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Fig. 5.12. Distribuţia firmelor după numărul de angajaţi – Deva 2012

Construcţiile şi serviciile se clasează, alternativ, pe locurile doi şi trei, astfel: construcţiile
au 19,20% ponderea în porfitul brut şi 21,31% ponderea în profitul curent, iar serviciile 15,89%
pondere în profitul brut şi 22,25% ponderea în profitul curent. În general, aceste domenii se
înscriu în categoria domeniilor atrase, prin circumstanţele favorizante din alte domenii sau
sectoare de activitate fiind induse acţiuni şi elemente specifice în cadrul acestora. Ca urmare, în
cea mai mare parte direcţia şi intensitatea de manifestare în continuare la nivelul acestor două
domenii va fi rezultanta acţiunii economiei de piaţă.
Comerţul participă de asemenea la valoarea celor două tipuri de profit, astfel: 15,43%
ponderea în profitul brut şi 18,24% ponderea în profitul curent. În schimb, analiza care se impune
în acest caz este compararea numărului de firme active cu CA>0 (33,58%), şi cu numărul de
angajaţi (16,47%), deci gradul de atragere a forţei de muncă este destul de scăzut. Dezvoltarea
în continuare a acestui domeniu va contribui la dezvoltarea economică generală a localităţii, dar
nu va crea facilităţi deosebite pentru reducerea şomajului.
Cele patru grupe – industrie, construcţii, servicii şi comerţ – contribuie esenţial la valoarea
profitului brut – cu 96,7%, respectiv la valoarea profitului curent – cu 95,53%.
Dacă se analizează restul grupelor – turism, transport şi agricultură – este evidentă
contribuţia destul de mică la profitul firmelor. Astfel, turismul deţine 1,39% din profitul brut şi
1,91% din porfitul curent, transportul 1,40% din profitul brut şi 1,84% din profitul curent, iar
agricultura numai 0,52% din profitul brut şi 0,71% din profitul curent.
Dacă transporturile şi agricultura reprezintă domenii pentru care reglementările şi
circumstanţele create la un moment dat în cadrul mediului de afaceri vor induce direcţia şi
intensitatea de dezvoltare, turismul poate fi considerat un domeniu mult mai flexibil, pentru care
este posibilă imprimarea unui sens ascendent de dezvoltare, cu atât mai mult cu cât potenţialul
turistic şi cultural oferă condiţii deosebite în acest sens.
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În schimb, criteriul mobilităţii impune restricţii destul de puternice, care este necesar să
se situeze în prim-planul preocupărilor autorităţilor locale. Deşi se consideră o facilitate
proximitatea aeroporturilor de la Timişoara, Arad şi Sibiu, distanţele şi deci timpul care este
necesar să se afecteze pentru ajungerea la Deva, nu permit practicarea tipurilor de turism
evidenţiate ca fiind adecvate, atât în cadrul analizei efectuate de Banca Mondială, cât şi în cele
realizate la nivelul municipiului Deva.
Pe de altă parte, deschiderea oferită de turism şi dinamizarea întregului ritm de viaţă
socială şi economică în cadrul localităţii, reprezintă de asemenea puncte de referinţă pentru
dezvoltarea municipiului Deva la orizontul anilor 2023. Funcţie de resursele la dispoziţie şi
oportunităţile oferite de atragerea unor surse de finanţare viabile, este necesar să se reanalizeze
acest domeniu specific, în vederea definirii unor obiective concrete şi identificării factorilor şi a
căilor de atingere a acestor obiective.

5.2.

Situaţia demografică

5.2.1. Date demografice Judeţul Hunedoara
Preocupările actuale ale demografiei se orientează tot mai mult spre cunoaşterea,
descrierea şi analiza evoluţiei familiilor şi a gospodăriilor, ca formă esenţială a modului de
convieţuire umană, suport informaţional statistic imperativ pentru construirea politicilor de
dezvoltare economică şi socială. În acest sens, prin strategia elaborată cu privire la
Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, desfăşurat în luna octombrie 2011, a fost extins
fondul de informaţii prin care să se caracterizeze evoluţia în timp a familiilor, respectiv a
gospodăriilor – componentele de bază ale convieţuirii umane.
Potrivit rezultatelor ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor, aflate pe site-ul
Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara, judeţul Hunedoara avea în octombrie 2011 o
populaţie de 418.565 locuitori, din care 313.918 (75%) locuiau în mediul urban şi 104.647 (25%)
- în mediul rural.
La aceeaşi dată, din totalul populaţiei 214.584 erau femei (51.3%) şi restul de 203.981bărbaţi. Faţă de situaţia existentă la recensământul anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 67.1
mii persoane (din care 34.8 mii femei).
Populaţia stabilă a celor mai importante municipii la finele anului 2011 era următoarea:
Deva (61.123 persoane), Hunedoara (60.525 persoane) şi Petroşani (37.160 persoane). Din
punctul de vedere al mărimii populaţiei stabile, judeţul Hunedoara se situează pe locul 22 în
ierarhia judeţelor. Evoluţia numerică a populaţiei totale în perioada 2001 - 2011 la nivelul
judeţului este prezentată în Figura 5.13.
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Fig. 5.13. Evoluţia populaţiei din judeţul Hunedoara în perioada 2001-2011

În perioada 2001-2011 numărul populaţiei din judeţul Hunedoara a scăzut constant, de la
546.163 locuitori până la 418.565 locuitori. De asemenea, densitatea populaţiei s-a micşorat în
perioada analizată cu cca 15 locuitori pe km2 (de la 74,1 locuitori/km2 în anul 2000, la 59,3
locuitori/km2 în anul 2011). Cauzele principale ale acestei scăderi au fost natalitatea tot mai mică
şi migraţia externă accentuată.
Distribuţia populaţiei stabile pe medii de rezidenţă se prezintă astfel: în municipii şi oraşe
trăiesc 313,9 mii persoane, reprezentând 75,0% din totalul populaţiei stabile. Faţă de situaţia de
la penultimul recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul urban a scăzut cu 0.9 % în
detrimentul mediului rural.
Analiza distribuţiei populaţiei pe grupe de vârstă pentru anul 2011 este reprezentată în
Figura 5.32, din care se observă că populaţia judeţului Hunedoara este dominată de grupa
adulţilor cu vârste cuprinse între 40¸44 ani. Este o populaţie matură, cu tendinţă de îmbătrânire,
fapt ce se observă uşor din graficele de mai jos: copiii (0-14 ani) deţin o pondere de 14.2% în
totalul populaţiei stabile a judeţului, populaţia tânără (15¸24 ani) reprezintă un procentaj de
11.0%, persoanele mature (25¸64 ani) formează majoritatea (57.9%), iar persoanele în vârstă de
65 ani şi peste reprezintă 16.9% din total.
Persoanele în vârstă de 85 ani şi peste deţin o pondere de 1.1% în totalul populaţiei
stabile. Categoriile de vârstă sub 40 de ani conţin o populaţie din ce în ce mai redusă, astfel încât
grupa sub 5 ani însumează doar 18.327 locuitori, din care 9.407 de sex masculin.
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Fig. 5.14. Distribuţia populaţiei din judeţul Hunedoara pe grupe de vârstă

Din rezultatele definitive ale recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 a
reieşit că numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, dar
care nu fac parte din populaţia stabilă, este de 15,2 mii şi, evident, nu cuprinde decât o parte a
numărului de emigranţi externi.
Sub-înregistrarea semnificativă a fost cauzată de faptul că, la momentul critic al
recensământului, mare parte dintre aceste persoane erau plecate cu întreaga familie în
străinătate şi nici nu au existat alte persoane (în ţară) care să declare informaţiile solicitate despre
aceştia.
Populaţia majoritară în judeţul Hunedoara este de naţionalitate română. La recensământ
s-au declarat români 368,1 mii persoane (93,6%). Populaţia de etnie maghiară înregistrată la
recensământ a fost de 15,9 mii persoane (4,0%), iar numărul celor care s-au declarat romi a fost
de 7,5 mii persoane (1,9%). Numărul persoanelor care s-au declarat de etnie germană a fost de
1,0 mii persoane (0.2%).
Faţă de recensământul din anul 2002 s-a înregistrat o creştere a ponderii populaţiei de
etnie română (de la 92,7% la 93,6%) şi a celei de etnie romă (de la 1,4% la 1,9%), precum şi o
descreştere a ponderii populaţiei de etnie maghiară (de la 5,2% la 4,0%) şi de etnie germană (de
la 0,4% la 0,2%).

232

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Prognoza privind evoluţia populaţiei
Scăderea populaţiei a fost moderată până în anul 2010 şi va fi mai accentuată spre
sfârşitul perioadei de proiectare. Această scădere se va datora menţinerii unui deficit al naşterilor
în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), la care se va adăuga soldul negativ cumulat
al migraţiei interne şi externe.

Fig. 5.15. Evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025
Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025

Dacă ne referim la evoluţia populaţiei Judeţului Hunedoara pe grupe mari de vârstă se
constată următoarele:
v

grupa de vârstă „0-14 ani” are valori sub media naţională şi regională indiferent de anul
pe care îl luăm drept referinţă;

v

scăderea constantă a populaţiei cuprinsă în grupa ”0-14 ani”, de la 14,86 % din totalul
populaţiei judeţului în 2005 la 11,18% în anul 2025;

v

grupa de vârstă „peste 65 ani” are valori superioare mediei naţionale şi regionale în
toată perioada supusă analizei; ponderea acestei grupe de vârstă din totalul populaţiei
este în creştere;

v

încă din anul 2010 ponderea populaţiei cuprinsă în grupa ”peste 65 ani” a depăşit
ponderea populaţiei tinere ”0-14 ani”, iar diferenţa se accentuează spre 2025 în
favoarea populaţiei mai în vârstă.

Toate acestea pun în evidenţă un proces accentuat de îmbătrânire a populaţiei, proces
care se va accentua spre finalul perioadei supusă analizei.
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Fig. 5.16. Evoluţia populaţiei tinere în perioada 2005-2025
Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025
* Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006

Fig. 5.17. Evoluţia populaţiei tinere şi vârstnice în perioada 2005-2025
Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025
* Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006

Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi
structurii populaţiei sunt natalitatea, mortalitatea şi migraţia.
În Judeţul Hunedoara se remarcă o diminuare a natalităţii. Principalii factori care au
determinat scăderea natalităţii sunt de natură economică, socială şi culturală. Este vorba de o
transformare semnificativă a structurii ocupaţionale a populaţiei, care a impus, mai ales
contingentelor tinere, o mobilitate teritorială şi profesională deosebită şi, în acelaşi timp,
prelungirea perioadei de instruire.
În perspectivă, numărul populaţiei Judeţului Hunedoara este prognozat să scadă până în
2025 raportat la anul 2005 cu 105.600 persoane, ceea ce reprezintă 21,0% din populaţia judeţului
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la nivelul anului 2005. Este cea mai semnificativă scădere a populaţiei la nivelul Regiunii Vest,
depăşind cu mult media regiunii (-9,5%) şi pe cea naţională (-11%).
În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei pe sexe, se observă diferenţe majore în privinţa
scăderii populaţiei feminine şi masculine comparativ cu Regiunea Vest sau cu scăderea
înregistrată la nivel naţional.
Se aproximează în anul 2025 faţă de anul 2010 o reducere cu 17,68% a populaţiei feminine
şi cu 18,87% a populaţiei masculine. Aceasta reprezintă cea mai drastică scădere din judeţele
Regiunii Vest şi reprezintă dublul mediei prognozate la nivel naţional.

Tabel 5.6. Evoluţia populaţiei masculine în perioada 2005-2025
Judeţe / An

2005*

2010

2015

2020

2025

Hunedoara

233719

223100

210400

196300

181000

-26800

-12.01

-42100

-18.87

Vest

931508

915800

893400

865800

833000

-50000

-5.46

-82800

-9.04

10042600

9696600

9292800 -623900

-6.05

-1027700

-9.96

România

10543518 10320500

2020-2010

2025-2010

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025
* Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006

Tabel 5.7. Evoluţia populaţiei feminine în perioada 2005-2025
2020-2010

2025-2010

nr.

nr.

Judeţe /
An

2005*

Hunedoara

246740

237500

225200

211100

195500

-26400 -11.12 -42000 -17.68

Vest

998950

988600

986600

943400

912900

-45200

România

11080331

10905800

10654600

10329800

2010

2015

2020

2025
%

-4.57

-75700

%

-7.66

9950600 -576000 -5.28 -955200 -8.76

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025
* Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006

Referitor la prognoza populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară, se constată o diminuare
în anul 2015 faţă de anul 2005 cu 28,7% şi în anul 2025 raportat la anul 2005 se estimează cu
46,7%, mult peste media Regiunii Vest (21,2%, respectiv 32,6%).
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Fig. 5.18. Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară în judeţul Hunedoara (mii persoane)
Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025
* Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006

5.2.2. Date demografice Municipiul Deva
Selecţia celor mai relevante date demografice înregistrate la recensământul populaţiei şi
al locuinţelor din 2011, referitoare la municipiul Deva, este prezentată în continuare. Analiza
acestor date denotă faptul că populaţia municipiului Deva a urmat o traiectorie identică cu cea a
judeţului Hunedoara.
Pentru analiza evoluției populației în perioada 2002 ÷ 2015, au fost preluate din baza de
date a Institutului Național de Statistică, rezultând evoluția prezentată în graficul de mai jos.

Fig. 5.19. Evoluţia populaţiei municipiului Deva în perioada 2002-2015
Sursa: Institutul Național de Statistică
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Caracteristicile comune cu evoluţia populaţiei judeţului se regăsesc şi la repartiţia pe
grupe de vârstă a populaţiei municipiului Deva. Graficul din figura de mai jos prezintă această
distribuţie pentru anul 2015.

Fig. 5.20. Repartiţia pe grupe de vârstă a populaţiei municipiului Deva, anul 2015
Sursa: Institutul Național de Statistică

Acestei distribuţii pe grupe de vârstă a populaţiei îi corespunde gruparea pe categorii de
vârstă din tabelul următor. Majoritatea populaţiei este evident că este formată din populaţia
matură (25÷64 ani), respectiv aprox. 62,25% din totalul populaţiei.

Tabel 5.8. Distribuţia populaţiei municipiului Deva pe categorii de vârstă, anul 2015

Tip populaţie

Grupa de vârstă

Număr persoane

Ponderea

Copii
Populaţie tânără
Populaţie matură
Populaţie în vârstă

0 – 14 ani
15 – 24 ani
25 – 64 ani
Peste 65 ani

8.744
6.313
44.079
11.678

12,35%
8,92%
62,25%
16,49%

70.813

100,00%

Total

Sursa: Institutul Național de Statistică
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Modelele demografice ale viitoarelor tendinţe demografice sugerează faptul că ratele
considerabil mai mici ale natalităţii împreună cu o speranţă de viaţă din ce în ce mai mare vor fi
reflectate într-o structură a populaţiei cu o vârstă mai înaintată.
Se aşteaptă ca acest model al îmbătrânirii populaţiei, care este din ce în ce mai evident în
rândul regiunilor UE, să aibă implicaţii profunde într-o gamă largă de domenii, cu impact, printre
altele, asupra populaţiei de vârstă şcolară, asistenţei medicale, participării la forţa de muncă,
protecţiei sociale, aspectelor de securitate socială şi finanţelor publice.
Graficul aferent distribuţiei populației pe grupe de vârstă este prezentat mai jos.

Fig. 5.21. Ponderea populatiei municipiului Deva pe grupe de varsta, anul 2011
Sursa: Institutul Național de Statistică

În cazul în care se are în vedere gruparea populaţiei numai în două categorii distincte, sub
40 de ani şi mai mare de 40 de ani (inclusiv 40 de ani), atunci obţinem de asemenea un indicator
reprezentativ privind gradul de îmbătrânire al populaţiei. Datele analizate în acest caz, structura
pe vârste a populaţiei municipiului Deva din anul 2011, au următoarele valori: 27.143 locuitori cu
vârsta mai mică de 45 de ani, iar restul, 33.980 locuitori au vârsta mai mare sau egală cu 40 de
ani. Procentual, aceste valori reprezintă 44,4% şi 55,6%. Concluzia este şi de această dată clară:
populaţia municipiului Deva este preponderent adultă.
Încetinirea creşterii populaţiei este strâns legată de sporul natural al acesteia (numărul
total de naşteri minus numărul total de decese), numeroase economii mondiale dezvoltate
confruntându-se cu o scădere accentuată a ratelor natalităţii asociată cu o creştere constantă a
speranţei de viaţă.
Datele statistice aferente demonstrează faptul că această regulă este valabilă şi în cazul
municipiului Deva. Astfel, este uşor de observat că, în perioada 2002-2015, populaţia
municipiului a înregistrat permanent un spor natural negativ, ceea ce conduce, desigur, la o
populaţie preponderent matură, îmbătrânită.
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În graficul următor este evidențiată evoluția repartiției populației pe categorii de vârstă,
fiind însă utilizate intervalele care au semnificație asupra aspectelor legate de mobilitate, prin
prisma ocupației persoanelor respective (elev, student, salariat, pensionar).

Fig. 5.22. Evoluția populației pe categorii de vârstă, Municipiul Deva, 2002-2015
Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva

Din analiza graficului reprezentând evoluția populației pe grupe de vârstă, se constată că
populația Municipiului Deva prezintă tendința generală a sporului natural negativ, conducând la
o populație preponderent adultă, în creștere în special în segmentul peste 65 de ani.
Referitor la numărul de naşteri, acestea au avut o evoluţie fluctuantă, fără să se
evidenţieze o tendinţă clară. Graficul din figura următoare reflectă această evoluţie aleatorie.

Fig. 5.23. Evolutia numarului de nascuti vii in municipiul Deva, perioada 2002-2015
Sursa: Institutul Național de Statistică
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Din punct de vedere al repartiţiei pe sexe, se respectă regula demografică generală a
legăturii dintre grupele de vârstă şi proporţia dintre populaţia de sex masculin şi feminin aferentă
acestor grupe de vărstă, astfel:
v

la naştere numărul băieţilor este mai mare decât cel al fetelor;
o dacă vom extrapola situaţia raportată la naştere prin valorile cumulate ale
copiilor în vârstă de sub 5 ani, proporţia rezultată respectă regula enunţată, şi
anume cei 1.438 de copii băieţi reprezintă aprox. 52% din totalul de 2.767 de
copii care se înscriu în această grupă de vârstă;

v

în timp acest raport se inversează, fiind în favoarea persoanelor de gen feminin;
o datele înregistrate la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011
pentru populaţia municipiului Deva respectă şi această regulă demografică:
dacă la vârstele mai mici sunt oscilaţii în ambele sensuri privind populaţia
majoritară, după 35 de ani raportul se stabilizează net în favoarea populaţiei
feminine, la început numai cu o diferenţă de 0,6% (50,6% faţă de 49,4%);

v

la vârstele adulte raportul este net favorabil populaţiei feminine;
o datele municipiului Deva din anul 2011 exprimă o proporţie uniform
crescătoare pentru vârstele înaintate, de exemplu: 58,4% (70÷74 ani); 60,5%
(75÷79 ani); 61,5% (80÷84 ani) şi 68,6% (85 ani şi peste).

Preponderența populației de sex feminin, care se păstrează pe toată perioada analizată,
este evidențiată și în graficele următoare.

Fig. 5.24. Distribuția populației pe sexe, Municipiul Deva, 2015
Sursa: Institutul Național de Statistică
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Fig. 5.25. Evoluția distribuției populației pe sexe, Municipiul Deva, 2002-2015
Sursa: Institutul Național de Statistică

Referitor la structura populaţiei municipiului Deva după etnia declarată cu ocazia
recensământului din anul 2011, aceasta se prezintă astfel: populaţia majoritară, 83%, este de
etnie română (50.718 locuitori); un procent semnificativ îl deţine populaţia de etnie maghiară,
4.409 locuitori - 7,2%, iar pe locul următor se situează populaţia de etnie romă, cu o proporţie de
1,2%. Numărul populaţiei de etnie germană este de numai 191 persoane, ceea ce conduce la un
procent de 0,31%.
De remarcat faptul că restul populaţiei, 5.048 persoane (8,26%) cuprinde o diversitate de
etnii: chinezi (27), slovaci (25), ucraineni (25), evrei (23), italieni (19), turci (19), sârbi (17), ceangăi
(10), cehi (8), rusi-lipoveni (7) polonezi (5), bulgari (4), greci (4), altă etnie (58). Graficul următor
(Figura 5.26) adresează structura etnică a populaţiei.

Fig. 5.26. Structura populatiei dupa etnie - municipiul Deva, 2011
Sursa: Directia Judeţeana de Statistica Hunedoara
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Prin compararea rezultatelor recensămintelor anterioare, care au avut loc în anii 1992 şi
2002, cu rezultatele celui mai recent recensământul, din anul 2011, se obţine o imagine de
tendinţă din punct de vedere al structurii etnice a populaţiei. Datele statistice pentru principalele
categorii etnice din cadrul municipiului Deva sunt prezentate în Tabelul 5.21 şi reprezentarea
grafică a acestei evoluţii în Figura 5.27.

Tabel 5.9. Structura etnică a populaţiei municipiului Deva

Anul
Români Maghiari

Romi

Germani

Alte
etnii

1992

88,54%

9,35%

0,40%

0,84%

0,87%

2002

89,21%

8,63%

1,27%

0,50%

0,39%

2011

82,97%

7,21%

1,24%

0,31%

8,27%

recensământului

Sursa: Directia Judeţeana de Statistica Hunedoara

O concluzie imediată a analizei datelor din Tabelul 5.9 este aceea că, faţă de situaţia
înregistrată în anul 2002, şi chiar faţă de 1992, dacă ignorăm categoria etnică „Romi”, a scăzut
semnificativ ponderea populaţiei la toate categoriile etnice reprezentative pentru municipiul
Deva. Această situaţie se datorează, în primul rând, intensificării procesului migratoriu al
populaţiei, inclusiv în/din străinătate, datorat şi noului statut al României, de ţară europeană.

Fig. 5.27. Evolutia structurii etnice a populatiei, municipiul Deva 1992, 2002, 2011
Sursa: Directia Judeţeana de Statistica Hunedoara
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O altă caracteristică demografică de analizat este reprezentată de populaţia stabilă după
religie. Datele înregistrate la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011 reflectă
următoarea structură a populaţiei după religia declarată: 76,5% (46.759 persoane) ortodoxi; 6,5%
(3.946 persoane) romano-catolici; 2,7% penticostali (1.638 persoane); 2,3% reformaţi (1.429
persoane); 1,4% baptişti (841 persoane); 1,1% greco-catolici (694 persoane).
Populaţia municipiului care aparţine altor religii are ponderea de 1,07%, respectiv:
martorii lui Iehova (182 persoane); adventişti de ziua a şaptea (87 persoane); unitarieni (64
persoane); creştini după evenghelie (64 persoane); musulmani (51 persoane); evanghelişti (26
persoane); evanghelişti lutherani (24 persoane); evanghelişti de confesiune augustană (24
persoane); mozaicani (24 persoane); creştini de rit vechi (15 persoane); alte religii (91 persoane).
Un număr de 91 persoane au declarat faptul că sunt „fără religie”, iar 105 persoane sunt
atei. Pentru 4.969 persoane (8,13%) această informaţie este indisponibilă.
Structura prezentată este reflectată în continuare prin graficul din Figura 5.28.

Fig. 5.28. Structura populatiei stabile dupa religie, municipiul Deva - 2011
Sursa: Directia Judeţeana de Statistica Hunedoara

5.3.

Resursele umane

5.3.1. Context Regional – ocuparea forţei de muncă
Populaţia activă
Structura forţei de muncă este în strânsă legătură cu dinamica populaţiei, şi constituie o
premisă importantă în atragerea investiţiilor şi dezvoltarea unei regiuni. Din punct de vedere
statistic, populaţia activă reprezintă acea parte din populaţie, care se încadrează în limitele legale
de vârstă şi sănătate, care potenţial poate fi angajată la un moment dat.
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La nivelul anului 2011 Regiunea Vest dispunea de un total de 846,5 mii persoane active,
ceea ce înseamnă o reducere cu 26 mii de persoane faţă de 2002, ca urmare a scăderii
demografice. Această fluctuaţie şi scădere a populaţiei active (chiar dacă în 2007-2008 se
manifestă o anumită redresare), se observă în cazul ambelor sexe. Din totalul populaţiei active în
2011, populaţia feminină reprezenta 46,23% şi populaţia masculină 53,76%.

Populaţia ocupată
Populaţia ocupată este indicatorul care măsoară doar acea parte din populaţia activă care
lucrează efectiv în economie. Analiza acesteia, reflectă la nivelul Regiunii Vest în anul 2011
existenţa a 811,2 mii persoane ocupate, ceea ce înseamnă o valoare nesemnificativ mai mare
faţă de anul 2002 (+8,2 mii).
Per ansamblu, între 2002-2011, fluctuaţia populaţiei ocupate reflectă dinamica fluctuaţiei
populaţiei active pe categorii de sex. La nivelul anului 2011 din totalul populaţiei ocupate,
populaţia masculină reprezenta 56,4%, iar cea feminină 43,6% (Figura 5.29).

Fig. 5.29. Evoluţia ratelor de ocupare pe sexe în Regiunea Vest

În ceea ce priveşte evoluţia acestui indicator în funcţie de mediul de rezidenţă, populaţia
ocupată din mediul rural numără 297,8 mii persoane. De asemenea, raportul urban-rural din total
populaţie ocupată este de 63,3% urban - 36,7% rural.
În acelaşi timp, rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia
totală cuprinsă în intervalul de vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual. Rata de ocupare în
Regiunea Vest în anul 2011 este de 49,5%. Rata de ocupare în rândul populaţiei feminine este de
41,3%, iar în rândul populaţiei masculine de 58,4%.
Evoluţia în timp relevă modificări mici ale ratei de ocupare, între 48,1% şi 40,8%, maximul
atingându-se în anul 2007 şi minimul fiind înregistrat în anul 2005. Analiza ratelor de ocupare,
comparativ pe sexe, relevă aceleaşi tendinţe, cele mai mici valori la nivelul anului 2004 pentru
populaţia masculină şi 2005 pentru cea feminină, precum şi o tendinţă de revitalizare a ratelor la
nivelul anului 2007.
244

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Şomajul
Şomajul reprezintă principala cauză de sărăcie pentru populaţia de vârstă activă. Riscul
sărăciei pentru şomeri este de peste cinci ori mai mare decât pentru cei care au un loc de muncă
(44 % faţă de 8 %). În anul 2010 rata şomajului de lungă durată (ponderea şomerilor aflaţi în
şomaj de 12 luni şi peste în populaţia activă) a fost de 1,8%, în scădere cu 2 puncte procentuale
comparativ cu anul 2005. Rata şomajului de lungă durată pentru tineri (ponderea şomerilor tineri
aflaţi în şomaj de 6 luni şi peste în populaţia activă de 15-24 ani) este superioară celei totale,
aceasta fiind de 12,2% în 2010 (Tabel 5.12).
La nivel regional, Regiunea Centru are cea mai mare rată a şomajului de lungă durată
(4,6%) şi cea mai mare rată a şomajului pentru tineri (21,2%). Regiunea Vest are a doua cea mai
mică rată a şomajului din ţară (1,8%) în scădere cu 2% comparativ cu anul 2005. Singura regiune
cu o rată mai mică este Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu o valoare a şomajului de lungă durată de
0,2%. Referitor la şomajul în rândul tinerilor, Regiunea Vest se situează pe locul 4 în România, cu
o rată de 12,2%, în creştere cu 0,3% comparativ cu anul 2005.
Din punct de vedere al structurii ratei şomajului pe sexe, la nivelul Regiunii Vest rata
şomajului este uşor mai mare în rândul bărbaţilor (1,9%, comparativ cu 1,6% cât este în cazul
femeilor). La nivelul mediilor de rezidenţă, rata şomajului în mediul rural este 1,9%, uşor
superioară celei din mediul urban (1,7%). Structura ratei este similară şi în cazul tinerilor, 13,1%
pentru bărbaţi şi 11,1% pentru femei, iar la nivelul mediilor de rezidenţă disparităţile sunt mai
accentuate, 19,2% rata şomajului pentru tineri în mediul urban, în timp ce în mediul rural este de
doar 4,5%.
Tabel 5.10. Evoluţia ratei şomajului de lungă durată în Regiunea Vest (%)

%
Indicator

2005

2006

2007

2008

2009

2010
2010 / 2005

Rata şomajului de lungă durată
3,8

3,5

3,0

2,7

2,1

1,8

-2

Rata şomajului de lungă durată
11,9
pentru tineri (6 luni şi peste)

10,0

11,6

12,0

11,4

12,2

0,3

(12 luni şi peste)

5.3.2. Gradul de ocupare pe sectoare de activitate
Structura ocupaţională pe sectoarele principale relevă o situaţie asemănătoare precum şi
tendinţe similare cu cele ale structurii valorii adăugate brute, mai pronunţate totuşi cu referire
la schimbarea structurală curentă.
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La nivel naţional, în 2010 structura ocupaţională se caracteriza printr-o pondere foarte
ridicată a sectorului agricol (29,1%), urmat de industrie (20,7%), comerţ (20,3%), administraţie
publică, asigurări, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială (11,9%), dar mult mai mică în
construcţii (7,5%) şi informaţii - comunicaţii (1,6%).
În Regiunea Vest, cea mai mare pondere a persoanelor ocupate este în industrie (27,7%),
în sectorul agricol (25,1%), comerţ (21,1%), administraţie publică, asigurări, învăţământ, sănătate
şi asistenţă socială (11,9%). În construcţii lucrează 5,9% din populaţia ocupată din regiune, iar în
înformaţii şi comunicaţii 1,5%.
Comparativ cu România, Regiunea Vest prezintă o pondere semnificativ mai mare a
ocupării forţei de muncă în industrie (7% deasupra mediei pe ţară, situându-se pe locul întâi). Pe
de altă parte, aceasta prezintă o pondere semnificativ mai mică a ocupării forţei de muncă în
agricultură şi pescuit (-4,1%, situându-se pe locul al şaselea, înaintea regiunilor Bucureşti Ilfov şi
Centru).
Comparativ cu UE27, Regiunea Vest se caracterizează în principal printr-o pondere mai
mare a ocupării în industrie (10,2% peste media UE27) şi agricultură (19,9 % peste media UE27),
în timp ce ponderea sectorului construcţii, a informaţiilor şi comunicaţiilor şi a tanzacţiilor
imobiliare sunt similare cu media UE27 (Figura 5.300). Acest lucru indică faptul că Regiunea Vest
este în continuare capabilă de a susţine o producţie industrială relativ ridicată (spre deosebire de
multe regiuni europene vestice, precum şi că este posibilă dezvoltarea unui sector al serviciilor
mai dinamic).

Fig. 5.30. Ponderea populaţiei ocupate pe sectoare în 2010
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Ca şi modalitate de concentrare a resurselor pe obiectivele Strategiei Europa 2020,
Politica de Coeziune defineşte un set de obiective tematice (OT) la care vor contribui fondurile
ESI (ESI - European Structural and Investment). Aceste OT-uri oferă o multitudine de obiective de
finanţare posibile în întreaga UE, cu incidenţă asupra forţei de muncă, astfel:
v

Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;

v

Promovarea angajării şi sprijinirea mobilității lucrătorilor;

v

Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei.

În Comunicatul său Politica regională ce contribuie la creşterea inteligentă în Europa,
Comisia Europeană oferă sugestii cu privire la conceptele cheie care trebuie prezentate în cadrul
unei strategii de specializare inteligentă. Dintre acestea amintim numai pe cele cu legătură
directă asupra ocupării forţei de muncă:
v

Clustere de inovare pentru creştere regională. Clusterele oferă mediul favorabil de
încurajare a competitivităţii şi inovării.

v

Medii de afaceri prietenoase de inovare pentru IMM-uri, mai ales cele care se
concentrează pe C&D şi crearea de noi firme.

v

Infrastructura regională atractivă de cercetare şi centrele de competenţă sunt
elemente cheie ale sistemelor de inovare bazate pe cunoştinţe.

v

Creativitatea şi industriile culturale pot sprijini dezvoltarea semnificativă a economiilor
locale, crearea de locuri de muncă noi şi sustenabile, pot avea un efect de propagare
asupra altor industrii şi pot creşte atractivitatea regiunilor şi a oraşelor.

Deosebit de importantă în acest context este şi recomandarea Băncii Mondiale pentru
Regiunea Vest, referitoare la obiectivele specifice şi priorităţile de investiţii identificate pentru
Axa prioritară 1, “Creşterea competitivităţii locale şi specializarea inteligentă în Regiunea Vest”,
care poate avea un impact esenţial asupra forţei de muncă.
Astfel, se consideră că prima prioritate de investiţii prin această axă este îmbunătăţirea
infrastructurii regionale de cercetare şi inovare şi promovarea centrelor de competenţă.
Obiectivele specifice ale acestei priorităţi de investiţii sunt:
(i)

creşterea capacităţii de cercetare şi inovare a regiunii, cu scopul de a crea noi
produse şi tehnologii;

(ii)

creşterea cooperării dintre actorii locali şi regionali responsabili cu cercetarea,
dezvoltarea tehnologică, inovarea şi dezvoltarea afacerilor;

(iii)

întărirea culturii de asociere a companiilor din Regiunea Vest.

Nivelul de cercetare în această regiune poate fi crescut prin structuri de parteneriat
public-privat. Cercetarea în domenii ca TIC, electronică, procesarea lemnului, energii
regenerabile, agroalimentar, pot fi extinse printr-o nouă infrastructură, dezvoltată fie prin
structuri publice sau private, acţionând individual sau în asociere.
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Regiunea Vest deţine un avantaj comparativ în ceea ce priveşte angajaţii calificaţi (sau cei
cu educaţie universitară). Ca mare parte a României, totuşi, Regiunea Vest se confruntă cu o
problemă, atât a angajaţilor în etate, restructuraţi din industrii tradiţionale ca mineritul şi
industria metaliferă (mai ales în Hunedoara şi Caraş-Severin), precum şi a angajaţilor tineri, care
termină şcoala fără a avea calificări cerute pe piaţa muncii.

5.3.3. Analiză date statistice Municipiul Deva
Datele statistice la dispoziţie au fost extrase din Baza de date a Institutului Național de
Statistică INS.
Prin analiza statistică a datelor specifice Municipiului Deva se confirmă în cea mai mare
parte concluziile studiilor de fundamentare a elaborării strategiilor de dezvoltare 2014-2020,
realizate pentru Regiunea Vest, prezentate succint în partea de început a capitolului.

5.3.3.1.

Ocuparea resurselor de muncă

Salariaţi
Numărul mediu de salariaţi a cunoscut o evoluţie deosebit de oscilantă, fără să poată fi
stabilită o regulă generală, acoperitoare pentru întreaga perioadă de referinţă (2002-2015).
Graficul de mai jos denotă această evoluţie. Totuși, după cum se observă, în ultimii ani de analiză
numărul a rămas relativ constant.

Fig. 5.31. Evolutia numarului de salariati
Sursa: Institutul Național de Statistică

Analizând comparativ evoluția procentuală a numărului mediu de salariați pentru
Municipiul Deva și orașele din apropiere, pentru perioada 2002-2015 (sursă: Institutul Național
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de Statistică), evidențiată în graficul următor, se observă că este singurul oraș care a înregistrat
o creștere în perioada menționată. Ținând cont de faptul că numărul de salariați este prezentat
în funcție de localitatea în care își desfășoară activitatea, această evoluție evidențiază nu numai
o tendință progresivă a dezvoltării economice a municipiului, dar și caracteristica de pol de
atragere pentru locuitorii din zonele învecinate.

Fig. 5.32. Evoluția procentuală a numărului de salariați, Municipiul Deva, 2002-2015

Evoluţia numărului mediu de salariaţi este în concordanţă directă cu schimbările
numerice realizate în principala ramură de activitate a municipiului, industria.
Dacă ne referim la distribuţia salariaţilor pe domenii de activitate, o primă observaţie
trebuie să se refere la aportul nesemnificativ al agriculturii, care în anul 2000 era de 1%, iar în
anul 2011 nu se mai identifică salariaţi în agricultură. Ca urmare, în continuare vom omite acest
domeniu de activitate din observaţiile pe care le vom formula.

Fig. 5.33. Evolutia numarului de salariati total, industrie total si industria prelucratoare
Sursa: Institutul Național de Statistică
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Pentru a avea o imagine relevantă a distribuţiei salariaţilor pe domenii de activitate, au
ne vom referi la datele înregistrate la începutul şi sfârşitul perioadei de analiză (Tabelul 5.11). De
menţionat faptul că datele pentru Administraţia publică şi Activităţi financiare, bancare şi de
asigurări nu sunt omogene, fiind modificată încadrarea în aceste domenii specifice, noile domenii
din 2011 fiind Servicii administrative şi activităţi de servicii suport şi Administraţie puiblică şi
apărare, asigurări sociale din sistemul public.

