru asigurarea implementărilor la cel mai înalt nivel tehnologic dar şi optime din 

punct de vedere al costurilor şi al efortului, se va avea în vedere realizarea de analize şi 

documentaţii specifice, prin studii de specialitate. De asemenea, pentru asigurarea unui nivel de 

funcţionalitate corespunzător, se impune ca personalul Primăriei să beneficieze de o pregătire 

corespunzătoare, funcţie de departamentul în care activează, specificul activităţii şi tipurile de 

aplicaţii utilizate.  

4.7. Supraveghere video urbană 

4.7.1. Necesitatea sistemului de supraveghere video 

In ultimii 10 ani s-a constatat o dezvoltare continuă a centrului oraşului şi o creştere a 

densităţii populaţiei în această zonă, în special în perioadele diurne active, datorată în principal 

dezvoltării mediului de afaceri. De asemenea, zona centrală a oraşului are un mare potenţial de 

dezvoltare, mai ales în condiţiile în care administraţia îşi concentrează eforturile în vederea 

creşterii atractivităţii zonei prin acţiuni de modernizare a infrastructurii publice, cât şi prin 

asigurarea accesului la servicii publice de calitate. 

În ceea ce priveşte siguranţa cetăţenilor, conform datelor primite de la Biroul de Ordine 

publică din cadrul Poliţiei Municipiului Deva şi a Poliţiei Comunitare Deva, se constată că în ultima 

perioadă de timp fenomenul infracţional a cunoscut o diversificare a modurilor de operare 
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(furturi din maşini, furturi din case de bani, bancomate etc.), dar şi sub aspectul autorilor 

acestora, înregistrând fapte de violenţă comise de minori, fapte care solicită din partea poliţiştilor 

o nouă abordare, mai ales de către efectivele de ordine publică. 

În vederea reducerii numărului de infracţiuni şi a cazurilor antisociale, concluziile 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Hunedoara şi ale Poliţiei Municipiului Deva au convers spre 

necesitatea implementării unui sistem complex de supraveghere video metropolitană, prin care 

să se obţină următoarele avantaje directe: 

v Stocarea imaginilor referitoare la posibilii autori de infracţiuni contra patrimoniului 

public ori privat, a infracţiunilor petrecute în trafic şi în cazul celor petrecute cu violenţă 
în spaţiul public; 

v Identificarea autovehiculelor folosite la comiterea de infracţiuni; 

v Identificarea persoanelor care se ocupă cu comerţul stradal ilicit (o situaţie aparte în 
Muncipiul Deva reprezentând-o vânzarea de ţigări netimbrate şi/sau de contrabandă); 

v Identificarea şi localizarea autoturismelor furate; 

v Identificarea şi probarea activităţilor de taximetrie ilegală, precum şi a autovehiculelor 

folosite în acest scop; 

v Descoperirea şi identificarea autorilor accidentelor rutiere care părăsesc locul 
accidentului. 

În urma analizei efectuate în Planul Integrat de Dezvoltare au fost identificate două 

direcţii principale de dezvoltare în zona de acţiune urbană stabilită: 

v Realizarea unui sistem de monitorizare siguranţă, securitate şi supraveghere în vederea 
creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii; 

v Realizarea unui sistem pentru managementul traficului rutier. 

Abordarea integrată  a acestor proiecte, realizată pe baza principiilor de dezvoltare 

durabilă, prin mai buna gestionare a resurselor existente, precum şi prin evitarea unor lucrări 

care pot stânjeni pe perioada executării lor traficul pietonal, şi care s-ar dubla/multiplica dacă 

proiectele ar fi realizate separat. Aceasta deoarece implementarea acestor proiecte implică unele 

părţi comune, fie ca lucrări de infrastructură care urmează a fi executate, fie la nivelul anumitor 

componente importante pe care le conţin ca soluţii tehnice, evitându-se astfel eventualele 

suprapuneri de lucrări, investiţii dublate sau incompatibilităţi tehnice. 

Principalele avantaje ale instalării unui sistem de supraveghere video metropolitan au 

fost: 

v Realizarea unei supravegheri eficace a zonelor de interes pentru creşterea siguranţei 
persoanei şi asigurarea supravegherii pietonale; 

v Monitorizarea traficului rutier în intersecţiile importante; 

v Gestionarea unor situaţii de criză cu posibilitatea intervenţiei operative, prevenirea şi 
depistarea precoce a unor acte teroriste/activităţi infracţionale ce se desfăşoară în 
stradă; 
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v Urmărirea operativă a principalelor zone de interes public din oraş: grădiniţe, şcoli, 
licee, spitale, zona centrală pietonală, intersecţii; 

v Transmiterea într-un timp foarte scurt a alarmelor către echipele de intervenţie, ceea 

ce va permite o intervenţie rapidă a acestora; 

v De asemenea, odată cu primirea unei alarme, din locaţiile respective pot fi preluate 

imagini de la camerele video, ceea ce va ajuta echipele de intervenţie să îşi pregătească 

acţiunea, crescând, astfel, eficienţa intervenţiei; 

v Echipamentele folosite prin noul sistem sunt de ultimă tehnologie, iar mobilitatea şi 
zoom-ul optic permit observarea la un grad mare de detaliu; 

v Permite extinderi/modernizări ulterioare, prin introducerea de camere cu caracteristici 

superioare, extinderea capacităţii de stocare şi adăugarea de puncte noi de 

monitorizare; 

v Permite stocarea şi prelucrarea imaginilor de la nivelul unui Centru de Comandă şi 
Control, creat în cadrul proiectului de sistem de management al traficului rutier. 

4.7.2. Sistemul de supraveghere video 

4.7.2.1. Configuraţia sistemului 

La nivelul Municipiului Deva a fost implementat un sistem complex de supraveghere 

video, menit să asigure creşterea siguranţei cetăţenilor în oraş. Proiectul a avut titlul „Sistem de 

supraveghere video în zona de acţiune urbană a Municipiului Deva” şi a fost implementat în anul 

2013 prin Programul Operaţional Regional, Axa 1.  

Sistemul de camere video de supraveghere reprezintă ansamblul de echipamente 

instalate în teren, care asigură, pe lângă preluarea efectivă a imaginilor, şi procesarea locală a 

acestora, memorarea temporară (dacă este cazul), comanda platformelor mobile pe care sunt 

amplasate camerele, asigurarea operaţiunilor locale de mentenanţă automată etc. 

Conceptul de sistem modern este unul descentralizat, fiecare cameră video având 

propriul sistem de transmisie. Spre deosebire de alte sisteme, conceptul descentralizat are 

încorporat în fiecare cameră un mini-computer de mare viteză iar unde este necesar şi o memorie 

digitală pentru înregistrări pe termen lung în fiecare cameră. Mini-computerul este folosit acum 

numai pentru vizualizare, fără a mai fi nevoie de analiză şi înregistrare.  

Prin urmare, camerele pot înregistra evenimente fără să fie nevoie de un computer 

funcţional, şi pot înregistra digital filme cu sunet care ulterior pot fi arhivate. 

În conformitate cu priorităţile strategice de dezvoltare ale municipiului Deva ca spaţiu 

urban cu caracter metropolitan, administraţia locală urmăreşte să asigure o dezvoltare durabilă 

şi echilibrată a municipiului.  

Obiectivele proiectului propus se află în conformitate cu priorităţile strategice de 

dezvoltare ale Municipiului. Astfel, obiectivele specifice proiectului sunt următoarele: 
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v Instalarea în zonele identificate cu risc sporit de infracţionalitate cu un număr de 63 de 
echipamente noi de supraveghere; 

v Creşterea siguranţei cetăţenilor şi reducerea ratei criminalităţii din zona de acţiune cu 
20% în următorii 3 ani. 

Centrul de comandă şi control care va gestiona şi opera sistemul de supraveghere video 

va fi instalat în sediul în care îşi desfăşoară activitatea Poliţia Comunitară, aflat în proprietatea 

Primăriei Municipiului Deva. Clădirea este situată la adresa Str. Mihai Viteazu, nr. 12, Deva, 

judeţul Hunedoara. 

Camerele video sunt instalate în perimetrul zonelor de interes public şi anume: grădiniţe, 

şcoli, licee, spitale, zona centrală pietonală, intersecţii rutiere şi pietonale. 

Sistemul de supraveghere video metropolitană şi centrul de comandă aferent sunt 

amplasate în locaţiile prestabilite, astfel încât acestea să aibă eficienţa operaţională maximă. 

Lista amplasamentelor este redată în tabelul următor. 