Tabel 5.11. Evoluţia distribuţiei salariaţilor pe domenii de activitate

2000
Nrc.

2011

Domeniul de activitate
Numeric Procentual Numeric Procentual

1

Numărul mediu de salariaţi

27638

100%

30518

100%

2

Industrie total

6796

25%

9424

31%

3

Comerţ

4728

17%

7368

24%

4

Construcţii

2662

10%

2307

8%

5

Transporturi şi poştă

2262

8%

1800

6%

6

Sănătate şi asistenţă socială

2071

7%

1878

6%

7

Învăţământ

1679

6%

1818

6%

8

Administraţie publică

1137

4%

1623

5%

9

Activităţi financiare, bancare şi de
asigurări

987

4%

1672

5%

10

Agricultură

286

1%

-

-

11

Informaţii şi comunicaţii

-

-

301

1%

12

Alte domenii

5030

18%

2327

8%

Sursa: Institutul Național de Statistică

Prezentarea paralelă a celor două distribuţii reflectă transformările care au avut loc în
distribuţia salariaţilor pe domenii de activitate, consecinţă directă a restructurărilor care au avut
loc în această perioadă în structura economică a municipiului (Figura 5.34 şi Figura 5.35).
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Fig. 5.34. Distributia salariatilor pe domenii de activitate, anul 2000
Sursa: Institutul Național de Statistică

Fig. 5.35. Distributia salariatilor pe domenii de activitate, anul 2011
Sursa: Institutul Național de Statistică

Astfel, dacă în 2000 industria deţinea primul loc cu o pondere de 25%, iar comerţul locul
secund cu ponderea de 17%, acest clasament se păstrează şi în anul 2011, dar cu o accentuare a
ponderilor deţinute, respectiv 31% industrie şi 24% comerţ. Locurile următoare revin ponderii
salariaţilor din comerţ şi transport şi poştă, cu ponderile de 10% şi 8% în 2000, diminuate în 2011
la 8% şi 6%. De remarcat prezenţa în anul 2011 a domeniului informaţii şi comunicaţii, care
absorbe 1% din numărul totalul salariaţilor municipiului Deva.
Ponderea învăţământului a rămas constantă (6%). O creştere uşoară, de 1%, s-a
înregistrat la salariaţii din sănătate şi asistenţa socială (de la 6% la 7%), precum şi o diminuare de
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numai 1% în ceea ce priveşte salariaţii din cadrul administraţiei publice şi a activităţilor financiare,
bancare şi de asigurări.
Deoarece industria reprezintă domeniul principal de activitate al municipiului Deva, vom
detalia analiza privind modificările structurale care au avut loc în perioada 2000-2011, cu referire
la numărul de salariaţi care şi-au desfăşurat activitatea în acest domeniu.
Tabelul 5.12 prezintă evoluţia distribuţiei numărului de salariaţi pe principalele ramuri
industriale în anii 2000 şi 2011. Corespunzător datelor înregistrate în acest tabel se obţin
reprezentările grafice de distribuţie din Figurile 5.36 şi 5.37.

Tabel 5.12. Evoluţia distribuţiei salariaţilor din industrie

2000
Nrc.

2011

Domeniul de activitate
Numeric Procentual Numeric Procentual

1

Industrie total, din care:

6796

100%

9424

100%

2

-

Industria prelucrătoare

4178

61%

7472

79%

3

-

Energie electrică şi termică, gaze
şi apă

1604

24%

720

8%

4

-

Industria extractivă

1014

15%

197

2%

5

-

Alte ramuri industriale

-

-

1080

11%

Sursa: Institutul Național de Statistică

Fig. 5.36. Distributia salariatilor din industrie pe ramuri industriale, anul 2000
Sursa: Institutul Național de Statistică
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Prezentarea în paralel a celor două distribuţii este edificatoare asupra mutaţiilor care sau produs în perioada analizată în ceea ce priveşte numărul salariaţilor din diverse ramuri
industriale. Astfel, locul fruntaş deţinut de industria prelucrătoare se impune în continuare. Mai
mult, de la o pondere de 61%, cât deţinea în anul 2000, s-a făcut saltul la 79%, ceea ce reprezintă
o modificare structurală profundă la nivelul municipiului Deva, şi care poate constitui în
continuare un punct de analiză pentru o mulţime de alte aspecte socio-economice care au
incidenţă cu acest indicator de structură.

Fig. 5.37. Distributia salariatilor din industrie pe ramuri industriale, anul 2011
Sursa: Institutul Național de Statistică

Mutaţii semnificative s-au produs şi la numărul de salariaţi care au activat în domeniul
energiei electrice şi temice, gaze şi apă. În acest caz, ponderea iniţială de 24% privind salariaţii
din total industrie s-a modificat la 8%. Din nou, se poate continua analiza cu aspecte corelate cu
această diminuare a ponderii salariaţilor. Totuşi, trebuie să arătăm că modificarea cifrelor
absolute aferente (1.604 salariaţi în 2000 şi 720 salariaţi în 2011) denotă o diminuare mult mai
mică, numărul salariaţilor din 2011 reprezentând 44% din numărul salariaţilor care activau în
ramura respectivă în anul 2000.
Industria extractivă, o ramură deosebit de importantă pentru judeţul Hunedoara, a atras
în anul 2000 15% din numărul total al salariaţilor din industrie, în timp ce în anul 2011 ne referim
numai la 2% din totalul salariaţilor. În cifre absolute, salariaţii care revin industriei extractive în
anul 2011 (197 salariaţi) reprezintă 19,4% din numărul salariaţilor care activau în această ramură
industrială în anul 2000 (1014 salariaţi).
Referitor la activitatea din comerţ. Datele la dispoziţie din Fişa localităţii municipiului Deva
sunt înregistrate prin Comerţ, pentru perioada 2000-2005, respectiv Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, pentru perioada 2008-2011. În prima
perioadă, 2000-2005, salariaţii din comerţ au cunoscut o creştere continuă, de la 4728 în 2000 la
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5568 în 2005, iar în perioada 2008-2011 s-a putut constata o diminure în primii doi ani, de la 7885
în anul 2008 la 7293 în anul 2011, după care numărul salariaţilor a crescut puţin în anul 2011,
fiind 7368 salariaţi angajaţi în activităţi comerciale.
Salariaţii din construcţii au cunoscut o evoluţie total oscilantă. În ansamblu, pentru
întreaga perioadă 2000-2011, se poate observa că numărul salariaţilor s-a diminuat cu 13,3%, de
la 2662 salariaţi în 2000 la 2307 salariaţi în 2011. Un punct de maxim absolut al perioadei a fost
în anul 2008, când erau prezenţi 4269 salariaţi în domeniul construcţiilor, iar minimul perioadei
revine anului 2010, cu numai 2109 salariaţi. De remarcat tendinţa de creştere continuă
înregistrată pe subintervalul 2004-2008, valorile succesive din anii respectivi fiind 2236 în 2004,
2258 în 2005, 2621 în 2006, 3007 în 2007 şi 4269 în 2008. Creşterea absolută, de 2033 salariaţi
corespunde unei creşteri procentuale cu 91%, deci s-a ajuns la aproape o dublare a salariaţilor
din domeniul construcţii.

Şomajul
În ceea ce privește numărul de șomeri pentru perioada 2010-2015, se constată o evoluție
general descrescătoare, ajungându-se în anul 2015 la o valoare de 846, într-o scădere accentuată
față de valorile din anii anteriori, așa cum se observă și în graficul de mai jos, confirmându-se
astfel panta ascendentă a evoluției economice a Municipiului Deva:

Fig. 5.38. Evoluția numărului de șomeri, Municipiul Deva, 2010-2015
Sursa: Institutul Național de Statistică
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5.4.

ANALIZA SWOT - Competitivitate,
demografie, resurse umane

suport

afaceri,

PUNCTE TARI
Diversitatea resurselor aparţinând cadrului natural (ale reliefului, hidrografice, climat)
Diversitatea domeniilor de activitate ale firmelor din municipiul Deva.
Nivelul ridicat de instruire a populaţiei municipiului Deva.
Existenţa unei forţe de muncă bine calificate şi instruite în industrie.
Mediul de afaceri local dezvoltat şi spirit anteprenorial ridicat: la sfârşitul anului 2012 au depus
bilanţ un număr de 3.730 de firme, dintre care 2.427 cu cifra de afaceri CA>0, reprezentând 30,84%
din totalul firmelor din judeţul Hunedoara şi 29,99% din total firme cu CA>0.
Structură economică favorabilă - industria şi serviciile au participat cu 62% în cadrul profitului brut şi
cu 56% în cadrul profitului curent din anul 2012, la nivelul municipiului Deva.
Reprezentarea corespunzătoare a domeniului „Comerţul cu ridicata şi amănuntul; repararea
autovehiculelor şi motocicletelor”, care deţine o pondere de 16,47% al numărului de angajaţi locali,
15,43% din profitul brut şi 18,24% din profitul curent, la nivelul anului 2012.
Dezvoltarea puternică a domeniului „Construcţii”, ponderea acestuia la nivelul anului 2012 fiind:
9,38% din numărul de angajaţi, 19,20% din profitul brut şi 21,31% din profitul curent.
Reprezentarea semnificativă a domeniului „Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice”, cu 3,6% din
numărul de angajaţi, 5,32% din profitul brut şi 7,23% din profitul curent.
Eficienţa deosebită a industriei extractive : în anul 2012, cu numai 0,87% din numărul de angajaţi, a
realizat un profit brut care reprezintă 25,10% şi un profit curent de 9,48%.
Existenţa unui număr reprezentativ de firme care activează în domeniul turismului, respectiv 225
firme înregistrate din care 154 firme active.
Piaţa imobiliară dezvoltată: la numai 0,60% din numărul de angajaţi, tranzacţiile imobiliare au
realizat în 2012 ponderi de 3,36% din profitul brut şi 4,41% din profitul curent.
Sector dezvoltat al exploatării şi prelucrării lemnului.
Sector activ al confecţiilor textile şi metalice.
Dezvoltarea puternică a sectorului privat în comerţ şi servicii.
Număr mare de licee.
Existenţa specialiştilor calificaţi în domeniul consilierii şi orientării pentru carieră în municipiul Deva
şi a ONG-urilor profilate pe formarea şi reconversia forţei de muncă.
Modernizarea transportului feroviar prin proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Frontieră –
Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan – European, pentru circulaţia trenurilor cu
viteza maximă de 160 km/h.

PUNCTE SLABE
Şomaj ridicat.
Domeniul „Pescuit şi acvacultura” este practic inexistent; aici este prezentă o singură firmă, care nu
are cifra de afaceri CA>0.
Eficienţa scăzută a firmelor din domeniul turismului: cele 154 de firme active (6,34% din total firme
active) au realizat în anul 2012 numai 1,39% din profitul brut şi 1,91% din profitul curent.
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Lipsa disponibilităţii parcurilor industriale şi logistice publice şi private.
Reprezentarea slabă a sectorului public de cercetare-dezvoltare.
Lipsa invăţământului de nivel universitar, sursă importantă pentru constituirea unor parteneriate de
cercetare-dezvoltare pentru o gamă variată de domenii.
Lipsa unor parcuri ştiinţifice şi tehnologice.
Lipsa pe plan local a serviciilor de consultanţă financiare, de management şi de accesare a fondurilor
europene.
Inexistenţa serviciilor de instruire şi consultanţă de afaceri de înaltă calitate pe plan local.
Inexistenţa unor branduri ale companiilor devene recunoscute la nivel naţional şi european.
Lipsa unor servicii de consultanţă specializate privind întocmirea setului de documentaţii pentru
acordarea de facilităţi fiscale.
Slaba cooperare între industrie şi cercetare.
Inexistenţa unui sistem stimulativ pentru înfiinţarea de IMM-uri în domeniile economice deficitare.
Investiţii scăzute în resursele umane ale IMM-urilor.
Lipsa de parteneriate eficiente între mediul de afaceri şi sistemul de învăţământ.
Scăderea fondului forestier.
Structura excesiv fragmentată a exploataţiilor agricole din cadrul localităţilor aparţinătoare.
Numărul scăzut al produselor tradiţionale atestate.
Slaba reprezentare a parteneriatelor în domeniul agriculturii din cadrul localităţilor aparţinătoare.
Dificultăţi de comercializare a producţiei agricole a fermelor de semi-subzistenţă.
Capacitatea scăzută a populaţiei din mediul rural de accesare a fondurilor europene.
Număr redus de firme care au implementate sisteme de management conform standardelor
internaţionale (ISO 9000, ISO 14000, HACCP, OHASAS 18000, ISO 17799-BS 7799 şi/sau ISO 17025).
Incoerenţa legislativă a procesului descentralizării, mai ales cu referire la descentralizarea fiscală.
Lipsa unui cadru de referinţă pentru organizarea unor târguri, pentru promovarea agriculturii şi a
produselor agricole locale, care în timp să devină tradiţionale.
Declinul industriei miniere şi siderurgice.
Dezvoltarea slabă a domeniului „Silvicultură şi exploatare forestieră”, sub limita potenţialului
existent (un număr de 9 firme active din cele 2.427 care au depus bilanţ şi cu CA>0 pe anul 2012).
Calificarea profesională prin formare iniţială nu se mai realizează prin sistemul de învăţământ public,
care nu asigură o acoperire corespunzătoare a tuturor domeniilor de calificare (specializări şi
meserii).
Corelarea deficitară a cererii cu oferta de pe piaţa de muncă.
Nivelul de calificare certificat al forţei de muncă, profilul de competenţe certificate ale persoanelor
aflate în şomaj, în căutarea unui alt loc de muncă nu corespund cerinţelor specifice ale angajatorilor.
Oferta de calificare sau reconversie nu este suficient de diversificată şi nu există o concurenţă între
ofertanţii de formare, această situaţie fiind un obstacol pentru o ofertă flexibilă şi adaptată nevoilor
de dezvoltare personală şi profesională a clienţilor.
Ofertanţii de formare activează izolat, neexistând o ofertă globală, corelată a acestora şi adaptată
nevoilor identificate la nivel local.
Desfăşurarea deficitară a transportului feroviar de marfă, care afectează realizarea optimă a
transportului combinat de mărfuri.
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Lipsa de parteneriate eficiente între şcoală şi mediul de afaceri.
Insuficienţa fondurilor destinate activităţilor de formare.

OPORTUNITĂŢI
Calitatea Devei de reşedinţă a judeţului Hunedoara oferă oportunităţi suplimentare de dezvoltare
economică şi socială.
Domeniul „Informaţii şi comunicaţii” poate deveni un motor propulsor pentru perioada de referinţă
a noii strategii. Datele înregistrate la sfârşitul anului 2012 de firmele din acest domeniu: la 0,97%
număr angajaţi, cele 69 firme active (din total 95 înregistrate) au obţinut 1,43% din profitul brut şi
1,85% din profitul curent.
Existenţa programelor de finanţare din partea Uniunii Europene şi finanţare naţională pentru resurse
umane.
Accesul României la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene.
Existenţa conurbaţiei Corvina, formată din UAT Deva, Hunedoara, Simeria şi Călan, care oferă
posibilităţi multiple de atragere de finanţări nerambursabile pentru implementarea unor proiecte de
interes comun.
Noua abordare a dimensiunii dezvoltării urbane în România, preconizată pentru perioada 2014-2020,
cu definirea municipiului Deva drept pol metropolitan cu potenţial regional limitat.
Creşterea numărului de investitori ca urmare a fenomenului de migrare a acestora dinspre polii Arad
şiTimişoara către estul regiunii.
Mediatizarea oportunităţilor de afaceri.
Construirea autostrăzii Nădlac-Arad-Timişoara-Deva-Sibiu are un impact semnificativ pentru creşterea
atractivităţii regiunii pentru potenţialii investitori.
Reorientarea băncilor în vederea sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării sectorului IMM prin diversificarea
serviciilor bancare.
Întărirea / specializarea instituţiilor care oferă servicii de consultanţă.
Existenţa unor spaţii de producţie şi capacităţi de producţie nefolosite.
Reabilitarea blocurilor energetice de la S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Potenţial ridicat de producere a energiei regenerabile – hidroenergie, biomasă şi creşterea interesului
investitorilor pentru acest sector.
Disponibilitatea fondurilor europene pentru extinderea şi modernizarea IMM-urilor, creşterea
productivităţii, internaţionalizare şi standardizare, crearea de noi locuri de muncă.
Susţinerea înfiinţării şi funcţionării grupurilor de producători din mediul rural prin fonduri europene.
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Creşterea interesului pentru produsele ecologice, naturale şi tradiţionale.
Creşterea cererii pe plan mondial pentru produsele agroalimentare şi agricole bio.
Creşterea competitivităţii întreprinderilor prin investiţii în proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare.
Creşterea importanţei economiei bazate pe cunoaştere, care avantajează zonele cu forţă de muncă
înalt calificată.
Dezvoltarea pieţei de servicii de afaceri (firme de consultanţă).
Dezvoltarea învăţământului la distanţă.
Finanţări pentru cursuri de formare profesională şi cursuri de calificare pentru populaţia din mediul
rural (POS DRU).
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Programul LEADER şi înfiinţarea GAL-urilor oferă noi forme de dezvoltare rurală.
Raportul cost/calitate pentru forţa de muncă este avantajos pentru angajatori.
Accesarea fondurilor europene de către populaţia din satele aparţinătoare
Cadru legislativ flexibil şi corelat cu cel european în domeniul calificărilor profesionale prin sistemul
de învăţământ.

AMENINŢĂRI
Posibilitatea neadaptării la condiţiile de calitate impuse de Uniunea Europeană.
Invadarea pieţei cu produse din import.
Lipsa coeziunii şi cooperării dintre diferite ramuri industriale, lipsa integrării intreprinderilor în
lanţurile de producţie.
Activitatea deosebit de scăzută în domeniul inovativ, atât în sectorul public, cât şi în cel privat.
Stabilirea şi exercitarea deficitare privind dreptul de proprietate intelectuală.
Lipsa unor corelări ale programelor de dezvoltare a infrastructurii şi nevoile de echipare a zonei cu
potenţial de dezvoltare a IMM-urilor.
Accesul scăzut la capital al IMM-urilor ,i nivelul scăzut al abilităţilor anageriale la nivelul acestora.
Stabilirea arbitrară a preţurilor/tarifelor serviciilor publice datorită poziţiei de monopol.
Fiscalitatea împovărătoare.
Birocraţia.
Politica fiscală în continuă schimbare face dificilă planificarea eficientă a unei afaceri.
Forţa de muncă angajată la negru.
Instabilitatea legislaţiei.
Competiţia neloială datorită pieţei negre.
Inexistenţa unei infrastructuri de cercetare performante scade posibilităţile şi atractivitatea tinerilor
cercetători valoroşi de a rămâne în România.
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Gospodăriile de semi-subzistenţă nu pot îndeplini cerinţele UE.
Fluctuaţiile de pe piaţa forţei de muncă depind de mişcările pieţei europene sau mondiale, atât în
cazul întreprinderilor mari, dar mai ales în cazul celor mici şi medii.
Migrarea forţei de muncă calificate şi mai ales înalt calificate către ţările membre ale Uniunii
Europene este un proces cu tendinţe de creştere, având efecte negative pe termen mediu şi lung.
Reduceri de personal în sectorul bugetar.
Nivelul scăzut al salariilor din învăţământ şi cercetare.
Puterea de cumpărare locală aflată la un nivel destul de scăzut.
Balanţă negativă natalitate-mortalitate.
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6. POTENTIALUL TURISTIC SI CULTURAL
6.1.

Recomandări Banca Mondială

6.1.1. Caracteristicile turismului în Regiunea Vest
Caracteristicile sectorului de turism fac din acesta un sector cheie pentru promovarea
creşterii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii pe care Europa 2020 doreşte să oîncurajeze.
Acest lucru este confirmat chiar în cadrul strategiei, care prezintă creşterea competitivităţii
sectorului de turism din Europa ca fiind una dintre priorităţile acesteia în cadrul iniţiativei
emblematice “O Politică industrială pentru era globalizării”.
Există trei caracteristici de bază care poziţionează sectorul turismului în centrul strategiei
Europa 2020:
v

Turismul este a treia cea mai importantă activitate socio-economică din UE după
sectorul comerţului şi distribuţiei şi sectorul construcţiilor. Acest sector generează
peste 5% din PIB din economia europeană şi foloseşte 5,2% din forţa de muncă. Când
sunt luate în calcul sectoarele conexe turismului, aceste procente cresc la 10%,
respectiv 12%.

v

Turismul este una dintre activităţile economice cu cel mai mare potenţial pentru
crearea creşterii şi a locurilor de muncă în UE. În ultimii ani, acesta nu numai că a creat
mai multe locuri de muncă decât media din economie, ci a generat şi mai multe
oportunităţi de ocupare a forţei de muncă pentru tineri, femei şi muncitori necalificaţi.
Acest lucru este ilustrat prin faptul că proporţia de tineri care lucrează în sectorul
turismului este dublă faţă de restul economiei.

v

În ansamblu, sectorul turismului este esenţial pentru stimularea coeziunii teritoriale în
UE, în special pentru încurajarea integrării economice şi sociale a zonelor rurale şi de
munte, a regiunilor de coastă şi a insulelor, a regiunilor periferice şi ultraperiferice,
precum şi a regiunilor mai puţin prospere.

Regiunea Vest are un avantaj comparativ latent în sectorul turismului
Principalele motive prin care se susţine avantajulsectorului turistic din această regiune
pot fi prezentate pe scurt după cum urmează:
v

Patrimoniul natural (inclusiv parcurile naturale şi izvoarele termale);

v

Patrimoniul istoric şi arhitectural;

v

O mai bună accesibilitate decât majoritatea regiunilor din România şi avantajul de
a se contura ca un centru de afaceri transfrontalier pentru vecinii săi.

Per ansamblu, în cadrul sectorului de turism al Regiunii Vest pot fi identificate anumite
provocări ce trebuie soluţionate în vederea valorificării eficiente a potenţialului natural, cultural
şi istoric existent.
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În acest sens pot fi amintite drepturile de proprietate neclare pentru patrimoniul istoric
şi cultural, cum sunt castelele, spaţiile balneare etc., care determină blocarea accesului la
fondurile europene. Un alt impediment este generat de capacitatea publică administrativă
redusă pentru proiecte complexe de investiţii în turism sau pentru atragerea şi gestionarea
proiectelor de tip PPP (Parteneriat Public Privat). De remarcat şi lipsa unor produse turistice
regionale integrate,care să fie vândute pe pieţele turistice locale şi străine.
Un cluster de turism poate sprijini cooperarea între actorii turistici, precum şi între
sectorul turismului şi diferiţi actori din domeniul inovării. Prin capacitatea sa de a stimula
dezvoltarea infrastructurii publice şi private în conformitate cu strategiile locale de dezvoltare pe
zone, integrate şi multisectoriale, acesta poate deveni o forţă motrice pentru dezvoltarea atât a
asociaţiilor inovatoare conexe, cât şi a companiilor de turism.
Deci clusterul de turism poate acţiona ca o platformă de punere în aplicare a obiectivelor
de specializare inteligentă,în scopul orientării fondurilor europene către proiecte integrate şi
durabile de turism, cu sprijinirea investiţiilor în infrastructura public-privată. De exemplu, ”subclusterul” ecoturism poate sprijini crearea unei reţele regionale de destinaţii de ecoturism, cu
dezvoltarea concomitentă de infrastructuri ecologice şi creşterea gradului de utilizarea surselor
regenerabile de energie, etc.
Mai mult, legăturile dintre clusterele de turism şi cele de TIC pot acţiona ca instrumente
eficiente de promovare a dezvoltării economice. Astfel, clusterul de turism ar induce elementecheie pentru strategii de investiţii teritoriale integrate, în special în contextul proiectelor de
renovare urbană, culturale şi de evenimente.
Diversele tipuri de turism ce formează avantajul comparativ al sectorului turismului în
cadrul Regiunii Vest sunt detaliate în continuare (Figura 6.1).

Turism balnear &
Wellness

Ecoturism & Turism
activ

Turim urban & MICE

Avantajul
comparativ al turismului

Fig. 6.1. Tipuri de turism în Regiunea Vest
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6.1.1.1.

Turism urban şi MICE

Turismul urban (Figura 6.2) este văzut tot mai mult ca un instrument de facilitare pentru
promovarea oraşelor europene ca destinaţii turistice. Acesta crează conexiuni cu alte sectoare
ce devin tot mai importante, fapt care generează noi echipamente/infrastructură (muzee, spaţii
de cazare, restaurante, etc.) cu impact asupra calităţii vieţii locuitorilor.
În plus, dezvoltarea turismului influenţează imaginea oraşelor şi modul în care acestea
sunt percepute: dacă un oraş este perceput ca destinaţie turistică, acesta devine atractiv nu doar
pentru turişti, ci şi pentru locuitorii săi şi sectorul afacerilor în ansamblu.
Principala formă de turism în oraşele din Regiunea Vest este reprezentată de turismul de
afaceri. Atractivitatea zonei din punct de vedere economic şi al investiţiilor este ilustrată prin
faptul că cei care călătoresc în scop profesional reprezintă majoritatea şederilor de o noapte în
hotelurile principalelor oraşe din Regiunea Vest.

Reprezintă adesea un
model de cumpărare
bruscă întrucât este
legat de o ofertă specială
sau de un eveniment:
Un produs adaptat
la principalii clienţi
ţintă din regiune

Un produs turistic tot
mai popular
Ședere scurtă

Turis

O destinaţie nu
mai departe de
un zbor de 3 ore

Un produs turistic
complementar
la

principalele vacanţe
Fig. 6.2. Caracteristici ale turismului urban

Apropierea Regiunii Vest de Europa de Vest şi Centrală, căile de acces de nivel
internaţional şi potenţialul economic al regiunii atrag tot mai mulţi investitori, contribuind la
dezvoltarea turismului de tip MICE: meetings, incentives, conventions and exhibitions.
MICE include participarea vizitatorilor la următoarele activităţi:
v

Asociaţii/ Caritate/ lnstitute/ Evenimente Sociale;

v

Întâlniri şi conferinţe guvernamentale;

v

Evenimente Corporative - dineuri, lansări de produse, conferinţe, acordări de premii
etc;

v

Călătorii de stimulare;

v

Ospitalitate corporativă;

v

Expoziţii şi prezentări comerciale.
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Turismul urban şi cel de tip MICE reprezintă un potenţial real de dezvoltare cu condiţia
soluţionării adecvate a unor blocaje importante pentru acest segment de turism:
v

caracterul sezonier mare şi şederea medie mică;

v

capacitatea mică de a transforma fluxurile de turişti de afaceri în turişti de agrement;

v

lipsa unor centre multifuncţionale pentru activităţi sportive, afaceri şi evenimente
culturale.

Recomandări pentru turismul MICE în Regiunea Vest:

Þ Axarea pe managementul evenimentelor şi realizarea de investiţii în turismul de
agrement, precum şi organizarea de întâlniri şi evenimente profesionale;
Zonele metropolitane de succes au plasat industria turismului şi managementul
evenimentelor în centrul strategiei lor de turism sau au investit acest tip de turism ca parte a unei
strategii mai ample.

Þ Promovarea unui program cultural şi de evenimente;
Strategia culturală şi a evenimentelor poate deveni un element cheie pentru a atrage
turişti în oraşele care se află într-o permanentă căutare de originalitate. Susţinerea unui program
echilibratde evenimente în fiecare sezon este un aspect important pentru o destinaţie urbană în
scop turistic.
Organizarea de evenimente majore în extra sezon poate reprezenta o modalitate
eficientă de creştere a fluxurilor de turişti în timpul sezonului slab.

6.1.1.2.

Turism balnear şi de wellness

Resurse balneare şi turism medical
Regiunea Vest are mai multe staţiuni balneare importante. Staţiunile balneare sunt
elemente cheie pentru turismul din Regiunea Vest datorită amplasării lor, patrimoniului istoric
deţinut, obiceiului naţional de a merge în concediu în staţiuni balneare, precum şi noii tendinţe
internaţionale depracticare a turismului balnearşi medical.Judeţul Hunedoara este reprezentat
în acest sens prin staţiunile Geoagiu Băi şi Băile Călan.
Regiunea Vest ar putea să se poziţioneze ca o regiune-pilot în domeniul tratamentului
anti-îmbătrânire. Acest lucru poate fi realizat prin specializarea facilităţilor de tratament balnear
din oraşe şi staţiuni spre prevenirea şi terapia anti-îmbătrânire.Această recomandare a Băncii
Mondiale pentru Regiunea Vest este perfect valabilă şi pentru municipiul Deva.
Ana Aslan şi Gerovital pot constitui un punct de plecare în domeniul turismului medical.
Această ofertă poate fi completată prin controale medicale generale, chirurgie estetică cu
lumină, program anti-fumat, tratament anti-alcool, program de slăbire, etc.
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Promovarea staţiunilor balneare ca destinaţii turistice medicale transfrontaliere
Clusterul turistic ar putea gestiona proiectarea produselor personalizate pentru anumite
pieţe şi ar putea oferi informaţii şi sprijin pentru centrele balneare şi de tratament medicale
regionale pentru certificarea lor şi în procesul de acreditare.

6.1.1.3.

Ecoturism şi turism activ

Promovarea potenţialului de ecoturism al regiunii
Regiunea Vest poate deveni prima regiune din România care să dezvolte destinaţii de
ecoturism, având în vedere că potenţialul patrimoniului natural este unul dintre cele mai
importante ale ţării. Ecoturismul reuneşte turismul rural cu activităţile active şi de aventură şi
corespunde evoluţiilor recente de pe partea cererii de turism europeană.
Această formă de turism se bazează pe o abordare de dezvoltare de jos în sus, oferind nu
numai dezvoltare durabilă şi protejarea patrimoniului natural şi cultural, dar, de asemenea, o
păstrare maximă a beneficiilor economice la nivel local.

6.1.2. Patrimoniul turistic al Regiunii Vest
Unul dintre principalele active ale Regiunii Vest constă în resursa de patrimoniu natural:
peisaje muntoase, trecători, lacuri, izvoare de ape termale şi minerale, parcuri şi rezerve naturale.
Aproximativ 26% din toate zonele protejate din România sunt situate în Regiunea Vest.
Aceste zone protejate fac parte din reţeaua Natura 2000. Principalele parcuri naţionale şi
naturale din Regiunea Vest acoperă o arie de aproximativ 4.461 kilometri pătraţi, ceea ce
reprezintă 13,4% din suprafaţa terestră a Regiunii Vest. Dintre acestea ne vom referi succint la
parcurile naţionale Domogled – Valea Cernei şi Retezat.
Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei este al doilea ca dimensiune din ţară şi singurul
care cuprinde un întreg bazin hidrografic şi mai multe masive muntoase. Domogled este situat în
apropiere de Băile Herculane şi este considerat una dintre cele mai bogate rezervaţii în ceea ce
priveşte speciile de plante din Europa. Aici pot fi întâlnite toate cele trei tipuri de ecosisteme
existente în România: acvatic, terestru şi acvatic subteran.
Parcul Naţional Retezat reprezintă cea mai complexă rezervă ştiinţifică din
România.Importanţa acestuia este recunoscută de organizaţiile internaţionale ca UNESCO, ce au
inclus Parcul Retezat pe lista Rezervaţiilor Naturale ale Biosferei. Parcul are o suprafaţă de 20.000
ha şi cuprinde relief glaciar (numeroase circuri, văi şi lacuri glaciare), plante rare (orhideea de
munte, floarea de colţ, nucul sălbatic) şi exemplare valoroase alefaunei.
Din categoria parcurilor naturale ne vom referi la Parcul Natural Grădiştea MunceluluiCioclovina. Acesta este o arie protejată de interes naţional (categoria 5 IUCN) situată în Munţii
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Şureanu din Carpaţii Meridionali. Principalele atracţii turistice sunt siturile carstice naturale şi
cele arheologice, precum peştera preistorică pictată Cioclovina şi fortăreţele dacice
Sarmizegetusa Regia, aflateîn patrimoniul UNESCO.
În ceea ce priveşte patrimoniul istoric şi arhitectural, 2.104 monumente şi situri istorice
situateîn Regiunea Vest au fostînregistrate pe lista naţională a Monumentelor Istorice din
România. În judeţul Hunedoara, resursele turistice antropice sunt diverse, cuprinzând cetăţi şi
fortăreţe romane (complexul Ulpia Traiana Augusta dacică Sarmizegetusa), cetăţi medievale
(Castelul Corvinilor, Cetatea Deva), artă şi arhitectură istorică şi religioasă, muzee şi galerii de
artă, etnografie şi folclor.
Patrimoniul cultural intangibil este, de asemenea, bine reprezentat în această regiune prin
folclor şi tradiţii. Cel mai cunoscut element de patrimoniu intangibil din Regiunea Vest este
reprezentat de dansul Căluşarii, un dans foarte dinamic ce pare să aibă origini antice, precreştine
şi care a fost inclus pe lista de patrimoniu intangibil al UNESCO.
Principalele provocări pentru dezvoltarea ecoturismului în Regiunea Vest includ:

6.2.

v

infrastructura de turism montan/natural nedezvoltată sau învechită;

v

lipsa legăturilor cu reţeaua europeană Greenway;

v

lipsa infrastructurii de interpretare/ghidare sau informaţii turistice, în special în
ecoturism.