 

Tabel  4.36. Amplasamentul camerelor Sistemului de supraveghere video 

Nr. Crt. Cod Camera 
Tip 

amplasare 
Locaţie Camera Elemente supravegheate 

1 D1 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Strada B. 

Lautaru, Bd. Horea 

Intersecţia rutieră Strada B. Lautaru, 
Bd. Horea şi zona pietonală aferentă 

2 D2 
Perete 

exterior 
Aleea Viitorului nr. 5 Trotuar pietonal şi zona Creşa Gojdu 

3 D3 
Perete 

exterior 
Piaţa Victoriei 

Trotuar pietonal şi zona Casa de 
Cultură 

4 D4 
Perete 

exterior 

Str. Emanoil Gojdu 

nr.11 

Trotuar pietonal şi zona Grădiniţa cu 
program normal nr. 1 

5 D5 
Perete 

exterior 

Aleea Salcâmilor, 
Dacia  

Trotuar pietonal şi zona Grădiniţa cu 
program normal nr. 2 

6 D6 
Stâlp il. 
existent 

Intersecţia Str. 

Minerului, Str. Bejan, 

Bd. N. Bălcescu, Str. 
Titu Maiorescu 

 Intersecţia rutieră Str. Minerului, Str. 
Bejan, Bd. N. Bălcescu, Str. Titu 
Maiorescu 

7 D7 
Perete 

exterior 

Str. Ciprian 

Porumbescu, nr.1 

Trotuar pietonal şi zona Grădiniţa cu 
program normal nr. 4 

8 D8 
Stâlp 
il.existent 

Inters.Bălcescu/Calea 
Zarandului 

Intersecţia rutieră Str. Bălcescu cu 
Calea Zarandului 

9 D9 
Perete 

exterior 
Str. Gh. Bariţiu nr.3 

Trotuar pietonal şi zona Grădiniţa cu 
program normal  Deva 

10 D10 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Bd. Horea 
cu Str. V. Braniste 

Intersecţia rutieră  Bd. Horea cu Str. V. 
Braniste, Bd. Horea şi Str. V. Branişte 

11 D11 

Stâlp 
en.el. 

existent 

Str. Piaţa Unirii, nr.16 
Gradinita cu program prelungit nr. 

4,Liceul Pedagogic 

12 D12 
Perete 

exterior 
Str. Aurel Vlaicu, nr.3 

Trotuar pietonal şi zona  Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 4 
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Nr. Crt. Cod Camera 
Tip 

amplasare 
Locaţie Camera Elemente supravegheate 

13 D13 
Perete 

exterior 
Aleea Patriei, nr.6 

Trotuar pietonal şi zona  Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 7 

14 D14 
Perete 

exterior 
Cartier Dacia, nr.8 

Trotuar pietonal şi zona  Şcoala 
generală "EMINESCU-PETOFI" 

15 D15 
Perete 

exterior 

Aleea Viitorului, nr.9 

cartier Gojdu 

Trotuar pietonal şi zona  Şcoala 
generală "ANDREI SAGUNA" 

16 D16 
 Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Calea 
Zarandului, Str. 

Balata 

 Intersecţia rutieră  Calea Zarandului 

cu Str. Balata, Calea Zarandului (cca. 

500m în aliniament) 

17 D17 
Perete 

exterior 
Str. Cuza Voda 

Trotuar pietonal şi zona  Liceul de 
muzică şi Arte Plastice 

18 D18 
Perete 

exterior 

Intersecţia Str. 
Avram Iancu, Bd. 

Decebal 

Intersecţia rutieră  Str. Avram Iancu cu 
Bd. Decebal 

19 D19 
Perete 

exterior 

Str. Lucian Blaga, 

nr.1 

Trotuar pietonal şi zona  Liceul 
pedagogic ”Sabin Dragoi” 

20 D20 
Perete 

exterior 

Intersecţia Str. 
Horea, Str. Bucegi 

Intersecţia rutieră  Str. Horea cu Str. 
Bucegi, Str. Horea, Str. Bucegi (cca. 

600m lungime) 

21 D21 
Perete 

exterior 

Str. 1 Decembrie , 

nr.1 

Trotuar pietonal şi zona Colegiul 
Naţional “Decebal” 

22 D22 
Perete 

exterior 

Str. Titu Maiorescu, 

nr.30 

Trotuar pietonal şi zona  Liceul 
theoretic”Traian” 

23 D23 
Perete 

exterior 

Gheorghe Bariţiu, Nr. 
2 

Trotuar pietonal şi zona  Liceul 
pedagogic ”Sabin Dragoi” 

24 D24 
Perete 

exterior 

Str. Titu Maiorescu, 

nr.28 

Trotuar pietonal şi zona  Colegiul 
Tehnic Energetic 

25 D25 
Perete 

exterior 

Str. 22 Decembrie 

nr.116 

Trotuar pietonal şi zona  Colegiul 
Tehnic “Transilvania” 

26 D26 
Perete 

exterior 

Str. Ciprian 

Porumbescu, nr.1 

Trotuar pietonal şi zona  Liceul de 
Muzica şi Arte Plastice "SIGISMUND 
TODUTA" 

27 D27 
Perete 

exterior 

Str. Axinte Sever, 

nr.3 

Trotuar pietonal şi zona Colegiul 
Naţional Sportiv “Cetate” 

28 D28 
 Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Calea 
Zarandului, Str. 

Griviţei 

Intersecţia rutieră Calea Zarandului, 
Str. Griviţei, Str. Griviţei (cca. 400m 
lungime, în aliniament) 

29 D29 
Perete 

exterior 

Str. Titu Maiorescu, 

nr.24 

Trotuar pietonal şi zona Grup Şcolar 
"Grigore Moisil" 

30 D30a 
Perete 

exterior 

Str. Titu Maiorescu,, 

nr.30 

Trotuar pietonal şi zona  Grup Şcolar 
de Arte şi Meserii “Ion Mincu” 

31 D30b 
Perete 

exterior 

Str. Titu Maiorescu,, 

nr.30 

Trotuar pietonal şi zona  Grădiniţa cu 
program normal nr.7 Deva 

32 D31 
Perete 

exterior 
Str. Mihai Eminescu 

Trotuar pietonal şi zona  Spitalul 
Judeţean de urgenţă Deva “ Serviciu 
Judeţean de  Medicină legală” 

33 D32 
Stâlp 
il.existent 

Bd 22 Decembrie 
Trotuar pietonal şi zona Casa 

Judeţeană de Pensii, Bd.22 Decembrie 
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Nr. Crt. Cod Camera 
Tip 

amplasare 
Locaţie Camera Elemente supravegheate 

34 D33 
Perete 

exterior 
Str. Avram Iancu 

Trotuar pietonal şi zona  Palatul 
Administrativ 

35 D34 
Perete 

exterior 

Strada 1 Decembrie, 

nr. 16 

Trotuar pietonal şi zona Universitatea 
Ecologica, Consiliul local, Str.1 

Decembrie 

36 D35a 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia str. 
Bălcescu cu Bd. 22 
Decembrie 

Intersecţia rutieră str. Bălcescu cu 
Bd.22 Decembrie, Bd.22 Decembrie 

(cca. 700m lungime, în aliniament) 

37 D35b 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia str. 
Bălcescu cu Bd. 22 
Decembrie 

Intersecţia rutieră str. Bălcescu cu Bd. 
22 Decembrie, str. Bălcescu (cca. 
400m lungime, în aliniament) 

38 D36 
Perete 

exterior 

Bd. 22 Decembrie 

nr.58 

Trotuar pietonal şi zona  Spitalul 
Judeţean şi Bd. 22 Decembrie (cca. 
500m lungime, în aliniament) 

39 D37 
Stâlp 
il.existent 

Str.1 Decembrie  

Nr.28 

Trotuar pietonal şi zona  Prefectura 
Judeţ Hunedoara, Judecătorie, 
Str.Avram Iancu, Str. Aurel Vlaicu, Bd. 

1 Decembrie 

40 D38 
Stâlp 
il.existent 

Piaţa Unirii nr.4 

Trotuar pietonal şi zona Consiliu 

Judeţean Hunedoara,  Parchetul Deva, 
Bd.1 Decembrie,  Biblioteca Judeţeană 

41 D39 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia B-dul 

Decebal cu B-dul 

Iuliu Maniu  

Trotuar pietonal şi zona  Primăria 
Municipiului Deva, Consiliu local, Piaţa 
Unirii (zona pietonală şi aria rutieră) 

42 D40 
Perete 

exterior 

Str. Mihai Eminescu 

nr.130 

Trotuar pietonal şi zona Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Hunedoara 

43 D41 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia B-dul Iuliu 

Maniu cu Calea 

Zarandului 

Intersecţia rutieră B-dul Iuliu Maniu cu 

Calea Zarandului, B-dul Iuliu Maniu 

(cca. 700m lungime, în aliniament) 

44 D42 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia B-dul Iuliu 

Maniu cu B-

dul.Decebal 

Intersecţia rutieră B-dul Iuliu Maniu cu 

B-dul. Decebal, B-dul. Decebal (cca. 

700m lungime, în aliniament) 

45 D43 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia B-dul 

Decebal cu B-dul. 

Mihai Kogălniceanu 

Intersecţia rutieră B-dul Decebal cu B-

dul. Mihai Kogălniceanu, B-dul. Mihai 

Kogălniceanu (cca. 700m lungime, în 
aliniament) 

46 D44 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia B-dul. 

Mihai Kogălniceanu 
cu Calea Zarandului 

 Intersecţia rutieră B-dul. Mihai 

Kogălniceanu cu Calea Zarandului 

47 D45 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Str. 
Carpaţi cu B-dul 22 

Decembrie 

Intersecţia rutieră Str. Carpaţi cu B-dul 

22 Decembrie, Str. Carpaţi (cca. 400m 

lungime, în aliniament) 

48 D46 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia B-dul N. 

Bălcescu cu Str. 
M.Eminescu 

Intersecţia rutieră B-dul N. Bălcescu cu 
Str. M.Eminescu, Str. M. Eminescu 

(cca. 400m lungime, în aliniament) 

49 D47 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Str.Oituz 

cu Str. M.Eminescu 

 Intersecţia rutieră Str.Oituz cu Str. 
M.Eminescu, Str.Oituz (cca. 400m 

lungime, în aliniament) 
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Nr. Crt. Cod Camera 
Tip 

amplasare 
Locaţie Camera Elemente supravegheate 

50 D48a 
Perete 

exterior 
Piaţa Gării nr.1 

Gara Deva (trotuar pietonal, carosabil 

rutier, zona parcare publică) 

51 D48b 
Perete 

exterior 
Piaţa Gării nr.1 

Gara Deva (trotuar pietonal, carosabil 

rutier, zona parcare publică) 

52 D49 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Str. Gh. 
Bariţiu, Bd. 1 
Decembrie 1918 

Intersecţia rutieră Str. Gh. Bariţiu, Bd. 
1 Decembrie 1918, Bd. 1 Decembrie 

1918 (cca. 700m lungime, în 
aliniament) 

53 D50 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Str. 22 
Decembrie cu Bd. M. 

Kogălniceanu 

Intersecţia rutieră Str. 22 Decembrie 
cu Bd. M. Kogălniceanu, Bd. M. 
Kogălniceanu (cca. 700m lungime, în 
aliniament) 

54 D51 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia str. 
Mărăşti cu Calea 
Zarandului 

Intersecţia rutieră str. Mărăşti cu 
Calea Zarandului, Calea Zarandului 

(cca. 700m lungime, în aliniament) 

55 D52 
Stâlp il. 
existent 

Intersecţia Bd. Mihai 
Eminescu cu Str. Gh. 

Bariţiu 

Intersecţia rutieră Bd. Mihai Eminescu 

cu Str. Gh. Bariţiu, Str. Gh. Bariţiu (cca. 
300m lungime, în aliniament) 

56 D53 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Bd. 1 Dec. 
1918, Piaţa Victoriei, 
Str. 22 Decembrie 

Piaţa Victoriei (carosabil rutier şi 
zonele zonele pietonale (trotuare) 

limitrofe) 

57 D54 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Str. 
Branişte cu Str. 
Horea 

Intersecţia rutieră Str. Branişte cu Str. 
Horea, Str. Horea (cca. 450m lungime, 

în aliniament) 

58 D55 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Bd. Mihai 
Eminescu cu Piaţa 
Victoriei 

 Intersecţia rutieră Bd. Mihai Eminescu 
cu Piaţa Victoriei, Piaţa Victoriei 

59 D56 
Stâlp 
il.existent 

Intersecţia Bd. Mihai 
Eminescu cu Str. 

Protopop V. Damian 

Intersecţia rutieră Bd. Mihai Eminescu 
cu Str. Protopop V. Damian, Str. 

Protopop V. Damian (cca. 400m 

lungime, în aliniament) 

60 D57 
Stâlp il. 
existent 

Intersecţia Bd. Mihai 
Eminescu cu Str. 

Dragoş Vodă 

Intersecţia rutieră Bd. Mihai Eminescu 
cu Str. Dragoş Vodă, Str. Dragoş Vodă 
(cca. 300m lungime, în aliniament) 

61 D58 

Stâlp 
en.el. 

existent 

Intersecţia Str. Titu 
Maiorescu cu Str. 

Oituz 

Intersecţia rutieră Str. Titu Maiorescu 
cu Str. Oituz, Str. Titu Maiorescu (cca. 

300m lungime, în aliniament) şi Str. 
Oituz (cca. 250m lungime, în 
aliniament) 

62 D59 
Stâlp 
il.existent 

Str. Titu Maiorescu 

cu Aleea Patriei 

Intersecţia rutieră Str. Titu Maiorescu 
cu Aleea Patriei,  Aleea Patriei (cca. 

300m lungime, în aliniament)  

63 D60 
Stâlp 
il.existent 

Str. V. Braniste 

Stadion, zona acces telecabină, 
Patinoar (zonele pietonale şi parcarea 
rutieră) 

Pentru o mai bună înţelegere a topologiei de implementare în teren, amplasamentele de 

instalare în teritoriu sunt prezentate în figura următoare. 
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Fig.  4.25. Topologia de implementare în teren a camerelor sistemului de supraveghere 

 

4.8. Opinia cetăţenilor 

Principalele probleme ale localităţii, rezultate din prelucrarea datelor cercetării 

sociologice, se referă la: 

 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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În cadrul problematicii vizate de cercetarea sociologică au fost comasate şi unele aspecte 

eterogene, din care rezultă o imagine generală privind gradul de satisfacţie faţă de dezvoltarea 

urbană. 

Prelucrarea răspunsurilor formulate de cetăţeni se exprimă procentual astfel:

 

Persoanele intervievate se arată mai degrabă mulţumite pentru fiecare problemă 

menţionată în categoria dezvoltare urbană, având în vedere şi faptul că mediile răspunsurilor 

sunt în general peste 3, pe o scală de la 1 la 5. Cea mai mică medie este în cazul răspunsurilor 

referitoare la refugiiledin staţiile de transport în comun.  

câinii comunitari

asfaltarea drumurilor

locurile de muncă

curățenia orașului

locurile de parcare

semafoarele

spațiile verzi

canalizarea (pe străzi)

anveloparea blocurilor

deșeurile

circulația

altceva

15%

11%

10%

9%

7%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

29%

Amenajarea trotuarelor şi a zonelor 

pietonale

Accesul la Internet gratuit în spațiile 

publice

Starea clădirilor din zonele centrale

Refugiile pentru călători în staţiile de 

transport în comun

22%

25%

17%

27%

29%

30%

39%

35%

49%

45%

44%

37%

Nemuțumit Nici nemulțumit, nici mulțumit Mulțumit
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 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)? 

De asemenea, un alt obiectiv avut în vedere de cercetarea sociologică se referă la 

evidenţierea gradului de satisfacţie faţă de serviciile utilitare.  

Rezultatele prelucrării datelor sunt următoarele: 

 

Având în vedere serviciile utilitare, respondenţii la chestionar se arată în general 

mulţumiţi în procente de minim 49%. Se disting totuşi două grupe de probleme care ţin de 

sistemul de canalizare şi modul de gestionare a deşeurilor.  

Toate valorile medii obţinute pentru acest set de indicatori indică un grad ridicat de 

satisfacţie a locuitorilor faţă de serviciile utilitare. Cele mai mici medii au fost obţinute pentru 

cele două aspecte legate de sistemul de canalizare şi cel de gestionare a deşeurilor. 

 Care credeţi că sunt principalele 3 probleme care ar trebui rezolvate în localitatea 

dumneavoastră?(întrebare deschisă) 

Problema câinilor comunitari alături de asfaltarea drumurilor şi locurile de muncă sunt 

principalele trei menţiuni spontane ale celor care au răspuns la studiu. Cei care au menţionat 

„altceva” reprezintă procente < 1%, din care menţionăm: oamenii străzii, locurile de joacă, 

transportul în comun, sănătate publică, renovarea cetăţii, pod peste calea ferată.  

Un aspect deosebit de important pentru sănătatea şi petrecerea timpului liber al 

cetăţenilor este cel referitor la spaţiile de recreere. 

Astfel, locuitorii din Deva consideră atât spaţiile verzi cât şi bazele sportive şi de recreere 

ca fiind insuficiente.  

 Consideraţi că în localitatea dvs. sunt suficiente ... 