Potenţialul turistic al cadrului natural

Caracteristicile geografice naturale ale municipiului Deva şi ale împrejurimilor acestuia
constituie un potenţialul geografic natural deosebit, o premisă esenţială de dezvoltare a
turismului. Valenţele atractive, de factură estetico-peisagistică, se datorează atât prezenţei zonei
muntoase, cât şi a zonei deluroase care bordurează Deva, cu un grad ridicat de împădurire.
În cadrul zonei turistice Deva, în raport cu distribuţia resurselor turistice, pot fi
evidenţiatezonele hunedorene ale următoarelor areale: arealul Hunedoara - Ghelari; axa
Mureşului; axa Deva - Hunedoara - Haţeg. Simpla enumerare a acestora deschide perspective
largi de abordare, datorate poziţiei privilegiate a municipiului Deva.
Deoarece cadrul natural oferă oportunităţi deosebite de dezvoltare pentru perioada de
planificare vizată de strategie, s-a considerat necesară alocarea unui spaţiu adecvat acestei teme,
fără a ne propune o prezentare exhaustivă.
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6.2.1. Potenţialul turistic morfologic
Relieful, element fundamental în definirea potenţialului de atractivitate al unui teritoriu,
se impune prin valenţele predominant peisagistice.
Municipiul Deva este situat, din punctul de vedere al provinciilor istorice româneşti, la
interferenţa Transilvaniei cu Banatul, la 45'53" latitudine nordică şi 22'54" longitudine estică, la
o înălţime de 187 m faţă de nivelul mării, pe cursul mijlociu al râului Mureş, pe malul stâng al
acestuia. Aşezat la o altitudine relativ joasă, într-o mică depresiune, beneficiază de cea mai
temperată climă din întreg Ardealul, fiind ferit de curenţi, fapt ce recomandă oraşul Deva ca un
autentic centru turistic, odihnitor şi reconfortant.
Relieful judeţului Hunedoara cuprinde unităţi de relief distincte, între acestea regiunile
muntoase ocupând o pondere majoritară. Depresiunile intramontane şi colinare, zonele
depresionare şi defileurile, completează structura reliefului din cuprinsul judeţului.
Regiunile muntoase constituie relieful cel mai vechi şi fragmentat, dar extrem de variat
sub aspect geomorfologic. Carpaţilor Meridionali le aparţin masivele înalte şi mijlocii din sudul şi
sud-estul judeţului, în timp ce Carpaţii Occidentali cuprind masivele mici şi mijlocii din vest şi
nord. Din punct de vedere al treptelor de altitudine, etajul montan este compus din subetajele
alpin (zone întinse din Munţii Retezat, Godeanu, Parâng şi parţial Ţarcu) şi cel de pădure (zonele
medii şi joase din Munţii Retezat, Godeanu, Ţarcu, Parâng, aşa-numitul Podiş dacic din Munţii
Şureanu, Poiana Ruscă, Metaliferi şi Masivul Găina).
Judeţul Hunedoara dispune şi de un relief carstic diversificat (endocarst şi exocarst),
marea majoritate a acestor forme dezvoltându-se în roci calcaroase, excepţie făcând aşa-numitul
speudocarst. Depresiunile intramontane din judeţul Hunedoara (Petroşani, Haţeg, Strei)
reprezintă treapta de relief cea mai joasă, acestea având aspectul unor golfuri.
Municipiul Deva deţine resurse morfo-peisagistice superioare mediei, datorită existenţei
unor condiţii favorizante în acest sens. Astfel, prin poziţia sa centrală în judeţul Hunedoara, Deva
beneficiază din plin de întreg potenţialul oferit de ambientul geografic. Oraşul se învecinează cu
munţii Poiana Ruscă şi munţii Apuseni în nord, iar cu Măgura Uroiului în est. Latura de S-E
aparţine munţilor Orăştiei (Şureanu).
Spre sud, când condiţiile atmosferice sunt propice, se zăresc în depărtare munţii Parâng
şi masivul Retezat. Dealurile din apropierea oraşului (Dealurile Devei) sunt utimele ramificaţii ale
munţilor Poiana Ruscă, formate din andezit, având înălţimea maximă de 697 metri şi cuprind
oraşul ca într-un semicerc, ferindu-l de excese climatice.
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Zona depresionară Haţeg-Mureş cuprinde depresiunile Haţegului, Strei-Cerna
(Hunedoara) şi culoarul Orăştiei. Culoarul Orăştiei este mărginit de Munţii Metaliferi şi Şureanu
şi are un caracter deluros spre sud, iar spre
nord este alcătuit din terasă şi lunci. Defileul
Mureşului este cuprins, pe teritoriul
judeţului, între localităţile Deva şi Zam, şi
reprezintă un culoar depresionar format
dintr-o succesiune de defileuri şi bazine.
Munţii Poiana Ruscă, unitate fizicogeograficăcomponentă
a
sistemului
Occidental al Carpaţilor, deţin resurse
turistice naturale concentrate în areale de
dezvoltare turistică, dar şi resurse antropice
de o deosebită semnificaţie. Localizarea geografică conferă acestor munţi o situaţie privilegiată,
derivată din prezenţa unei morfologii variate, cu o structurare etajată morfologic şi altitudinal,
completată de o fragmentare accentuată exercitată de reţeaua hidrografică şi, implicit, de o
fizionomie cu o diversitate peisagistică particulară.
Sudul extrem al Munţilor Apuseni,
definit de lanţul montan de mică altitudine
Zarand-Metaliferi, găzduieşte o multitudine
de obiective turistice locale, foarte puţin
cunoscute la nivelul ţării, cu atât mai puţin pe
plan mondial. Unicitatea lor, prin multitudinea
de coline mici împădurite, îi face mult mai
spectaculoşi decât dacă s-ar afla într-o zonă
montană consacrată.
Muntele Vulcan (1263 m), cel mai
spectaculos şi căutat obiectiv montan din
Munţii Metaliferi, nu impresionează prin altitudine, ci prin sălbăticia peisajelor. Există trasee
turistice care urcă pe brânele de la baza pereţilor de stâncă, dar accesul până sus este deosebit
de greu şi periculos.
Munţii Zarandului nu prezintă un relief semeţ datorită altitudinilor mici, de regulă sub 600
m, vârful Drocea fiind cel mai înalt (836 m). Văile sunt mai abrupte în partea inferioară şi prezintă
cursuri de apă cu debit mic. Majoritatea văilor sunt străbătute de drumuri forestiere accesibile
chiar şi autoturismelor.
Configuraţia reliefului Munţilor Zarandului poate permite practicarea cu uşurinţă a
cicloturismului.
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Măgura Uroiului este oarie
protejată de interes naţional, de
categoria a IV-aIUCN (rezervaţie
naturală, tipgeologic), şi se află la
confluenţaStreiuluicuMureşul.Cea mai
veche menţiune despre existenţa unor
artefacte preistorice la Măgura Uroiului
este de la sfârşitul secolului al XIX-lea,
când G. Téglás a afirmat că primele
comunităţi preistorice au pătruns pe
Valea Mureşului.
I.Marţian,
într-un
studiu
arheologic publicat în 1921, a menţionat
existenţa unei fortificaţii pe Măgura
Uroiului, pe care a atribuit-o dacilor.
Munţii Orăştiei sunt consideraţi
centrul Politic, economic, militar şi
spiritual al Daciei. Zona Muntiilor oraştiei
este delimitata de raurile Strei, Mureş şi
Sebes. Deşi denumirea geografică a
munţilor este aceea de Munţii Şureanu,
cea de Munţii Orăştiei este mai des folosită de istorici şi arheologi, pornind de la oraşul cu acelasi
nume. Din punct de vedere geologic, Munţii Şureanu se suprapun în totalitate Pânzei Getice.
Parcul Naţional Retezat
Este o arie geografică ocrotită
de lege, fiind localizat pe suprafaţa
Munţilor Retezat, în partea sud
vestică a judeţului Hunedoara. Acesta
este primul parc naţional din România
şi a luat fiinţă în anul 1935, ca urmare
a frumuseţilor naturale existente pe
teritoriul munţilor de aici. Suprafaţa
totală a parcului este de 54400
hectare, iar altitudinea la care se află
este cuprinsăîntre 800 şi 2509 m.
Din 2004 Parcul Naţional Retezat a devenit membru al fundaţiei PAN Parks, iar din anul
2007 este protejat ca propunere de sit pentru reţeaua ecologică europeană Natura 2000, în
vederea conservării habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice de interes
comunitar, cât şi a protejării şi conservării speciilor avifaunistice.
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Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului
Este o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a V-a IUCN (parc
natural), situată în sud-vestul Transilvaniei, în partea sud-vestică a judeţului Hunedoara, pe
teritoriul administrativ al oraşului Haţeg şi pe cele ale comunelor: Baru, Densuş, General
Berthelot, Pui, Răchitova, Râu de Mori, Sarmizegetusa, Sălaşu de Sus, Sântămăria-Orlea şi Toteşti.
Aria naturală a fost declarată
parc natural în 2004, iar din 2005
geoparcul a fost acceptat în Reţeaua
Europeană a Geoparcurilor şi în
Reţeaua Globală (sub egida UNESCO).
În cadrul geoparcului sunt incluse şi
următoarele
rezervaţii
naturale:
Paleofauna reptiliană Tuştea, Locul
fosilifer cu dinozauri Sânpetru,
Mlaştina de la Peşteana, Calcarele de
la Faţa Fetii, Vârful Poieni, Pădurea
Slivuţ, Fânaţele cu narcise Nucşoara, Fânaţele Pui.
Geoparcul Dinozaurilor este o îngemănare a geodiversităţii, biodiversităţii, patrimoniului
istoric şi cultural, într-un mod sinergic cu activităţile socio-economice ale Ţării Haţegului. În 2011,
Geoparcul Dinozaurilor „Ţara Haţegului” a fost inclus în clasamentul celor mai bune 7 poteci
tematice din România, pentru traseul Valea dinozaurilor. Această potecă tematică are ca punct
de plecare localitatea Sântămăria Orlea şi trece prin mai multe puncte de interes din Geoparcul
Dinozaurilor „Ţara Haţegului”.

6.2.2. Potenţialul turistic hidrografic
6.2.2.1.

Apele minerale (sărate)

Municipiul Deva posedă în interiorul limitelor sale o serie de resurse hidrominerale legate
de apariţia izvoarelor sărate. Cele mai vechi băi din localitate au fost doua băi sărate, amenajate
la sfârşitul secolului XIX.
Prima se afla într-o casă situată în strada Horia, ce datează din sec al XVIII-lea. Deţinea o
instalaţie primitivă şi de mică capacitate şi a funcţionat o lungă perioadă. În 1919, apa a început
să fie scoasă cu motor şi să fie încălzită, iar localul a fost şi el reamenajat, reparat şi mărit. Baia
se situa la 192m altitudine, la poalele dealului Cetăţii, chiar în raza oraşului, oferind astfel o
privelişte deosebită, dar şi condiţii de staţiune balneară modernă, cu mari avantaje terapeutice.
Cea de-a doua baie sărată se găsea pe locul actualei băi sărate. În prima jumatate a
secolului al XIX-lea exista pe acelaşi loc o mică instalaţie de baie cu 3 vane, iar mai apoi, la 1880,
cu 5 vane. La 1860, medicul comitatului, Dr. Szabo Stefan, este preocupat de construirea şi
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amenajarea băii, cu o capacitate mare şi un confort deplin, dar fără finalizarea acestui proiect
ambiţios. În 1906, s-a realizat o nouă construcţie pentru Baia Sărată şi au fost instalate 10 vane.
În anul 1973, a fost înfiinţată Secţia de Recuperare a Spitalului Judeţean, dotată cu două servicii
de hidroterapie.
Despre băi cu abur se ştie că, la 1857, un cetăţean cerea aprobarea deschiderii uneia în
Deva, iar în 1896 aflăm că s-a înfiinţat o baie de aburi, de către tinichigiul Nagy Francisc. Aceasta
a ajuns apoi în mâinile comerciantului Steiner Francisc, fiind instalată în strada Băii, actuala stradă
I.L. Caragiale. Se cunoaste că a existat până în 1916.
Trecerea în revistă a resurselor hidrominerale din municipiul Deva relevă prezenţa unei
game relativ restrânse din punct de vedere al spectrului hidrochimic, al proprietăţilor terapeutice
şi a afecţiunilor pentru tratarea cărora pot fi utilizate (în cură internă sau externă). Totuşi, apele
sărate pot reprezenta o resursă deosebită de susţinere a valenţelor multiple existente, care să se
bazeze pe prestanţa şi renumele dobândite în timp. De remarcat şi faptul că împrejurimile Devei
deţin şi izvoare minerale, la Veţel şi Bretelin.

6.2.2.2.

Potenţialul turistic hidrogeografic suprateran

Potenţialul turistic hidrogeografic suprateran al municipiului Deva constituie un factor de
impact nemijlocit, prin oportunităţile de dezvoltare oferite.
Mureşul, principala arteră hidrografică a judeţului Hunedoara, străbate judeţul pe o
lungime de 105 km, pe un culoar larg între Munţii Şureanu şi Poiana Ruscă la sud şi Munţii
Apuseni la nord. Bazinul râului este asimetric, afluenţii de dreapta fiind scurţi (sub 35 km), iar cei
dinspre sud sunt lungi (până la 92 km).
Râul Mureş, al doilea râu ca mărime din România, după Dunăre, străbate România şi
Ungaria. În România a dat naştere la o vale lungă de 715 km, Valea Mureşului, un spaţiu geografic
dar şi cultural aparte. Câteva dintre principalele localităţi traversate sunt: Reghin, Târgu-Mureş,
Aiud, Teiuş, Alba-Iulia, Deva, Arad.
Fizionomia malurilor râurilor are un rol major în atragerea turiştilor, iar tipologia acestora
impune forma de turism practicată. În acest sens, sunt preferate pentru recreere malurile
împădurite (de unde rezultă efectul de margine), cu o fragmentare redusă şi o albie majoră
extinsă.
Din cei 29.767 km2 cât măsoară bazinul hidrografic al Mureşului pe teritoriul României,
6.591 km2 se afla pe teritoriul judeţului Hunedoara. Astfel, malul stâng al cursului mijlociu al
Mureşului poate fi amenajat pentru susţinerea activităţilor turistice care derivă din efectul de
margine pe care îl pot oferi unele sectoare amenajate adecvat pentru practicarea unor sporturi
nautice sau pescuit, precum şi din diversificarea valenţelor peisagistice ale locurilor de recreere.
De asemenea, umiditatea accentuată a acestei zone, de unde i se mai trage şi denumirea
de Lunca Mureşului, a creat o biodiversitate ce poate fi admirată în parcuri naturale şi rezervaţii.
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6.2.3. Potenţialul climato-turistic
Prin poziţia sa geografică, situată pe malul stang al Mureşului, la poalele munţilor Apuseni
şi Poiana Ruscăi, municipiul Deva are cea mai temperată climă din întreg Ardealul.
Din punct de vedere al unităţilor climatice, Deva este caracterizată de un climat
continental moderat de deal (cu 4 luni reci şi umede şi 8 luni temperate), cu influenţe puternice
ale Văii Mureşului şi Depresiunii Haţegului. Iernile sunt relativ umede, în timp ce verile sunt
însorite, cu un regim pluviometric echilibrat.
În ceea ce priveşte circulaţia generală a atmosferei, vremea relativ călduroasă, uşor
instabilă şi umedă iarna, este generată de circulaţia dinspre vest, ce are şi uşoare influenţe
maritime. Temperaturile medii anuale sunt determinate de poziţia municipiului în Lunca
Mureşului, astfel încât aceasta înregistrează o valoare valabilă pentru sectorul Mureşului, aval de
Deva (circa100 C).
Mediile lunii iunie sunt cele mai mari care se înregistrează în judeţul Hunedoara, de 20 0C,
aceste valori scăzând treptat, în depresiunea Haţeg atingându-se medii de 16-180C. Mediile lunii
ianuarie au valoarea de -10C, înregistrată în lungul Mureşului. Ca urmare, amplitudinea termică
medie este de circa 20-210 C, valoare specifică în zona centrală depresionară a judeţului.
Dacă în munţii înalţi din judeţul Hunedoara (Godeanu, Ţarcu, Parâng, Şureanu), zăpada
cade în medie 80 de zile pe an şi se menţine circa 160 de zile, pe culoarul Mureşului, zonă aferentă
municipiului Deva, se înregistrează circa 20-25 zile cu ninsoare.
Vântul predominant suflă ierna pe direcţia VNV, iar vara pe direcţia ESE. Procentual,
frecvenţa vânturilor vestice este de circa 14-15%, iar a celor din NV şi nord este de 12-14%.

6.2.4. Potenţialul turistic biogeografic
Biocenozele reprezintă componente semnificative ale peisajului, cu rol major şi în
amenajarea şi dezvoltarea turistică. Potenţialul turistic biogeografic este relevat prin aportul
celor două componente ale învelişului
biogeografic: vegetală şi faunistică.
Bogatia şi diversitatea florei din
jurul Devei şi mai ales de pe dealul
cetăţii, fac ca ea să fie considerată cea
mai frumoasă floră din Transilvania,
precum şi un obiect de cercetare şi
admiraţie a numeroşi botanişti. În
general, ea aparţine tipului de floră
ardeleană, dar poate fi semnalată şi
penetraţia florei de tip bănăţean şi de
tipul câmpiei tisene.
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Aici sunt cunoscute aproape jumătate din speciile plantelor fanerogame din Transilvania,
dar se remarcă şi specii de floră mediteraneană balcanică, orientală din Crimeea sau Asia Mică,
precum şi specii rare sau unice. Pot fi găsite circa 1200 de fanerogame, peste 15 criptogame
vasculare, 217 briofite şi circa 100 de ciuperci şi alge.
La Deva se pot vedea încă frumoase păduri de
deal din etajul stejarului în amestec cu al fagului.
Pădurile de fag sunt specifice zonelor marginale ale
pădurilor de munte, cât şi zonelor depresionare înalte.
Speciile care completează fagul sunt reprezentate de
câteva specii de stejar (Quercus petraea şi Quercus
robur), la care se adaugă jugastrul (Acer campestre).
Pajiştile şi fâneţele cuprind graminee furajere şi diverse
specii de trifoi, care se adaugă subarboretul reprezentat
de liliac sălbatic (Syringa vulgaris), mojdrean (Fraxinus
ornus), alun (Corylus avellana), corn (Cornus mas),
dârmoz (Viburnus lantana), lemn râios (Evorynus
verrucosa), păducel (Crataegus monogyna) şi curpen
(Clematis vitalba). Pădurile amestecate de fag şi gorun
(Quercus petraea) sunt tipice regiunilor depresionare ale judeţului.
Zonele joase ale depresiunilor şi pe culoarele principalelor râuri sunt populate cu păduri
de gorun (Quercus petraea), în asociere cu cornul (Cornus mas), lemn câinesc (Lyguspedunculatus), sângerul (Cornus sanguinea), socul (Sambucus migra) şi alte specii cu arealuri de
dezvoltare reduse precum şi de păduri de cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto şi
Quercus cerris). Cea mai joasă treaptă de relief (lunci), este formatădin pâlcuri de sălcii, răchite,
arine, plopi etc.De asemenea, se găsesc rugi de zmeură (Rubus idaeus), mure (Rubus sulcatus),
soc (Sambucus racemosa), tufărişuri de alune (Corylus avellana), arbuşti de păducel, corn, măceş,
lemn câinesc, afini. Astfel de păduri de deal sunt pădurile Finicuri, Jepi, Luzan, pădurea de la
Piatra Colţ şi de pe dealurile Decebal şi Nucet, vizibile din oraşşi uşor accesibile.
Specii importante de plante din punct de vedere ştiinţific şi estetic apar în zonele care au
fost defrişate şi în zonele stâncoase, în care predomină vegetaţia ierboasă: clopoţei (Campanula
grossecki heuff),şopârliţa (Veronica crinita var. thracica), lipicioasa (Galium spurium vaillenti),
floarea raiului (Allium montanum), omogul galben (Aconitum anthora), crucea voinicului
(Hepatica media), osul iepurelui (Onanis columnae), leurda (Allium ursinum), cinci degete
(Potentila conescens).
Dintre speciile endemice, poate fi amintită o specie de măcieş, Rosa obtusifolia, care se
găseşte numai în zona Devei. O raritate o constituie şi branca (Salicornia herbacea), care creşte
pe terenurile sărate de la poalele de nord ale Dealului Cetăţii. Pădurea de pe Dealul Cetăţii, cu
vegetaţie termofilă (liliac, corn), unde cresc peste 1450 de specii de plante, unele foarte rare sau
chiar unicat, este declarată monument al naturii (30 ha).
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Vegetaţia ierboasă, atât de pe pajiştele secundare cât şi de pe terase şi luncă, se asociază,
în funcţie de fragmentarea reliefului şi expoziţie, de condiţiile pedoclimatice şi de zonele de
defrişare a pădurii, în: asociaţiile stepice mezoxerofite, formaţiuni xerofite de tipul Andropogon
Brachypodium, formaţiunile de luncă. Zăvoiul, ca vegetaţie de luncă, mixtă, cu arbori şi ierburi,
se află izolat în lungul râurilor Mureş, Cerna, Strei, Cugir, ca o fâşie îngustă şi întreruptă.
Alături de floră, fauna completează în mod desăvârşit biodiversitatea ecosistemului
natural din zona oraşului Deva. Astfel, pe Cetate se găsesc numeroase specii de mamifere, printre
care jderul de copac (Martes martes)şi veveriţa (Sciurus vulgaris). Înzonele cu dealuri se pot
regăsi cerbul lopătar, căpriorul, mistreţul, iepurele, dihorul, veveriţa, râsul, pisica sălbatică,
bizamul, ieruncă şi o serie de păsări (ciocănitoarea pestriţă, piţigoiul, scorţarul, gaiţa, cinteza,
cioara de semănătură, stăncuţa, coţofana, grangurul, privighetoarea, sitarul, potârnichea, corbul
etc.), alături de care apar specii statornicite de curând (raţa sălbatică, pescăruşul, fazanul).
Pe Dealul Cetăţii trăieşte şi vipera cu corn (Vipera ammodytes ammodytes),specie rară şi
strict protejată prin lege în întreaga lume. Pe lângă vipera cu corn, în zonă se mai gaseşte şi vipera
comună, cunoscută şi sub numele de vipera neagră(Vipera berus berus). Dintre păsări amintim:
mierla (Turdus merula), potârnichile (Perdix perdix), raţa sălbatică (Anas plathynchos), porumbei
sălbatici, prepeliţe, uliu, ciori, coţofene, bufniţe, vrăbii, cuci, coţofene, piţigoi, ciocănitori,
ciocârlii, privighetori, rândunici, grauri. Găinuşa de alun (Tetrastes bonasia),pasăre rară ocrotită
prin lege, a fost şi ea semnalată pe valea Mureşului în zona Devei. Primăvara şi vara, pajiştile şi
dealurile sunt animate de numeroase specii de fluturi(Lahiclides podalirius, Gonepteryx rhamni),
greieri, cosaşi şi alte insecte.

Funcţia turistică a pădurilor
Ca urmare a prezenţei unor forme de relief variate, învelişul vegetal propriu municipiului
Deva şi al împrejurimilor acesteia este foarte divers sub aspectul asocierii componentelor şi
conduce la o diversitate peisagistică deosebită.
Din punct de vedere turistic, se impune pădurea, considerată cel mai complex ecosistem
natural, structurat pe verticală, având o extensiune spaţială maximă în zona montană, cu
dezvoltare verticală subaeriană diferită, în funcţie de vârstă, având un caracter peren şi o
fizionomie determinată de componenţa în specii.
Ecosistemul forestier este strâns legat, prin repartiţie spaţială şi diversitatea de specii
vegetale, de celelalte componente ale cadrului natural (în primul rând de relief şi climă), care
determină răspândirea altitudinală sub formă de fâşii cu lăţimi variabile, alcătuind etaje şi
subetaje altitudinale, cu asociaţii caracteristice fiecărei trepte de relief.
Structura forestieră a pădurii este alcătuită din stejar şi gorun, cer, gârniţă şi, pe alocuri,
din carpen, jugastru, arţar, salcâm şi pin. Fagul este predominant în pădurile de pe margine, în
interiorul depresiunii fiind prezent pe Măgura Devei şi în pădurea din Măgura Jeledinţi.
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Subarboretul este reprezentat prin: păducel, corn, sânger, porumbar, iar pe Dealul Cetăţii, liliac
şi soc.
Pădurea Bejan de la Deva, rezervaţie stiinţifică, se află pe Dealul Bejan şi se întinde pe 103
ha. Aici, pe o suprafaţă relativ restrânsă, există aproape toate speciile de stejar prezente în
România. Vegetaţia forestieră, de arbuşti şi ierbarea de pe Dealul Cetăţii din Deva a acordat şi
acestei rezervaţii (ca şi fauna) o funcţie ştiinţifică. Parcul dendrologic de la Simeria, ce datează
din 1866, se întinde pe 70 ha. Parcul, în care se află peste 550 de specii de plante, din care multe
sunt rarităţi, a fost declarat în 1957 drept rezervaţie naturală.
Pentru zona turistică aferentă municipiului Deva, o importanţă deosebită este
reprezentată şi de folosirea potenţialului turistic forestier,din cuprinsul culoarului depresionar
Strei-Cerna-Orăstie, ca ansamblu cu identitate şi caracteristici clar delimitate.
Pădurile din interiorul depresiunii au în întregime o valoare economică, precumşi alte
destinaţii, printre care:
v

Protecţiea stării morfohidropedologice şi climatice;

v

Protecţie antropică - filtre contra impurificării;

v

Rezervaţii faunistice;

v

Monumente ale naturii sau rezervaţii floristice şi forestiere;

v

Rol stiinţific de cercetare şi experimentare, aclimatizare.

Componenta faunistică a pădurilor are un rol deosebit în diversificarea şi creşterea „cotei”
de atractivitate a teritoriului municipiului Deva. În contextul prezentei analize interesează în
special componentele de interes ştiinţific, estetic, respectiv sportiv-turistic, precum şi echilibrul
acestora, care se poate realiza printr-un control riguros din partea organelor silvice şi al celor
implicate în protecţia mediului. Asemeneavegetaţiei, fauna se structurează altitudinal,
contribuind la individualizarea unor biocenoze cu rol determinant în menţinerea echilibrului
ecologic şi trofic, oferind, totodată, şi mobilul practicării unei forme mai exclusiviste de turism cel cinegetic (vânătoarea).

Protecţia mediului natural
Necesitatea protecţiei mediului natural şi a componentelor şi ansamblurilor
componentelor acestuia are şi un impact turistic major, conducând la individualizarea unor areale
protejate. Organizarea şi funcţionarea acestora este concepută de o manieră care să permită
asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare a bunurilor patrimoniului natural, prin
instituirea unui regim diferenţiat de ocrotire, conservare şi utilizare.
Regimul de management al zonelor naturale protejate, de interes naţional se
reglementează prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000, privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional – Secţiunea a III-a – Zone Protejate. În conţinutul acestei legi, municipiul
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Deva este enumerat în rândul unităţilor administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a
patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional.
Astfel, în documentul Rezervaţii şi monumente ale naturii se regăsesc următoarele poziţii
ale unor facilităţi din municipiul Deva:
v

nr. curent 2.504 - Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga - 78,40 ha;

v

nr. curent 2.518 - Dealul Cetăţii Deva - 30 ha.

Pentru prezentarea rezervaţiilor naturale (Dealul Cetăţii Deva, Pădurea Bejan, Dealul Colţ
şi Zănoaga) am beneficiat de sprijinul competent al specialiştilor Muzeului Civilizaţiei Dacice şi
Romane. Informaţiile oferite în acest mod susţin cu prisosinţă potenţialul natural deosebit de
care dispune Municipiul Deva.

Dealul Cetăţii Deva - rezervaţie naturală

Dealul Cetăţii Deva a fost declarat rezervaţie naturală în baza H.C.M. nr. 1625/1.08.1955,
reconfirmat ca atare prin Decizia nr. 13/1997 a Consiliului judeţean Hunedoara şi inclus în Lista
ariilor protejate, publicată în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a
teritoriului naţional, secţiunea a Ill-a -zone protejate. Ecosistemele naturale ale Dealului Cetăţii
Deva sunt ocrotite de asemenea în baza Legii nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Dealul Cetăţii Deva este situat în partea nord-estică a Munţilor Poiana Ruscă, la contactul
acestora cu Valea Mureşului, în partea de nord a municipiului. Din punct de vedere administrativ
rezervaţia se află în administraţia Primăriei Municipiului Deva.
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Din punct de vedere geologic, Dealul Cetăţii Deva este un corp vulcanic format din
andezite amfibolice cu biotit, rezultat al unei intense activităţi vulcanice care a avut loc în Neozoic
(Badenian superior - Sarmaţian) (Ianovici et al., 1976). Studiile geologice şi petrografice au arătat
că în urma distrugerii aparatului vulcanic nu s-a mai păstrat decât umplutura atât de
caracteristică a coşului său. În starea sa actuală, conul vulcanic are altitudinea absolută de 378m.
Cercetările floristice efectuate în această rezervaţie au evidenţiat însemnătatea
excepţională a florei şi vegetaţiei Dealului Cetăţii Deva din punct de vedere fitogeografic.
Cercetările floristice efectuate pe Dealul Cetăţii Deva s-au concretizat în identificarea a
411 specii de plante vasculare, ceea ce reprezintă 11,5% din flora României. Aici există
numeroase specii de origine mediteraneană, balcanică, dacică, daco-balcanică, pontică:
Aristolochia pallida, Dianthus giganteus, Silene viridiflora, Amygdalus nana, Rosa dumetorum,
Fraxinus ornus, Syringa vulgaris, Vinca minor, Onosma heterophylla, Symphytum tuberosum,
Calamintha officinalis, Galium flavescens, Cephalaria uralensis, Campanula grossekii, Achillea
crithmifolia, Carduus candicans, Centaurea devensis, Cleistogenes serotina ssp. serotina, Phleum
montanum, Stipa eriocaulis, Alliumflavum, Tamus communis.
Lepidopterele, adevăraţi indicatori ai gradului de poluare a atmosferei, sunt reprezentate
prin 386 specii (Burnaz Silvia 1993; Burnaz Silvia 2000). Dintre speciile mai interesante din punct
de vedere ştiinţific şi zoogeografic se menţionează: Cryphia muralis (foarte rară în fauna
României), Spiris striata striata (rară şi cu distribuţie localizată în Fauna României - identificată în
fâneţele xeroterme de pe versantul nord-estic şi sud-vestic al Dealului Cetăţii), Papilio machaon
machaon (fluturele cu coadă de rândunică), etc.
Fauna de reptile este reprezentată de: Lacerta viridis,Lacerta muralis, Lacerta agilis,
Anguis fragilis, Coronella austriaca (şarpele de alun), Natrix natrix (şarpele de casă).
Rară şi cu efective populaţionale distribuite mai ales pe stâncării, este vipera cu corn
(Vipera ammodytes). Este o specie cu distribuţie sudică şi est europeană. Habitatele judeţului
Hunedoara precum şi cele din judeţul Alba (Zlatna) reprezintă limita nordică a arealului acestei
specii, protejată prin lege(Ghira 1994). În împrejurimile Dealului Cetăţii Deva a fost de asemenea
colectată specia Lacerta praticola pontica (prima semnalare a acestei specii în Transilvania) (Ghira
1994).
Pentru a pune în valoare potenţialul turistic al zonei şi a facilita accesul către Cetatea
Devei, în 2003 au început lucrările de constuirea unei telecabine.

Rezervaţia naturală Pădurea Bejan
Pădurea Bejan este situată în apropierea cartierului Micro 15 din Deva şi este ocrotita prin
lege, fiind o rezervaţie naturală de tip forestier.
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Pădurea Bejan este una dintre cele mai importante rezervaţii naturale din România. Este
o arie naturală protejată de interes naţional, care corespunde categoriei a IV-a a IUCN (rezervaţie
naturală tip forestier).

Aflându-se în zona de întâlnire a provinciei central-europene est-carpatice, această
pădure oferă condiţii prielnice de vegetaţie pentru numeroase specii de plante vasculare. În
rezervaţia naturală Pădurea Bejan au fost identificate până în prezent 351 specii de plante.
În această rezervaţie naturală, cu o suprafaţă de 70 ha, coabitează 8 din cei 9
reprezentanţi indigeni ai genului Quercus.
Convieţuirea îndelungată a acestora a facilitat apariţia naturală a unor hibrizi ai speciilor
de quercinee, prezenţa lor dând valoare de unicat rezervaţiei: x Quercus Tabajdiana Simk (Q.
frainetto x O. polycarpa), x Quercus Tufae Simk. (Q. frainetto x Q. petraea), xQuercus dacică Borb.
(Q. polycarpa x Q. pubescens), x Quercus Haynaldiana Simk. (Q. frainetto x Q. robur), x Quercus
Kerneri Simk. (Q. pubescens x Q. robur), etc (Schreiber & Agnişa Nuţu 1968; Schreiber 1970;
Stănescu, Şofletea & Stanciu 1997).

Rezervaţia Naturală Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga
Complexul de dealuri din partea vestică a municipiului Deva, reprezentând ultimele
ramificaţii ale Munţilor Poiana Ruscă, adăposteşte o floră deosebit de bogată şi variată.
Dealurile Zănoaga şi Colţ (Colţu), situate în partea nord-vestică a municipiului Deva, între
Dealul Cetăţii şi Dealurile Cuca, Brădeţi şi Cozia, conservă o floră şi vegetaţie deosebită, cu multe
elemente rare în flora judeţului şi chiar a României.
Datorită importanţei ştiinţifice deosebite, cele două dealuri au fost declarate rezervaţie
naturală, cu o suprafaţă de 78,40 ha.Substratul geologic al acestor dealuri este constituit din roci
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sedimentare cretacice (Dealul Zănoaga) şi andezite amfibolice tip Poliatca-Sarhediu (Dealul Colţ),
roci care au dus la formarea solurilor brune de pădure şi a rendzinelor.
Investigaţiile floristice şi de vegetaţie au evidenţiat bogăţia floristică a acestor dealuri.
Conspectul sistematic întocmit pe baza cercetărilor de teren şi a bibliografiei existente cuprinde
533 specii pentru ambele dealuri, ceea ce reprezintă 47,45%
din cele 1123 de specii de plante aproximate de Marton Peterfi
pentru împrejurimile Devei de pe cele două maluri ale
Mureşului şi 15,96% din cele 3339 specii publicate în
Conspectul florei României de Al. Borza.
Pe dealul Colţ vegetează Stippa dasyphylla (o specie
foarte rară în flora României), iar Dealul Zănoaga constituie
locul clasic pentru Hepatica x media şi Chamaecytisus
leiocarpus. De asemenea, pe cele două dealuri vegetează 20 de
specii înscrise pe Lista Roşie a plantelor din România.
Analiza potenţialului turistic al Devei din punct de vedere al parametrilor fizico-geografici
este necesar să includă şi partea de nord, de zonă depresionară, cunoscută sub numele colectiv,
tradiţional şi istoric, de Ţara Haţegului sau Bazinul Haţegului.
Ea este alcătuită din:
v

Depresiunea Haţeg sau Ţara Haţegului;

v

Depresiunea Strei-Cerna sau Bazinul Streiului inferior. Pintenul Orlea o delimitează
deDepresiunea Haţeg, despărţind geologic, dar şi morfologic, o depresiune terasată în
sud, de una colinară în nord.

Fig. 6.3. Poziţia geografică a Culoarului depresionar Strei-Cerna-Orăstie
sursa: http://earth.unibuc.ro

Depresiunea Strei-Cerna şi culoarul Mureşului s-au format în perioada post-laramică, pe
fondul sariajului getic. Pânza getică este constituită din sisturi cristaline vechi. Culoarul
depresionar are un relief cu densitate mijlocie, caracteristic zonelor colinare.
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Referitor la modelul general al reliefului culoarului depresionar Strei – Cerna – Orăstie, se
relevă existenţa unui relief în trepte, în care se desprind: treapta nivelelor de luncă; treapta
complexelor de terasă; treapta piemonturilor şi zonei de interferenţă; în zonele limitrofe, treapta
suprafeţelor montane.
Zona depresionară Strei-Cerna-Orăştie are potenţial turistic prin propriile sale obiective
naturale sau antropice. Din punct de vedere al potenţialului turistic natural, relieful, ca obiectiv
turistic, este dat de Dealul Cetăţii, cascada şi avenul de sufoziune Pietroasa. Apele, ca resurse
turistice, sunt reprezentete de Mureş, cu plajele sale şi posibilitatea oferită de desfăşurare a
sporturilor nautice. Ape termale cu izvoare cu ape minerale bicarbonate sunt la Călan, iar la Deva
există ape minerale sodice, hipertone. Vegetaţia are atribute de atractivitate prin rezervaţiile
sale: Pădurea Bejan, Cetatea Devei, Măgura Uroiului, Parcul dendrologic din Simeria.
Formele sub care se poate dezvolta turismul de tip recreativ în zonă sunt:
v

poteci pentru drumeţie, care pot fi utilizate şi pentru agrement hipic, iar în anotimpul
de iarnă pentru transportul turistic cu săniile;

v

amenajarea la marginea localităţilor a unor terenuri pentru sporturi în aer liber (fotbal,
baschet, volei, tenis);

v

amenajarea pentru turismul piscicol a mai multor lacuri (de pe Mureş sau Strei), lângă
care să existe baze de cazare de tip cabană acoperite cu papură;

v

dotarea pentru navigaţia de agrement a Lacului de la Mintia (Soimuş-Mureş), unde a
existat în trecut o bază de navigaţie cu mare afluenţă turistică;

v

amenajarea de pavilioane pentru turismului cinegetic, în zonă fiind o faună bogată
(fazani, porci, mistreţi, vulpi, căpriori).

Potenţialul turistic al depresiunii este deosebit, dar este foarte puţin cunocut şi valorificat.
În acest sens, trebuie să funcţioneze un oficiu permanent de informare şi promovare a imaginii
zonei, prin editarea unui ghid ilustrat care să cuprindă principalele obiective, pliante
promoţionale şi, mai ales, o hartă turistică a depresiunii.

6.3.

Potenţialul turistic antropic

Resursele turistice antropice ale municipiului Deva sunt deosebit de importante, atât prin
varietatea, cât şi prin valoarea acestora. Acestea derivă direct din îndelungata evoluţie a
civilizaţiei umane pe aceste teritorii, cât şi din interferenţele între mozaicul etnic şi culturile
specifice ale acestora. Amprenta specifică se regăseşte în cultura materială şi spirituală, de la
arhitectura şi modul de organizare a satelor şi gospodăriilor, până la tradiţii, obiceiuri, port,
muzică, gastronomie, mentalitate etc.
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6.3.1. Patrimoniul cultural construit
Analiza situaţiei existente privind patrimoniul cultural construit al municipiului Deva s-a
realizat în baza “Listei monumentelor istorice, 2010” publicată de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, prin Institutul Naţional al Patrimoniului. Această listă conţine pentru
judeţul Hunedoara un număr de 520 de poziţii, dintre care următorul tabel cuprinde lista aferentă
municipiului Deva (Tabelul 6.1).

Tabel 6.1. Lista monumentelor istorice din municipiul Deva, 2010
Nrc.

Cod

Denumire

Datare

Adresă

1.

HD-I-s-B-03149
(Cod RAN: 86696.01)

Situl arheologic de la
Deva, punct "Dealul
Cetăţii"

"Dealul Cetăţii",
versantul de S al
dealului

2.

HD-I-m-B-03149.01
(Cod RAN: 86696.01.03)

Aşezare

"Dealul Cetăţii" pe
versantul sudic al
dealului

Hallstatt

3.

HD-I-m-B-03149.02
(Cod RAN: 86696.01.02)

Aşezare

"Dealul Cetăţii" pe
versantul sudic al
dealului

Epoca bronzului,
Cultura
Wietenberg

4.

HD-I-m-B-03149.03
(Cod RAN: 86696.01.01,
86696.01.06)

Aşezare

"Dealul Cetăţii" pe
versantul sudic al
dealului

Neolitic, Cultura
dacică

5.

HD-II-a-A-03216
(Cod RAN: 86696.14)

Ansamblul Cetatea
medievală Deva

"Dealul Cetăţii"

sec. XIII, transf.
şi extindere sec.
XV - XIX

6.

HD-II-s-B-03218

Centrul istoric al
oraşului

7.

HD-II-a-B-03218.04

Ansamblul urban "Bd.
1 Decembrie 1918"

Bd. 1 Decembrie 1918,
ambele laturi

sec. XIX - XX

8.

HD-II-a-B-03217

Parcul oraşului

Bd. 1 Decembrie 1918
39A

sec. XIX

9.

HD-II-m-B-03220

Fostul sediu al Băncii Bd. 1 Decembrie 1918
Dacia şi al Băncii
10
Naţionale, azi Serviciul
Public Comunitar Permise de conducere
şi Înmatricularea
vehiculelor

înc. sec. XX

10. HD-II-m-B-03221

Hotel "Orient"

Bd. 1 Decembrie 1918
11

1900

11. HD-II-m-B-03222

Teatrul Orăşenesc, azi Bd. 1 Decembrie 1918
Teatrul de Artă
15
Dramatică Deva

1911
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Nrc.