O evaluare procentuală a numărului de spaţii de recreere, rezultată pe baza răspunsurilor 

formulate de respondenţii la chestionarul sociologic, este următoarea:  

Sistemul de alimentare cu gaz

Iluminatul public stradal

Sistemul de alimentare cu apă

Sistemul de canalizare

Sistemul de gestionare a deşeurilor

4%

9%

9%

26%

24%

12%

14%

14%

24%

27%

84%

77%

76%

50%

49%

Nemuțumit Nici nemulțumit, nici mulțumit Mulțumit
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 Care sunt primele lucruri de care consideraţi că este nevoie în oraşul dvs pentru recreere 

şi petrecerea timpului liber: (se pot bifa cel mult trei variante de răspuns)? 

Deosebit de importantă pentru stabilirea unor direcţii strategice viitoare prioritare este 

prelevarea de propuneri de la cetăţeni cu privire la spaţiile de  recreere. 

Aceste propuneri sunt sistematizate în graficul următor. 

 

Interesul pentru bazele sportive este redus şi datorită abordării unui eşantion generalist 

(ce cuprinde toate grupele de vârstă păstrând proporţia conform datelor INS) care în majoritatea 

lui consideră mult mai benefice pentru locuitorii Devei spaţiile verzi destinate plimbărilor (25%).  

Procentele pentru fiecare propunere în parte sunt relativ apropiate, subliniind astfel 

necesitatea şi importanţa fiecărei realizări pe plan local dintre cele menţionate în graficul de mai 

sus.  

  

Spaţii verzi

Parcuri

Locuri de joacă şi recreere pentru 

copii

Baze de recreere și sport

40%

45%

45%

32%

48%

44%

40%

48%

13%

11%

15%

20%

Da Nu Nu sunt sigur

Spatii verzi amenajate pentru 

plimbare

Piste pentru biciclete

Spatii amenajate pentru jocuri (mese  

sah, table, remi, etc)

Centru de tratament

Sala de sport

Strand / aquaparc / bazin de inot

Altele

25%

18%

17%

15%

13%

11%

2%
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4.9. Analiza SWOT – Dezvoltare urbană, locuinţe 

 

PUNCTE TARI 

Mărirea continuă a numărului locuinţelor în proprietate majoritar privată (de la 26.999 în anul 

2000, la 28.652 existente în anul 2012), respectiv a suprafeţei locuibile în proprietate majoritar 

privată (de la 941.448 mp în anul 2000, la 1.070.686 mp în anul 2012). 

Creşterea calităţii fondului de locuinţe prin schimbarea radicală a standardului de referinţă privind 

suprafaţa unei locuinţe, de la o medie de 34,87 mp pe locuinţă în anul 2000, la 78,18 mp pentru 

locuinţele construite în perioada 2000÷2012. 

Creşterea suprafeţei locuibile în proprietate majoritară de stat  (de la 5.401 mp în anul 2000, la 

8.369 mp în anul 2012), concomitent cu scăderea numărului de locuinţe în proprietate majoritar de 

stat (de la 806 în anul 2000, la 249 în anul 2012). 

Existenţa pieţelor agroalimentare în principalele cartiere ale oraşului. 

Construirea de blocuri de locuinţe sociale şi pentru tineret. 

Structura de gen a populaţiei este destul de echilibrată. 

Diversitatea etnică, religioasă şi etno-culturală a populaţiei. 

Patrimoniu cultural valoros (castele, vestigii istorice, monumente, personalităţi importante născute 

în zonă etc 

Prezenţa rezervaţiilor naturale Dealul Cetăţii Deva, Pădurea Bejan, precum şi Dealul Colţ şi Dealul 

Zănoaga. 

Municipiul Deva se înscrie în rândul localităţilor administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare 

a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional. 

Centru istoric cu o deosebită valoare turistică. 

Spaţii generoase pentru dezvoltarea infrastructurii. 

Colectiv de implementare proiecte din fonduri europene cu experienţă în domeniu. 

Existenţa unor însemnate terenuri agricole în perimetrul urban (extravilan), care asigură premisele 

practicării unei agriculturi de tip suburban. 

Noua abordare a dimensiunii dezvoltării urbane în România, preconizată pentru perioada 2014-2020, 

cu definirea municipiului Deva drept pol metropolitan cu potenţial regional limitat. 

Dezvoltarea reţelei rutiere prin darea în folosinţă a autostrăzii Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Deva-

Sibiu... şi a realizării drumului expres cu patru benzi în punctul Deva. 
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Dezvoltarea comerţului electronic şi a posibilităţilor de plată electronică a impozitelor. 

Reţea electrică de distribuţie a energiei electrice dezvoltată. 

Reabilitarea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare din municipiul Deva cu finanţare de la 

Uniunea Europeană prin programul ISPA. 

Majoritatea cladirilor aflate in administrarea municipiului Deva au peretii exteriori din caramida 

plina, acestia avand o conductivitate termica mare, in comparatie cu materialele de constructie 

moderne care se folosesc in noile tehnologii, concomitent cu materiale termoizolante suplimentare 

O parte a cladirilor administrative si a unitatilor de invatamant au beneficiat de lucrari de 

modernizare a sistemului de producere a energiei pentru incalzire (centrale termice proprii) 

Alimentarea cu energie electrica a municipiului Deva se desfasoara in prezent in parametrii optimi; 

Distributia retelelor si a statiilor de transformare asigura alimentarea echilibrata a intregii zone; 

Sistemul de iluminat public modernizat in perioada 2004 - 2011;  

Unitatea de producere a energiei electrice si termice este situata la 7 km distanta de municipiul Deva; 

Programele proprii ale SC Electrocentrale Deva realizate in conformitate cu legislatia in vigoare, 

adoptate pentru limitarea emisiilor anumitor poluanti in atmosfera proveniti de la instalatiile mari 

de ardere. 

PUNCTE SLABE 

Scăderea continuă a populaţiei muncipiului. 

Mărirea suprafeţei intravilane pe fondul presiunii imobiliare crescânde. 

Manifestarea unui puternic fenomen de suburbanizare, prin stabilirea unor reşedinţe secundare în 

zonele de proximitate ale municipiului Deva. 

Expansiunea zonelor locuite s-a făcut uneori în detrimentul spaţiilor cu caracter natural. 

Ponderea ridicată a populaţiei care locuieşte în blocuri de locuinţe cu confort redus. 

Lipsa unei zone de agrement de tip lac de agrement amenajat pentru practicarea pescuitului sportiv 

şi a unor activităţi de recreere conexe. 

Lipsa sistemelor de colectare, transport şi epurare a apelor uzate menajere, în unele localităţi 

rurale. 

Existenţa sporadică a unor rampe neamenajate de deşeuri menajere. 

Inexistenţa unui complex multifuncţional la dispoziţia elevilor municipiului Deva pentru practicarea 

unor activităţi extraşcolare. 
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Limitarea sau inexistenţa posibilităţii de conectare la internet în unele spaţii publice locale 

reprezentative.  

Insuficienţa şi echiparea deficitară a spaţiilor de recreere puse la dispoziţia locuitorilor municipiului. 

Localitatea aparţinătoare Archia nu dispune de alimentare cu apă în sistem centralizat. 

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. 

Preponderenţa ocupării pe cont propriu în mediul rural. 

Lipsa unui sistem integrat de management al situatiilor de urgentă. 

Sisteme necorespunzătoare  de epurare a apelor, de colectare şi reciclare a deşeurilor menajere. 

Creşterea preţurilor la serviciile de telecomunicaţii şi transport. 

Calitatea slabă a execuţiei lucrărilor de infrastructură rutieră. 

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. 

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. 

Zone neacoperite cu apa şi canalizare în satele aparţinătoare. 

Iluminat slab modernizat, cabluri eletrice aeriene şi stalpi cu o stare tehnica precară. 

Reţele vechi de canalizare 

Reţele de transport energie electrică care necesita modernizare. 

OPORTUNITĂŢI 

Apartenenţa la conurbaţiei Corvina oferă posibilităţi multiple de atragere de finanţări 

nerambursabile pentru implementarea unor proiecte de interes comun. 

 Calitatea municipiului Deva de pol metropolitan cu potenţial regional limitat permite identificarea 

unor oportunităţi multiple de accesare de fonduri de dezvoltare urbană durabilă.  

Conectarea la coridorul IV pan-european de transport multimodal va conecta municipiul Deva la 

reţeaua de transport din Europa Centrală, cu efecte benefice asupra economiei locale şi a 

mobilităţii populaţiei. 

Disponibilitatea fondurilor europene pentru extinderea şi modernizarea străzilor urbane, reţelelor 

de utilităţi, pentru oraşele de peste 10.000 de locuitori. 
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Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale municipiului în cadrul POR 

Mediu. 

Introducerea sistemelor de cogenerare prin care se va eficientiza furnizarea agentului termic. 