Cod

Denumire

Datare

Adresă

12. HD-II-m-B-03223
(Cod RAN: 86696.11)

Hotel "Bulevard", azi
C.A.S. a jud.
Hunedoara şi
Universitatea
Ecologică "Traian"

Bd. 1 Decembrie 1918
16

13. HD-II-m-B-03224

Palatul Administrativ, Bd. 1 Decembrie 1918
azi sediul Prefecturii şi 28-30
al Consiliului Judeţean
Hunedoara

1890

14. HD-II-m-A-03225
(Cod RAN: 86696.10)

Magna Curia (Castelul Bd. 1 Decembrie 1918
Bethlen), azi Muzeul
39
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

sec. XVI, transf.
sec. XVII-XVIII

15. HD-II-m-B-03226

Orfelinat, azi Spital de Str. 22 Decembrie 58
Pediatrie

înc. sec. XX

16. HD-II-a-B-03218.01

Ansamblul urban
"Str. George Bariţiu"

Str. Bariţiu George 1-25; sec. XIX - XX
2-12

17. HD-II-m-B-03227
(Cod RAN: 86696.13)

Parva Curia, azi sediul
Direcţiei pentru
Tineret Hunedoara

Str. Bariţiu George 2

sec. XVIII

18. HD-II-a-B-03218.02

Ansamblul urban
"Str. Lucian Blaga"

Str. Blaga Lucian 1, 5,
13; 2-16, 20-26

sec. XIX - XX

19. HD-II-m-B-03228

Școala de fete, azi
Str. Blaga Lucian 1
Școala generală Regina
Maria

sec. XIX

20. HD-II-m-A-03229
(Cod RAN: 86696.12)

Turnul vechii biserici
ortodoxe

1700

21. HD-II-a-B-03218.05

Ansamblul urban "Str. Str. Eminescu Mihai 1, 1 sec. XIX - XX
Mihai Eminescu"
A-13, 17; 2-20, 28-34

22. HD-II-a-B-03218.06

Ansamblul urban "Str. Str. Goga Octavian 1-11, sec. XIX - XX
Octavian Goga "
6-8

23. HD-II-a-B-03218.07

Ansamblul urban "Str. Str. Libertăţii 9, 11
Libertăţii"

sec. XIX - XX

24. HD-II-m-B-03230

Sinagogă

1896

25. HD-II-a-B-03231
(Cod RAN: 86696.09)

Mănăstirea franciscană Str. Progresului 6

sec. XVIII

26. HD-II-m-B-03231.01
(Cod RAN: 86696.09.01)

Biserica mănăstirii
franciscane

Str. Progresului 6

sec. XVIII

27. HD-II-m-B-03231.02
(Cod RAN: 86696.09.02)

Claustru

Str. Progresului 6

sec. XVIII

28. HD-II-a-B-03218.03

Ansamblul urban
"Str. Andrei Șaguna"

Str. Șaguna Andrei 1,313; 2, 6- 22

sec. XIX - XX

Str. Călugăreni 25, în
cimitirul românesc

Str. Libertăţii 9

sec. XVIII
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Nrc.

Cod

Denumire

Datare

Adresă

29. HD-II-a-B-03218.09

Ansamblul urban
"Piaţa Unirii"

Piaţa Unirii

sec. XIX - XX

30. HD-II-m-B-03234

Biserică reformată

Piaţa Unirii

1908 - 1910

31. HD-II-m-B-03232

Banca de Investiţii, azi Piaţa Unirii 3
Centrul teritorial de
învăţământ economic

1906

32. HD-II-m-B-03233

Casina Română, azi
Piaţa Unirii 9
Restaurantul Bachus şi
Cercul militar Deva

1872

33. HD-II-m-B-03249
(Cod RAN: 86721.01)

Conacul Barcsay Acatiu Sat aparţinător Bârcea
Mică; municipiul Deva

sec. XVIII

34. HD-III-m-B-03478

Statuia lui Decebal

Bd. 1 Decembrie 1918 la prima jum. a sec.
intrarea în parcul
XX
oraşului

Tabelul 6.2 prezintă o clasificare a acestor obiective după tipul acestora.
Tabel 6.2. Situaţia monumentelor istorice din municipiul Deva după tipul lor, anul 2010
Nrc.

Tip obiectiv

Număr
obiective

1

Sit arheologic

1

2

Aşezare istorică

3

Nrc.

Număr
obiective

Biserici, din care:

4

3

- turn biserică ortodoxă

1

Centru istoric

1

- sinagogă

1

4

Ansamblu medieval

1

- biserică franciscană

1

5

Ansamblu urban

5

- biserică reformată

1

6

Parc

1

11

Mănăstire

1

7

Clădire

13

12

Claustru

1

8

Castel

1

13

Statuie

1

9

Conac

1

TOTAL

10

Tip obiectiv

34

Lista prezintă o multitudine de obiective care configurează patrimoniul istoric,
arhitectural şi cultural al municipiului Deva. Acest patrimoniu se caracterizează printr-o mare
diversitate şi complexitate, ceea ce conferă valenţe mărite de oportunităţi de valorificare în scop
turistic, concomitent cu asigurarea unui cadru ambiental aparte pentru cetăţenii municipiului.
De aici o ofertă turistică bogată, prin care să poată fi atrasă o gamă largă de categorii de
turişti, şi care să acopere întreaga perioadă a anului, care cuprinde: vestigii arheologice
aparţinând unor perioade istorice diferite (situri arheologice, aşezări istorice, ansambluri
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medievale etc.); ansambluri şi clădiri istorice (centrul istoric, castel, palat, conac etc.); biserici
diverse (ortodoxă, franciscană, reformată, sinagogă); claustre; statui.
Calitatea administrativă de reşedinţă de judeţ a municipiului Deva, precum şi poziţia
centrală din punct de vedere geografic, constituie elemente de potenţare a beneficiilor care pot
fi atrase de pe urma celorlalte obiective sau zone protejate din cadrul judeţului Hunedoara.
Astfel, o serie facilităţi, enumerate în cadrul „Valorilor de patrimoniu cultural de interes
naţional (monumente istorice de valoare naţională excepţională; Monumente şi ansambluri de
arhitectură)”, cu referire la judeţul Hunedoara, constituie elemente favorizante pentru turism.
Aceste obiective sunt:
v

Cetăţi:
o Cetatea Mălăieşti, Comuna Sălaşu de Sus, satul Mălăieşti;
o Cetatea Colţi, Comuna Râu de Mori, satul Suseni.

v

Castele, conace, palate:
o Castelul Corvinilor, Municipiul Hunedoara;

v

Clădiri civile urbane:
o Magna Curia, Municipiul Deva.

v

Biserici şi ansambluri Mănăstireşti:
o Biserica Sfântul Nicolae Comuna Harau, satul Barsau;
o Biserica Adormirea Maicii Domnului, Comuna Criscior, satul Criscior;
o Biserica Sfântul Nicolae, Comuna Densus, satul Densus;
o Biserica Sfântul Ilie, Comuna Densus, satul Pesteana;
o Biserica Sfântul Mihail, Comuna Gurasada, satul Gurasada;
o Biserica Sfântul Nicolae, Municipiul Hunedoara;
o Biserica Sfântul Nicolae, Comuna Vetel, satul Lesnic;
o Biserica Sfântul Nicolae, Comuna Ribita, satul Ribita;
o Biserica Sfântul Gheorghe, Comuna Sântămăria-Orlea, satul Sânpetru;
o Biserica reformată, fostă ortodoxă, Comuna Sântămăria-Orlea; Satul
Sântămăria-Orlea;
o Biserica Adormirea Maicii Domnului oraşul Călan, satul Strei;
o Biserica Sfântul Gheorghe, oraşul Călan, localitatea Streisângeorgiu
o Biserica cnezilor Cande, Comuna Râu de Mori, satul Suseni.

De asemenea, în Legea nr 5/martie 2000 sunt referite “Monumentele şi ansamblurile de
arhitectură”. Lista aferentă judeţului Hunedoara se prezintă în tabelul următor (Tabel 6.3).
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Tabel 6.3. Lista monumentelor şi ansamblurilor de arhitectură din judeţul Hunedoara, anul 2010
Categoria / Denumirea

Localitatea

Fortificaţii dacice
Fortificaţie dacică complexă, cu val de pământ, ziduri şi
turnuri din piatră ecarisată; sanctuare de tip aliniament

Comuna Orăştioara de Sus
Satul Costeşti

Fortificaţie dacică cu ziduri şi turnuri din piatră ecarisată (în
punctul "Cetăţuia Înaltă")

Comuna Orăştioara de Sus
Satul Costeşti

Fortificaţie dacică formată din două incinte cu ziduri şi
turnuri din piatră ecarisată (în punctul "Blidaru")

Comuna Orăştioara de Sus
Satul Costeşti

Capitala Politică, culturală şi religioasă a Daciei,
Sarmizegetusa (în punctul "Dealul Grădiştii")

Comuna Orăştioara de Sus
Satul Grădiştea de Munte

Fortificaţie dacică cu ziduri şi turnuri de veghe din blocuri de
piatră ecarisată (în punctul "Vârful lui Hulpe")

Comuna Orăştioara de Sus
Satul Grădiştea de Munte

Asezare dacică fortificată cu blocuri de piatră ecarisată (în
punctul "Fetele Albe")

Comuna Orăştioara de Sus
Satul Grădiştea de Munte

Fortificaţie dacică cu incinta şi turnurile din piatră ecarisată;
incinta medievală din piatră legată cu pământ

Comuna Bosorod
Satul Luncani

Fortificaţie dacică cu ziduri şi turnuri din piatră ecarisată,
platforme de luptă, sanctuar (în punctul “Piatra Cetăţii")

Comuna Banita
Satul Banita

Castre şi aşezările civile aferente; fortificaţii romano-bizantine
Castru roman, aşezare civilă, terme, amfiteatru, temple,
punct vamal, zona de necropole, locuire postromană

Comuna Vetel
Satul Vetel

Oraşe antice
Colonia Ulpia Traiana Augusta dacică
capitala provinciei romane Dacia

Sarmizegetusa -

Comuna Sarmizegetusa Satul
Sarmizegetusa

Edificii
Complexul de băi romane cu apă termală Germisara

Comuna Geoagiu
Satul Geoagiu

Gradul de valorificare al obiectivelor antropice este departe de cel meritat, ţinând cont
de importanţa lor istorică, susţinută de inedit, unicitate şi de peisaje pitoreşti. Pentru a le putea
promova este necesară punerea lor în valoare şi evidenţierea elementelor care transformă un
vestigiu istoric într-un obiectiv turistic cunoscut.

Centrul Istoric - Deva
Deva, resedinţă a judeţului Hunedoara,
este situată pe malul stâng al Mureşului, la 187 m
altitudine, la poalele munţilor Apuseni şi Poiana
Ruscă. Deşi prima atestare a Devei datează din
1269, numeroase vestigii, în mare parte
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conservate la Muzeul Judeţean Hunedoara,
demonstrează faptul că localitatea datează din
neolitic, din epoca pietrei şlefuite (5500-2500
î.e.n.).
Veche vatră de locuire neolitică, din epoca
bronzului şi din perioada daco-romană, oraşul Deva
s-a dezvoltat în strânsă legatură cu cetatea
construită pe nekul vulcanic al Dealului Cetăţii.
Deoarece nucleul oraşului medieval s-a dezvoltat la poalele Dealului Cetăţii, majoritatea
obiectivelor turistice reprezentative sunt concentrate în partea veche a oraşului.
Astfel, Municipiul Deva deține o importantă zonă
arhitecturală. De-a lungul strazii pietonale a
orasului si pe strazile adiacente, inca mai rezista
cladiri caracteristice altor epoci. Cele mai
importante astfel de cladiri sunt: Palatul
Tribunalului, Judecatoria, Parchetul Judetean,
Colegiul National Decebal, Teatrul de Revista al
Devei, fostul sediu al Bancii Nationale, Primaria,
Biserica Reformata, restaurantul Bachus (fosta
cazarma militara), Liceul Pedagogic "Sabin Dragoi" si Scoala Generala "Regina Maria". Sunt clădiri
care au atât funcțiune administrativă, cât și de locuire. În general, clădirile care sunt în
proprietate privată se află în diverse dtadii de degradare, legislația ambiguuă nepermințând
admi9nistrației publice să aplice măsuri de constrângere a proprietarilor care nu refac fațadele
clădirilor monument istoric.
Centrul istoric este compus din următoarele subansambluri:
v
v
v
v
v
v
v
v

Ansamblul urban ”Str. George Barițiu”
Ansamblul urban ”Str. Lucian
Blaga”
Ansamblul urban ”Str. Andrei
Șaguna”
Ansamblul urban
”Bd. 1 Decembrie 1918”
Ansamblul urban
”Str. Mihai Eminescu”
Ansamblul urban
”Str. Octavian Goga”
Ansamblul urban
”Str. Libertății”
Ansamblul urban ”Piața
Unirii”
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Cetatea Deva - Ruinele Cetăţii Devei, simbolul oraşului
Situată în NV oraşului, Cetatea Devei a fost construită pe urmele unei fortificaţii daco
romane şi reprezintă o zonă cu patrimoniu arheologic cunoscut, inclusă pe lista monumentelor
istorice.
Cetatea medievală a Devei a păzit, secole de-a rândul, ieşirea şi intrarea în Transilvania,
pe valea Mureşului. Aici s-au descoperit urme de locuire din neolitic şi din epoca bronzului, iar
prezenţa unor blocuri de piatră cioplită, cu tăieturi în formă de coadă de rândunică, dovedeşte
că în acest loc a existat şi o fortificaţie dacică.
Cetatea, aşa cum se prezintă astăzi, este înzestrată cu trei incinte de forme diferite,
ocupând vârful şi o parte din latura de nord a dealului. Drumul spre vârf conduce vizitatorul
printre ziduri şi pe sub portaluri până în curtea interioară a cetăţii.
Incinta I cuprinde vârful înălţimii, adaptându-se configuraţiei terenului şi are formă
ovoidală, lungă de 90 m şi lată între 18 şi 35 m. Curtina a fost aşezată direct pe stâncă. Interiorul
a fost nivelat, astfel încât de la început s-a călcat pe stânca nativă. În interiorul incintei, aşezate
direct pe stânca nativă nivelată cu dalta s-au îngrămădit de-a lungul a şase secole o mulţime de
construcţii ocupând toate laturile. Actualmente în incinta I a cetăţii se află mormântul simbolic al
lui David Francisc.
Incinta a II-a are un traseu ovoidal neregulat, determinat atât de forma primei incinte cât
şi de configuraţia terenului, punctele de interes fiind: Bastionul Semicircular Bethlen, Zwingerul,
Zona cuptoarelor, platforma belvedere de la capătul scării semicirculare.
Incinta a III-a, construită în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, înglobează o suprafaţă
apreciabilă de teren. Ea protejează mai ales drumul de acces spre incintele principale de pe vârful
stâncii, iar ca puncte de interes se remarcă: Platforma Artilerie Vest, Camera Artileriștilor, Scara
Semicirculară, Poarta 1, Poarta 2.
Degradarea majoră a cetăţii a avut loc în anul 1849 în urma exploziei depozitului de
muniţii, iar în perioada comunistă acest obiectiv a fost ignorat, realizându-se doar intervenţii
minimale de conservare a ruinelor, cetatea rămânând obiectiv turistic de importanţă locală, chiar
dacă prin amplasarea strategică şi perceperea de la mare distanţă se constituia într-un punct de
curiozitate şi atracţie, oferind o privelişte de o rară frumuseţe asupra împrejurimilor şi a imaginii
panoramice a oraşului.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management pentru Regio - Programul Operaţional Regional, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operaţional
Regional şi Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Deva şi Unitatea
Administrativ Teritorială Judeţul Hunedoara, condus şi reprezentat de Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul Deva, în calitate de beneficiar, au semnat, în data de 12.03.2010,
Contractul de Finanţare pentru proiectul „Reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetăţii Deva”,
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monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva”, în valoare de
38.428.182,03 Lei, din care: valoarea finanţării nerambursabile (din Fondul European de
Dezvoltare Regională) este de 21.965.880,70 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
naţional 3.359.487,64 lei, Co-finanţarea eligibilă a beneficiarului 516.844,25 lei. Perioada de
implementare a proiectului a fost 13.03.2010 – 30.06.2016.
Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara.
Categoriile de lucrări executate sunt următoarele:
v

Cercetare arheologică

v

Reabilitarea Incintei III – lucrări de pregătire, conservare primară şi consolidare a
zidurilor incintei, restaurarea Porţii I şi amenajarea spaţiului interior ca punct de
informare pentru vizitatori, restaurarea Porţii a II-a şi amenajarea spaţiului interior ca
spatiu de expunere costume medievale, restaurarea Camerei artileriştilor şi
amenajarea spaţiului interior ca spatiu de expunere arme medievale – piese de artilerie,
iluminat incinta III.

v

Reabilitarea Incintei II - lucrări de pregătire, conservare primară şi consolidare a
zidurilor incintei, restaurarea Bastionului semicircular Bethlen şi amenajarea spaţiului
interior ca spatiu de expunere arme medievale, reabilitarea Scării semicirculare est şi
încăperi anexe din incinta II, iluminat incinta II

v

Reabilitare alei pietonale şi drumuri de acces şi iluminatul căilor de acces

Starea de conservare a Incintei I: Zidurile sunt construite din zidărie de piatră locală de
mărime mijlocie, dispusă în asize succesive (andezit şi calcar) cu mortar de var amestecat cu
pilitură de ţiglă sau cărămidă ceramică. Pe porţiunile cu clădiri şi încăperi adosate, aceste ziduri
au fost tencuite cu mortar de var, culoarea albă (gri). Zidurile nu sunt în prezent acoperite sau
protejate cu ţiglă.
Incinta I a cetăţii, aflată pe platforma superioară, se compune din următoarele tronsoane:
v

zid incintă I, traseu rectiliniu, situat pe latura nordică, foarte deteriorat, prăbuşit în
proporţie de 60%, la explozia de la 1849, conţine goluri de ferestre şi goluri pentru guri
de tragere. Lungimea este de 80,0 m. Înălţimea maximă este de 11,00 m, grosimea
zidului este de 1 metru. Încăperile adosate laturii de nord şi turnul de poartă;

v

acces dinspre incinta II în incinta I - se află pe partea interioară a zidului nordic al
incintei I, zid ce a avut adosat mai multe încăperi înşiruite, pe două niveluri cu pod, din
care astăzi au mai rămas doar fundaţiile şi peretele nordic, având numeroase goluri de
fereastră iar la nivelul podului goluri mai mici pentru locaşuri de tragere cu arme de foc.
Peste parter se afla odinioară un nivel cu funcţiunea de loc de tragere şi observare, iar
deasupra acestuia se afla podul. Accesul la nivelul superior se făcea cu o scară dinspre
curtea interioară a incintei I. Pereţii sunt alcătuiţi din zidărie de piatră (andezit)
aparentă, cu mortar de var. Planşeul peste parter al turnului-poartă este o boltă
cilindrică cu penetraţii, din cărămidă cu mortar de var. Pereţii nu sunt tencuiţi. Ruinele
zidului nordic constituie în prezent o „consolă seismica” necontravântuită, care
necesită consolidare şi rigidizare, prezentând pericol de prăbuşire în caz de seism;
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v

zid incinta I, traseu poligonal, orientat spre est. Lungimea este de cca.45,00 m şi
înălţimea cca. 6,50 m. Încăperea existentă, adosată zidului, este îngropată şi a avut
destinaţia de magazie de arme. Clădirea este o sală dreptunghiulară boltită cilindric cu
penetraţii. Zidurile sunt foarte groase, din zidărie de piatră cu mortar de var, iar bolţile
sunt din zidărie de cărămidă cu mortar de var (grosimi variind de la 2,25 m la 4,50 m).
În zidul gros sunt amenajate nişe prin care se asigură ventilarea şi iluminatul natural al
încăperii. Aceste nişe au avut şi destinaţia de locaşuri de tragere şi observare;

v

zid incinta I, traseu rectiliniu, orientat spre sud, afectat în proporţie de 70% de prăbuşiri
şi surpări, datorate exploziei din 1849. Are alipite spre interior încăperile fostului palat
şi ale capelei din epocă târzie, conţine goluri de ferestre, goluri pentru guri de tragere.
Lungimea este de 60,0 m, înălţimea maximă 11,00 m, grosimea cca. 1,00 m; clădirea
era construită pe două niveluri şi pod. Se păstrează în prezent o serie de pivniţe. Accesul
la aceste pivniţe se face la cota de călcare a incintei 1. Pivniţele au ziduri din piatră şi
două dintre ele păstrează bolţile cilindrice tot din piatră. Peste spaţiul pivniţelor se aflau
o sală boltită şi capela cetăţii, din perioada târzie. Bolţile peste sală şi capelă sunt
prăbuşite. Ruinele zidului sudic constituie în prezent o „consolă seismica”
necontravântuită, care necesită consolidare şi rigidizare, prezentând pericol de
prăbuşire în caz de seism;

v

zid incinta I, traseu poligonal, orientat spre vest şi nord-vest, conţinând guri de tragere
şi nişe de tragere pentru arme de foc, cu prăbuşiri locale pe contur. Are drum de strajă
pe latura nordică. Lungimea totală este de 75,00 m, înălţimea cca. 7,00 m, grosimea
cca. 1,00 m; Sunt situate adosat zidurilor front vest ale incintei I, la trei cote de acces
complet diferite. Prin săpăturile arheologice actuale, la nivelul inferior, nivel aflat la
cota de călcare a curţii interioare a incintei I s-au identificat fundaţiile fostelor încăperi
adosate zidului de incintă vestic, încăperi din care în prezent au supravieţuit trei nişe –
cu bolţi din piatră în formă de ogivă. Tot la parter se accede într-o încăpere subterană
ce adăpostea cisterna de apă potabilă a cetăţii. Pe scara laterală din piatră, existentă,
exterioară, adiacentă zidului de incintă nordic se accede la nivelul terasei intermediare,
care este o platformă de unde se accede la drumul de strajă nordic şi la cele două nişe
cu rol de lăcaşuri de tragere cu arme de foc. Toate zidurile atât la parter cât şi la terasa
intermediară sunt din piatră aparentă zidită cu mortar de var şi având bolţi simple din
zidărie de piatră, cu mortar de var.

Starea de degradare a zidăriilor păstrate este avansată, datorită deteriorării mortarului
dintre lespezile de piatră. Piatra fiind andezit, calitatea ei s-a menţinut de-a lungul timpului, însă
liantul s-a deteriorat, rezistenţa zidăriei este astfel mult diminuată. Degradările se datorează
sărurilor minerale, ciclurilor de îngheţ-dezgheţ, vegetaţiei parazitare şi agenţilor de poluare.
Cu ocazia cercetării arheologice au fost scoase la suprafaţă fundaţiile unor ziduri dispărute
azi, care au fost acoperite parţial cu învelitori de protecţie.
Proiectul se va integra în ansamblul de proiecte ce vizează reabilitarea zonei urbane
centrale istorice, fiind indisolubil legat de reabilitarea Incintelor II şi III, Parcul Cetăţii, Piaţa
Cetăţii, strada Avram Iancu, bulevardul 1 Decembrie şi Piaţa Unirii. Se estimează că realizarea
ansamblului de proiecte va avea un impact pozitiv important asupra turismului, mediului
economic şi dezvoltării urbane, generând în final creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii
oraşului.
288

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Punerea în valoare a monumentului şi integrarea ansamblului în viaţa urbei reprezintă un
obiectiv de primă importanţă pentru strategia de dezvoltare a municipiului Deva.

Sarmizegetusa Regia
Această cetate dacică a fost capitala
Daciei preromane şi este situată în Grădiştea
Muncelului. Este inclusă pe lista patrimoniului
cultural mondial UNESCO.
Cetatea de pe Dealul Gradiştei este cea
mai mare dintre fortificaţiile dacice. Aflată pe
vârful unei stânci, la 1.200 metri înălţime,
fortăreaţa a fost centrul strategic al sistemului
defensiv dac din Munţii Oraştiei şi cuprindea
şase citadele.
Fortăreaţa, un patrulater alcătuit din blocuri masive de piatră (murus dacicus), a fost
construită pe cinci terase, pe o suprafaţă de aproximativ 30.000 m². Sarmizegetusa conţinea de
asemenea o zonă sacră. Printre cele mai importante şi mari sanctuare circulare dacice se află şi
Calendarul Circular.
Deoarece zidul care îngrădeşte o suprafaţă de circa 3 ha este construit în aşa fel încât
respectă marginile înaltimii, cetatea are o configuraţie mai neobişnuită, de hexagon cu laturile
inegale. Nu se ştie dacă erau şapte sau opt sanctuare patrulatere, deoarece ele au fost distruse
de romani în timpul ostilităţilor şi nu se poate aprecia dacă era un singur sanctuar mare sau două
mai mici construite foarte aproape. Sanctuarele circulare sunt doar două. Se remarcă şi pavajul
de andezit sub forma unui soare cu razele compuse din segmente de cerc.

Fostul sediu al Băncii Dacia și al Băncii
Naționale, azi Serviciul Public Comunitar Permise de conducere și înmatricularea
vehiculelor. Situată pe Bulevardul 1 Decembrie
1918 este o clădire de început de secol XX în
stare bună de conservare.
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Statuia pedestră a lui Decebal
Statuia pedestră a lui Decebal se înalţă la intrarea în
parcul oraşului, întregind perspectiva asupra Dealului
Cetăţii şi Cetăţii Deva. Statuia a fost dezvelită în 1937, fiind
realizată de sculptorul Radu Moga, profesor la liceul Avram
Iancu din Brad.
În 1944 basorelieful de pe soclu, reprezentând harta
României întregite, a fost înlăturat, locul rămânând gol
până la 1966 când s-a fixat un basorelief care reprezintă o
scenă de luptă daco-romană, realizat de sculptorul Nicolae
Adam. Pe soclu mai există un basorelief cu Lupoaica cu
Romolus şi Remus, şi unul cu Horea, Cloşca, Crişan şi Avram
Iancu.

Palatul administrativ, azi sediul Prefecturii și Consilului Județean Hunedoara

În secolul al XIX-lea prefectura județului
Hunedoara funcționa în clădirea Castelului
Bethlen
(Magna
Curia).
Odată
cu
reorganizarea teritorială, Județul Hunedoara a
fost despărțit de județul Zărand și toate
arhivele au fost mutate la Deva. Clădirea
Castelului Bethlen (Magna Curia) devenea tot
mai aglomerată. Prefectul și subprefectul
județului, Pogány György și Barcsay Kálmán,
alături de Consiliul Județean au cerut finanțare de la minister pentru a realiza un nou sediu celor
două instituții. Construcția a fost finalizată în 1890 și a funcționat ca prefectură până în anul 1920,
după care a fost preluată de către diferite instituții ale statului român, în timpul comunismului
fiint sediul Consiliului Județean al PCR.
După 1989, o scurtă vreme a găzduit
Primăria municipiului Deva, după care a
redevenit sediul Prefecturii Județului
Hunedoara. Din 2007 aici se află și sediul
Consiliului Județean, iar în același an au
fost începute și renovările acestei clădiri.
Clădirea în stil eclectic are forma
unui unghi obtuz în formă de V, situânduse la poalele cetății din Deva, vizavi de
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parcul orașului. În raport cu axa centrală a clădirii, aceasta este perfect simetrică. Drumul spre
intrarea principală duce pe sub loggia cu arcade. Dinspre partea centrală a clădirii, cu deschidere
spre stânga, respectiv spre dreapta, se regăsesc două holuri spațioase, cu vedere spre curtea
interioară, care conduc spre cele două extremități ale clădirii. Camerele de la primul etaj, erau
pe vremuri spații ale funcționarilor, respectiv birouri. În zilele noastre, aici se găsesc birouri. O
scară din marmură, bogat ornamentată, conduce la etajul doi. Cu ocazia ceremoniei Millenium,
pe casa scării a fost plasată o placă din marmură neagră, cu următoarea inscripție:
La frumusețea aparte a clădirii contribuie și acoperișul abrupt cu țiglele realizate de
fabrica Zsolnay (Pécs- Ungaria), de culoare verde închis, din centrul său ridicându-se un turn
îngust, care asigură priveliștea. În spatele clădirii se află o curte împrejmuită cu un gard care imită
zidul cetății. Grajdul și garajul de odinioară sunt în prezent imobile în care se află birouri.

Orfelinat, azi Spital de Pediatrie
Clădirea se află în stare avansată de
degradare. Până în prezent au fost
efectuate lucrări de renovare interioare,
schimbare tâmplărie la etajul 2 și înlocuire
învelitoare acoperiș, rămânând a fi
efectuate lucrări de reabilitare fațade,
înlocuiri de tâmplării la celelate nivele.

Parva Curia, azi sediul Direcției pentru Tineret Hunedoara

Clădire construită în secolul XVIII necesită
lucrări de reabilitare a fațadelor
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Școala de fete, azi Școala Generală Regina Maria
Cladirea este amplasata in zona
centrala a municipiului in asa zisul „Centru
Vechi”, avand fatadele orientate catre
ansamblul urban Lucian Blaga si strada
Gheorghe Baritiu.
Clădirea actuală a scolii este un
ansamblu alcătuit din trei tronsoane
(separate de rosturi de execuţie) realizate
în perioade diferite:
v

tronsonul 1 realizat în perioada 1870-1871, cu forma generală de „F” în plan, dezvoltat
pe înălţime cu Demisol parţial +Parter+ Etaj

v

tronsonul 2 realizat în perioada 1937–1938, cu forma generală dreptunghiulară în plan,
dezvoltat pe înălţime cu Demisol parţial+Parter+ Etaj

v

tronsonul 3 realizat în perioada 1960, cu forma generală dreptunghiulară în plan,
dezvoltat pe înălţime cu Demisol+Parter+ Etaj.

Starea de conservare a monumentului este in general buna, nu se observa degradari
structurale.
Degradari locale, nestructurale , se constata la
nivelul finisajelor si la unele elemente
nestructurale ale sarpantei.
Degradarile din demisolul tronsonului 1 se
datoreaza ridicarii nivelului de calcare al
strazilor Lucian Blaga si Gh. Baritiu din cauza
asfaltarilor succesive efectuate de-a lungul
timpului si unor probleme cauzate de defectiuni
ale retelei de canalizare din zona adiacenta.

Starea de degradare a finisajelor se datoreaza vechimii si uzurii, neintretinerii
corespunzatoare in timp si interventiilor cu materiale incompatibile cu cele traditionale/istorice.
Ca interventii necesare pentru reabilitarea cladirii sunt necesare:
v

asanarea demisolului din tronsonul 1

v

coborarea nivelului de calcare de pe cantul vestic al scolii (inspre cladirea
Inspectoratului Scolar) la cota de calcare a trotuarului de pe str. Gh. Baritiu prin
eliminarea vegetatiei si a pamantului care mentine umezeala in peretele cladirii
monument

v

desfacerea si refacerea finisajelor de la demisol parter si etaj

292

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

v

refacerea finisajelor exterioare ale fatadelor cu materiale compatibile pentru o cladire
monument, cu restaurarea/reintregirea decoratiilor existente, cu precadere la
tronsonul 1.

v

schimbarea tamplariilor existente din PVC de la demisol cu tamplarii din lemn stratificat

v

schimbarea tamplariilor interioare cu unele din acelasi material si acelasi model cu cel
original

v

consolidarea locala a sarpantei si schimbarea integrala a invelitorii fara modificarea
formei si a materialelor

v

refacerea integrala a instalatiilor interioare, fara afectarea structurilor portante istorice
(nu este permisa penetrarea boltilor din caramida)

v

sistematizarea verticala a terenului in jurul constructiei, cu indepartarea apelor pluviale
de langa soclul cladirii; executarea unui dren perimetral cu filtru invers

Banca de investiții, azi Centrul Teritorial de Învățământ Economic

Clădire datând din anul 1906, în
prezent sediul din Deva al Academiei de Studii
Economice București – Centrul teritorial de
învățământ la distanță, necesită intervenții la
fațadă.

Biserica reformată din Deva
Datorită importanţei sale, domeniul istoric Deva avea probabil şi o biserică parohială,
aceasta fiind atestată documentar pentru prima dată în registrul dijmei papale din 1332. Nu se
cunoaşte cu exactitate data la care – în
perioada reformei din Transilvania – aceasta a
devenit biserică reformată.
Biserica medievală, modificată de mai
multe ori de-a lungul istoriei, era datată în
secolul al XIII-lea. Locaţia centrală a clădirii are
un rol semnificativ în definirea urbanistică a
străzii, deoarece culorile vii ale faţadei ies în
evidenţă faţă de celelalte clădiri ale străzii.
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Castelul de la Hunedoara - cea mai valoroasă arhitectură medievală
Principalul obiectiv turistic din jurul Devei, Castelul de la Hunedoara, a fost ridicat în
secolul al XV-lea de Iancu de Hunedoara şi este cel mai important monument de arhitectură
gotică din Transilvania.
Galeria şi ultimul turn de
apărare sunt neschimbate de pe
timpul lui Iancu de Hunedoara,
precum şi turnul Capistrano, una
din cele mai semnificative părţi
ale construcţiei. Într-o aripă a
castelului se poate vedea o
pictură referitoare la legenda cu
corbul, de la care se presupune
că îşi trag numele urmaşii lui
Iancu de Hunedoara, corvini.

6.3.2. Vestigiile arheologice
Deva şi împrejurimile acesteia cuprinde un repertoriu extrem de bogat de vestigii
arheologice, care acoperă următoarele perioade istorice: epoca neolitică şi eneolitică; epoca
bronzului; hallstatt; latène; epoca daco-romană; epoca prefeudală; epoca medievală.
În Tabelul 6.4 se prezintă o sistematizare a epocilor acoperite de vestigiile arheologice
descoperite, aferente municipiului Deva şi localităţilor aparţinătoare.
Lista completă a descoperirilor arheologice de pe teritoriul judeţului Hunedoara cuprinde
un număr de 486 de repere. Multitudinea acestor descoperiri reprezintă de asemenea o
oportunitate la nivelul municipiului Deva de susţinere a brand-ului acesteia, prin amplificarea
contextului istoric al localităţii Deva şi a ambientului acesteia.
Deşi laborioasă, este deosebit de importantă cuprinderea listei complete a vestigiilor
arheologice descoperite pe teritoriul municipiului Deva, grupate pe următoarele categorii:
staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă; vestigii preistorice; vestigii dacice; vestigii de epocă
romană; descoperiri monetare; vestigii de epocă romană; mine şi cariere¸ vestigii medievale
(Tabel 6.5).
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X
-

Latène
X
-

Epoca
medievală

X
X

Hallstatt

X
X
X
X

Epoca bronzului

-

Epoca
prefeudală

Bârcea Mică
Cristur
Deva
Sântuhalm

Epoca dacoromană

37.
131.
153.
77.

Denumirea
localităţii

Epoca neolitică
şi eneolitică

Nr. crt.
(din
lucrare)

Epoca
paleolitică

Tabel 6.4. Repartizarea descoperirilor arheologice pe localităţi şi perioade istorice - Zona administrativă
a municipiului Deva -

X
X
X

X
-

X
-

Tabel 6.5. Vestigii arheologice descoperite pe teritoriul municipiului Deva
Nrc.

Obiective arheologice

A. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă
1

Punctul Mina de Cupru.

2

Punctul Cimitirul Reformat

3

Punctul Ceangăi

4

Cimitirul Ceangăilor

5

Punctul Cartierul Viile Noi

6

Punctul Dâmbul Popii şi / sau Strada Depozitelor

7

Punctul Dealul Cetăţii

8

Dealul Piatra Coziei

9

Dealul Mişoveţ sau Măgura Mişoveţ

10

Punctul Microraion 15 sau Micro 15

11

Punctul Magna Curia

12

Punctul Viile Carolina

13

Punctul Strada Aurel Vlaicu

B. Vestigii preistorice
14

Punctul Tăualaş

15

Punctul Cartierul Gojdu

16

Punctul Strada Lenin

17

Depozite de bronzuri

18

Punctul Strada Progresului

19

Punctul Strada Hărăului

C. Vestigii dacice.
20

Strada Progresului (actualaPetru Maior)

D. Vestigii de epocă romană
21

Punctul Strada Ion Creangă
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Nrc.

Obiective arheologice

E. Descoperiri monetare
22

Pe şaua dintre dealurile Pai şi Varheghi

23

Pe dealul Colţ

24

În pădurea Bejan

25

În cartierul Bejan

26

Pe strada V.I. Lenin nr. 6

F. Vestigii de epocă romană
27

Punctul Ţecheneu sau Techeneu

28

Punctul La Ogoare

29

La extremitatea de est a fostei străzi 23 August (astăzi B-dul 22 Decembrie)

30

În Cartierul Gojdu

G. Mine şi cariere
31

Punctul Dealul Bejan

32

Punctul Cărpiniş

33

Punctul Dealul Pietroasa sau Cariera Deva-Dealul Pietroasa

H. Vestigii medievale
34

Mănăstirea franciscană a observanţilor

6.3.3. Obiective turistice religioase
Edificiile religioase (biserici, catedrale, mănăstiri) sunt realizări tehnice şi artistice
remarcabile, cu o mare valoare simbolică, care reprezintă obiective turistice antropice
reprezentative pentru comunităţile din perimetrul analizat, şi nu numai. Aceste edificii se impun
prin dimensiuni, iconografie, colecţii de obiecte religioase etc., dar şi printr-un stil arhitectonic
aparte, propriu etapei istorice în care au fost edificate.
Importanţa turistică a edificiilor religioase derivă din vechime, arhitectură, conservarea
unor picturi valoroase, icoanele pe sticlă, precum şi din unele evenimente specifice conexate cu
acestea. Multe edificii de acest tip au suferit nu doar amprenta timpului, ci şi a vicisitudinilor
istoriei, fiind afectate parţial sau total de-a lungul anilor.
Obiectivele religioase din municipiul Deva şi împrejurimi completează paleta de oferte
inedite. Se poate susţine că acestea au o valoare arhitecturală şi artistică deosebită şi reuşesc să
se impună în faţa celor istorice aflate în patrimoniul UNESCO.
Din categoria obiectivelor turistice religioase din judeţul Hunedoara se remarcă catedrala
ortodoxă din Deva, lăcaşele de cult medievale (ortodoxe: Strei, Hunedoara, Densuş, Ostrov,
Sânpetru, Nucşoara, Gurasada, Roşcani şi Leşnic; catolice; evanghelice; reformate), alături de
mânăstirile şi schiturile cu valoare religioasă, artistică, arhitecturală deosebită şi cele de
importanţă locală sau zonală.
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Multitudinea lăcaşurilor de cult existente presupune limitarea celor care vor fi analizate,
cu luarea în considerare numai a elementelor inedite, unice, şi care pot duce la apariţia unor
obiective turistice de sine stătătoare sau la introducerea acestora în cadrul unor circuite
tematice.
Municipiul Deva se remarcă prin prezenţa a numeroase edificii religioase, aparţinând unor
culte diverse. Dintre acestea, se detaşează prin vechime, valoare cultural-istorică şi artistică:
catedrala ortodoxă Sfântu Nicolae, mănăstirea franciscană, biserica reformată şi turnul vechii
biserici ortodoxe.
Cel mai valoros aşezământ monastic vechi din proximitatea municipiului Deva, cu
valoarea religioasă, artistică, arhitecturală deosebită, este reprezentat de mănăstirea Prislop,
cunoscută de credincioşi pentru încărcătura spirituală şi atmosfera deosebită.
Catedrala ortodoxă Sfântul Nicolae
A fost ridicată în anul 1861, la
initiativa mitropolitului Ardealului, Andrei
Saguna. Pictura veche a bisericii a fost
executată între anii 1929-1931, în stil
bizantino-roman, iar iconostasul este
sculptat din lemn de stejar, în anul
1940. Cele trei clopote au fost turnate din
material de război, acoperişul a fost făcut cu
eternit, iar turnul şi cupolele cu tablă.
Importanţa catedralei este cu atât
mai mare cu cât în interior se găsesc câteva icoane din secolul XVII, pe catedrală se afla 21 de
cruci care se văd iar în curtea interioară a fost ridicat Monumentul Eroilor Neamului.

Biserica reformată din municipiul Deva
Aşa cum arată şi numele acestei biserici, este o biserică
de cult reformat şi este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice
cu codul HD-II-m-B-03234. Construcţia bisericii reformate a fost
proiectată de Szasz Jozsef, în stil eclectic, şi a început în anul
1836. Lucrările au fost întârziate datorită marelui incediu din
acelasi an (1836), a revoluţiei din 1848 şi a inundaţiei din 1851,
fiind incheiate doar în anul 1853, iar turnurile după 7 ani. În
turnul estic se găseşte unul dintre cele mai mari clopote din
judeţ, cântărind 3600 kg.
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Mănăstirea Franciscană
Mănăstirea Franciscană a fost ctitorită în secolul XVIII,
între 1669 şi 1752, pe locul donat ordinului franciscan de către
judecătorul regal Lazar Istvan. Este o clădire sub forma de
patrulater, în stilul caracteristic al mănăstirilor franciscane din
Transilvania, la colţul din sud-est fiind alipită biserica barocă.
Clădirea a fost mistuită de flăcări în repetate rânduri 1707,1748 şi 1872. În 1749 a fost mărită biserica, iar mănăstirea a
fost reconstruită integral în 1752. După incendiul din 1872
reconstructia este terminata sub conducerea în 1908.
Din 1951 Mănăstirea a fost abandonată, funcţionarea sa
fiind interzisă şi şi-a reluat funcţionarea după 1989.

Turnul vechii biserici ortodoxe
Este înscris în Lista Monumentelor Istorice, cu codul HD-IIm-A-03229 şi este singura parte rămasă completă dintr-o biserică
ce datează din anul 1640. Un deceniu mai târziu, biserica a fost
distrusă de un incendiu devastator, iar lucrările de reconstrucţie au
fost finalizate abia în 1727.
Lăcaşul a funcţionat până în 1856, atunci când pereţii
altarului şi ai navei au fost demolaţi iar cu piatra scoasă s-a ridicat
actuala catedrală. Se spune că turnul a scăpat datorită unei pisanii
ce era sculptată în piatră cu litere chirilice pe faţadă, o inscripţie de
blestem pentru cel care ar îndrăzni să dărâme turnul.
Pe parcursul secolului XX, s-au efectuat lucrări de consolidare şi renovare la Turnul din
cimitir, în anii 1954, precum şi în perioada 1970-1971, când Direcţia Monumentelor Istorice a
coordonat ultima „reparaţie generală şi de consolidare” a Turnului, executată cu meseriaşi ai
Trustului de Construcţii Hunedoara.
În toamna anului 1972, avocatul dr. Victor Şuiaga întocmea primul „Memoriu”, prin care
sesiza birocraţiei comuniste, respectiv Direcţiei Monumentelor Istorice de la Bucureşti, ca acest
edificiu „cu valoare istorică” să fie protejat de lege şi clasat bun al patrimoniului naţional.
La 290 de ani de la edificarea sa și la 46 de ani distanță de la ultima intervenție asupra
monumentului, acesta se prezintă într-o stare avansată de deteriorare, partea superioara din
lemn se afla intr-o stare avansata de degradare, chiar precolaps.
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Mănăstirea Prislop
Biserica
"Sf.
Treime"
a
Mănăstirii Prislop este de cult ortodox,
înscrisă cu codul HD-II-m-A-03447 în
Lista Monumentelor Istorice.
Mănăstirea
adăposteşte
icoanele pictate de părintele Arsenie
Boca, de numele căruia se leagă
renaşterea acestei mănăstiri, şi
reprezintă unul din cele mai
importante aşezăminte religioase
ortodoxe din Transilvania.
Mănăstirea Prislop a fost construită în a doua jumatate a secolului al XIV-lea de
Părintele Nicodim în stilul Triconc, ulterior anctificat, considerat astăzi drept reorganizatorul şi
îndrumătorul monahismului românesc la începutul Evului Mediu. Domniţa Zamfira, al doilea
ctitor al mănăstirii, a fost grav bolnavă atunci când a venit la Mănăstirea Prislop, şi s-a vindecat
bând apa din izvorul cu puteri tămăduitoare din curtea mănăstirii. Avutul cel mai de preţ al
mănăstirii este icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, dăruită de domniţa Zamfira în 1580,
când s-a incheiat reconstruirea bisericii.

6.3.4. Obiective culturale cu funcţii turistice
Dintre obiectivele culturale cu funcţii turistice pot fi menţionate muzeele, acestea
adăpostind şi conservând vestigii şi obiecte de patrimoniu material şi spiritual reprezentative
pentru istoria şi cultura regiunii, facilitând popularizarea acestora.
Muzeele, adevărate tezaure, adună exponate extrem de valoroase şi pot fi grupate în
muzee unice la nivel local şi naţional. Un exemplu de muzeu la nivel naţional este muzeul de
Arheologie de la Sarmizegetusa, complex care adăpoşteşte mai multe secţii tematice, care oferă
posibilitatea prezentării unor exponate din diferite domenii.
Mărturii vii şi grăitoare ale existenţei noastre pe aceste meleaguri adunate de pe întreg
teritoriul din sud-vestul Transilvaniei, dar şi din întreaga ţară, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane
din Deva este adăpostit de un monument de arhitectură construit în secolul XVI în stil
renascentist, Magna Curia.

299

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Magna Curia (latină Curtea Mare) sau Castelul Bethlen se situează în municipiul Deva, la poalele
dealului cetații, înspre sud-est, lângă parcul orașului. Este cea mai veche clădire monument istoric
ce se păstrează în Deva.
În anul 1582 căpitanul garnizoanei cetății din Deva, Francisc Geszty, construiește pe locația
actualului monument o casă. Această casă va fi folosită ca reședință apoi de către Sigismund
Báthory, generalul Basta, Ștefan Bocskay, Gabriel Báthory și Gabriel Bethlen.
În 1621 Gabriel Bethlen dispune de transformarea radicală a construcției inițiale,
rezultând palatul Magna Curia. Conceput inițial în stil renascentist (sub Gabriel Bethlen), edificiul
ajunge la o formă definitivă la începutul secolului al XVIII-lea când i se aduc ultimele modificări.
Aceste modificări îi dau înfățișarea barocă păstrată până astăzi.
După unirea Transilvaniei cu România, în anul 1918, Castelul Bethlen a trecut în
proprietatea statului roman, iar din 1938 în castel a fost amenajat Muzeul de Istorie al județului
Hunedoara. Castelul a fost renovat în ultimii ani,
continuându-se și cercetările arheologice din curtea
acestuia.
Edificiul, care are un pronunțat aspect baroc, a
suferit ultimele transformări ce îi dau înfățișarea de
astăzi în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Inițial,
palatul Magna Curia a fost ridicat în stil renascentist în
anul 1621 de Gabriel Bethlen (de unde și denumirea
„Castelul Bethlen”) pornind de la casa existentă care a fost construită în anul 1582 de către
căpitanul garnizoanei cetății Deva, Francisc Geszty.
Societatea de Istorie și Arheologie
beneficiază de sprijinul lui George Bariț,
care contribuie cu donații în bani și cărți. În
paralel cu colecția de antichități, se
constituie și colecțiile de etnografie, de
mineralogie, de paleontologie și de
ornitologie. Colecțiile muzeului erau
depozitate într-o casă particulară. Din anul
1890 colecțiile au fost amenajate în șase
clase ale „Școlii de Științe Exacte din Deva”
(actualul Colegiu Național „Decebal”).
Muzeul găzduiește colecții de arheologie din perioadele: preistoică, dacică, romană,
premedievală și medievală timpurie, colecții numismatice, colecții de artă decorativă, de
etnografie (costume populare, unelte, ceramică de Botiza, icoane pe sticlă), colecții de științe
naturale (botanică, paleontologie, etc.) și o bibliotecă de aproximativ 40000 de volume.
Monumentele istorice au fost ridicate în memoria unor personalităţi marcante sau
evenimente istorice, culturale, artistice. Istoria nuanţată, coroborată cu diversitatea şi bogăţia
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vieţii sociale şi culturale a municipiului Deva se reflectă într-un număr semnificativ de
monumente, statui şi plăci comemorative. Operele de artă sunt bine reprezentate în Deva,
ilustrând activitatea sa bogată cultural-istorică.
Astfel, alături de muzee, deţin un adevărat potenţial turitic şi alte categorii de obiective
de pe teritoriul municipiului: case memoriale, teatre, monumente şi ansambluri de artă plastică
(Monumentul eroilor neamului, Monumentul luptătorilor anticomunişti), statui (Statuia ecvestră
a lui Decebal, Statuia împăratului Traian, Statuia poietului Mihai Eminescu), busturi (Bustul
martirilor Horia, Cloşca şi Crişan, Bustul lui Gheorghe Bariţiu).

Monumentul Eroilor Neamului
Situat în curtea Catedralei Sfântul
Ştefan, Monumentul Eroilor Neamului a
fost realizat între anii 1993-1995, de către
sculptorul Ioan Seu, şi a fost dezvelit la
data de 25 oct 1995.
Pe faţada monumentului se află o
placă cu chipurile lui Horea, Cloşca, Crişan
şi Avram Iancu, iar pe celelalte laturi,
inscripţii dedicate ostaşilor din cele două
războaie mondiale. În vârf este amplasată
o cruce, având gravat un porumbel, ce
simbolizează pacea.

Statuia ecvestră a lui Decebal
Statuia ecvestră a lui Decebal este amplasată în faţa
Casei de Cultură din Piaţa Victoriei.
Statuia a fost realizată în anul 1978, fiind opera
sculptorului Ion Jalea.
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Statuia Împăratului Traian
Statuia Împăratului Traian a fost amplasată în faţa
Primăriei din Piaţa Unirii, în anul 1999. Monumentul a
fost realizat de către artistul Ioan Medrut şi
impresionează prin dimensiuni şi detalii. Statuia este
aşezată pe un soclu pe care apare inscripţia: "Traian acesta a fost săditorul şi părintele romanilor." (Samuel
Micu)

Statuia poetului Mihai Eminescu
Statuia poetului Mihai Eminescu este situată în
parcul oraşului, fiind sculptată în 1970 de Tudor Panait.

Busturile Martirilor Horea, Cloşca şi Crişan
Busturile Martirilor Horea, Cloşca şi
Crişan sunt situate pe strada 1 Decembrie
1918 nr. 39 din Deva. Statuile au fost realizate
de către artistul bucureştean Ion Vlasiu în anul
1934 şi au fost dezvelite şi amplasate în Piaţa
Unirii, la data de 25 august 1946.Busturile
martirilor au fost demontate în anul 1962,
fiind amplasate în faţa Muzeului Civilizatiei
Dacice şi Romane, unde se află şi în prezent.
Monumentul este aşezat pe un soclu
înalt, cu două basoreliefuri din bronz realizate
de către artistul Eugen Ciuca. Scenele de pe
basoreliefuri prezintă ţăranii răsculaţi în anul
1784 şi ţăranii împărţind pământul.
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Bustul lui Gheorghe Bariţiu
Bustul lui Gheorghe Bariţiu a fost
amplasat în curtea Liceului Pedagogic din
municipiul Deva. Monumentul a fost realizat în
anul 1969 de către artistul Ernest Kovakz.
Gheorghe Bariţiu a fost istoric şi
publicist, întemeietorul presei rom âneşti din
Transilvania.

6.3.5. Ansambluri arhitectonice urbane cu potenţial turistic
antropic
Deva reprezintă un centru istoric şi cultural important al Regiunii Vest, dar şi din punct de
vedere edilitar. Astfel, alături de obiectivele prezentate, o serie de ansambluri arhitecturale
recente consolidează potenţialul diversificat, prin care municipiul Deva poate constitui un centru
turistic de sine stătător sau poate fi inclus în cadrul unor trasee sau circuite de promovare a
regiunii. Aceste obiective oferă personalitate şi creează un ambient relaxant, preţuit în egală
măsură de turiştii care vizitează Deva, cât şi de localnici.
Pe fondul dezvoltării edilitar-arhitectonice, se poate urmări evoluţia continuă a
municipiului, până în etapa actuală, contribuind la definirea personalităţii proprii a acestuia, prin
conturarea treptată a unui peisaj antropizat cu trăsături de originalitate, care particularizează
fiecare ansamblu arhitectonic urban.
Pentru exemplificarea diversităţii acestor obiective, s-a recurs la realizarea unei selecţii.
O astfel de selecţie nu poate omite: telecabina, Aqualand-ul, fântâna arteziană, teatrul de
estradă, patinoarul, busturile de bronz ale gimnastelor, spitalul de pediatrie, cinema Patria.

Teatrul Orășenesc, azi Teatrul de Artă Dramatică Deva
Teatrul de Artă Deva continuă să existe după 100 de ani, fiind redeschis în 17 dec 2010.
Construit în anul 1910 şi dat în folosinţă în anul 1911, Teatrul de Artă face parte din
ansamblul urban 1 Decembrie 1918. Clădirea teatrului aparţine stilului arhitectural Secession
vienez. Denumirea alocată iniţial a fost aceea de Ansamblul de Cântice şi Dansuri Populare.
În secolul al XX-lea clădirea teatrului a făcut obiectul a numeroase lucrări de reparaţii şi
modernizare. Astfel, în anul 1942 a fost modificată intrarea, schimbată tapiţeria şi înlocuite
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oglinzile, iar localului i s-a dat numele
de George Dima, în onoarea
renumitului compozitor ardelean. În
anii ‘60 a fost modificată faţada
originală, iar în 1987 au început
lucrările de amenajare aleTeatrului de
Revistă şi de restaurare a faţadei
principale, reconstituită după imagini
de epocă. Din anul 1953 s-a numit
Fanfara de Stat Deva.
În 1958, a fost înfiinţat Teatrul
de Stat de Estradă Deva, nume sub care
a funcţionat mai mulţi ani. Au urmat alte denumiri, în diferite etape: Teatrul Orăşenesc, Teatrul
de Estradă, Teatrul Arta, Teatrul de Stat de Estradă, Teatrul de Revistă, Teatrul de Artă Dramatică,
Teatrul Municipal Deva, Teatrul Judeţean Hunedoara şi, în prezent,Teatrul de Artă Deva.
Noua sală a teatrului a fost
inaugurată la 1 aprilie 1963 cu
reprezentaţia
„Şarjele
revistei”
prezentată de către Teatrul de Stat de
Estradă din Deva. După anul 1988 au
fost demarate lucrări de reabilitare
complexe, iar în data de 17 decembrie
2010, după 22 de ani, Teatrul devean şia redeschis porţile, fiind redenumit
Teatrul de Artă Deva.

Galeria de Artă Forma
Este situată în municipiul Deva
pe Bulevardul De cebal. Uniunea
Artiştilor Plastici din România – Filiala
Deva organizează aici expoziţii, saloane
şi galerii de artă, singură sau în
colaborare, pe baza Programelor
Expoziţionale anuale, precum şi
activităţi specifice pentru a face
cunoscute lucrările de artă plastică românească, creaţie a membrilor săi, prin producţie
editorială, cataloage, afişe, pliante, film, videotecă, târguri de artă, ş.a.
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Telecabina
Este singurul ascensor inclinat din ţară,
iar din punct de vedere al lungimii traseului 278 metri şi a diferenţei de nivel -158 metri,
este primul din Europa.
Instalaţia asigură legatura mecanică de
la staţia de plecare, situată la cota 180 metri,
până la platforma intermediară a Cetăţii Deva,
situată la cota 342 metri, respectiv o diferenţă
de nivel de circa160 metri.

Busturile din bronz ale gimnastelor din Deva
Busturile
din
bronz
ale
gimnastelor din Deva este unul dintre
cele mai importante obiective turistice
din Transilvania. Cele 15 sculpturi din faţa
Sălii Olimpia din Deva ilustrează 11
gimnaste şi 4 antrenori şi sunt creaţia
artistului Ioan Seu.
Busturile
gimnastelor
sunt
realizate în bronz, au înălţimea de 42-43
cm şi cântăresc 20-23 kg. Sunt amplasate
pe socluri de granit cu înălţimea de 1,80
m, fiind luminate de reflectoare. Statuile au fost dezvelite la data de 15 mai 2008.

AquaLand Deva
AquaLand se află în incinta
Stadionului Municipal Cetate - Deva.
Funcţiunea principală a acestei facilităţi
este asigurată de bazinele de înot şi de
agrement ce se succed pe orizontală şi
verticală, cu adâncimi diferite, în forme
libere întrepătrunse, şi care ocupă
aprox 80% din suprafaţa parterului.
Mezaninul
cuprinde
următoarele funcţiuni: spaţiu relaxare,
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saună tunisiană, saună relaxare, saună finlandeză, saună infra-cer înstelat, saună infra meloterapie, saună infra - aromoterapie, grota salină etc.

Fântâna arteziană muzicală din centrul Devei
Este amplasată în Piaţa Victoriei şi s-a inaugurat în anul 2012.
Fântâna arteziană muzicală oferă în
fiecare seară un spectacol deosebit, atât
locuitorilor, cât şi vizitatorilor municipiului
Deva.

Patinoarul Deva
Patinoarul Deva este situat la poalele
Cetăţii Devei şi a fost deschis la data de 15
ianuarie 2010.

Parcul orașului - La poalele dealului Cetății se întinde Parcul Orașului, sau Parcul Cetății.
Din inițiativa lui Dr. Petru Groza, aici au fost aduși din Parcul Dendrologic Simeria, o mare
diversitate de arbori care au fost plantați și îngrijiți de doi grădinari profesioniști. La intrarea
dinspre oraș a parcului se află în partea dreaptă, casa lui Dr. Petru Groza („casa fără acoperiș”
cum îi spun locuitorii vârstnici), care se preconizează a fi transformată în muzeu memorial. În
stânga intrării se găsește statuia pedestră a lui Decebal. În centrul parcului rezistă de decenii
chioșcul orchestrei sau Filigoria, loc de întâlnire și popas pentru turiști și pentru devenii romantici.
Spre filigorie își îndreaptă privirea statuia tăcută a lui Mihai Eminescu. Tot în parc se mai găsește
un loc de joaca pentru copii, o fântână arteziană pietonală, locuri de petrecere a timpului liber
(pergolă de şah, pergola locului de joacă) şi un grup sanitar.
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Din parc se poate urca direct pe Cetate, pe treptele betonate până la tunel, apoi pe
potecile special amenajate.
În nord-vestul parcului, la marginea dinspre dealul cetăţii, se află castelul Magna Curia,
construit în secolul XVI. Iniţial castelul a fost conceput în stilul Renaşterii, dar restaurările
ulterioare (din timpul lui Gabriel Bethlen, în anul 1621, precum şi cele din prima jumătate a
secolului XVIII) i-au adăugat şi elemente de artă barocă. În prezent complexul arhitectonic Magna
Curia adăposteşte Muzeul Judeţean Deva (secţiile de istorie si Stiinţe naturale).
La marginea de est a parcului este Liceul Sportiv Deva, renumit pentru generaţiile de
gimnaste precum: Nadia Comăneci (sub îndrumarea antrenorului Bela Karolyi), Ecaterina Szabo
(antrenori Octavian Belu şi Mariana Buruiană), ş.a.
Pe străzile adiacente parcului se pot vedea clădiri caracteristice ale altor epoci: Palatul
Tribunalului, Judecătoria, Parchetul Judeţean.

6.4.

Tipuri şi forme de turism practicate

Prezenţa în proporţii variate a resurselor atractive naturale şi antropice, gradul diferenţiat
de accesibilitate al reţelei rutiere, precum şi poziţia în teritoriu a municipiului Deva – punct
turistic nodal de atragere şi dispersie a fluxurilor turistice în cadrul judeţului Hunedoara –
constituie premise favorabile practicării unei palete variate de tipuri şi forme de turism.
În completarea acestora este posibilă dezvoltarea de forme noi, prin crearea condiţiilor
adecvate facilitării practicării lor. Astfel, se poate face trecerea spre conturarea unui profil turistic
complex şi a unor areale cu funcţii turistice specializate sau complexe, care vor face obiectul unei
politici de punere în valoare în cadrul strategiei de dezvoltare a municipiului Deva în perioada
2014-2023.
Ca urmare, este necesară analiza detaliată a oportunităţilor locale existente, dar şi a celor
atrase din potenţialul oferit de sistemele turistice învecinate. Această analiză presupune
evidenţierea tuturor tipurilor şi formelor de turism cu impact asupra spaţiului geografic şi sociocultural, urmată de stabilirea unei configuraţii ideale de atins la limita orizontului de planificare,
prin evaluarea şi ierarhizarea apoi a tipurilor şi formelor de turism care să fie promovate în
perioada viitoare.

6.4.1.

Turismul cultural

Municipiul Deva şi împrejurimile sale reprezintă spaţiul unde se întâlnesc şi se
întrepătrund obiective turistice antropice unice, înconjurate de un peisaj diversificat, ce pot fi
susţinute şi promovate prin contribuţia specialiştilor din diferite domenii, dar şi prin investiţii în
infrastructură şi reconversia profesională a angajaţilor din alte sectoare.
Obiectivele antropice pot transforma regiunea în destinaţii turistice atractive, unde se
împletesc activităţi precum practicarea sporturilor de iarnă, destinderea prin utilizarea resurselor
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minerale, vizitarea unor locuri aparte, monumente, muzee, edificii religioase, participarea la
diverse evenimente.
Turismul cultural prezintă elementele necesare desfăşurării acestuia pe teritoriul
municipiului şi poate fi privit ca alternativă de dezvoltare a regiunii, absorbind personalul
disponibilizat în urma restrângerii activităţii din unele parcuri industriale importante sau chiar
închiderea lor. El poate îmbrăca, mai frecvent, trei forme de practicare, şi anume: turismul urban,
turismul rural şi turismul religios.
Þ Turismul urban deţine largi posibilităţi de practicare;
Dintre atracţiile majore pot fi enumerate: muzeele, edificiile religioase (catolice,
ortodoxe, protestante, reformate), numeroase vestigiile istorice (romane, medievale),
arhitectura centrului istoric, diferite instituţii de artă şi cultură, monumente (statui, busturi, case
memoriale) etc.
Urmare a creşterii duratei timpului liber (inclusiv prin scurtarea săptămânii de lucru) şi a
fragmentării concediilor şi vacanţelor, alături de apariţia operatorilor aerieni low cost şi în
România, în ultimii ani s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de mini-vacanţe (city
break) petrecute în oraşele cu o ofertă turistică diversificată.
Þ Combinarea city break-urilor cu trasee turistice tematice sau mixte în spaţiul judeţean
Se permite o accesare funcţională a celorlalte centre urbane sau rurale, respectiv areale
şi obiective naturale, cu resurse atractive valoroase, diseminate în cadrul spaţiului judeţean.
Se poate recurge la organizarea unor trasee sau circuite regionale, în care să fie prezente
diferite obiective religioase, culturale, istorice, dar şi circuite tematice, care să ofere posibilitatea
vizitării unei anumite categorii de obiective turistice pe întreg teritoriu analizat, cum ar fi vizitarea
castelelor sau bisericilor medievale, a mănăstirilor sau a meşteşugurilor şi ocupaţiilor cu vechi
tradiţii.
Traseele turistice se realizează astfel încât să permită cunoaşterea unei zone sau regiuni,
putând fi parte a unui circuit regional sau naţional. Luând în considerare bogăţia obiectivelor se
pot identifica unele localităţi care să fie prinse într-o astfel de formă de vizitare, un exemplu în
acest sens fiind traseul Deva-Simeria-Orăştie.
Pe acest fond, şi municipiul Deva ar putea constitui o destinaţie pentru turiştii amatori de
astfel de sejururi, îndeplinind însă doar o parte dintre condiţiile majore pentru a fi inclusă pe
harta destinaţiilor de acest tip, cum sunt preparate culinare şi băuturi de calitate în zone atractive
din împrejurimi şi, parţial, posibilităţi diversificate de a face cumpărături şi activităţi culturale,
fiind însă deficitar la alte capitole importante:
v

cazare de calitate la tarife specifice perioadelor din afara sezonului şi în weekend;

v

informare generală şi turistică;

v

transport local funcţional cu legături facile între structurile de cazare şi obiectivele din
perimetrul urban etc.).
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Þ Turismul rural
Această formă de turism are o puternică tentă culturală prin valorificarea obiceiurilor,
tradiţiilor sau folclorului local, componente ale civilizaţiei rurale încă bine conservate în multe
dintre localităţile rurale, îndeosebi din zona montană.
Caracteristicile cultural-turistice exercită o atracţie importantă asupra circulaţiei turistice,
dar devin importante din punct de vedere turistic numai în relaţie cu caracteristicile naturale şi
economice. Ele sunt, în mare parte, rodul culturii populare, atât prin creaţiile culturii materiale
(biserici, biserici fortificate), cât şi prin cele ale culturii spirituale (tradiţii, obiceiuri), cum sunt:
biserici ortodoxe; biserici reformate; centre etnografice; cetăţi.
Din punct de vedere al potenţialului de practicare a turismului rural în proximitatea
municipiului Deva, oportunităţi deosebite sunt oferite şi de Culoarul Depresionar Strei-CernaOrăştie. Astfel, turismul rural are un potenţial mai consistent în localităţile Turdaş, Poieniţa Voinii,
Cinciş, Bosorod, Beriu şi Orăştioara de Sus.
Valorilor peisagistice (relief colinar accesibil drumeţiilor, lacul antropic Cinciş, valea
Mureşului, a Cernei şi a Streiului) li se adaugă posibilităţile cunoaşterii obiceiurilor şi tradiţiilor
din zonă, a manifestărilor cultural-artistice (nedeiele), a unor ocupaţii, meşteşuguri, ritualuri
tradiţionale, vizitarea unor case memoriale (Aurel Vlaicu, Ion Budai Deleanu), a bisericilor vechi,
din lemn, a locurilor care păstrează vestigii ale civilizaţiei daco-romane.
O infrastructură adecvată, ferme turistice, hanuri sau popasuri în localităţile cu o zestre
folclorică deosebită, cum ar fi cele din Ţinutul Pădurenilor, zone aproape neatinse de civilizaţia
urbană, constituie o cerinţă majoră pentru dezvoltarea acestui tip de turism. Amenajarea unor
stâne pentru vizitare în satele montane (Bosorod, Bobâlna, Ocolis) este posibilă şi profitabilă.
Ţinutul Pădurenilor
Situat pe Valea râului
Cerna, Ţinutul Pădurenilor
este o zonă etnografică de o
mare frumuseţe, cu tradiţii şi
obiceiuri rămase neschimbate
de secole. Ţinutul este un
platou înalt, mărginit de Valea
Mureşului la Nord, de Ţara
Haţegului la Sud, de Munţii
Poiana Ruscă la Vest, Valea
Cernei
şi
Municipiul
Hunedoara la Est. Satele
pădurenilor nu depăşesc limita
zonei înalte a Munţilor Poiana
Ruscă.
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Ei reprezintă o „insulă etnografică“ în care s-a păstrat cultura populară arhaică, extrem de
originală şi de diferenţiată faţă de aceea a regiunilor învecinate. Trăsăturile principale ale acestei
culturi constau în: amplasarea aşezărilor pe culme, culturi agricole pe dealuri terasate, lipsa
olăritului, portul specific (în special al femeilor) şi graiul.
Această izolare geografică a aşezării pădurenilor le-a permis conservarea graiului actual şi
păstrarea unor entităţi particulare ale portului, asemănătoare, spun unii cercetători, cu cel dacic.
Prima atestare scrisă a aşezărilor din acest ţinut datează din 1297, într-un document în care satele
Zlaşti şi Ruda sînt menţionate ca supuse ale pârcălabului de Hunedoara. Ulterior, în secolele XIV
şi XV, găsim menţiuni despre toate aşezările cunoscute astăzi şi despre altele care, probabil, au
dispărut cu timpul.

Þ Turismul religios
Turismul religios are în vedere valorificarea obiectivelor religioase ale municipiului şi
judeţului, dar mai ales manifestările organizate de acestea (hramuri, pelerinaje). Această formă
de turism este favorizată de existenţa unor importante lăcaşuri de cult. Cel mai reprezentativ
obiectiv de acest tip, cu o manifestare receptată cu mult în afara limitelor judeţului, este
Mănăstirea Prislop, participarea la diverse sărbători religioase atrăgând vizitatori nu doar din
judeţ, ci şi din întreaga ţară.
În contextul în care fluxul de turişti spre centrele religioase cu rezonanţă au un impact în
creştere (unele reuşind să angreneze în anumite perioade mase mari de oameni), turismul
religios poate fi stimulat prin îmbunătăţirea condiţiilor de acces, care pot avea un impact relevant
în acest sens, fiind necesară conectarea puternică şi adaptarea economiei locale la cerinţele
clientelei pelerinajelor religioase.

6.4.2. Turismul curativ
Poate îmbrăca două forme principale de practicare: balnear şi climateric.
Þ Turismul balnear
Are ca suport acviferul cu ape termale la Deva, eficace în tratarea afecţiunilor aparatului
locomotor. Capacitatea şi compoziţia chimică a apelor îndreptăţesc extinderea şi modernizarea
bazei de tratament de la Deva, care să fie completată cu alte facilităţi turistice furnizate prin
construirea unui complex turistic balnear complex, care să cuprindă o gamă diversificată de
proceduri de cură.
Þ Turismul climateric
Este favorizat de existenţa unui climat montan cu atribute curative (ionizare şi oxigenare
puternică, radiaţie solară cu valori ridicate, umiditatea relativă ridicată) prezent în zona montană,
precum şi de condiţiile meteorologice deosebite ale municipiului Deva.
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6.4.3. Turismul recreativ montan
Se poate practica datorită varietăţii resurselor disponibile, care oferă posibilitatea
practicării unor forme diverse de turism, şi anume: turismul de agrement hibernal, alpinismul,
turismul de drumeţie, turismul cinegetic, turismul de agrement piscicol şi chiar turismul extrem.
Þ Turismul de agrement hibernal
Se referă la practicarea sporturilor de iarnă - schi, bob, săniuţe, patinaj.
Beneficiază de posibilităţi de afirmare şi diversificare în zona montană, unde durata de
persistenţă a zăpezii depăşeşte cinci luni pe an. Astfel de amenajări pot fi accesate în staţiunile
turistice de la Straja, Parâng, Transalpina şi chiar Râuşor, unde există instalaţii moderne pentru
practicarea sporturilor de iarnă.
Deva reprezintă un pol centric de accesare facilă a acestor staţiuni montane;
Þ Alpinismul
Este o altă formă de turism recreativ montan ce se poate practica în mai multe areale din
zona muntoasă accesibilă din Deva, care dispun de o serie de trasee cu diverse grade de
dificultate, inclusiv unele trasee de iniţiere, ceea ce permite adresarea unei game largi de turişti.
Se impune însă o dotare adecvată a traseelor, amenajarea arealelor de escaladă, edificarea unor
baze turistice pentru găzduirea practicanţilor.
Þ Turismul de drumeţie
Este stimulat în primul rând de valoarea morfo-peisagistică a spaţiului montan, unde
peisajul spectaculos şi variat morfologic constituie o resursă atractivă majoră.
Culmile înalte şi prelungi din munţi, sectoarele de chei şi defilee reprezintă repere vizate
frecvent pentru adepţii unei astfel de forme de practicare a turismului.
În pofida avantajului net al spaţiului montan pentru practicarea turismului de drumeţie,
nici spaţiul depresionar propriu-zis nu este privat de practicarea acestei forme de turism, cu atât
mai mult cu cât şi traseele montane au ca bază de plecare localităţile situate în zona depresionară
sau în cea de contact cu aceasta;
Þ Turismul cinegetic
Este favorizat de existenţa unui patrimoniu cinegetic remarcabil, mai ales în privinţa
faunei mari, organizat şi gestionat în cadrul unor fonduri de vânătoare (incidenţa cea mai ridicată
având-o cele grefate pe masivele montane care au un grad mai ridicat de împădurire şi care sunt
mai puţin afectate de prezenţa altor activităţi umane (în primul rând exploatarea forestieră sau
a resurselor minerale), oferind astfel locaţii propice pentru practicarea acestei forme de
agrement, care are şi rol complementar în diversificarea ofertei unor areale.
Din cadrul acestora se pot extrage exemplare de excepţie, într-un cadru perfect controlat
şi riguros organizat, asigurat de un personal silvic specializat de însoţire, deja în mare parte
format. Toate acestea, desigur, în condiţiile respectării şi conservării matricelor de reproducere
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la nivelul fiecărei specii. Deşi practicat de un număr mai redus de persoane, dar cu venituri mari,
turismul cinegetic este foarte eficient economic;
Þ Turismul de agrement piscicol
Acest tip de turism se poate organiza de-a lungul râului Mureş, care oferă posibilitatea
practicării pescuitului sportiv sau de agrement. Potenţialul morfologic zonal oferă condiţii
propice de afirmare a acestui tip de turism, datorită existenţei unei reţele hidrografice dense şi,
mai ales, nepoluate.
Totuşi, regimul de scurgere al reţelei hidrografice a fost destul de puternic afectat de
defrişările masive efectuate în ultimul secol, accentuate în ultimele două decenii. Ca urmare,
consecinţele s-au repercutat negativ şi asupra potenţialului biologic piscicol, mult diminuat.

Þ Turismul extrem
Include o gamă largă de activităţi sportive extreme , cum sunt: zboruri cu parapanta sau
deltaplanul, motocros, cicloturism, river rafting etc. Pentru susţinerea acestui tip de turism pot fi
identificate o multitudine de locuri propice practicării unor astfel de activităţi, îndeosebi în zonele
montane, avantajate de declivitatea pantelor, diferenţele de nivel - pe alocuri apreciabile sau
fragmentarea terenului, coroborate cu aportul favorabil al componentei dinamice (curenţii de
aer) sau de natură hidrografică.

6.4.4. Turismul gastronomic (culinar)
În majoritatea cazurilor, acest tip de turism are efect de catalizator pentru celelalte tipuri
de turism specifice zonale. De obicei oportunităţile gastronomice amplifică şansele de luare a
deciziei de a accesa o anumită zonă în scop turistic.
Astfel, Asociaţia Internaţională a Turismului Culinar oferă o listă relevantă de repere prin
care se defineşte importanţa acestui tip de turism:
v

Aproape 100% dintre turişti iau masa în oraş;

v

A lua cina rămâne una dintre primele trei activităţi preferate ale turiştilor;

v

Cu cât e mai mare nota de plată, cu atât mai probabil clienţii sunt turişti;

v

Există o corelare mare între turiştii interesaţi de vin/gastronomie şi cei interesaţi de
muzee, spectacole, cumpărături;

v

Turiştii culinari îşi dedică o mare parte din timp activităţilor recreative;

v

Interesul pentru turismul culinar se răspândeşte la toate grupurile de vârstă;

v

Gastronomia este singura formă de artă care adresează cele cinci simţuri;

v

Turiştii culinari sunt exploratori;

v

Atracţiile culinare sunt disponibile pe tot parcursul anului;
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v

Bucătăria locală este primul factor de decizie în alegerea destinaţiei turistice.