Spaţii generoase pentru proiecte de regenerare urbană  

Elaborarea unui proiect de amploare de eficienţă energetică a blocurilor de locuit care va 

împrospăta alura oraşului prin reabilitarea faţadelor. 

Existenţa proiectelor pentru construcţia şi modernizarea staţiilor de epurare a apei. 

Posibilitatea de accesare a fondurilor guvernamentale şi/sau externe nerambursabile în scopul 

soluţionării problemelor de infrastructură. 

Existenţa unor organizaţii neguvernamentale cu profil ecologic şi de protecţia mediului. 

Crearea unei infrastructuri metropolitane de comunicaţii şi canalizatie subterana pentru cablurile 

electrice, proiecte finantate din fonduri europene. 

Terenuri pentru investiţii cu reţele de utilităţi în proximitate. 

AMENINŢĂRI 

Starea avansată de degradare a reţelei de alimentare cu apă şi a celei de canalizare 

Răspândirea unor sisteme de valori nedorite: stiluri arhitecturale neadecvate peisajului sau tradiţiei 

locale, preferinţe pentru produse de consum ieftine, de unică folosinţă etc.) 

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. 

Vandalizarea spaţiilor verzi şi a locurilor de agrement. 

Depozitările 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. 
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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. 

Precipitatii abundente care pot produce supra solicitarea sistemului de canalizare existent. 

Continuarea crizei financiare va face dificila finantarea unor proiecte tip ESCO. 

Schimbarile legislative tot mai frecvente, nu ofera predictibilitate pe termen lung. 

Creşterea tarifelor la utilităţi. (energie electrica, termica, etc) 

Intârzierea lansării programelor de finanţare cu fonduri nerambursabile.  
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5. ECONOMIA MUNICIPIULUI 

5.1. Situaţia economică 

5.1.1. Analiza statistică la nivel regional și județean 

Produsul intern brut.  

De regulă, dezvoltarea economică a unei regiuni este exprimată prin produsul său intern 

brut (PIB). Din punct de vedere al PIB-ului, Regiunea Vest ocupa în 2010, în valoare absolută, locul 

7 în România (destul de aproape de locul 3 Regiunea Nord-Vest), cu 12.041,66 de milioane de 

euro sau 9.88% din PIB-ul naţional.  

Chiar dacă a pornit de la o bază inferioară, Regiunea Vest a fost caracterizată de o creştere 

economică foarte dinamică, din perspectiva evoluţiei PIB-ului. Deşi încă nu a fost atinsă valoarea 

anului 2008, în perioada 2008-2010 PIB se află în creştere. Pentru perioada 2000-2010, volumul 

PIB, în termeni nominali, a crescut de mai mult de 3 ori, cu o rată medie anuală de creştere de 

13,2% în perioada 2000-2008, şi un ritm mai redus pentru perioada 2009-2010 (creştere de 3,8%). 

 

 

Fig.  5.1. Creşterea reală a PIB-ului regional 2001-2011 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

La nivel judeţean, situaţia este similară celei de la nivel naţional şi regional, respectiv deşi 

pentru seria mai lungă de timp 2000-2008 se înregistrează un trend ascendent, pentru anul 2009 

trendul este descendent (ca urmare a manifestării efectelor crizei economice), iar începând cu 

anul 2010 se întrevede un reviriment (Figura 5.1). 

Produsul intern brut pe cap de locuitor (PIB p.c) este un indicator cheie pentru măsurarea 

dezvoltării economice şi de performanţă a unei ţări sau regiuni, dar şi pentru a compara diferite 

ţări sau regiuni. Prin intermediul acestui indicator se măsoară rezultatele economice realizate în 
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interiorul graniţelor naţionale sau regionale, indiferent dacă acestea au fost atribuite persoanelor 

angajate rezidente sau nerezidente. 

Pornind de la o bază inferioară, Regiunea Vest a înregistrat o creştere economică extrem 

de dinamică, după cum demonstrează PIB-ul p.c. din perioada 2000-2009. PIB-ul p.c. a crescut cu 

mai mult de 3 ori, cu o rată medie anuală de creştere de 13,6%, semnificativ mai mare decât 

media UE (2,3%). 

Disparităţile în cadrul Regiunii Vest în ceea ce priveşte PIB-ul p.c. sunt semnificative şi au 

avut un trend ascendent în ultimii doi ani, stagnând ca diferenţă minim maxim. Judeţul Timiş era 

în 2010 cu 52,8% din media PIB p.c. a României, cu 35,1% peste cea a Regiunii Vest. Arad este 

aproape de media regiunii (91,8%) şi peste media naţională (103,9%). Celelalte 2 judeţe sunt mai 

puţin dezvoltate, cu 75,1% judeţul Caraş-Severin, respectiv 73,7% judeţul Hunedoara din media 

regiunii şi 84,9%, respectiv 83,3% din media naţională. În 2010, PIB-ul p.c. în judeţul cel mai 

dezvoltat (Timiş) a fost de 1,8 ori mai mare decât în judeţul cel mai puţin dezvoltat (Hunedoara).  

Productivitatea este de obicei percepută ca fiind factorul cheie al creşterii PIB-ului. Ţinând 

cont de poziţionarea slabă - deşi îmbunătăţită - a Regiunii Vest, este evident că o creştere 

ulterioară pare să fie imperativă (Figura 5.2). Productivitatea depinde de mulţi factori 

determinanţi - investiţii în capital (atât fizic, cât şi uman), structura sectorială a economiei, de 

disponibilitatea unei infrastructuri adecvate, capacitatea de inovare şi activităţile de C&D, 

antreprenoriat, politici publice etc.  

Diferenţele la nivelul judeţelor componente ale Regiunii Vest în ceea ce priveşte structura 

economică, implică împărţirea celor patru judeţe în 3 categorii diferite: 

v Caraş-Severin - preponderent agricol (12,4% în VAB, locul 5 în România); 

v Arad şi Hunedoara - preponderent industriale (35,1% şi 31,3%, respectiv  locul 4 şi locul 

7 în România); 

v Timiş - orientat preponderent către servicii (53% din total), dar şi cu o pondere relativ 
ridicată a industriei (34,1%, locul 19 în România). 

Referitor la structura exporturilor, judeţul Hunedoara se caracterizează prin cea mai mare 

concentrare a unei singure categorii de bunuri în structura exporturilor - maşini / aparate 

mecanice; echipamente electrice etc. (46,2%), urmată de textile (12,4%), metale comune şi 

produse din lemn (6,9%), încălţăminte etc. (6,7%), vehicule şi echipamente auxiliare pentru 

transport (6%). Cea mai mare specializare o întâlnim la: piei brute, piei finite, piei cu blană şi 

produse din acestea (3,9), încălţăminte etc. (2,2), produse din lemn (2,1) şi mărfuri şi 

maşini/aparate etc (1,7). 

Din punct de vedere al tipului de întreprindere în funcție de numărul de angajați, la nivelul 

anului 2011, repartiţia societăţilor comerciale active din judeţul Hunedoara este de forma:  

v Microintreprinderi - între 0 şi 9 angajaţi:  11.008 firme 

v Intreprinderi mici - între 10 şi 49 angajaţi: 889 firme 

v Intreprinderi mijlocii - între 50 şi 249 angajaţi: 171 firme 
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v Intreprinderi mari - între 250 şi 999 angajaţi: 25 firme 

v Intreprinderi foarte mari - peste 1000 angajaţi: 3 firme. 

În graficele următoare este reprezentată repartiția acestor firme în funcție de domeniul 

de activitate, valoarea cifrei de afaceri și numărul de angajați pe fiecare domeniu. 

Astfel, în ceea ce privește repartiția numărului de firme pe domenii de activitate, cele mai 

multe firme sunt înregistrate în comerţ 39,62%, urmate de grupa activităţilor de servicii unde 

sunt înregistrate aproximativ 19,23% din firme, iar pe locul 3 se află industria cu 12,34%. În 

continuare repartiţia firmelor este în domeniul construcţiilor 9,57%, transporturi 8,92% şi turism 

6,94%, urmate de agricultură şi silvicultură 3,37%. Ponderile sunt calculate pentru numărul total 

de firme care au depus bilanţ contabil pentru anul 2012. 