Şi din acest punct de vedere Deva are la dispoziţie un potenţial deosebit de generos,
furnizat de localităţile rustice aflate în proximitatea imediată sau mai îndepărtată a municipiului.
Amintim succint produsele culinare prin care se conferă specific şi notorietate ţinuturilor
hunedorene: cârnaţii virşli, toba de casă, cârnaţii de Parâng, salamul de Valea Jiului, caşcavalul
de Vaţa, plăcintele pădureneşti, plăcintele cu lobodă, sângeretele, maios (caltaboş), vinarsul,
ţuica etc.
O mare parte din acestea sunt înregistrate în Registrul produselor tradiţionale al
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Astfel, în ultimii şase ani, zeci de produse
din judeţul Hunedoara au fost atestate drept produse tradiţionale româneşti. Cele mai multe
dintre acestea sunt produse în Valea Jiului şi în zona Bradului: pasta de măceşe, pasta de cătină,
cozonacul „Parângul”, cozonacul „Jiul de Est”, plăcinta „Jieţeană”, pâinea de casă „Valea Jiului –
Pita bunicii”, pâinea ţărănească, zeci de preparate din carne, brânza de oaie „Burebista” şi
„Montana”, caşcavalul „La Vaţa” etc.
Ca o recunoaştere a importanţei deosebite pe care o au evenimentele culinare naţionale,
Autoritatea Naţională pentru Turism a întocmit un calendar al evenimentelor gastronomice, care
cuprinde cele mai reprezentative festivaluri culinare din ţară. Includerea în cadrul evenimentelor
de top din calendarul gastronomic a fost facilitată de faptul că în programul acestui festival sunt
cuprinse şi activităţi specifice perioadei medievale, dar şi un semi-maraton al virşlilor, desfăşurat
între Deva şi Hunedoara. Se oferă astfel posibilitatea producătorilor de renume să îşi extindă şi
consolideze renumele dobândit prin intermediul acestui produs culinar tradiţional.
Plăcintele pădureneşti sunt considerate un adevărat brand turistic pentru ţinutul
Pădurenilor. La acestea se adaugă sarmalele pădureneşti, "mari cât o zi de post", varza fiartă pe
os de porc sau "zama" pădurenească, care este pregătită de asemenea într-un mod aparte.
Zestrea etnografică a acestui ţinut este completată de consecvenţa cu care se respectă o serie de
reţete tradiţionale, contribuind din plin la recrearea atmosferei din urmă cu câteva sute de ani.
Pe lângă comercializarea curentă şi exportul unora dintre aceste produse tradiţionale,
prezintă importanţă efectul sinergic al prezenţei acestora în cadrul unor evenimente majore:
v

Festivalul Virşlilor de la Deva;

v

Festivalul „Dac Fest – natură, istorie şi cultură”;

v

Festivalul Medieval de la Castelul Corvinilor;

v

Festivalul Narciselor de la poalele Retezatului;

v

Festivalul Virşlilor de la Hunedoara;

v

Obiceiul şezătorii de la poalele Retezatului.
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6.4.5. Alte forme de turism
Alte forme de turism ce se pot practica cu succes la nivelul municipiului Deva sunt:
turismul mixt sau polivalent; turismul ştiinţific; turismul cultural-ştiinţific specializat; ecoturismul;
turismul de afaceri, festivalier şi de evenimente; turismul de tranzit; turismul recreativ.
Þ Turismul mixt sau polivalent
Rezultă din asocierea spaţială a două sau mai multe din tipurile de turism precedente, în
vederea satisfacerii cu promptitudine şi în mod flexibil a unor nevoi complexe ale turiştilor.
Frecventă în acest caz este asocierea dintre turismul recreativ şi cel cultural în cadrul turismului
rural, devenit o formă cu impact în continuă creştere la nivelul judeţului.
Þ Turismul ştiinţific
Prin organizarea periodică a unor manifestări cu participare internă şi/sau internaţională,
la nivelul instituţiilor administrative, economice sau culturale cu prezenţe similare în domeniu.
Un exemplu în acest sens îl constituie lista vestigiilor arheologice descoperite pe teritoriul
municipiului Deva, care poate reprezenta un punct de reper pentru continuarea şi intensificarea
cercetărilor arheologice în această zonă.
Þ Turismul cultural-ştiinţific specializat
Include şi turismul didactic-educativ şi cel de vizitare (agrement),fiind favorizat de
existenţa unor obiective sau areale naturale (declarate drept rezervaţii), cu valoare ştiinţifică sau
culturală semnificativă. Aceste obiectivepot constitui - cu precădere în perioada sezonului estival
- puncte de focalizare a unei cereri turistice motivate de studierea lor în scop ştiinţific sau
formativ-didactic, în diverse domenii, cum ar fi istorie-arheologie.
Þ Ecoturismul
Presupune conştientizarea ecologică şi activităţile legate de natură, inclusiv observarea
florei şi faunei.Poate reprezenta, de asemenea, o modalitate viabilă de practicare a turismului.
La baza derulării acestei forme de turism stau ariile naturale protejate, afirmarea sa contribuind
la conservarea acestor areale, aducând în acelaşi timp venituri pentru populaţie.
Þ Turismul de afaceri, festivalier şi de evenimente
Este o formă de (pseudo)turism, ce decurge din oportunităţile de afaceri multiple
existente pentru diferite categorii de oameni de afaceri, şi care constăîn organizarea unor
manifestări tematice diverse, expoziţii de prezentare, demonstraţii, întâlniri, congrese,
conferinţe, întâlniri de afaceri etc., pentru un public din ce în ce mai larg.
Desfăşurarea acestui tip de turism poate fi mult facilitată prin colaborarea cu Camera de
Comerţ şi Industrie Deva, Agenţia de Dezvoltare Vest sau cu numeroase alte organizaţii de
promovare economică, precum şi cu firme private care o dobândit notorietate pe un anumit
segment specific de interes pentruoamenii de afaceri.
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De asemenea, municipiul Deva poate fi promovat drept gazdă a unor manifestări de
diverse tipuri (culturale, artistice, expoziţii, târguri, manifestări sportive, concursuri de dansuri
populare, expoziţii de pictură şi prezentări de carte, festivaluri de muzică şi teatru etc.), prezente
din ce în ce mai mult în cadrul unor localităţi cu statut similar. La acestea se poate adăuga o gamă
largă de oportunităţi oferite de sărbătorile populare sau festivalurile tematice, prin care să se
valorifice resursele etnografice specifice diferitelor areale.
Þ Turismul de tranzit
Este facilitat atât pe plan local, cât şi naţional, prin poziţia centrală pe care o deţine pe
teritoriul judeţului/naţional, precum şi de traversarea sa sau situarea în proximitatea
principalelor reţele de conexiune rutieră naţională şi internaţională.
Totodată, traversarea sa de către magistrala feroviară cu conexiuni transfrontaliere,
facilitează o dată în plus tranzitul spre şi dinspre orice locaţie dorită din ţară şi străinătate.

Þ Turismul recreativ
Vizează deplasările de la sfârşit de săptămână spre locurile aparţinând cadrului natural.
Ne vom referi din nou, şi pentru acest tip de turism, la oportunităţile oferite de zona adiacentă
Devei, respectiv ale Culoarului Depresionar Strei-Cerna-Orăştie, care au fost deja prezentate.
Pe lânga aceste forme tradiţionale de turism, analiza efectuată de specialiştii
olandezi,contractaţi deConsiliul Judeţean Hunedoara pentru elaborarea Strategiei de Turism
ajudeţului, s-au identificat următoarele forme de turism menite să contribuie la dezvoltarea
zonei prin valorificarea resurselor antropice din zonele monoindustriale ale regiunii: turismul
voluntar,turismul de film şi turismul industrial.
Turismul de film. În ultimii ani Castelul Corvinilor a fost gazda şi subiectul mai multor
producţii prestigioase de cinema, care prezintă monumente faimoase ale României, repere din
istoria universală sau adresează diverse scenarii deficţiune; pâna acum această caracteristică
specială nu a fost utilizată pentru a crea un nou tip de turism. Avantajele producţiei de film în
judeţul Hunedoara sunt multiple şi imediate. În mod direct, această industrie oferă beneficii
financiare pentru castel.
De asemenea, agenţii economici au beneficii prin oferirea de servicii de calitate pentru
solicitările de cazare şi mese ale echipelor de filmare. În mod indirect, vizionarea filmelor atrage
turiştii care ar dori să vadă ei înşişi locurile prezentate.
Turismul voluntar combină munca voluntară cu activităţile de turism. Aceste activităţi ar
putea include ajutorul la excavarea arheologica (Sarmizegetura), paleontologică sau prezervarea
vieţii sălbatice în Munţii Retezat sau de pe traseele drumurilor montane; ca sector turistic,
turismul voluntar oferă un sentiment şi atingere plăcute şi atrage persoane din categorii extrem
de diverse. Este o formă socială de turism, care poate sublinia caracterul social al unei zone,
precum şi o sursă de venit şi de creaţie. Pe lânga acestea, poate ajuta la dezvoltarea zonei înseşi.
De remarcat faptul că acest tip de turism poate fi practicat în conexiune cu turismul rural.
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Turismul industrial este legat de istoria industrială a judeţului. În tot judeţul, mai notabil
în Hunedoara, Vulcan, Brad şi Calan, există zone enorme care arată o lungă istorie în mine, oţel
şi alte activităţi industriale românesti.
Deşi multe din aceste situri sunt ruinate şi în declin, pot oferi celor interesaţi o perspectivă
din interior interesantă, referitoare la modalitatea de desfăşurare a procesului productiv în
perioada ultimelor decade, ceea ce ar trebui să fie considerată drept o moştenire culturală a
industriei naţionale din România. Din acest punct de vedere, turismul industrial ar putea fi văzut
ca parte a turismului cultural şi de moştenire.
Aceste situri oferă de asemenea oportunităţi pentru utilizări alternative, care ar putea fi
legate de alte teme turistice. Astfel de exemple pot fi: situri pentru construcţia centrelor de
conferinţe, hoteluri (turism de afaceri); situri pentru filmari (turism de film): situri pentru
construcţia de muzee şi expoziţii (turism cultural şi de moştenire).
Case de vacanţă. Proprietatea unei a doua case este în prezent la un nivel destul de scăzut
în România. În judeţul Hunedoara, doar câţiva români şi maghiari deţin o a doua casă în zona de
schi. Există puţine exemple de străini care au o a doua proprietate în zona rurală. Proprietatea
celei de-a doua case ar putea aduce bani noi, muncă şi creativitate.
Aceasta în condiţiile în care un număr destul de mare de cetăţeni europeni doresc să
identifice zone adecvate în vederea cumpărării uneia doua case undeva în Europa de Sud – Est.
Astfel de activităţi ar trebui să fie sprijinite de către autorităţile locale pentru a stimula creşterea
economică şi a preveni construcţia în peisajul judeţului fără o planificare urbană adecvată
cerinţelor şi specificului local.
Conform analizei mai sus-mentionate, ierarhizarea formelor de turism pentru judeţul
Hunedoara este următoarea:

1.Ski&Montan
Ski&Montan
2.Cultural, Rural
3.Afaceri, Sănătate, Case vacanţă
4.Turism voluntar, Film, Industrial
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6.5.

Structuri turistice

6.5.1. Numărul de unităţi de primire turistică
Multe studii ce au vizat turismul urban au demonstrat că oraşele care deţin un patrimoniu
cultural pot deveni destinaţii turistice şi pot răspunde nevoii tot mai mari de culturalizare a
turiştilor. Este vorba de oraşele care posedă centre vechi, monumente istorice, muzee.
Astfel, analiza motivaţiilor pentru călătoriile în spaţiul urban, relevă faptul că o pondere
importantă (circa 40%, potrivit opiniei unor specialişti) din totalul acestor călătorii revine
turismului cultural, particularizat prin conţinutul specific al deplasării.
Turismul cultural, prin natura motivelor sale, prin locul de desfăşurare şi modul de
organizare, se integrează celui urban şi se interferează, în acest perimetru, cu cel de loisir
(agrement) şi cu cel de afaceri.
Pentru analiza pieţei în perioada 2001-2016 indicatorii statistici au fost preluaţi din seria
de date TEMPO ON LINE baza de date a INSSE.
O analiză detaliată, în dinamică şi structură, a echipamentelor de cazare, este de natură
să evidenţieze nivelul de dezvoltare a turismului şi gradul de valorificare a potenţialului, direcţiile
în care trebuie acţionat pentru a se realiza o valorificare corespunzătoare a atracţiilor turistice.
Analiza bazei tehnico-materiale presupune identificarea numărului de structuri de cazare,
a capacităţii acestora şi a distribuţiei lor pe categorii de confort.
Evoluția numărului total de unități de cazare pentru intervalul 2006 – 2016 este
prezentată în tabelul și graficul următor.

Tabel 6.6. Numărul total de unități de cazare, 2001-2016, Municipiul Deva
Număr unități cazare 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Municipiul Deva

9

10

11

16

17

18

18

20

22

23

20

20

18

20

21

21

Sursa: Baza de date INSSE, Tempo on-line
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Fig. 6.4. Evolutia numarului total de unitati de cazare turistice
Sursa: Baza de date INSSE, Tempo on-line

După cum se observă, evoluția constant crescătoare din perioada 2001-2010 este urmată
de una oscilantă în pierioada următoare, în anul 2016 rezultând un număr total mai mic decât
maximul înregistrat în 2010, dar de peste două ori mai mare decât valoarea de la începutul
intervalului de analiză. Datorită numărului relativ mic de unităţi de cazare care fac obiectul
analizei, este destul de dificil să se definească cu claritate o tendinţă viitoare de evoluţie a
acestora.
Distribuţia unităţilor de cazare categorii reflectă nivelul calitativ al ofertei, fiind şi un
răspuns la cererile turiştilor în ceea ce priveşte condiţiile de cazare.
Evoluția unităților de cazare turistică, în funcție de tipul acestora, este reprezentată grafic
în figura de mai jos, pe baza datelor din tabelul asociat.

Tabel 6.7. Distribuția pe tipuri de unități de cazare turistică, 2006-2016, Municipiul Deva
Tipuri unități cazare 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hoteluri

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

5

5

5

5

Hosteluri

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

Moteluri

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

Vile turistice

2

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

6

5

6

6

6

Cabane turistice

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabere elevi și
preșcolari

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pensiuni turistice

-

-

-

2

3

3

3

3

5

6

5

6

5

4

4

4

Pensiuni agroturistice

-

-

1

2

1

2

2

4

3

3

-

-

-

1

2

2
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Fig. 6.5. Evoluția unitatilor de cazare pe tipuri de unități, in perioada 2001-2016
Sursa: Baza de date INSSE, Tempo on-line

Se remarcă faptul că în Municipiul Deva numărul unităţilor de cazare a scăzut în anul 2016
comparativ cu anul 2011, dar a crescut gradul de comfort oferit turiştilor fapt reliefat de creșterea
numărului de hoteluri, pensiuni turistice și vile urbane.
Activităţile turistice sunt suţinute de existenţa unei baze tehnico-materiale cu rol
important în organizarea şi dezvoltarea turismului. Astfel, dimensiunile şi structura acesteia,
nivelul tehnic al echipamentelor determină nemijlocit accesul şi prezenţa turiştilor într-o anumită
zonă, amploarea fluxurilor şi gradul de mulţumire a vizitatorilor. În acelaşi timp, creşterea şi
modernizarea dotărilor materiale antrenează o intensificare a circulaţiei turistice.

6.5.2. Capacitatea de cazare turistică
Datele statistice suport ale analizei efectuate asupra capacității de cazare turistică sunt
prezentate tabelar și grafic mai jos, atât pentru totalul unităților de cazare, cât și în funcție de
tipul acestora.

Tabel 6.8. Numărul total de locuri în unitățile de cazare, 2001-2016, Municipiul Deva
Număr locuri cazare 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Municipiul Deva

707 705 793 792 729 692 705 756 744 904 892 888 854 855 896 896
Sursa: Baza de date INSSE, Tempo on-line
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Fig. 6.6. Evolutia capacitatii totale de cazare turistica, 2001-2016

După cum se observă, după o perioadă de evoluție oscilantă, cu un maxim în anul 2010,
în ultimii ani de analiză se constată o creștere a numărului total de locuri de cazare, acesta
rămânând apoi constant pentru anii 2015-2016, respectiv 896 de locuri.

Tabel 6.9. Numărul de locuri pe tipuri de unități de cazare, 2001-2016, Municipiul Deva
Număr locuri cazare 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hoteluri

557 528 604 600 485 423 382 407 347 469 501 501 527 527 527 527

Hosteluri

0

0

0

0

0

0

0

0

26

26

26

26

0

0

0

0

Moteluri

14

41

41

55

55

55

72

62

62

62

44

44

73

87

87

87

Vile turistice

18

18

18

26

64

77

105 117 125 131 151 134 122 102 103 103

Cabane turistice

14

14

14

14

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabere de elevi si
prescolari

104 104 104

65

64

64

55

55

55

55

55

55

55

54

54

54

Pensiuni turistice

0

0

0

19

38

42

74

78

106 138 115 128

77

65

58

58

Pensiuni agroturistice

0

0

12

13

9

17

17

37

23

0

20

67

67

23

0

0

Sursa: Baza de date INSSE, Tempo on-line
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Fig. 6.7. Evolutia capacitatii de cazare pe tipuri de unități de cazare turistica, 2001-2016

Aceeași evoluție oscilantă este evidentă și în cazul numărului de locuri de cazare
disponibile, pe tipuri de unități de cazare turistică.
Pentru anul 2016, distribuția locurilor de cazare disponibile, pe tipuri de unități turistice,
este reprezentată grafic mai jos, fiind evidentă concentrarea pe facilitatea de tip hotelier, urmată
de vilele turistice.

Fig. 6.8. Distributia capacitatii de cazare turistica pe tipuri de facilitati, anul 2016
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6.5.3. Circulaţia turistică
Indicatorul cel mai expresiv pentru caracterizarea dinamicii circulaţiei turistice este
numărul turiştilor sau al persoanelor cazate în unităţile turistice şi, asociat acestuia, numărul
înnoptărilor şi durata medie a sejurului.
Datele statistice cu privire la circulaţia turistică au la bază sosirile turiştilor în structurile
de cazare, respectiv ale celor care se cazează în afara localităţii de domiciliu/reşedinţă pentru cel
puţin o noapte. Celelalte categorii de persoane (vizitatorii, persoanele cazate în cabanele
proprietate privată din zonele de agrement sau care nu apelează la o structură de cazare oficială)
nu sunt consemnate.
O primă imagine integratoare este furnizată de aspectele aferente numărului total de
sosiri. Evoluția acestui indicator este prezentată grafic și tabelar mai jos, pentru intervalul 20012016.

Tabel 6.10. Numărul de sosiri, 2001-2016, Municipiul Deva
Număr
sosiri
Municipiul
Deva
Număr
sosiri
Municipiul
Deva

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

43.015

45.014

51.181

47.654

42.930

36.097

38.059

34.351

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23.172

22.153

22.165

21.253

23.398

31.907

41.372

37.447

Sursa: Baza de date INSSE, Tempo on-line

Fig. 6.9. Evolutia numărului de sosiri, 2001-2016
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Turismul în Municipiul Deva s-a situat la cote ridicate în perioada 2001-2008, pentru ca să
scadă dramatic în perioada 2009-2013 pe fondul crizei economice mondiale, care a afectat
turismul la nivel global. Din 2014 numărul sosirilor în unitățile de cazare a crescut și a avut
fluctuații, pe fondul reabilitării monumentului istoric Cetatea Deva și a altor obiective turistice
din municipiu.
Un alt indicator relevant îl constituie numărul de înnoptări, a cărui evoluție pentru
perioada studiată este evindențiată mai jos:

Tabel 6.11. Numărul de înnoptări, 2001-2016, Municipiul Deva
Număr
înnoptări
Municipiul
Deva
Număr
înnoptări
Municipiul
Deva

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

43.015

45.014

51.181

47.654

42.930

36.097

38.059

34.351

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23.172

22.153

22.165

21.253

23.398

31.907

41.372

37.447

Sursa: Baza de date INSSE, Tempo on-line

Fig. 6.10. Evolutia numărului de înnoptări, 2001-2016

După cum se poate observa din cele două grafice prezentate anterior, indicatorul „număr
de înnoptări” are o evoluție similară cu cea a numărului de sosiri în unitățile de cazare turistică.
La nivelul localităţilor, în general, indicele de utilizare a capacităţii de cazare relevă o
distribuţie nuanţată, în relaţie directă cu o serie de factori precum oferta turistică de ansamblu,
oferta de cazare, tipul sau forma de turism practicată, accesibilitatea locaţiei în cauză. Pe acest
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fond, durata medie a sejurului este un indicator relevant, care oferă informaţii privind o serie de
elemente caracteristice ale accesării unităţilor turistice.
Datele suport ale analizei sunt prezentate în tabelul de mai jos, evoluția fiind evidențiată
grafic în figura următoare. După cum se observă, acest indicator statistic are o valoare mai mică
de 2 zile pentru toată perioada de analiză, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în anul 2010,
respectiv 1,92 zile.
Tabel 6.12. Durata medie a sejurului, 2001-2016, Municipiul Deva
Durata medie a
sejurului
Municipiul Deva
Durata medie a
sejurului
Municipiul Deva

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1,566826 1,550518 1,842402 1,725626 1,640717 1,580104 1,684595 1,70816
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,756819 1,915452 1,783578 1,704983 1,603257 1,788886 1,751064 1,582023
Sursa: Baza de date INSSE, Tempo on-line

Fig. 6.11. Evoluția duratei medii a sejurului, 2001-2016

La nivelul Municipiului Deva se înregistrează o durată medie a sejurului mult inferioară
mediei naţionale, ca de altfel şi indicele mediu de utilizare a locurilor de cazare. Tendinţa clară
de micşorare a duratei sejurului şi o fragmentare mai mare a vacanţelor implică o creştere a
cererii pentru turismul cultural, dat fiind faptul că scurtarea vacanţelor multiplică vizitele de
durată mică, orientate în principal spre turismul cultural. Specificul activităţii turistice imprimă
cererii anumite trăsături care o diferenţiază faţă de alte domenii. Determinată de o gamă largă
de factori, circulaţia turistică se înfăţişează diferit în timp şi în spaţiu, manifestările ei concrete
reflectând elasticitatea dorinţelor şi posibilităţilor oamenilor pentru turism. Indicatorii de
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cuantificare a circulaţiei turistice reflectă atât aspectul cantitativ al activităţii turistice, cât şi pe
cel calitativ, ipotetic putând accepta că vacanţele interesante şi servicii de bună calitate
prelungesc rămânerea turistului într-un anumit loc.
Valorile prezentate accentuează amploarea caracterului de tranzit al circulaţiei turistice
urbane; cu toate acestea, deoarece informaţiile statistice nu relevă şi structura circulaţiei
turistice pe motivaţii de călătorie, este dificilă separarea fluxurilor turistice de cele de tranzit care,
alaturi de cazarea în spaţii neomologate limitează analiza turismului în spaţiul urban.

6.6.

Propunere de Politică publică
„Deva, o destinaţie turistică de excelenţă în Regiunea Vest.
Stimularea turismului cultural istoric ca premisă a dezvoltării durabile
a Municipiului Deva, 2012-2015”

6.6.1. Iniţierea proiectului
In luna noiembrie 2009 Unitatea de Politici Publice din cadrul Ministerului administraţiei
şi Internelor a prezentat Primăriei Municipiului Deva proiectul „Procese decizionale eficiente la
nivelul administraţiei publice locale din România", finanţat prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară I - Imbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice.
În acest context, Primăria Municipiului Deva şi-a manifestat interesul de a participa în
calitate de beneficiar la acest proiect, având drept scop schimbul de experienţă privind
procedurile existente în scopul îmbunătăţirii acestora, implementarea de noi instrumente de
lucru, precum şi dobândirea expertizei necesare îmbunătăţirii procesului decizional la nivelul
administraţiei publice locale în vederea adaptării acestuia la nevoile comunităţii.
Pentru formularea problemei care urma să facă obiectul studiului s-a avut în vedere
insuficienta dezvoltare a turismului (în special a celui cultural-istoric), în raport cu potenţialul
deosebit al Municipiului Deva din acest punct de vedere.
Prima etapă a constat din instruirea unui nucleu de bază, format din 6 persoane, prin
participarea la sesiunile de formare profesională organizate în cadrul proiectului în domeniile:
management de proiect, politici publice, planificare strategica, management strategic, planificare
bugetară, tehnică legislativă şi evaluare. În intervalul mai-august 2011 s-au desfaşurat exerciţiile
pilot în urma cărora grupul de lucru de la nivelul Primăriei municipiului Deva - constituit prin
Dispoziţia Primarului nr.838/2011, a avut ca sarcină elaborarea unei politici publice împreună cu
consultantul desemnat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, Unitatea de Politici
Publice.
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În luna august a fost fînalizat proiectul de politică publică şi la data de 31.08.2011 a fost
supus dezbaterii publice, etapă finală a exerciţiului pilot fiind reprezentată de adoptarea
propunerii de politică publică prin hotărârea Consiliului local nr.277/2011. Politica publică
propusă a menţionat că reprezintă continuarea firească a unor preocupări constante şi coerente
la nivelul administraţiei locale a Municipiului Deva, materializate în special prin investiţia în
reabilitarea zonei urbane ”Dealul Cetăţii”.
Cercetarea sociologică, studiile de fundamentare şi propunerile concrete formulate de
grupul de lucru reprezintă repere viabile pentru orientarea şi definirea obiectivelor din domeniul
turismului pentru etapa nouă de dezvoltare vizată de Strategia 2014-2023.

6.6.2. Date sociologice privind fluxurile de turişti
Sub coordonarea grupului de lucru constituit şi a expertului desemnat de UPP/MAI, în
luna iulie 2011 a fost realizată o cercetare sociologică printre vizitatorii Municipiului Deva.
Ancheta a fost defăşurată pe un eşantion de 200 de vizitatori care au înnoptat în locurile de
cazare din hotelurile şi pensiunile de pe raza Municipiului Deva.
Au vizat următoarele obiective:
v

Evaluarea diferitelor tipuri de turism practicate de către vizitatorii Municipiului Deva;

v

Frecvenţa cu care turiştii în Deva pleacă în concediu;

v

Tipurile de destinaţii turistice pe care vizitatorii Municipiului Deva le aleg pentru
petrecerea concediului;

v

Modalităţi de planificare a concediului;

v

Motivaţii ale turiştilor din Municipiul Deva pentru alegerea acestei destinaţii turistice;

v

Sursele de informare cu privire la obiectivele turistice din Deva;

v

Obiective turistice ale Municipiului Deva – preferinţe şi intenţia de a le vizita;

v

Disponibilitatea turiştilor de a recomanda cele mai interesante obiective turistice din
Municipiul Deva.

Un prim aspect rezultat în urma studiului a reliefat faptul că vizitatorii din oraşul Deva se
împart în trei categorii, cu următoarea distribuţie: în calitate de turist – 46%; în interes de serviciu
– 24%; în tranzit către o altă destinaţie turistică – 29%. (Figura 6.12)
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Fig. 6.12. Repartitia principalelor categorii de vizitatori ai municipiului Deva

Majoritatea vizitatorilor oraşului (80%) merg în concediu cel puţin o dată pe an,
destinaţiile alese în România fiind următoarele (respondenţii au avut posibilitatea de a indica mai
multe răspunsuri): litoralul Mării Negre – 45%; Valea Prahovei – 30%; Transilvania – 28%;
Moldova –21%; Banat – 18%; Delta Dunării – 3%; Valea Oltului – 1%.
Figura 6.13 oferă o imagine relevantă asupra preferinţelor formulate de respondenţi cu
ocazia participării acestora la studiul sociologic efectuat.
În marea lor majoritate, vizitatorii oraşului Deva preferă să-şi planifice singuri concediile,
doar 38% dintre ei apelând pentru aceasta la serviciile unei agenţii de turism.
Tipurile de turism preferate sunt următoarele (respondenţii au avut posibilitatea de a
indica mai multe răspunsuri): turism de agrement şi recreere – 73%; turism de litoral – 49%;
turism montan – 45%; turism balnear – 28%; turism cultural-istoric – 27%; turism rural – 7%;
turism sportiv – 6%; turism de afaceri – 5%.
Figura 6.13 cuprinde graficul preferinţelor exprimate.

Fig. 6.13. Destinatii preferate in Romania (%)
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Fig. 6.14. Tipuri de turism preferate (%)

Sursele principale de informare privind oportunităţile turistice oferite de Municipiul Deva
sunt cele informale (prieteni, cunoştinţe, internet, familiarizare anterioară), astfel: de la
prieteni/cunoştinţe – 45%; le cunoşteam dintr-o altă vacanţă – 36%; de pe internet – 13%; mi-au
fost recomandate de o agenţie de turism – 4%; mi-au fost recomandate de localnici – 3%.
Figura 6.15 reprezintă grafic ponderea surselor de informare privind accesarea facilităţilor
turistice aferente municipiului Deva.
Majoritatea covârşitoarea a vizitatorilor oraşului în iulie 2011 (80%) îl mai vizitaseră cel
puţin o dată, ceea ce indică o bună capacitate de fidelizare şi sustenabilitate a turismului în Deva.

Fig. 6.15. Ponderea surselor de informare privind oportunitatile turistice din municipiul Deva
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Motivele pentru care a fost aleasă Deva ca destinaţie turistică de către vizitatori sunt
următoarele: turism de agrement şi recreere – 35%; turism cultural-istoric – 29%; turism de
afaceri – 21%; turism balnear – 7%; turism montan – 6%; turism sportiv – 2%; turism rural – 1%.
Această distribuţie este evidenţiată şi prin intermediul figurii următoare (Figura 6.16).

Fig. 6.16. Repartitia tipurilor de turism vizate pentru alegerea destinatiei in municipiul Deva

Ca atractivitate, dintre obiectivele de pe raza municipiului se detaşează Cetatea Devei şi
Dealul Cetăţii (respondenţii au fost rugaţi să dea calificative între 1 şi 5 obiectivelor): Cetatea
Deva – 4,6; Dealul Cetăţii – 4,5; Statuia lui Decebal – 3,7; Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane –
3,6; Statuia împăratului Traian – 3,3; Palatul Magna Curia (Castelul Bethlen) – 3,3; Statuia lui
Mihai Eminescu – 3,3; Catedrala Ortodoxă Sfântu Nicolae – 3,3; Biserica Reformată – 3,2; Teatrul
Dramatic (denumirea pe care o avea Teatrul de Artă la momentul realizării acestui studiu)– 3,2;
Mănăstirea Franciscană – 3,2.
Aceste rezultate sunt oglindite în Figura 6.17.

Fig. 6.17. Calificativele medii rezultate pentru obiectivele turistice
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6.6.3. Concluzii şi obiectivele propuse
În concluziile formulate, pe baza rezultatelor obţinute în urma efectuării cercetării privind
propunerea de politică publică, se arată că:
v

Turismul reprezintă un vector important al dezvoltării durabile, prin potenţialul său de
a genera venituri şi locuri de muncă.

v

Deşi potenţialul turistic al Municipului Deva (în special pe dimensiunea turismului
cultural-istoric) este unul remarcabil, datele (atât cele statistice, cât şi cele sociologice)
indică o insuficientă exploatare a acestui potenţial.

v

Tendinţa descrescătoare pentru ultimii 6-7 ani a numărului de turişti şi a duratei medii
a vizitei este îngrijorătoare, şi denotă necesitatea unei abordări integrate şi
comprehensive pentru corectarea ei.

v

Deşi preocuparea administraţiei publice locale în această direcţie a fost una constantă
şi susţinută, materializată în special prin investiţia în reabilitarea obiectivului Cetăţii
Devei, ea trebuie completată şi continuată printr-o politică publică de stimulare a
turismului cultural-istoric, care să ducă la o mai bună valorificare a investiţiei deja
realizate.

v

Progresele recente sunt notabile, dar ele trebuie consolidate.

v

Necesitatea stimulării turismului cultural-istoric ca premisă a dezvoltării durabile a
Municipiului Deva.

v

Necesitatea întăririi parteneriatului între administraţia locală şi agenţii economici
pentru creşterea atractivităţii zonei ca destinaţie turistică.

Obiectivele stabilite sunt următoarele:
v

Obiectiv general: valorificarea durabilă a potenţialului turistic al Municipiului Deva

v

Obiective specifice:
o Creşterea cu 15% a numărului de turişti/vizitatori până în 2015.
o Creşterea duratei medii a sejurului de la 1.68 zile (2007), până la 2 zile (2015).
o Creşterea încasărilor directe din turism la bugetul local cu 10% până în 2015.
o Promovarea intensivă a obiectivelor cultural-istorice reabilitate în Municipiul
Deva în perioada 2014-2015.
o Integrarea opţiunilor de turism cultural-istoric în Municipiul Deva cu ofertele
turistice de agrement şi cu cele care vizează alte obiective în proximitatea
municipiului.

6.6.4. Variante de soluţionare
Variantele de politică publică au fost rezultatul sesiunilor grupului de lucru constituit la
nivelul Primăriei Municipiului Deva, precum şi al unui focus grup, realizat în luna iulie 2011, la
care au participat reprezentanţi ai industriei turistice din Deva.

330

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Ca rezultat al sesiunilor de lucru, au fost formulate trei variante de abordare, diferenţiate
prin nivelul de implicare al autorităţilor publice locale. Pentru fiecare variantă în parte au fost
abordate pe larg următoarele probleme: definirea particularităţilor de diferenţiere; avantaje;
dezavantaje; impact (bugetar, economic şi social).
La procesul de consultare au participat, în diferite faze, instituţii reprezentative la nivelul
municipiului Deva din perioada respectivă, printre care:
v

Reprezentanţi ai managementului unor agenţii de turism şi unităţi de cazare care
operează în Municipiul Deva;

v

Instituţii culturale şi educaţionale; Universitatea Ecologică „Traian” Deva; Liceul de
Artă; Muzeul Civilizaţiei Daco-Romane; Liceul Sportiv;

v

Publicare on-line a proiectului de politică publică.

Varianta 1: Implicarea minimală a autorităţii publice locale pentru rezolvarea punctuală a
unor probleme generate de externalităţi
Particularităţi
Varianta presupune implicarea sporadică a autorităţii publice locale pentru remedierea
unor neajunsuri punctuale indicate de reprezentanţii operatorilor turistici şi de vizitatorii oraşului
Deva. Astfel, atenţia urmează a se concentra asupra semnalizării corespunzătoare, prin
indicatoare şi panouri rutiere, a obiectivelor turistice de interes şi asupra realizării unei secţiuni
dedicate opţiunilor de turism pe site-ul Primăriei Deva.
Colaborarea cu agenţii economici din domeniul turismului va fi una sporadică, prin
organizarea unor întâlniri de informare anuale.
Avantaje principale:
v

Cheltuieli minime de implementare;

v

Se acţionează asupra unor neajunsuri punctuale, a căror corectare intra oricum în sfera
preocupărilor autorităţii publice locale;

v

Politica putea fi implementată în întregime în cursul anului 2012.

Dezavantaje principale:
v

Politica nu este una integrată;

v

Impact în facilitarea gestionării vizitei de către turişti, dar impact minimal în privinţa
atragerii unui număr suplimentar de turişti;

v

Improbabilitatea realizării obiectivelor specifice şi operaţionale ale politicii.

Impact bugetar: Această variantă nu presupune cheltuieli de personal suplimentare,
activităţile pot fi realizate în limita posibilităţilor de timp ale personalului deja existent.
Impact economic şi social: Impact minimal, datorită improbabilităţii atragerii unui număr
suplimentar considerabil de turişti. Totuşi, împreună cu investiţiile deja în derulare, această
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variantă poate duce la îmbunătăţirea calităţii experienţei turistice a vizitatorilor municipiului
Deva şi la sporirea uşoară, în timp, a reputaţiei sale ca destinaţie turistică.

Varianta 2: Implicarea autorităţii publice locale prin oferirea de suport pentru
promovarea Devei ca destinaţie turistică şi abordarea extinsă a problemelor generate de
externalităţi.
Particularităţi
Această variantă înglobează acţiunile presupuse de varianta anterioară, extinzând
abordarea şi asupra unor alte neajunsuri şi insuficienţe.Astfel, în afara indicatoarelor şi a
panourilor rutiere şi a realizării unei secţiuni dedicate turismului pe site-ul Primăriei, acţiunile
presupuse de această variantă vor viza şi alte trei direcţii suplimentare.
v

Realizarea şi editarea unei broşuri turistice a Municipiului Deva, cuprinzând o
prezentare a principalelor obiective de interes turistic şi o hartă turistică;

v

Sporirea notorietăţii obiectivelor de interes cultural-istoric şi a vizibilităţii Devei ca
destinaţie turistică prin organizarea de evenimente culturale în cadrul oferit de aceste
obiective. Este vorba despre expoziţii şi seri de teatru, film sau muzică la Cetatea Devei
(3-4 pe an) şi de organizarea unui festival anual. Această direcţie presupune implicarea
activă a instituţiilor culturale devene;

v

Realizarea unui portal turistic on-line al Devei, care să reunească prezentarea
principalelor obiective de interes turistic şi a oportunităţilor turistice oferite de agenţii
privaţi.

Avantaje principale
v

Răspunde în mai mare măsură neajunsurilor subliniate de turişti şi de reprezentanţii
operatorilor de turism;

v

Face mai plauzibilă sporirea numărului de turişti;

v

Este o abordare mai extinsă şi mai cuprinzătoare;

v

Costurile de implementare pot fi reduse prin stabilirea unor parteneriate cu mediul de
afaceri.