 

 

Fig.  5.2. Repartitia numarului de firme pe domenii de activitate 

 

Dacă dorim să reprezentăm firmele care sunt active şi au cifra de afaceri pozitivă, 

observăm că ponderea cea mai mare o au firmele care funcţionează în comerţ, şi anume 37,76%, 

urmate de grupa activităţilor de servicii, unde funcţionează aproximativ 20,73% din firme, iar pe 

locul 3 se află industria cu 12,57%. În continuare, repartiţia firmelor este în domeniul 

transporturilor 9,45%, construcţii 8,91%, turism 7,36% şi agricultură şi silvicultură 3,21% 
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Fig.  5.3. Repartitia firmelor cu CA>0 pe domenii de activitate 

 

Dacă analizăm contribuţia firmelor din fiecare grupă la realizarea cifrei de afaceri totale a 

judeţului, ponderea ar fi următoarea: industrie - 49,52%, cea mai mare contribuţie, urmată de 

comerţ cu 25,49%, construcţii - 10,24%, transporturi - 5,57%, servicii - 4,66%, agricultură şi 

silvicultură - 3,08% şi turism cu 1,45% . 

 

 

Fig.  5.4. Repartitia cifrei de afaceri pe domenii de activitate 

 

Din numărul total de 79.744 angajaţi, 52,29% lucrează în industrie, 17,33% în comerţ, 

9,59% în construcţii, 9,31% în domeniul serviciilor, 5,33% în transport, 3,41% în turism şi numai 

2,73% în agricultură şi exploatare forestieră, aşa cum este reprezentat în graficul de mai jos. 
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Fig.  5.5. Repartitia numarului de firme pe domenii de activitate 

 

Dacă ne referim la repartiţia profitului curent pe domenii de activitate, luând în 

considerare firmele active pentru un anumit domeniu, structura ar fi următoarea: cel mai mare 

profit curent este înregistrat în industrie – 41,32%, urmată de comerţ cu 19,38% şi construcţii 

15,60%. În servicii, profitul curent a fost de 14,23%, în transporturi 5,34%, în domeniul agriculturii 

şi silviculturii 2,62% şi doar 1,52% în turism. 

 

  

Fig.  5.6. Repartitia profitului curent pe domenii de activitate 
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5.1.2. Structuri suport de afaceri 

 

Fig.  5.7. Harta parcurilor industriale, tehnologice şi ştiinţifice - Regiunea Vest (2010) 

 

Infrastructura de sprijinire a afacerilor în Regiunea Vest 

Investiţiile în infrastructura de afaceri existente la nivel regional (Figura 5.3) au ca 

principal scop crearea unui cadru de atragere a investiţiilor locale şi externe şi de creare de noi 

locuri de muncă. Proiectele de acest tip au în vedere dezvoltarea economică regională 

durabilă.Categoriile de structuri de sprijinire a afacerilor existente la nivel regional: 

v parcuri industriale, ştiinţifice şi tehnologice, parcuri logistice; 

v incubatoare şi centre de afaceri; 

v locaţii individuale; 

v spaţii / clădiri de birouri. 

În cadrul judeţului Hunedoara a fost dezvoltat Parcul Industrial Hunedoara, singura 

structură de afaceri din Regiunea Vest autorizată conform ordonanţei guvernului nr. 

65/30.08.2001, precum şi legii nr. 490/11.07.2002 (Figura 5.8).  Parcul Industrial Hunedoara este 

amplasat în municipiul Hunedoara. Suprafaţa parcului este de 193.000 mp, împărţită în 26 de 

parcele cu suprafeţe de 2.500-10.000 mp. Parcelarea este flexibilă, pentru a se putea satisface 

solicitările specifice ale investitorilor. 
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Parcul industrial este situat în partea nordică a municipiului Hunedoara, în zona 

industrială, astfel: 

v pe partea stângă a drumului naţional DN68B Deva – Hunedoara; 

v la 7 km de drumul european E7; 

v la 120 km de cel mai apropiat aeroport – Sibiu. 

 

 

Fig.  5.8. Parcul industrial Hunedoara 

 

În cadrul Parcului Industrial Hunedoara se oferă următoarele tipuri de servicii: 

v Servicii de infrastructură: energie electrică, gaz metan, apă potabilă, canalizare, căi de 

acces, cale ferată, telefonie; 

v Servicii generale: protecţie şi pază, servicii poştale, servicii medicale, alimentaţie 
publică, întreţinerea parcului industrial, protecţia mediului. 

Societatea administrator a parcului industrial asigură consultanţă investitorilor pe tot 

parcursul implantării investiţiilor şi operării capacităţilor de producţie. Consultanţa acoperă 

diverse laturi: legislaţie, obţinerea de avize şi acorduri pentru realizarea obiectivelor, soluţii de 

proiectare a construcţiilor, marketing, relaţii cu furnizori şi reţele de distribuţie. 

Spaţii de birouri. Dacă majoritatea companiilor aveau în trecut drept criterii existenţa 

unui open space cât mai generos şi o poziţionare bună în termeni de timp de acces, cerinţele 

acestora sunt mult mai complexe în prezent, incluzând aspecte precum posibilitatea creşterii 

companiei (adică extindere a spaţiului în locaţia respectivă) şi, de asemenea, facilităţile oferite 

angajaţilor. Aceste criterii complexe nu lasă indiferenţi dezvoltatorii imobiliari, însă posibilitatea 

efectivă de a fi satisfăcute se materializează cu precădere în cadrul proiectelor de dimensiuni mai 

mari, de genul parcurilor de afaceri sau proiectelor integrate de spaţii de birouri. 
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De regulă, clădirile care oferă spaţii de birouri sunt construite în zone centrale, astfel încât 

beneficiază de un acces foarte bun la mijloacele de transport în comun, dar în acelaşi timp sunt 

nevoite să ofere locuri de parcare suficiente. Totodată, vorbim în cele mai multe cazuri de o 

concentrare mai mare pe verticală, cu etaje ale caror suprafeţe variază între 500-1500 mp. 

Proiecte viitoare. Autorităţile publice locale din Regiunea Vest manifestă un interes 

deosebit pentru crearea în viitor a unor noi structuri de afaceri. Astfel, autorităţile publice locale 

din regiune au în vedere pregătirea unor proiecte pentru a obţine finanţare din Fonduri 

Structurale, în vederea creării şi dezvoltării de noi infrastructuri de afaceri. 

Incubator de afaceri – Centru expoziţional regional Simeria. Acest proiect a fost depus 

în cadrul POR Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, domeniul major 

de intervenţie 4.1. - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 

regională şi locală. Scopul acestui proiect îl reprezintă realizarea unui centru de promovare a 

iniţiativelor antreprenoriale, format dintr-un incubator de afaceri şi un centru expoziţional, care 

să potenţeze dezvoltarea mediului de afaceri din zona ţintă (Simeria – Deva – Hunedoara – 

Orăştie). 

 

5.1.3. Analiză date statistice municipiul Deva  

Prin sprijinul oferit de Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara au fost prelucrate, 

centralizate şi puse la dispoziţie datele oficiale ale bilanţurile contabile depuse de societăţile 

comerciale din municipiului Deva la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara şi cele 

furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Setul complet al acestor date au permis 

completarea analizei realizate la nivelul judeţului Hunedoara şi extragerea unor concluzii 

deosebit de importante pentru fundamentarea Strategiei de dezvoltare 2014-2023. 

Analiza realizată a vizat numai firmele care au depus bilanţurile contabile până la data 

termenului de predare. De asemenea, nu au intrat în calcul activităţile realizate de Asociaţiile 

Familiale (AF) şi persoanele fizice (PF). 

Din cele 3.730 firme care au depus bilanţ contabil pe anul 2012, numai 2.427 de societăţi 

comerciale au avut o cifră de afaceri mai mare ca zero, realizând la nivelul judeţului o cifră de 

afaceri de aproximativ 3,918 miliarde lei. Valoarea totală a profitului brut înregistrat este de 

271.392 mii lei, iar valoarea profitului curent înregistrat a fost de 195.464 mii lei. Numărul 

persoanelor angajate a fost de 25.865 salariaţi.  

Cele mai reprezentative firme din municipiu sunt prezentate succint în tabelul următor : 
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Tabel  5.1. Firme reprezentative, Municipiul Deva 

Denumire 

companie 

Adresă Domeniu de activitate Formă 

proprietate 

Număr 

salariați 

activi 

SEWS ROMANIA 

DEVA 

Str. Calea 

Zarandului,Nr. 

166 

Fabricarea articolelor din fire 

metalice; fabricarea de lanturi si 

arcuri 

Privată 3960 

Axis Corporate 

Security SRL 

B-dul Nicolae 

Balcescu 

Activitati de protectie si garda Privată 783 

FARMACEUTICA 

REMEDIA 

Str. Dorobantilor 

Nr.43 

Comert cu ridicata al produselor 

farmaceutice 

Privată 496 

MACON Str.Santuhalm , 

Nr.1 

Fabricarea produselor din beton 

pentru constructii 

Privată 411 

AUCHAN 

ROMANIA-

PCT.LUCRU DEVA 

Cal. Zarandului, 

nr. 87 

Comert cu amanuntul in magazine 

nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse 

alimentare,  bauturi si tutun 

Privată 374 

EUROSPORT DHS Sintuhalm  35 , 

Deva 

Fabricarea de biciclete si de de 

vehicule pentru invalizi 

Privată 319 

CONFEX MATEX 

INTERNATIONAL 

Str.Santuhalm , 

Nr.1 

Fabricarea altor articole de 

imbracaminte (exclusiv lenjeria de 

corp) 

Privată 289 

S C  SARMISMOB 

SA S A  DEVA 

Str. Dr Victor 

Suiaga Nr. 2 

Fabricarea altor produse 

manufacturiere n.c.a. 