Dezavantaje principale
v

Rezultatele depind de alocarea unor resurse financiare suplimentare;

v

Succesul implementării depinde în mod crucial de atragerea ca parteneri a agenţilor
economici şi a instituţiilor culturale din Deva;

v

Există riscul generării unor aştepări prea optimiste cu privire la creşterea influxului de
turişti în municipiul Deva.

Impact bugetar:
Suplimentarea, începând cu anul în care se trece la aplicarea acestei variante, a schemei
de personal a Primăriei Deva cu un post bugetat, fişa postului urmând să cuprindă atribuţii de
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organizare de evenimente, comunicare şi gestionare a parteneriatului cu agenţii economici şi
instituţiile culturale.
Cheltuieli materiale: cheltuieli aferente organizării de evenimente, editării broşurii şi
realizării portalului de turism. Distribuţia acestor cheltuieli nu este însă omogenă de-a lungul
celor patru ani de implementare stabiliţi în momentul definirii Politicii Publice de Turism,
respectiv 2012-2015, ci cunoaşte un vârf în primul an.
Impact economic şi social
v

Impact pozitiv considerabil, datorită efectelor creşterii graduale a numărului de turişti
în Municipiul Deva asupra dezvoltării economiei locale.

v

Principalele efecte estimate sunt asupra:
o Cifrei de afaceri în turism;
o Numărului de locuri de muncă în domenii conexe turismului;
o Încasărilor din turism ale autorităţii publice locale.

Varianta 3: Asumarea de către autoritatea publică locală a rolului principal în promovarea
Devei ca destinaţie turistică şi în creşterea calităţii experienţei turistice a vizitatorilor.

Particularităţi
Această variantă înglobează variantele 1 şi 2, dar presupune în plus asumarea de către
autoritatea publică locală a unei atitudini de jucător activ pe piaţa de turism şi abordarea
completă a problemelor generate de externalităţi.
Astfel, în afara activităţilor menţionate în variantele anterioare, varianta 3 urmează să
vizeze şi următoarele direcţii de acţiune:
v

Realizarea unei campanii active multianuale de promovare media şi new media a
obiectivelor turistice din Deva;

v

Înfiinţarea unui centru de informare şi promovare turistică în Municipiul Deva, sub
egida primăriei;

v

Restaurarea clădirilor de interes istoric sau arhitectural din centrul Devei.

Avantaje principale:
v

Este o abordare completă;

v

Răspunde în totalitate neajunsurilor menţionate de vizitatorii oraşului Deva şi de agenţii
economici din turism;

v

Face foarte probabilă sporirea numărului de turişti.

Dezavantaje principale:
v

Resursele financiare necesare sunt foarte mari;
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v

Ridică probleme de echitate (în ce măsură este echitabilă alocarea unor fonduri atât de
substanţiale unui domeniu singular);

v

Ridică probleme juridice (marea majoritate a clădirilor vizate sunt proprietate privată);

v

Nu rezistă unei analize cost –eficacitate (plusul de resurse faţă de varianta 2 este foarte
mare în raport cu plusul de eficienţă în atingerea obiectivelor politicii. Spre exemplu,
media multianuală de vizitatori ai municipiului nu justifică înfiinţarea unui CIPT).

Impact bugetar:
v

Cheltuieli de personal: suplimentarea cu 4 posturi a schemei de personal bugetate a
Primăriei Deva (1 post aferent variantei 2, 2 posturi pentru centrul de informare
turistică, 1 post pentru angajarea şi monitorizarea lucrărilor de restaurare).

v

Cheltuieli materiale: cheltuieli aferente campaniilor de promovare, cheltuieli pentru
construcţia şi funcţionarea CIPT, cheltuieli pentru restaurarea clădirilor.

Impact economic şi social:
v

Generarea de locuri de muncă în activitatea de restaurare imobiliară (nesustenabile
însă pe termen lung);

v

Creşterea probabilă a numărului de turişti, cu efecte asupra economiei locale;

v

Blocarea unor resurse financiare consderabile, care nu vor mai putea fi utilizate pentru
realizarea altor obiective ale autorităţii publice locale.

Varianta de soluţionare recomandată
În urma procesului de consultare, cu luarea în considerare a elementelor de impact şi a
posibilităţilor de soluţionare a acestora pe baza resurselor disponibile sau care pot fi atrase, a
rezultat că varianta de soluţionare recomandată este varianta 2.
Această variantă răspunde în cea mai mare măsură obiectivelor asumate pentru politica
publică folosind resurse financiare rezonabile şi alocate echitabil (necesarul aproximează media
multianuală a veniturilor directe obţinute de autoritatea publică locală de pe urma turismului –
venituri din taxa hotelieră). De asemenea, varianta atinge cea mai mare parte a neajunsurilor
menţionate de agenţii economici din domeniul turismului şi de vizitatorii oraşului.
Autoritatea publică locală îşi va concentra atenţia asupra zonelor deficitare a căror
corectare este de natură să genereze efecte pozitive, fără a face apel la mobilizarea inechitabilă
a unor resurse excesive. Autoritatea publică locală va viza în mod prioritar corectarea unor
probleme generate de externalităţi, prin oferirea de bunuri publice relevante (bunuri de a căror
existenţă profită toţi jucătorii de pe piaţă şi comunitatea în sens larg, dar a căror producţie nu
este rentabilă pentru un agent singular).
Un al doilea domeniu strategic de acţiune subliniat vizează suport pe care este necesar să
îl ofere autoritatea publică locală în sprijinul agenţilor privaţi pentru promovarea ofertelor
turistice pe raza municipiului Deva, fără a-şi asuma însă rolul de jucător pe piaţa de publicitate şi
promovare (fără a cumpăra campanii publicitare).
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În cadrul acestui domeniu, direcţiile principale vor fi următoarele:

6.7.

v

Organizarea de evenimente culturale care să contribuie în mod indirect la promovarea
obiectivelor turistice devene;

v

Realizarea unui portal turistic on-line al Devei care să aducă laolaltă ofertele şi opţiunile
aflate la dispoziţia turiştilor din Deva.

Cultură şi sport

6.7.1. Context European şi Regional
Agenda teritorială a UE 2020 stabileşte şase priorităţi teritoriale pentru dezvoltarea
teritorială europeană în atingerea obiectivelor Strategiei Europa. Printre aceste priorităţi
teritoriale este vizată şi cultura. Astfel, unul din obiectivele vizate pentru orizontul 2020 se enunţă
astfel:
„Gestionarea şi conectarea valorilor ecologice, peisagistice şi culturale ale regiunilor,
inclusiv managementul comun al riscurilor, ca o condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării
sustenabile pe termen lung.”
Coeziunea teritorială implică o consolidare a dimensiunii teritoriale în ansamblul
politicilor comunitare, astfel încât să fie valorizate sinergiile dintre diferitele politici sectoriale şi
utilizarea potenţialul specific fiecărui tip de teritoriu pentru o mai bună realizare a obiectivelor
strategiei Europa 2020. Printre acţiunile principale enunţate în acest sens se numără şi:
„Concentrarea pe politicile naţionale şi regionale în domeniul dezvoltării teritoriale şi pe
valorificarea potenţialului regional şi a capitalului territorial, respectiv a diversităţii culturale şi
teritoriale a Europei.”
În Comunicatul său Politica regională ce contribuie la creşterea inteligentă în Europa,
Comisia Europeană oferă sugestii cu privire la conceptele cheie care trebuie prezentate în cadrul
unei strategii de specializare inteligentă. Printre aceste concepte cheie se înscrie şi:
„Creativitatea şi industriile culturale pot sprijini dezvoltarea semnificativă a economiilor
locale, crearea de locuri de muncă noi şi sustenabile, şi pot avea un efect de propagare asupra
altor industrii şi pot creşte atractivitatea regiunilor şi oraşelor.”
Aşa cum se prezintă şi în raportul "Evaluarea economico-geografică: provocările
dezvoltării teritoriale în Regiunea Vest", Tabelul 6.6 indică cele cinci sectoare în care fiecare judeţ
este cel mai specializat în context naţional. Referitor la judeţul Hunedoara, reiese clar că acesta
rămâne specializat pe sectoare care au legătură cu elementele naturale şi elemente ale identităţii
culturale ale zonei respective - exploatarea pădurilor şi minerit.
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Tabel 6.13. Cele mai importante 5 sectoare de bază specializate în judeţul Hunedoara (2010)
Descriere

Coeficientul
sectorului

02

Silvicultură şi exploatare forestieră

19.9

05

Mine de cărbune

17.1

32

Alte facilităţi de producţie

4.0

08

Alte în domeniul mineritului

2.7

29

Vehicule (Motoare)

2.6

Cod CAEN

De remarcat faptul că resursele culturale sunt de obicei conexate cu oportunităţile
turistice oferite de acestea. Astfel, pentru clusterul de turism se consideră că atenţia sporită la
nivel politic este cheia în cazul în care Regiunea Vest ar trebui să profite din plin de resursele sale
naturale şi culturale. Lipsa de organizaţii de management al destinaţiilor, la nivel regional,
judeţean şi local, reflectă absenţa unei strategii integrate comune, ceea ce are consecinţe
negative, inclusiv o concurenţă nejustificată între destinaţii care pot acţiona eficient în mod
complementar.
Drepturile de proprietate neclare în ceea ce priveşte patrimoniul istoric şi cultural pot
duce la restricţionarea accesului la fondurile europene, din cauza unor probleme de proprietate
şi de non-eligibilitate a granturilor de concesionare de către Autoritatea de Management. Un alt
blocaj include capacitatea administrativă publică redusă pentru proiecte complexe de investiţii
în turism, precum şi lipsa produselor turistice regionale integrate de pe pieţele de turism locale
şi străine.
Strategia culturală şi a evenimentelor poate deveni un element cheie pentru strategia de
turism a Regiunii Vest. Existenţa unui program al evenimentelor care este echilibrat şi include
evenimente în fiecare sezon reprezintă un aspect important pentru o destinaţie urbană.
Evenimentele constituie ocazii de a descoperi patrimoniul tradiţional al oraşului, prezentat întro manieră diferită. În plus, organizarea de evenimente majore în extra sezon poate reprezenta o
modalitate bună de a creşte fluxurile de turişti în timpul sezonului slab.
Fondurile structurale UE disponibile pentru perioada 2014-2020 pot fi utilizate în vederea
atingerii de obiective orizontale şi specifice sectorului în conformitate cu strategia de
“specializare inteligentă” pentru Regiunea Vest. Disponibilitatea resurselor naţionale şi
mobilizarea finanţării sectorului privat pot creşte eficacitatea intervenţiilor specifice. Urmând
liniile directoare ale Comisiei Europene, o serie de obiective tematice, definite prin Politica de
Coeziune a EU, sunt considerate relevante pentru Regiunea Vest şi sunt grupate în axe prioritare.
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Astfel, în Raportul final elaborat de Banca Mondială în vederea susţinerii etapei de
fundamentare a strategiei de dezvoltare a Regiunii Vest, intitulat “România Regiunea Vest
Creşterea Competitivităţii şi Specializarea Inteligentă”, sunt propuse următoarele axe prioritare:
v

Axa prioritară 1: Creşterea competitivităţii locale şi specializarea inteligentă în Regiunea
Vest;

v

Axa prioritară 2: Protejarea patrimoniului natural şi cultural al regiunii;

v

Axa prioritară 3: Învăţământ la standarde înalte pentru toţi.

Referitor la axa prioritară 2, Protejarea naturii şi a patrimoniului cultural din regiune este
necesar să se realizeze exploatând, în acelaşi timp, patrimoniul natural şi cultural în concordanţă
cu interesul economic al regiunii. În această privinţă, priorităţile de investiţii trebuie gândite
pentru a utiliza patrimoniul natural şi cultural al regiunii, inclusiv centrele urbane istorice şi
obiectivele istorice, precum şi obiectivele turistice specifice.
Investind în această direcţie, se pot utiliza specificul regiunii şi avantajele comparative ale
acesteia pentru a îmbunătăţi nivelul de dezvoltare şi calitatea vieţii locuitorilor regiunii. Astfel,
atuurile teritoriale, umane, naturale şi culturale pot fi utilizate pentru a se obţine o creştere mai
sustenabilă.
Se consideră că Regiunea Vest beneficiază de mai multe puncte forte din punct de vedere
competitiv. Printre acestea se înscrie şi poziţionarea geografică favorabilă, un mediu natural
curat în mare parte şi obiective culturale şi arheologice neexploatate, care oferă posibilităţi
suplimentare de specializare în activităţi care aduc o valoare adăugată mai ridicată. Ca urmare,
obiectivele culturale şi arheologice aflate în această zonă a ţării trebuie incluse într-un itinerar
tematic integrat şi promovat în mod adecvat.
Prima prioritate de investiţii selectată prin această axă prioritară este protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural al regiunii. Obiectivele specifice ale
acestei priorităţi de investiţii sunt:
v

refacerea şi utilizarea durabilă a patrimoniului cultural şi modernizarea sau
introducerea unei infrastructuri suport;

v

crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism, în vederea creşterii
calităţii serviciilor turistice şi a sprijinirii utilizării sustenabile a resurselor naturale.

Este nevoie de măsuri targetate pentru a conserva şi îmbunătăţi patrimoniul turistic al
regiunii. Regiunea Vest deţine o gamă largă de obiective naturale, culturale şi istorice, inclusiv
regiuni muntoase şi ape termale, precum şi obiective şi monumente istorice. Trebuie
implementate măsuri targetate pentru a conserva aceste obiective şi pentru a le da o valoare
economică reală prin includerea lor în circuite turistice atractive.
A doua prioritate de investiţii este de a proteja şi a reface solul şi biodiversitatea şi de a
promova servicii de ecosistem, inclusiv NATURA 2000 şi infrastructura verde. Obiectivul specific
al acestei priorităţi de investiţii îl reprezintă protejarea şi promovarea biodiversităţii din parcurile
naţionale din Regiunea Vest.
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Această strategie poate cuprinde două mari acţiuni:
v

includerea zonelor naturale protejate pentru care nu au fost dezvoltate încă planuri de
management pe lista viitoarelor proiecte de finanţat;

v

identificarea planurilor de management dezvoltate deja pentru a asigura
implementarea măsurilor specificate de planurile existente.
o Planurile de management sunt esenţiale pentru a permite deţinătorilor de
terenuri sau păduri să beneficieze de despăgubiri, un aspect care s-a dovedit
problematic, mai ales în cazul pădurilor. Din acest motiv, ar trebui implicate
autorităţile locale la identificarea, promovarea şi implementarea de strategii
bine-definite pentru zonele naturale protejate.

6.7.2. Cultură - Unităţi de cultură
Viaţa culturală a locuitorilor Devei a fost marcată în mare măsură de evenimentele istorice
şi politice care s-au petrecut în Transilvania.
În Evul Mediu manifestările culturale erau specifice clasei nobiliare, care organiza în
cadrul Castelului Bethlen (Palatul Magna Curia) saloane literare, recepţii şi baluri. La începutul
secolului XIX, ca urmare a iniţiativelor şi acţiunilor unor intelectuali, animaţi de dorinţa de a
contribui la "luminarea poporului", Deva cunoaşte o dezvoltare a mişcării culturale. Astfel, în anul
1842 a luat fiinţă Asociaţia Culturală Casina Naţională, cu sediul în actuala Piaţa Unirii. Casina
Naţională a reprezentat un veritabil lăcaş de cultură, artă şi educaţie pentru populaţia Devei.
În 1949, în Piaţa Unirii, s-au pus bazele Ateneului Popular "Ilie Pintilie", care avea şi o
bibliotecă. Aceasta a primit în 1951 statutul de bibliotecă a regiunii Hunedoara. Între 1951-1968
a funcţionat sub denumirea de Biblioteca Centrală Regională, între 1968-1974 sub cea de
Biblioteca Judeţeană, iar din 1993 de Biblioteca Judeţeană "Ovid Densuşianu".
În anul 1956 au fost puse bazele
Casei Regionale a Creaţiei, care a avut
mai multe schimbări de denumiri, ultima
fiind
Centrul
Judeţean
pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale.
În anul 1960 a fost înfiinţat
Comitetul pentru Cultură şi Artă,
transformat ulterior în Comitetul pentru
Cultură şi Educaţie Socialistă. Din 1990
apare Inspectoratul pentru Cultură al
Judeţului Hunedoara, care s-a transformat în Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional, apoi în Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional,
iar din 2012 în Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara.
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Cercul Militar (Casa Armatei) – s-a înfiinţat în 1975 sub denumirea de Casa Armatei şi a
funcţionat, până în 1981, în localul fostului Club al Sindicatelor Deva, pe str. Decebal. Din anul
1981 până în anul 2002 a funcţionat în localul Căminului Cultural din Cartierul Ceangăi, după care
a fost amplasată în clădirea de deasupra Restaurantului Casina din Piaţa Unirii.
Un eveniment important pentru
dezvoltarea culturii în municipiul
Deva l-a constituit darea în folosinţă,
în anul 1975, a noii Case de Cultură,
în prezent Centrul Cultural "Drăgan
Muntean".
Această instituţie publică de cultură
dispune de o sală de spectacol cu 500
de locuri şi o sală pentru simpozioane
cu 100 de locuri.
Centrul Cultural "Drăgan Muntean" organizează sau facilitează desfăşurarea activităţilor
educaţive, de instrucţie şi cultural artistice prin simpozioane, sesiuni de comunicări, mese
rotunde, lectorate, conferinţe, expuneri, colocvii, dezbateri, festivaluri, concursuri, cenacluri
literar-artistice, expoziţii, spectacole, seri muzical-literare, etc. De asemenea, asigură implicarea
tinerilor voluntari în procesul de cunoaştere şi punere în valoare a patrimoniului cultural material
şi imaterial al oraşului Deva.
Asigură aplicarea unor strategii culturale viabile benefice publicului, generarea de
produse culturale sau îmbunătăţirea celor existente prin interacţiune între cetăţeni şi instituţie,
dintre asociaţii, fundaţii, artişti şi totodată participarea unor categorii diverse de actori/operatori
culturali de curente şi expresii artistice diferite, aparţinând minorităţilor entice sau altor
confesiuni.
Totodată, instituţia elaborează şi desfăşoară programe şi proiecte în domeniile:
Þ Formativ-educativ, cultural-artistic:
v

Cursuri şi concursuri de iniţiere şi dezvoltare a aptitudinilor creative;

v

Cursuri de pregătire în diverse meserii - Programe de reconversie profesională;

v

Cursuri tehnico-aplicative;

v

Activităţi specifice de stimulare a creaţiei şi interpretării în domeniul literaturii, artelor
plastice, muzicale, coregrafice.

Þ Divertisment: spectacole, baluri, seri distractive, discoteci, videoteci, reuniuni artistice,
activităţi de club, precum şi alte activităţi specifice.
Centrul Cultural "Drăgan Muntean" ofera condiţii pentru oragnizarea de festivaluri,
întruniri, etc, participând la conceperea şi desfăşurarea evenimentelor cultural-ştiinţifice, istorice
şi sociale ale comunităţii oraşului Deva.
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Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva realizează schimburi culturale, ştiinţifice,
artistice interne şi externe, festivaluri interjudeţene, naţionale şi internaţionale, manifestări
oragnizate în cooperare, vizite şi schimburi de delegaţi, stagii de specializare în ţară şi străinătate.
În îndeplinirea atribuţiilor sale instituţia noastră colaborează cu institute şi centre ştiinţifice de
profil, instituţii de învăţământ superior, instituţii de cult, muzee, instituţii profesioniste de artă,
şcoli, licee de artă, fundaţii şi societăţi culturale, publicaţii şi edituri, mijloace de comunicare în
masă, etc.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva este adăpostit în palatul Magna Curia.
Colecţia de istorie şi artă a muzeului

deţine un număr impresionant de piese, unele de o

valoare inestimabilă, astfel:
v

Colecţia de artă: 786 lucrări de pictură; 422 piese artă decorativă; 224 lucrări de grafică;
35 lucrări sculptură;

v

Colecţia de istorie modernă: Istorie modernă: 2.799 piese; Istorie medie:114 piese;

v

Colecţia „Aurel Vlaicu" - conţine 89 piese;

v

Colecţia de istorie contemporană - conţine 4.779 piese;

v

Biblioteca Muzeului - număr volume: 30.612; Colecţia de carte veche românească, carte
veche străină şi exemplare cu valoare culturală (1100).

Secţia de Ştiinţele Naturii a fost înfiinţată în anul 1967 din iniţiativa profesorului Agnişa
Nuţu. În prezent patrimoniul compartimentului de ştiinţele naturii al Muzeului Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva cuprinde 65.172 piese.
Ele aparţin următoarelor colecţii:
v

Colecţia Paleontologică cuprinde 5965 piese;

v

Herbarium-ul - este alcătuit în prezent din 11.465 piese reprezentând specii de plante
superioare colectate în diferite ecosisteme naturale ale judeţului Hunedoara;

v

Colecţia de lepidoptere - cuprinde 10.917 exemplare colectate în ecosisteme naturale
din judeţul Hunedoara dar şi din alte regiuni ale României;

v

Colecţia de minerale - este alcătuită din 1063 eşantioane provenite în cea mai mare
parte din zonele miniere Brad şi Baia Mare- Baia Sprie;

v

Colecţia ornitologică - alcătuită din 571 de exemplare de păsări;

v

Colecţia coleoptere - cuprinde 30.579 exemplare provenite din diferite zone şi habitate
naturale ale României dar şi din alte regiuni ale Terrei;

v

Colecţia mamifere - deşi este alcătuită dintr-un număr redus de exemplare, se remarcă
prin prezenţa zimbrilor (Bison bonasus), proveniţi din rezervaţia naturală Pădurea Slivuţ
(Haţeg);
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v

Colecţia de moluşte actuale - cuprinde 2492 piese provenite din diferite regiuni ale
României precum şi exemplare exotice
colectate în zone tropicale ale Terrei;

v

Colecţia herpetologică - este alcătuită din
1792 exemplare provenite majoritatea
din ecosisteme acvatice şi terestre ale
judeţului Hunedoara. Importante din
punct de vedere ştiinţific şi biogeografic
sunt speciile Vipera ammodytes, Vipera
berus, Lacerta praticola pontica.

0 parte din patrimoniul compartimentului
de ştiinţele naturii a fost inclus în expoziţia „Trecut şi prezent în natura hunedoreană", vernisată
în anul 2012. Expoziţia cuprinde 6 săli aflate la parterul clădirii Magna Curia. În acest spaţiu
expoziţional se prezintă aspecte din patrimoniul natural al judeţului Hunedoara.
Biblioteca Judeţeană "Ovid Densuşianu" Hunedoara – Deva este o bibliotecă publică, cu
caracter enciclopedic, care satisface nevoile informaţionale, educaţionale, culturale, de lectură şi
de petrecere a timpului liber ale comunităţii locale din judeţul Hunedoara, prin intermediul unor
activităţi şi servicii specifice.
Biblioteca Judeţeană are un fond de cca. 400.000 de publicaţii, cărţi şi periodice,
documente audio-video, atât în limba română cât şi în limbi străine, din domenii variate, pentru
toate tipurile de utilizatori. Anual se achiziţionează cca. 7.000 unităţi de bibliotecă (cărţi,
documente audio-video, etc.); se înregistrează peste 6.000 de utilizatori, se difuzează cca 90.000
de documente şi se răspunde solicitărilor a 44.000 de utilizatori.
Anual sunt organizate numeroase activităţi de valorificare a colecţiilor, unele din ele
devenind tradiţionale, precum:
v

“Ziua Francofoniei“ (23 martie);

v

”Dacă aş fi scriitor“ - cu ocazia zilei internaţionale a cărţii pentru copii (3 aprilie);

v

“Ziua bibliotecarului” (23 aprilie);

v

“Ziua Europei” (9 mai);

v

“Trofeul micului cititor” iunie, etc.

În cadrul bibliotecii îşi are sediul Asociaţia FRADEV, cu care biblioteca întreţine o frumoasă
colaborare concretizată prin manifestări artistice comune, donaţii de carte şi material
documentar în limba franceză, din cele mai diverse domenii.
Biblioteca Judeţeană "Ovid Densuşianu" facilitează accesul cititorilor la colecţiile
bibliotecii, realizează împrumutul documentelor pentru Sala de lectură sau pentru acasă prin
secţiile de la sediul central (Secţia de Împrumut carte pentru Adulţi; Secţia de Împrumut carte
pentru Copii; Sala de Lectură; Secţia de Artă; Sala de internet BiblioNet), filialele din cartierele
Dacia, Viile Noi şi Micro 15, precum şi prin punctul de împrumut din satul Cristur.
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6.7.3. Indicatori statistici - instituţii şi activităţi culturale
În tabelul de mai jos (Tabelul 6.14) sunt prezentate principalele activităţi culturale
desfăşurate la nivelul Municipiului Deva, în perioada 2005-2012.
Tabel 6.14. Activităţi culturale în cadrul Municipiului Deva (2005-2012)
Caracteristica

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Instituţii de spectacole - total

1

1

1

1

1

1

1

1

Locuri în instituţii de spectacole

80

80

68

68

-

400

400

400

8200

4526

5000

4200

3606

Spectatori, auditori din teatre,
6644
instituţii muzicale - total

15777 15820

Biblioteci - total

46

41

36

38

34

31

26

21

Biblioteci publice

1

1

1

1

1

1

1

1

Muzee

1

1

1

1

1

6

2

2

6038

511

3723

Vizitatori ai muzeelor

16622 19874

38123 80834 84499

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara- Fişa localităţii Municipiului Deva

În perioada analizată nu au fost alocate investiţii în vederea măririi numărului de instituţii
de spectacole sau biblioteci publice aflate la dispoziţia cetăţenilor municipiului. Ca urmare, a
existat în continuare câte o singură facilitate din această categorie.
Bibliotecile existente, fără să ne referim la biblioteca publică, menţionată deja, au
cunoscut practic un proces de diminuare continuă, fiind o singură excepţie, la nivelul anului 2008,
când au fost create încă două biblioteci faţă de cele existente în anul precedent. Această evoluţie
este reprezentată grafic în Figura 6.18.

Fig. 6.18. Evolutia numarului de biblioteci in perioada 2005-2012
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Locurile în instituţiile de spectacole s-au diminuat la început cu 15% (68 în 2007-2008, faţă
de 80 în 2005-2006), ca apoi să se asigure o capacitate mărită cu 400% faţă de anul iniţial al
analizei (400 de locuri – deci mărire cu 320 de locuri faţă de 80 de locuri la începutul perioadei).
Efectul imediat a fost în mărirea considerabilă a numărului spectatorilor / auditorilor (de la
16.622 în anul 2005 la 15.820 în anul 2012).

Fig. 6.19. Evolutia numarului de spectatori in perioada 2005-2012

Numărul spectatorilor/auditorilor din instituţii muzicale şi a vizitatorilor la muzee prezintă
o evoluţie destul de oscilantă. În schimb, dacă ne raportăm la anul de început al perioadei de
analiză, putem observa o creştere evidentă a acestora.
Dacă numărul spectatorilor în anul 2012 a reprezentat 238% faţă de anul 2005, în schimb
numărul vizitatorilor muzeelor a crescut mult mai mult, fiind în anul 2012 la nivelul de 508% faţă
de anul 2005 (84.499 vizitatori în 2012 faţă de 16.622 în anul 2005. Figurile 6.19 şi 6.20
exemplifică această evoluţie.

Fig. 6.20. Evolutia numarului de vizitatori ai muzeelor in perioada 2005-2012
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Evoluţia deosebită a numărului de vizitatori ai muzeelor demonstrează într-un mod
relevant potenţialul deosebit cultural pe care îl deţine municipiul Deva şi care poate fi amplificat
în mod sinergic prin îmbinarea eficientă, armonioasă a unor valente multiple în cadrul clusterului
de turism care va fi definit prin Strategia 2014-2023.

6.7.4. Mişcarea sportivă
6.7.4.1.

Deva – simbol şi tradiţie în gimnastica mondială

“DE 35 DE ANI, LA DEVA SE DĂ ORA EXACTĂ
ÎN GIMNASTICA EUROPEANĂ ŞI MONDIALĂ.”

Grupul statuar al gimnastelor, situat la intrarea în oraş, se află într-un loc care se identifică
întru totul cu momentele de glorie ale sportului românesc. Pe strada care urcă spre Cetate, în
vecinătatea Parcului, se găseşte Colegiul Naţional Sportiv Cetate Deva, care găzduieşte lotul
olimpic feminin de gimnastică.
Păzită de vestigiile istorice, la baza Dealului Cetăţii, se află sala unde zeci de generaţii au
învăţat preţul succesului. Clădirea se păstrează neschimbată încă de pe vremea soţilor Bela şi
Martha Karoly, cei care au gândit şi materializat la cote fără precedent acest proiect de succes
mondial, imediat după ce Nadia Comăneci a obţinut celebra notă 10, la Montreal.
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Stralucirea de aur a Devei pe harta lumii se datoreaza Clubului Sportiv Scolar Cetate Deva,
unitate infiintata în 1978, care a urcat pe podiumurile sportive unele dintre cele mai mari nume
din gimnastica feminina: Nadia Comaneci, Ecaterina Szabo, Lavinia Agache, Daniela Silivas,
Lavinia Milosovici, Gina Gogean, Maria Olaru, Simona Amanar ori Andreea Raducan. Devenii isi
amintesc ca, în anul 1977, la inaugurarea Salii Sporturilor din Deva, a participat şi lotul olimpic
feminin de gimnastica al României, proaspat intors de la Olimpiada de la Montreal.
Momentul respectiv este considerat ca fiind cel în care antrenorii de atunci ai lotului –
Marta şi Bela Karolyi – au decis să infiinteze la Deva un centru naţional de antrenament pentru
pregătirea lotului olimpic al României. Proiectul a devenit realitate şi a fost inaugurat oficial în
1979, ca sala de sport olimpica dedicata antrenamentelor lotului feminin olimpic de gimnastica.
Departe de agitaţia şi zgomotul aglomeraţiilor urbane, cele mai bune gimnaste din
România luptă să ducă mai departe tradiţia performanţei, instituită la Deva în 1978.Astfel, în
ierarhia stabilită la sfârşitul anului 2013, dată publicită ii la finalul fiecărui an de către Federa ia
Română de Gimnastică, Colegiul Na ional Sportiv „Cetate” are cinci gimnaste în topul celor mai
buni sportivi ai anului. Pormisiunile sunt mari în continuare, dacă se are în vedere faptul că toate
aceste gimnaste sunt junioare!
Datorită talentului, abnegaţiei şi eforturilor deosebite depuse în egală măsură de
gimnaste şi antrenorii lotului naţional, este posibilă formularea în presă a unor sintagme, mai
mult decât relavante, dintre care exemplificăm cu “Deva, capitala lumii la gimnastică”, “Prezent
cert, viitor asigurat!”“Gimnastica/CNS Cetate Deva, tezaurul nostru” şi “Salba de medalii
naţionale”, atribuite după ultima competiţie naţională desfăşurată la Oneşti în octombrie 2013.
Lăsăm presa sportivă să vorbească în acest sens:
de la clubul din reşedinţa judeţului si-au aratat clasa la competitia
junioarelor. Plecate drept mari favorite la campionatul naţional individual de gimnastica pentru
junioare, sportivele de la CNS Cetate Deva nu au dezamagit. În frunte cu Andreea Munteanu,
gimnastele devence au cucerit nu mai puţin de 23 de medalii la competitia de la Onesti, dintre
care 9 de aur.”
“Gimnastele

“Junioarele legitimate la Colegiul Naţional Sportiv "Cetate" Deva au tinut capul de afis al
Campionatelor naţionale Individuale de la Onesti. Au urcat pe podium la toate categoriile şi au
imbogatit vitrina colegiului cu alte 23 de medalii: nouă de aur, nouă de argint şi cinci de bronz!“
Poziţia de top este vizată şi de gimnastica aerobică pregătită la CNS Cetate Deva care, la
Campionatele naţionale din acest an, s-au situat, deocamdată, pe ultima treaptă a podiumului.
Concluzia este evidentă: potenţialul turistic deţine, fără dubiu, un tezaur preţios care nu
a fost exploatat la adevărata valoare. Proiectele de viitor strategice este necesar să situeze în
prim-planul ambiţiilor şi dezideratul unor circuite turistice care să vizeze, alături de Cetatea Deva,
şi performanţele gimnaticii devene.
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6.7.4.2.

Deva în topul futsalului românesc

Tradiţia gimnasticii instalată la Deva reprezintă un imbold pentru atingerea performanţei
şi în alte ramuri sportive. În acest sens, pe un loc fruntaş se află echipa de fotbal în sală, ASFC
FiatAutobergamo Deva, care a încheiat prima parte a campionatului neînvinsă în
frunteaclasamentului Ligii 1, ceea ce îi conferă titlul de campioană de toamnă.
Clasamentul fruntaş actual al echipei ASFC FiatAutobergamo Deva se află pe traiectoria
trasată de echipa CIP Deva, triplă campioană naţională la mijlocul anilor 2000. Deşi după
desfiinţarea echipei CIP Deva reşedinţa judeţului Hunedoara a înregistrat o perioadă de regres,
în vara anului 2013 a fost înfiinţată echipa Fiat Autobergamo, prin finanţarea acesteia de către
un om de afaceri.
Parcursul echipei a fost etichetat drept “aproape de perfectiune”, rezultatele şi jocul
inregistrat în campionat depăşind cu mult cele mai optimiste aşteptări. Astfel, la finalul anului
2013, echipa de futsal deveana ocupa locul 2 în clasament, la egalitate de puncte cu gruparea
campioana, însă cu un golaveraj ceva mai slab. Aceste premise incurajatoare dau speranţe
echipei de futsal deveană pentru un nou titlu de campioana după o perioada de 5 ani.
Rezultatele meritorii ale echipei de futsal Deva au fostînregistrate în condiţiile în care cei
4 internaţionali din echipă au trebuit să se împartă între echipa de club şi cea naţionala, pentru
ultima contribuind decisiv la calificarea la Campionatul European din Belgia, ce va avea loc în
lunile ianuarie-februarie în acest an. Astfel, oraşul belgian Antwerpen va găzdui turneul final al
Campionatului European de Futsal, ediţia 2013-2014, în perioada 28 ianuarie - 8 februarie 2014.
Această participare a echipei noastre naţionale este ca urmare a calificării pentru a treia oară la
un turneu final european.

6.7.4.3.

Handbal feminin de Ligă Naţională

Handbalul feminin este reprezentat în municipiul Deva prin Clubul Sportiv Municipal
Cetate Deva,înfiin at în anul 2002, sub numele CSM Cetate Devatrans Deva.
În anul 2003, CSM Cetate Devatrans Deva a promovat în Liga Naţională de handbal
feminin, unde a continuat să evolueze timp de nouă ani consecutivi. În anul 2005, pe structura
echipelor CSM Cetate Devatrans Deva şi Universitatea Remin Deva, după ce aceasta a retrogradat
în Divizia A, a fost alcătuită o singură echipă, care a continuat să joace în Liga Naţională sub
numele de CSM Cetate Deva. Eceastă echipă îşi dispută meciurile de pe teren propriu în Sala
Sporturilor din Deva, cu o capacitate de 1.200 de locuri.
În 2012, CSM Cetate a retrogradat în Divizia A, unde a evoluat doar un an, anul trecut
câştigând Seria B a Diviziei A de handbal feminin, ceea ce a asigurat promovarea din nou în Liga
Naţională.
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6.7.5. Evenimentele localităţii
Primăria municipiului Deva deţine o agendă de evenimente anuale destul de bogată, prin
care se doreşte menţinerea şi dezvoltarea în rândul cetăţenilor a spiritului de apartenenţă la viaţa
socială a localităţii. Totuşi, se doreşte ca în perioada următoare evenimentele, devenite
tradiţionale deja, să fie completate prin activităţi cotidiene de mai mică anvergură, dar care să
imprime un character de continuitate al spiritului localităţii.