Privată 277 

AVS PRODTEXTIL Depozitelor 11 Fabricarea de articole de lenjerie 

de corp 

Privată 227 

CARPATCEMENT 

HOLDING - 

SUCURSALA DEVA 

Calea Zarandului 1 

M+10 Calea 

Zarandului P 

Fabricarea cimentului Privată 226 

Sursa : Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara , 2015 

Societățile comerciale mai sus menționate, și nu numai, pe lângă activitatea economică 

pe care o desfășoară în localitatea, asigurând locuri de muncă și venituri la bugetul local, mai 

desfășoară și o serie de acțiuni de responsabilitate socială: donații în bani către diferite grupuri 

sociale din Deva; finanțări private pentru diferite activități și acțiuni ale societății civile, burse 
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educaționale și finanțări pentru dotare de săli de clasă profesionale și pentru învățământ dual; 

donații în produse sau servicii, oferire de expertiză etc. 

În ceea ce privește zonele industriale din localitate, există două zone cu concentrație de 

activități economice, încadrate în PUG drept „zone industriale”: 

- Zona industrială din proximitatea stației CFR (str. Grigorescu, str. Griviței, str. Mureșului) 

prezintă avantajele apropierii de accesul la DN7 și de zona de triaj a stației CFR, beneficiind 

de toate utilitățile (rețea de canalizare și apă, rețea de gaz, rețea de electricitate). 

- Zona industrială Depozitelor (str. Depozitelor, str. V.Șuiagă, str. Dorobanților, str. Portului) 

are acces la DN7 și la zona de triaj a stației CFR, prin două căi ferate industriale secundare, 

beneficiind de toate utilitățile (rețea de canalizare și apă, rețea de gaz, rețea de electricitate). 

Repartiţia firmelor pe principalele domenii de activitate, valoarea cifrei de afaceri, a 

profitului brut din exploatare, a profitului curent şi a numărului de angajaţi pe fiecare domeniu 

este prezentată în tabelul de mai jos (Tabel 5.2). 

 

Tabel  5.2. Repartiţia firmelor din municipiul Deva după domeniul de activitate (anul 2012) 

Nrc. 
Domeniu de 

activitate 

Număr 

firme 

Număr 

firme 

CA>0 

Cifra afaceri 

(lei) 

Profit brut 

(lei) 

Număr 

angajaţi 

Profit Curent 

(lei) 

1 

Agricultură, 

vânătoare şi servicii 

anexe 

52 31 20.173.345 1.188.329 101 1.321.943 

2 
Silvicultură şi 

exploatare forestieră 
9 9 5.542.353 209.691 60 69.829 

3 
Pescuitul şi 

acvacultura 
1 0 0 0 0 0 

4 Industria extractivă 11 8 41.436.287 68.110.226 225 18.529.433 

5 
Industria 

prelucrătoare 
335 225 1.577.519.161 51.357.545 11.623 42.764.114 

6 

Producţia şi 

furnizarea de energie 

electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat 

13 6 2.196.640 120.550 31 106.603 

7 
Distribuţia apei; 

salubritate, 

gestionarea 

24 16 151.387.955 5.734.934 1.364 4.531.737 
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Nrc. 
Domeniu de 

activitate 

Număr 

firme 

Număr 

firme 

CA>0 

Cifra afaceri 

(lei) 

Profit brut 

(lei) 

Număr 

angajaţi 

Profit Curent 

(lei) 

deşeurilor, activităţi 

de decontaminare 

8 Construcţii 375 238 507.278.069 52.097.327 2.425 41.662.572 

9 

Comerţ cu ridicata şi 

cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

1.361 815 1.187.550.633 41.864.829 4.260 35.655.609 

10 
Transport şi 

depozitare 
260 176 63.076.300 3.804.946 709 3.593.073 

11 
Hoteluri şi 

restaurante 
225 154 46.550.292 3.779.422 724 3,729,288 

12 
Informaţii şi 

comunicaţii 
95 69 22.396.944 3.894.351 252 3,617,205 

13 
Intermedieri 

financiare şi asigurări 
64 44 12.730.521 3.318.538 185 5,164,846 

14 Tranzacţii imobiliare 122 85 26.690.557 9.127.948 154 8,614,622 

15 

Activităţi 

profesionale, 

ştiinţifice şi tehnice 

451 317 77.966.754 14.440.841 931 14,123,082 

16 

Activităţi de servicii 

administrative şi 

activităţi de servicii 

suport 

129 81 119.607.548 8.395.453 2.089 8,163,006 

17 
Învăţământ (inclusiv 

şcoli de şoferi) 
17 13 1.798.584 179.519 62 146,747 

18 
Sănătate şi asistenţă 

socială 
72 59 12.250.616 1.576.212 242 1,426,607 

19 

Activităţi de 

spectacole, culturale 

şi recreative 

40 25 15.219.442 649.823 155 664,729 

20 
Alte activităţi de 

servicii 
74 56 27.396.124 1.541.688 273 1,579,493 
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Nrc. 
Domeniu de 

activitate 

Număr 

firme 

Număr 

firme 

CA>0 

Cifra afaceri 

(lei) 

Profit brut 

(lei) 

Număr 

angajaţi 

Profit Curent 

(lei) 

TOTAL 3.730 2.427 3.918.768.125 271.392.172 25.865 195.464.538 

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara 

 Corespunzător datelor din tabelul anterior, rezultă următoarele valori ale ponderilor 

aferente principalilor indicatori statistici evidenţiaţi în cadrul analizei: cifra de afaceri, profitul 

brut, numărul de angajaţi, profitul curent (Tabel 5.3). 

 

Tabel  5.3. Ponderile principalilor indicatori statistici ai firmelor din municipiul Deva după domeniul de 

activitate (anul 2012) 

Nrc. Domeniu de activitate 
Număr 

firme 

Număr 

firme 

CA>0 

Pondere 

Cifra afaceri 

(%) 

Pondere 

Profit brut 

(%) 

Pondere 

Număr 

angajaţi(%) 

Pondere 

Profit Curent 

(%) 

1 
Agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe 
52 31 0.51% 0.44% 0.39% 0.68% 

2 Silvicultură şi exploatare forestieră 9 9 0.14% 0.08% 0.23% 0.04% 

3 Pescuitul şi acvacultura 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4 Industria extractivă 11 8 1.06% 25.10% 0.87% 9.48% 

5 Industria prelucrătoare 335 225 40.26% 18.92% 44.94% 21.88% 

6 

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă 

şi aer condiţionat 

13 6 0.06% 0.04% 0.12% 0.05% 

7 

Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 

24 16 3.86% 2.11% 5.27% 2.32% 

8 Construcţii 375 238 12,94% 19,20% 9,38% 21,31% 

9 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 

1.361 815 30,30% 15,43% 16,47% 18,24% 

10 Transport şi depozitare 260 176 1,61% 1,40% 2,74% 1,84% 

11 Hoteluri şi restaurante 225 154 1,19% 1,39% 2,80% 1,91% 
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Nrc. Domeniu de activitate 
Număr 

firme 

Număr 

firme 

CA>0 

Pondere 

Cifra afaceri 

(%) 

Pondere 

Profit brut 

(%) 

Pondere 

Număr 

angajaţi(%) 

Pondere 

Profit Curent 

(%) 

12 Informaţii şi comunicaţii 95 69 0,57% 1,43% 0,97% 1,85% 

13 Intermedieri financiare şi asigurări 64 44 0,32% 1,22% 0,72% 2,64% 

14 Tranzacţii imobiliare 122 85 0,68% 3,36% 0,60% 4,41% 

15 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice 
451 317 1,99% 5,32% 3,60% 7,23% 

16 
Activităţi de servicii administrative 

şi activităţi de servicii suport 
129 81 3,05% 3,09% 8,08% 4,18% 

17 Învăţământ (inclusiv şcoli de şoferi) 17 13 0,05% 0,07% 0,24% 0,08% 

18 Sănătate şi asistenţă socială 72 59 0,31% 0,58% 0,94% 0,73% 

19 
Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 
40 25 0,39% 0,24% 0,60% 0,34% 

20 Alte activităţi de servicii 74 56 0,70% 0,57% 1,06% 0,81% 

TOTAL 3.730 2.427 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara 

 În tabelul anterior au fost evidenţiate datele aferente firmelor care activează în 

următoarele domenii de activitate: industria extractivă, industria prelucrătoare, construcţii, 

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. Criteriul după care a fost realizată această selecţie a fost 

reprezentat de ponderea profitului brut ( 10%) şi ponderea profitului curent ( 9%).  

O analiză succintă a ponderilor înregistrate de firmele care fac parte din aceste domenii 

de activitate ne permite formularea unor concluzii cu impact asupra direcţiilor strategice 

prioritare pentru perioada vizată - 2014÷2023.  

Astfel, deşi în industria extractivă activează numai 11 firme, dintre care 8 cu CA 0 (0,33% 

din total firme), cu un număr de angajaţi de numai 0,87% din total, a căror cifră de afaceri 

cumulată deţine numai 1,06% din total firme pe municipiul Deva, datele profitului sunt 

semnificative: 25,10% profit brut şi 9,48% profit curent.  

Asemănător, industria prelucrătoare include un număr de 225 firma active cu CA 0 

(9,27% din total firme), ponderea cifrei de faceri este de 40,26%, ponderea profitului brut de 

18,92% şi a profitului current de 21,88%, incluzând 44,94% din numărul de angajaţi din total 

angajaţi firme active cu CA > 0. 
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Situaţii de excepţie se înregistrează şi în domeniul construcţiilor – la numai 9,8% din total 

firme active cu CA > 0 ponderile indicatorilor relevanţi pentru caracterizarea eficienţei economice 

este: cifra de afaceri 12,94%, profitul brut 19,20%, numărul de angajaţi 9,38% şi profitul current 

21,31%. 

Domeniul comerţ atrage cele mai multe firme active cu CA > 0, 815 din 2.427 (deci 

33,58%), cu un număr de angajaţi care reprezintă 16,47% din total, deţine următoarele ponderi 

ale indicatorilor economici relevanţi: cifra de afaceri 30,30%, profitul brut 15,43%, şi profitul 

current 18,24%. 

Este necesar să evidenţiem şi faptul că domeniul “Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice” deţine locul secund din punct de vedere al numărului de firme active cu CA > 0, prin cele 

317 firme care aparţin acestui domeniu, respectiv 13% din total. În schimb, oferă locuri de muncă 

la numai 931 de angajaţi (deci 3,6%), iar profitul brut deţine 5,32% şi cel curent 7,23%. Oricum, 

prezintă importanţă faptul că acest domeniu este activ în cadrul municipiului Deva, fiind posibilă 

o evoluţie semnificativă în perioada următoare. 

Pentru realizarea unor situaţii comparative privind principalii indicatori evidenţiaţi, ne 

vom referi în continuare la situaţia firmelor pe baza grupelor principale de activitate prevăzute 

în nomenclatorul activităţilor economice, conform Tabelului 5.4. 

 

Tabel  5.4. Repartiţia firmelor din municipiul Deva după grupa de activitate (anul 2012) 

Nrc. 
Grupa de 

activitate 

Număr 
firme 

Nr firme 

CA>0 

Cifra afaceri 

(lei) 

Profit brut 

(lei) 

Număr 
angajaţi 

Profit Curent 

(lei) 

1 Agricultura 62 40 25.715.698 1.398.020 161 1,391,772 

2 Industrie 383 255 1.772.540.043 125.323.255 13.243 65,931,887 

3 Constructii 375 238 507.278.069 52.097.327 2.425 41,662,572 

4 Comert 1.361 815 1.187.550.633 41.864.829 4.260 35,655,609 

5 Turism 225 154 46.550.292 3.779.422 724 3,729,288 

6 Transport 260 176 63.076.300 3.804.946 709 3,593,073 

7 Servicii 1.064 749 316.057.090 43.124.373 4.343 43,500,337 

T O T A L 3.730 2.427 3.918.768.125 271.392.172 25.865 195.464.538 

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara 

 

 Corespunzător acestor date rezultă ponderile pe grupe principale de activitate ale 

firmelor care au depus date la bilanţul din anul 2012, conform Tabelului 5.5.  
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Tabel  5.5. Ponderea principalilor indicatori ai firmelor din municipiul Deva după grupa de activitate (anul 

2012) 

Nrc. 
Grupa de 

activitate 

Număr 

firme 

Nrfirme 

CA>0 

Pondere 

Cifra afaceri 

(%) 

Pondere 

Profit brut 

(%) 

Pondere 

Număr 

angajaţi 

Pondere 

Profit 

Curent 

(%) 

1 Agricultura 62 40 0.66% 0.52% 0.62% 0.71% 

2 Industrie 383 255 45.23% 46.18% 51.20% 33.73% 

3 Constructii 375 238 12.94% 19.20% 9.38% 21.31% 

4 Comert 1,361 815 30.30% 15.43% 16.47% 18.24% 

5 Turism 225 154 1.19% 1.39% 2.80% 1.91% 

6 Transport 260 176 1.61% 1.40% 2.74% 1.84% 

7 Servicii 1,064 749 8.07% 15.89% 16.79% 22.25% 

T O T A L 3,730 2,427 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara 

Un prim aspect se referă la distribuţia numărului de firme incluse în bilanţul pe anul 2012, 

după grupele principale de activitate aferente acestora.  

Graficul care reflectă această distribuţie este prezentat în Figura 5.9. Astfel, cele mai 

multe firme activează în comerţ (36,49%) şi servicii (28,53%). În continuare, industria (10,27%) şi 

construcţiile (10,05%) au ponderi foarte apropiate. Practic, majoritatea firmelor (85,34%) sunt 

cuprinse în aceste patru grupe de referinţă. Celelalte grupe participă cu ponderi destul de mici, 

astfel: transport (6,97%), turism (6,03%) şi agricultură (1,66%).  
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Fig.  5.9. Distribuţia firmelor din bilanţul 2012 – Municipiul Deva 

 

Dacă ne vom referi la distribuţia numărului de firme care au realizat o cifră de afaceri 

pozitivă, după grupele principale de activitate aferente acestora, repartiţia va fi destul de 

apropiată de cea a firmelor care au depus date pentru bilanţ.  

Graficul care reflectă această distribuţie este prezentat în Figura 5.10. Din nou, cele mai 

multe firme activează în comerţ (33,58%) şi servicii (30,86%). Industria (10,51%) şi construcţiile 

(9,81%) ocupă locurile următoare. Majoritatea firmelor (84,76%) sunt cuprinse în aceste patru 

grupe. Celelalte grupe participă după cum urmează: transport (7,25%), turism (6,35%) şi 

agricultură (1,65%). 

 

Fig.  5.10. Distribuţia firmelor cu CA>0 în  2012 - Municipiul Deva 
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Situaţia după cifra de afaceri modifică substanţial alura anterioară. Astfel, industria 

participă substanţial la consolidarea cifrei de afaceri (45,23%). Comerţul se situează în continuare 

pe locul secund (30,30%). Construcţiile participă cu 12,94% la cifra de afaceri totală. Serviciile, 

care conform numărului de firme active cu CA>0 aveau ponderea 30,86%, după criteriul cifrei de 

afaceri deţin o pondere de numai 8,07%. 

Configuraţia distribuţiei după cifra de afaceri a firmelor cu CA>0 este prezentată în graficul 

din Figura 5.11.  

 

 

Fig.  5.11. Distribuţia firmelor după cifra de afaceri – Municipiul Deva, 2012 

 

Ceilalţi indicatori statistici – numărul de angajaţi, profitul brut şi profitul curent – conduc 

la rezultate de asemenea destul de importante pentru caracterizarea economiei municipiului 

Deva.  

Majoritatea angajaţilor (51,20%) sunt în industrie. Serviciile ocupă 16,69% dintre angajaţii 

firmelor, iar comerţul un procent foarte apropiat de cel al serviciilor (16,47%). În construcţii 

activează 9,38% din totalul angajaţilor, iar celelalte grupe – turism, transport şi agricultură – au 

ponderi de 2,80%; 2,74% şi 0,62% (Figura 5.12). 

 Celelalte grafice au fost prezentate alăturat pentru a facilita comparaţia. Din punct de 

vedere al profitului – brut şi curent – industria deţine primul loc – cu 46,18%, respectiv 33,73%. 

De remarcat totuţi faptul că aici participă 51,20% dintre angajaţi. Aceste date nu fac decât să 

confirme concluziile analizelor efectuate la nivelul Regiunii Vest şi să impună stabilirea în 

continuare a industriei prelucrătoare drept una din primele prioritaţi de dezvoltare.     

 