În prezent, prin intermediul primăriei municipiului se organizează următoarele
evenimente:
Zilele Devei- 1 mai ( de obicei se intind pe 3 zile);
Ziua Copilului- 1 iunie;
Festivalul Virslilor-mijlocul lunii iunie;
Opera Nights- începutul lunii iulie(05-10 iulie);
Ziua Recoltei: ultimul weekend din septembrie;
Targul de Iarna: 1-31 decembrie;
Pe perioada lunii decembrie, Primăria municipiului Deva programeaza în fiecare zi un
numar de elevi de la diferite şcoli, pentru a colinda şi primi cadouri;
v Premierea olimpicilor din municipiul Deva: la sfarsitul lunii Decembrie(15-20
decembrie);
v La mijlocul lunii decembrie, premierea a 50 de ani de casnicie.
v
v
v
v
v
v
v

De asemenea, având în vedere condiţiile favorizante existente, se doreste adoptarea
mersului pe bicicleta. În acest sens, Primăria municipiului Deva a incheiat un parteneriat cu clubul
Faerag, prin care în fiecare weekend se organizează acţiuni care au drept scop promovarea largă
a mersului cu bicicleta.
În anul 2016 au fost organizate următorarele evenimente :
v

Vivat Castrum Deva eveniment organizat în data de 03.04.2016 cu ocazia inaugurării
reintroducerii în circuitul turistic a Incintelor II și III ale Cetății Deva, reabilitate cu
finanțare prin POR 2007 – 2013, în baza Contractului de finanțare nr. 660/12.03.2010.
Lucrările de reabilitare și punere în valoare s-au desfășurat în perioada martie 2013 –
martie 2016. Programul evenimentului a fost următorul:
1. Paradă, cu plecare de la Poarta I – ora 13.00
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Purtătorul de steag
Cimpoierii din Transilvania
Terra Dacica Aeterna
Garda romană Alba Iulia și reprezentantul Gărzii romane Alba Iulia, Gabriel
Rustoiu (dir. gen. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)
Toboșarul Cetății Sighișoara
Trimișii ordinelor cavalerești din Cetățile transilvane – Mediaș, Brașov,
Sebeș, Lupus Dacus Arad, Târgu Mureș
Trupa Pro Scenium
Renaissance
Cavalerii de Hunedoara
Ansamblul folcloric Transilvania al Colegiului Național Decebal Deva –
costume germane
Trupa Arhaica
Cavalerii asociației Castelul din Carpați – care asigură gărzi la porți
2. Sosire & desfășurare – pe platforma de artilerie, de o parte și de alta a
crainicului
Lovituri de tun
3. Prezentarea celor prezenți, inclusiv a oficialităților
4. Cuvânt de întâmpinare
5. Salutul
Terra Dacica Aeterna – cu vivat, vivat, vivat spus de toți
reprezentanților ordinelor cavalerești din cetățile transilvane
Salutul trupei Pro Scenium
6. Istoric – prezintă dr. în istorie Daniel Iancu – Muzeul Civilizației
Romane Deva

Dacice și

7. Reenactment – TDA, Cimpoierii din Transilvania, dansează Ansamblul
folcoric Transilvania al CND, dansează Renaissance, Cavalerii de Hunedoara,
Arhaica
8. Salut final
v

Serbările Devei s-au desfășurat în perioada 1 – 3 mai 2016: trei zile de concerte,
spectacole de folclor și focuri de artificii au avut loc anul acesta cu ocazia Serbărilor
Devei, care coincid cu sărbătorile pascale. Duminică, în data de 1 mai, au fost organizate
spectacole de muzică și dansuri populare în Pădurea Bejan, de la ora 15:00, precum și
în Piața Unirii, de la ora 18:00.Luni, în 2 mai, acţiunile au fost programate de la ora
12:00, pe Platforma de Artilerie, în Cetatea Devei, şi au cuprins înfiinţarea Ordinului
cavalerilor Castrum Deva, concerte şi dansuri populare. În aceeași zi, la ora 18:00 au
început concertele susținute de formația Good Day, Lidia Buble, Taxi și Andra. Seara s-
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a încheiat cu un foc de artificii. În 3 mai, Grigore Leşe a susţinut un concert de Paşte, în
biserica Immaculata.
v

Deva Music Star - în perioada 18 - 19 iunie 2016- Festivalul a fost organizat de Centrul
Multicultural ”Castrum Deva”, Primăria Deva și Consiliul Local Deva, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, și a avut drept scop promovarea tuturor
tinerilor cu calități vocale artistice, muzicale și interpretative. Anul acesta, din juriul
festivalului au făcut parte Viorel Gavrilă, Mihai Pocorschi, Doina Matei Pocorschi și
Ovidiu Demea. Clasificarea interpreților participanți s-a făcut ținându-se cont de
repertoriul adecvat vârstei, intonație, simțul ritmic, calitatea interpretării și prezența
scenic

v

Festivalul Opera Nights 2016 s-a desfășurat în curtea interioară a Colegiului Național
„Decebal” din Deva cât și la Castelul Corvinilor de la Hunedoara și a durat 6 zile între 12
și 17 iulie 2016; programul Opera Nights 2015 a fost următorul:
Rigoletto – Giuseppe Verdi,12.07.2016 – Hunedoara, Castelul Corvinilor
Carmina Burana – Carl Orff, 13.07.2016 – Deva, incinta Colegiului Naţional
“Decebal”
Madama Butterfly – Giacomo Puccini, 14.07.2016 – Hunedoara, Castelul Corvinilor
Balul Operei – 15.07.2016 – Hunedoara, Castelul Corvinilor (Sala Dietei)
Boema – Giacomo Puccini, 16.07.2016 – Deva, incinta Colegiului Naţional “Decebal”
Nunta lui Figaro – W.A.Mozart, 17.07.2016 – Hunedoara, Castelul Corvinilor

6.7.6. Opinia cetăţenilor
Pentru dezvoltarea culturală a localităţii cetăţenii consideră ca fiind necesară crearea de
noi facilităţi, după cum urmează:
Care sunt primele lucruri de care consideraţi că este nevoie în oraşul dvs. pentru
dezvoltarea culturală (se pot bifa cel mult trei variante de răspuns)?
24%

Sala de cinematograf

Centru de educare pentru copii
(palatul copiilor)

22%

Sala de spectacole / teatru / concerte

18%

Biblioteca / centru multimedia si
Internet gratuit

17%

ONG care sa sustina financiar
activitatile tinerilor

Altceva

16%

2%
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Principala menţiune pentru dezvoltarea culturală a oraşului este necesitatea sălii de
cinematograf (24%) urmată de importanţa unui centru de educare pentru copii – palat al copiilor
(22%).

6.8.

Analiza SWOT – Turism, patrimoniu şi cultură
PUNCTE TARI

Diversitatea resurselor atractive aparţinând cadrului natural (ale reliefului, hidrografice, climat,
elemente biogeografice)
Climatul temperat-continentală moderat, cu influenţe submeditareneene de la Valea Mureşului.
Existenţa unui patrimoniu cultural-istoric diversificat, complex şi complementar, capabil să motiveze şi
să susţină segmente variate de turişti cu profil cultural
Prezenţa unor aşezări urbane ce se detaşează prin situri (centrele istorice) care grupează edificii istorice
cu arhitectonică valoroasă, instituţii culturale şi religioase cu mare impact în cultura tuturor etniilor din
judeţ (română, maghiară, armeană)
Interferenţa şi coabitarea între cultura naţională şi cea a minorităţilor naţionale (îndeosebi maghiară),
cu rezultat în coagularea şi unei culturi materiale şi spirituale originale şi cu un ridicat potenţial atractiv
Existenţa mai multor gospodării turistice rurale clasificate integrate în circuitul turistic şi cu un număr
în creştere (inclusiv în ultimii doi ani), dublate de coagularea unor asociaţii locale de turism rural active
cu rol important în afirmarea turismului rural, în pofida recesiunii economice
Apariţia serviciilor de wellnes/SPA şi a unor unităţi de restauraţie selecte şi/sau cu specific
Conştientizarea necesităţii promovării ofertei turistice şi creşterea interesului manifestat pe această
direcţie din partea instituţiilor publice, agenţilor economici privaţi, ONG-urilor etc.
Existenţa în apropierea oraşului, la aproximativ 10 km distanţă, a Parcului Dendrologic Simeria.
Populaţia este deosebit de ospitalieră şi prietenoasă.
Municipiul Deva este străbătut de drumul european E68.
Folclorul şi tradiţiile localităţii.
Sunt reprezentate majoritatea cultelor religioase prin existenţa a numeroase biserici.
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Existenţa zonelor protejate – Dealul Cetăţii, Pădurea Bejan şi Dealul Colţ şi Zănoaga;
Datorită poziţiei geografice municipiul Deva poate fi considerat punct de plecare pentru diferite trasee
turistice în judeţ.
Capital natural de valoare deosebită din punct de vedere al biodiversităţii, peisajului, resurselor de apă,
etc.
Municipiul Deva este situat pe malul stâng al râului Mureş, la poalele ,,Dealului Cetăţii”- monument al
naturii şi istoric cu valoare turistică deosebită.
Prezenţa resursei umane specializate în protecţia mediului (cadre didactice, experţi, specialişti de
mediu, ONG-uri).
Diversificarea posibilităţilor eficiente de transport la dispoziţia potenţialilor investitori prin
modernizarea transportului feroviar prin proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Frontieră –
Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan – European, pentru circulaţia trenurilor cu
viteza maximă de 160 km/h.

PUNCTE SLABE
Amenajare deficitară pe ansamblu şi a zonei montane îndeosebi dpdv al bazelor de cazare, al dotărilor
pt. sporturi de iarnă (pârtii de schi, mijloace de transport pe cablu etc.)
Numărul redus şi întreţinerea defectuoasă a traseelor turistice marcate din zona montană
Insuficienta amenajare şi valorificarea minimală a resurselor hidrominerale cu efect terapeutic
existente
Predominarea turismului de tranzit în circuite organizate şi cu automobilul personal, cu o durată scurtă
a sejurului şi cu o eficienţă economică redusă
Ofertă turistică de nivel scăzut sub aspectul confortului şi serviciilor şi al ofertei pentru tineret (structuri
“lowcost”)
Disfuncţionalităţi la nivelul pensiunilor turistice şi agroturistice repercutate în eficienţa economică a
domeniului şi a imaginii turismului rural pe termen mediu şi lung
Deficienţe şi disfuncţionalităţi la nivelul ofertelor, programelor şi produselor turistice existente, a
promovării acestora
Acoperirea deficitară dpdv numeric cu instituţii indispensabile informării şi organizării activităţilor
turistice
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Absenţa unui „brand”turistic municipal/ zonal/ judeţean şi susţinerea deficitară a obiectivelor cu
potenţial de brand
Lipsa marcajelor aferente clădirilor de patrimoniu.
Inexistenţa unor trasee eficiente şi atractive pentru facilitarea mersului pe bicicletă pe distanţe mari.
Lipsa unor locuri special amenajate pentru parcarea/închirierea bicicletelor.
Lipsa marcajelor pentru evidenţierea omniprezentă a obiectivelor turistice aflate în proximitate.
Nivel redus de educaţie a turiştilor în vederea practicării ecoturismului.
Noţiuni reduse de management, legislaţie, operare pe calculator în vederea rezervării on-line.
Informaţie şi hărţi turistice insuficiente.
Lipsa sau slaba calitate a marcajelor turistice.
Infrastructura de acces către obiectivele turistice este slab dezvoltată.
Număr redus de resurse umane specializate în domeniu.
Număr redus de organizaţii de promovare a turismului.
Lipsa colaborării cu operatorii de turism.
Spaţii neadecvate pentru depozitarea şi reciclarea deşeurilor în zonele turistice.
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.
Degradarea progresivă a patrimoniului cultural-turistic.

OPORTUNITĂŢI
Includerea municipiului Deva în categoria polilor de dezvoltare urbană, din care fac parte 13 localităţi
la nivel naţional; acestea sunt sprijinite cu prioritate privind acordarea de finanţări din axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a POR.
Noua abordare a dimensiunii dezvoltării urbane în România, preconizată pentru perioada 2014-2020,
cu definirea municipiului Deva drept pol metropolitan cu potenţial regional limitat.
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Dezvoltarea reţelei rutiere prin darea în folosinţă a autostrăzii Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-DevaSibiu... şi a realizării drumului expres cu patru benzi în punctul Deva.
Reabilitarea infrastructurii în vederea creşterii accesibilităţii spre zonele şi obiectivele şi turistice
Valorificarea zăcămintelor hidrominerale cu valoare curativă care nu au constituit până în prezent
obiectul unor demersuri de acest tip
Oportunităţi pe piaţă pentru dezvoltarea turismul de nişă şi alternativ, coroborat cu un interes sporit
pentru turismul din parcuri naturale, spaţiul rural şi obiectivele culturale, manifestările de factură
religioasă (pelerinaje) şi culturală
Cererea în creştere din partea practicanţilor sporturilor de iarnă, turismului rural, ecologic şi cultural,
turismului medical (stomatologic, chirurgie estetică), dar şi a formelor de turism de aventură şi extreme
(alpinism, escaladă, parapantă, cicloturism, river rafting, motocros etc.)
Stimularea turismul balnear, de wellness, înfrumuseţare şi antiageing, prognozele indicând creştere a
interesului pentru acestea pe fondul îmbătrânirii populaţiei, creşterii uzurii biologice şi a stresului la
categoriile de vârstă active şi a creşterii preocupării populaţiei urbane pentru o viaţă sănătoasă, activă,
profilaxia unor boli etc
Afirmarea turismului cinegetic în condiţiile existenţei în judeţ a unor resurse deosebite şi a lipsei
acestora (fauna cinegetică) în ţările din vestul Europei (mari emiţătoare de fluxuri turistice de acest tip)
Investiţiile scăzute necesare pentru crearea / dezvoltarea bazei materiale de susţinere a turismului
cinegetic, îndeosebi prin folosirea structurilor cu activitate complementară turismului cinegetic
Demararea unor programe de reconstrucţie ecologică şi valorificare prin turism a unor areale afectate
de alte forme de valorificare economică (minerit, forestier, pastoral) pe fondul creşterii constante a
nevoii de conservare şi protejare prin turism organizat a unor resurse supuse degradării naturale sau
antropice
Creşterea numărului celor care consideră turismul ca o şansă a dezvoltării locale şi regionale, inclusiv a
promotorilor unor activităţi specifice în domeniu (consolidarea unei mentalităţi pro turism în cercul
investitorilor)
Accesarea unor fonduri interne şi externe în vederea reabilitării a monumentelor arhitectonice laice şi
religioase în vederea introducerii acestora în circuitele turistice funcţionale (tematice sau mixte),
precum şi pentru creşterea şi diversificarea capacităţii de cazare şi a dotărilor sportive, de agrementdivertisment şi a serviciilor auxiliare de diferite tipuri
Crearea unei imagini de marcă (brand) şi promovare a municipiului Deva ca destinaţie turistică, care să
se focalizeze asupra valorii turistice a potenţialului său cultural, balnear şi etnografic
Atragerea/angrenarea operatorilor de turism la târgurile naţionale şi internaţionale
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Posibilitatea accesării de fonduri structurale europene pentru dezvoltarea turismului datorită
existenţei unor programe europene de dezvoltare a activităţilor şi infrastructurilor turistice
Atragerea marilor operatori internaţionali de turism în zonă şi integrarea municipiului Deva în circuitele
turistice internaţionale.
Crearea şi valorificarea unor circuite turistice tematice.
Conservarea şi valorificarea ariilor naturale protejate din municipiul Deva în vederea exploatării
acestora ca atracţii turistice.
Crearea şi promovarea produselor turistice cu specific local.
Potenţial de turism cultural-istoric.
Meşteşuguri artizanale.
Implementarea unor trasee de drumeţie.
Convergenţa de interese pentru dezvoltarea turismului.
Dezvoltarea parteneriatului şcoală – mediu de afaceri turistic.

AMENINŢĂRI
Menţinerea în stare latentă, ineficientă economic şi social, a valorificării potenţialului atractiv al
municipiului
Extinderea concurenţei neloiale
Slaba diversificare şi ineficienţa unor amenajări turistice şi servicii asociate
Întârzierea demarării investiţiilor publice şi private în amenajări balneare, de agrement şi divertisment
Lipsa de diferenţiere între ofertele turistice specifice municipiului şi judeţului în raport cu cele regăsite
în oferta turistică a altor oraşe sau zone turistice
Proliferarea amenajărilor ad-hoc (fără autorizaţii legale) şi dispunerea haotică (în lipsa PUZ-urilor),
îndeosebi în cazul reşedinţelor secundare (caselor de vacanţă) care au condus la supraîncărcarea unor
areale cu potenţial natural ridicat
Pierderea clientelei proprii atrasă de alte zone cu standard turistic superior din ţară şi
străinătate;reorientarea unei părţi a cererii interne spre destinaţii externe estivale şi hibernale, dar şi
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pentru zonele învecinate care oferă aceleaşi tipuri de produse turistice sau similare care si-au conturat
deja strategii turistice şi au iniţiat investiţii în amenajări turistice
Atractivitatea destinaţiilor turistice din afara judeţului, în special înspre turismul montan şi litoral
Ofertele de produse turistice ale localităţii nu sunt competitive la nivel internaţional.
Concurenţă puternică din partea ţărilor vecine.
Reticenţa populaţiei în legătură cu găzduirea de turişti în propria casă.
Confuzie între noţiunile de musafir şi turist.
Investiţii scăzute în domeniul turismului.
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7. INFRASTRUCTURA SOCIALA
7.1.

Educaţie

7.1.1. Context European
Orientarea spre clustere inovative
Clusterele ocupă un loc important în politica generală a Uniunii Europene, ceea ce poate
fi observat în numeroasele documente şi luări de poziţie adoptate de către Comisia Europeană
începând cu anul 2005 şi prin înfiinţarea unui European Cluster Policy Group care în perioada
2008-2010 a studiat politica privind clusterele în ţări din afara UE.Opinia generală este de acord
cu faptul că asocierea în clustere determină dezvoltarea economică, avantaje competitive pentru
membrii lor, influenţează schimbări de structură, revitalizează sectoare industriale, şi asigură
cadrul necesar cercetării, inovării şi dezvoltării regionale.
Având în vedere accentul deosebit care se pune pe clustere în viitoarea dezvoltarea
europeană, precum şi faptul că acest concept a fost mai puţin vehiculat în perioada anterioară,
s-a considerat utilă prezentarea succintă a conceptului de cluster.
Conceptul clusterului are o lungă istorie începând cu prima menţiune făcută de Alfred
Marshall în anul 1920. Adept al şcolii economice neoclasice, Marshall a observat şi analizat spaţiul
economic din jurul Londrei şi a ajuns la concluzia că organizaţiile şi companiile din această zonă
erau interconectate prin trei factori principali. Aceştia sunt: bazin de forţă de muncă, furnizori
specializaţi şi accesul uşor la cunoştinţe şi informaţii şi sunt cunoscuţi sub denumirea de „treimea
lui Marshall”.
În lucrarea European Cluster Memorandum (2007) se menţionează că: „Inovarea este
preponderent concentrată geografic, mai mult decât prosperitatea sau productivitatea.
Clusterele– concentrări geografice unde se găsesc întreprinderi specializate şi instituţii
interconectate – furnizează un mediu favorabil inovării… Acestea reduc barierele în
transformarea noilor idei în afaceri, profitând de avantajele globalizării.”
Clusterele sunt privite ca parte a politicii industriale sau de inovare, a politicii pentru
competitivitate sau a învăţământului superior şi nu beneficiază de o politică de sine stătătoare.
Deci clusterele sunt concentrări geografice cuprinzând întreprinderi, universităţi şi institute de
cercetare, precum şi autorităţi locale sau regionale, şi datorită acestui fapt acestea atrag furnizori
specializaţi, pot selecta dintr-un bazin de forţă de muncă, au acces la informaţii.
Prin facilitarea dinamismului forţei de muncă, a specializării şi a schimbului de informaţii,
toate tipurile de întreprinderi pot beneficia de potenţialul local de inovare, se încurajează
antreprenoriatulşi creşterea productivităţii, a salariilor şi a numărului de locuri de muncă.
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Recomandările UE conexe procesului educaţional
În Comunicatul Politica regională ce contribuie la creşterea inteligentă în Europa, Comisia
Europeană oferă un număr de 7 sugestii cu privire la conceptele cheie care trebuie prezentate în
cadrul unei strategii de specializare inteligentă. Dintre acestea, trei sunt strâns conexate cu
procesele de educaţie şi de cercetare-dezvoltare.
Acestea sunt:
v

Clustere de inovare pentru creştere regională. Clusterele oferă mediul favorabil de
încurajare a competitivităţii şi inovării. Sprijinul pentru dezvoltarea de clustere trebuie
să se concentreze pe domenii cu avantaj comparativ.

v

Învăţarea continuă în cercetare şi inovare. Concentrarea programei şcolare la nivel de
şcoală secundară, şcoală profesională şi universitate pe competenţe transversale
precum creativitatea, spiritul antreprenorial şi iniţiativa îi va ajuta pe tineri să-şi
dezvolte întregul potenţial de inovare.

v

Infrastructura regională atractivă de cercetare şi centrele de competenţă sunt
elemente cheie ale sistemelor de inovare bazate pe cunoştinţe.

Ca o modalitate de concentrare a resurselor pe obiectivele Strategiei Europa 2020,
Politica de Coeziune defineşte un set de obiective tematice (OT) la care vor contribui fondurile
ESI (Fonduri de Investiţii Europene – European Structural and Investment). Unul din aceste
obiective tematice se referă la “Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării”.
De asemenea, printre priorităţile de finanţare propuse de Comisia Europeană pentru
România, cu directă legătură la principalele provocări în cadrul Strategiei Europa 2020, se vizează
şi “Îmbunătăţirea capitalului uman printr-un grad de angajare mai ridicat şi politici de incluziune
socială şi de învăţământ mai bune”.
Caracteristici educaţionale regionale – conform studiului Băncii Mondiale
Þ

Regiunea are o populaţie cu un nivel de pregătire relativ ridicat

Se consideră că Regiunea Vest are o populaţie cu un nivel de pregătire relativ ridicat,
datorită parţial prestanţei universităţilor din această regiune.
Există şapte universităţi de statîn Regiunea Vest, din care patru se află în Timişoara, una
în Arad, una în Petroşani, una în Reşiţa, iar Universitatea Politehnică are o sucursală şi în
Hunedoara. În plus, există şapte universităţi private, aflateîn Timişoara, Lugoj, Deva (la momentul
efectuării studiului de către Banca Mondială) şi Arad. Domeniile de specializare ale acestor
instituţii de învăţământ superior diferă, dar regiunea este bine reprezentată pe partea de ştiinţe
naturale, matematică, informatică, inginerie alimentară, agricultură, medicină şi ştiinţe
veterinare.
Datele statistice confirmă faptul că gradul de înscriere în sistemul de învăţământ al
populaţiei active din punct de vedere economic este uşor mai ridicat faţă de regiunile omoloage.
Regiunea, de asemenea, deţine o proporţie mai ridicată a populaţiei cu educaţie universitară
decât oricare altă regiune, cu excepţia Bucureştiului, deşi rămâne multîn urma capitalei la acest
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capitol şi în urma mediile europene. În ceea ce priveşte populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi
24 de ani. Regiunea Vest depăşeşte cu mult majoritatea omoloagelor pe partea de înscriere la
facultate. În context european, Regiunea Vest a eliminat diferenţa dintre ea şi UE din punct de
vedere al înscrierilor la facultate. Acest fapt sugerează faptul că, după generaţia viitoare, nivelul
mediu de educaţie al forţei de muncă din regiune îl va egala pe cel din Europa.
Þ Regiunea Vest este cunoscută ca având un grup puternic de universităţi şi o mare populaţie
de studenţi, mai ales în Timişoara.
După cum indică Tabelul 7.1, Regiunea Vest este bine reprezentată din punct de vedere
al universităţilor şi facultăţilor aflate pe teritoriul ei. Totuşi, deşi are o populaţie destul de ridicată
de studenţi în primele etape ale învăţământului universitar, regiunea nu iese în evidenţă ca având
vreun avantaj faţă de regiunile omoloage. Din datele prezentate în tabel reiese clar că Bucureştiul
este de departe cel mai mare centru universitar din ţară.
Performanţa Regiunii Vest scade în etapele avansate ale învăţământului universitar, acolo
unde nivelul relativ al populaţiei sale de studenţi este doar jumătate din cel al Regiunii Nord-Vest
şi un sfert din cel al Bucureştiului. Luate împreună, aceste elemente sugerează faptul că regiunea
se află într-o poziţie relativ bună din punct de vedere al generării de angajaţi pregătiţi (teoretic)
pentru toate profesiile care necesită abilităţi superioare, dar poate fi mai puţin competitivă la
capitolul cercetare şi inovare.
Tabel 7.1. Infrastructura de învăţământ universitar în Regiunea Vest (2010)
Instituţii de învăţământ
superior

Facultăţi

Regiunea
Total

La 1 milion
populaţie

Total

La 1 milion
populaţie

Vest

14

7,3

79

41,3

Nord Vest

17

6,3

97

35,7

Centru

13

5,2

75

29,7

Bucureşti

34

15

166

73,2

România TOTAL

108

5

684

29,1

Þ Aceste tendinţe din învăţământ sunt transpuse în piaţa muncii, acolo unde RegiuneaVest
deţine un avantaj comparativ în ceea ce priveşte angajaţii calificaţi (sau cei cu educaţie
universitară).
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Þ În timp ce Regiunea Vest prezintă un punct forte sub forma învăţământului universitar în
contextul naţional, avantajul său la nivelul învăţământului secundar şi post-secundar (nu
universitar) nu reiese clar.
Procentele de absolvire a sistemului secundar sunt moderate în comparaţie cu media
naţională. Maiîngrijorătoare este performanţa relativă a elevilordin cadrul sistemului secundar.
Astfel, în anii 2011 şi 2012, performanţa fiecărui judeţ din Regiunea Vest la prima sesiune a
examenului de bacalaureat s-a situat în partea inferioară în comparaţie cu celelalte judeţe din
România. În timp ce judeţele lider din Nord-Vest, precum Cluj şi Bihor, s-au situat pe locurile 3,
respectiv 5 (din 42 de judeţe), Timiş şi Arad s-au situat pe locurile 34, respectiv 36. Judeţul
Hunedoara a ocupat locul 31 în acest clasament.
Þ Regiunea Vest se află în urma altor regiuni omoloage din punct de vedere al înscrierii în
programe TVET.
România are o tradiţie îndelungată a programelor de învăţământ şi Formare Tehnică şi
Vocaţională (TVET). Cifrele recente de la INS indică faptul că Regiunea Vest se află în urma altor
regiuni omoloage din punct de vederea al înscrierii în programe TVET. Astfel, în 2011 Regiunea
Vest a avut cel mai mic număr de elevi înscrişi în licee tehnice dintre toate regiunile României
(34.441), şi în 2010 a fost a patra regiune ca număr de înscrieri în sistemul de învăţământ
profesional (523). În plus, între 2008 şi 2011, gradul de înscriere la liceele agricole a rămas
constant şi în 2011 a fost cel mai scăzut din toate regiunile României (6522 elevi).
Lipsa de interes faţă de învăţământul tehnic din partea potenţialilor elevi - explicabilă,
probabil, prin programele şcolare învechite cu legături insuficiente cu nevoile sectorului privat şi
prin lipsa echipamentelor moderne necesare pentru dobândirea de cunoştinţe relevante pentru
industrie - poate reprezenta motivul care stă la baza acestei performanţe.

7.1.2. Politici orizontale cu impact asupra Regiunii Vest
Aşa cum s-a mai arătat, identificarea principalelor domenii de politică orizontală rezultă
din combinarea unui proces consultativ cu reprezentanţii sectorului privat, şi se concentrează
asupra percepţiei sectorului privat cu privire la principalele obstacole în calea creşterii
economice.
Astfel, domeniile de politici orizontale identificate şi care au conexiune cu sistemului
educaţional şi desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare, sunt:
v

Abilităţi (1): Legătura dintre învăţământul universitar şi forţa de muncă şi formarea
continuă;

v

Abilităţi (2): Un sistem de şcoli profesionale pentru formare utilă pentru industrie;

v

Abilităţi (3): Competenţe antreprenoriale şi de management al afacerilor.

Abilităţile (1) Legătura dintre învăţământul universitar, forţa de muncă şi formarea
continuă
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Þ În ciuda faptului că educaţia şi abilităţile sunt adesea percepute ca sursă a avantajului
comparativ pentru regiune, de fapt regiunea se confruntă cu minusuri importante la toate
nivelurile de formare şi dezvoltare de abilităţi.
Constatările raportului Băncii Mondiale intitulat “Evaluarea teritorială: profil,
performanţă şi factori de creştere” identifică două provocări importante pentru îmbunătăţirea
nivelului abilităţilor.
v

Legătura dintre învăţământul universitar şi forţa de muncă trebuie consolidată.

Regiunea trebuie să echilibreze mai bine infrastructura proprie de învăţământ universitar,
mai ales pe parte de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, evitând problemele comune de
nepotrivire între oferta educaţională şi cererea pieţei muncii şi supra-educarea. Acest fapt va
necesita investiţii pentru îmbunătăţirea legăturilor dintre universităţi (precum şi facilităţi de
învăţământ vocaţional) şi angajatori.
Ar putea fi utile, de asemenea, investiţiile în promovarea disciplinelor şi abilităţilor care
pot reprezenta baza economiei viitoare a regiunii.
v

Formarea continuă reprezintă un alt domeniu important pentru acţiunea politicilor.

Lipsa investiţiilor în formarea continuă face ca forţa de muncă din regiune să nu se
poatăadapta la cerinţele de modificare a abilităţilor ce rezultă din transformările suferite de
structura industriei şi de tehnologie.
Rezultatul este un nivel ridicat al şomajului structural (şi procente scăzute de participare)
şi nepotriviri de abilităţi la toate nivelurile forţei de muncă. Implementarea de stimulente pentru
ca persoanele să investească în formarea continuă şi asigurarea unei infrastructuri şi a unor
servicii (publice şi private) pentru a sprijini acest proces va reprezenta o prioritate importantă
pentru regiune.
Abilităţi (2): Un sistem de şcoli profesionale pentru formare utilă pentru industrie
Þ Consultările cu întreprinderile, derulate ca parte a acestei evaluări, au arătat că numărul
foarte mic de şcoli profesionale din regiune (şi din ţară) a avut un impact negativ semnificativ
asupra capacităţii întreprinderilor de a creşte productivitatea sau de a se extinde.
Deşi programul TVET este operaţional de mai mulţi ani, cifrele recente indică faptul că
regiunea rămâne în urmă cel puţin din punct de vedere al înscrierilor.
În plus, consultările cu firmele din sectorul privat indică faptul că numărul tehnicienilor
care pot utiliza maşini şi echipamente avansate scade rapid, iar vârsta lor medie creşte. Această
problemă afectează toate sectoarele care au fost evaluate în cadrul acestui studiu, inclusiv
textilele, sectorul agroalimentar, cel auto sau construcţiile şi, într-o mai mică măsură, TIC (mai
ales dezvoltarea de software, care reprezintă în primul rând un sector de muncă calificată). Astfel,
mai multe companii reclamă faptul că programele de formare oferite de furnizori de servicii de
formare profesională şi finanţate din fonduri UE au avut o calitate scăzută şi nu au fost relevante
pentru piaţă.
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v

Pentru a sprijini o dezvoltare industrială durabilă în România pe termen mediu şi lung,
estevital ca politicile viitoare să se concentreze pe acest tip de instituţii de învăţământ.

Programa pentru şcolile profesionale artrebui dezvoltată pe baza consultărilor cu sectorul
privat la nivel naţional şi regional. În plus, acest tip de formare ar trebui să fie finanţat în mod
corespunzător şi studenţii ar trebui să aibă acces la echipamente moderne, pentru a fi în măsură
să obţină cunoştinţe utile pentru industrie. Această abordare va asigura că noii absolvenţi
dobândesc un set de competenţe care să răspundă cerinţelor pieţei şi să aibă succesîn găsirea de
locuri de muncă.
Abilităţi (3): competenţe antreprenoriale şi de management al afacerilor
Þ O preocupare subliniată de părţile interesate în domeniul C&D precumşi de sectorul privat, a
fost lipsa de competenţe antreprenoriale şi management al afacerilor.
Programele de formareîn domeniul dezvoltării şi al managementului afacerilor sunt
esenţiale în pregătirea întreprinderilor şi antreprenorilor de a concura la nivel naţional şi global.
Acest tip de formare ar trebui să fie oferit prin programa universitară (inclusiv un accent pe
abilităţile de prezentare), ca parte a serviciilor de incubator, sau să fie furnizate antreprenorilor
prin programe specializate la nivel local.

7.1.3. Obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii
Din cele unsprezece Obiective Tematice definite de către Comisia Europeană, domeniile
educaţiei şi cel al cercetării dezvoltării, şi care se potrivesc cel mai bine nevoilor de dezvoltare din
această perspectivă ale Regiunii Vest, sunt:
ü Obiectivul tematic 1: Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării
ü Obiectivul tematic 10: Investiţii în învăţământ, abilităţi şiformare continuă
Priorităţile de investiţii identificate în acest scop pot fi finanţate din diverse fonduri ESI,
inclusiv FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională). În timp ce investiţiile promovate la
nivel naţional, prin alte programe, pot fi, de asemenea, implementate, această propunere se
concentrează pe investiţii care pot fi finanţate prin iniţiative regionale.
Obiectivul tematic 1: Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării
Þ Nevoia de întărire a cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării este motivată de nivelul
scăzut de cheltuieli cu C&D în Regiunea Vest - doar 0,22% din PIB-ul regional în 2010.
Acest nivel înregistrat în 2010 este în scădere de la 0,3% în 2008, comparat cu o medie
naţională de 0,47%. Chiar dacă există o bază de cercetare în regiune, legătura acesteia cu
industria este limitată. Principalele universităţi locale au început să investească în transferul de
tehnologie, dar aceste investiţii se află încă în stadiu incipient.
Este nevoie de investiţii suplimentare pentru a sprijini cercetarea şi inovarea în rândul
firmelor, pentru a dezvolta legături şi sinergii între firme şi pentru a îmbunătăţi infrastructura de
C&D din regiune.
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Þ Regiunea Vest necesită un sistem regional de inovare eficient pentru a creşte
competitivitatea companiilor locale.
Acest sistem de inovarea se poate orienta mai ales spre îmbunătăţirea capacităţii
companiilor locale de a efectua activităţi de cercetare şi dezvoltare, ceea ce le-ar permite să se
concentreze mai nou pe activităţi cu o valoare adăugată mai ridicată. În plus, atragerea
companiilor mari în clustere de inovare poate conduce la transfer de tehnologie din amonte din
lanţul de furnizare către companii locale mai mici şi la diversificarea automată a bazei de
producţie a regiunii.
Obiectivul tematic 10: Investiţii în învăţământ, abilităţi şiformare continuă
Þ Extinderea disponibilităţii forţei de muncă calificate care se poate implica în activităţi de
inovare reprezintă o altă provocare majoră pentru regiune.
Timişoara, şi într-o mai mică măsură Aradul, sunt singurele oraşe unde această
capacitatea este disponibilă, chiar dacă şi aici ea este limitată. Absolvenţii de facultate trebuie să
fie mai bine formaţi pentru a putea aplica cunoştinţele tehnice. Firmele adesea au dificultăţi în a
identifica absolvenţi care să corespundă nevoilor lor, în parte pentru că abilităţile oferite de
sistemul de învăţământ nu trec dincolo de conceptele teoretice.
Þ Pentru a dezvolta seturi de abilităţi adecvate pentru absolvenţi, trebuie îmbunătăţite
legăturile dintre industrie şi universităţi.
Acest fapt poate fi atins prin parteneriate public-private cu privire la colaborările de C&D
sau prin adaptarea programei şcolare pentru a răspunde nevoilor industriei. În prezent,
asemenea proiecte comune sunt disponibile doar pentru companii mari ca Siemens şi
Continental, care au programe şi parteneriate cu universităţile locale. Aceste eforturi trebuie
mărite şi ar trebui să includă firme locale, inclusivîntreprinderi mici şi mijlocii.
Þ Învăţământul vocaţional trebuie, de asemenea, extins şi îmbunătăţit pentru a oferi un
număr suficient de tehnicieni calificaţi (mână de lucru specializată).
Lipsa muncitorilor calificaţi care să poată utiliza maşinile de ultimă generaţie limitează
potenţialul de creştere a firmelor şi creşte costul de producţie. Accesul la o gamă mai largă de
forţă de muncă calificată combinat cu absolvenţi mai bine ghidaţi ar întări avantajele comparative
ale regiunii. În timp ce parteneriatele între instituţiile de învăţământ de stat şi particulare, fie
pentru formarea iniţială, fie pentru programe de formare continuă pot fi promovate prin
parteneriat ESF, investiţiileîn infrastructura deînvăţământ ar trebui susţinute prin măsuri FEDR.
Aceste parteneriate pot fi proiecte cu auto-susţinere, sau parte a unor proiecte integrate pentru
investiţiiîn cercetare şi inovare.
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7.1.3.1.
toţi

Axa prioritară : Învăţământ la standarde înalte pentru

Una din propunerile formulate de Banca Mondială în contextul studiului realizat vizează
definirea axei prioritare "Învăţământ la standarde înalte pentru toţi”. În acest sens, se consideră
că investiţiile productive şi “inteligente” pot fi încununate de succes doar dacă sunt însoţite de
intervenţii adecvate pentru a se asigura abilităţile necesare. În afara măsurilor de tip soft, trebuie
continuate investiţiile în infrastructura de învăţământ pentru a se asigura acces egal la
învăţământul la standarde înalte.
Prima prioritate de investiţii din această axă este reprezentată deîmbunătăţirea
abilităţilor şi a competenţelor forţei de muncă pentru a satisface nevoile pieţei.
Obiectivele specifice ale acestei priorităţi de investiţii sunt:
(i)

creşterea procentului populaţiei absolventă de învăţământ superior; şi

(ii)

încurajarea accesului la dezvoltare profesională, inclusiv programe de formare
continuă.

Analiza economiei de la nivel regional a indicat o discrepanţă între abilităţile disponibile
şi nevoile pieţei muncii din Regiunea Vest. Această problemă poate fi rezolvată prin programe de
formare dezvoltate prin programul operaţional naţional. Proiectele pot fi elaborate cu sprijinul
autorităţilor regionale care pot asigura coordonarea cererii cu furnizorii de formare profesională
(şcoli, universităţi sau centre deformare profesională) pentru a identifica şi promova acele
proiecte care se potrivesc nevoilor actorilor din economia locală.
Numărul limitat de şcoli profesionale din regiune (şi din ţară) are un impact negativ asupra
posibilităţii firmelor de a-şi creşte productivitatea şi de a se dezvolta. Această problemă afectează
toate sectoarele din regiune şi reprezintă unul dintre obstacolele cele mai importante care
trebuie eliminate prin investiţii viitoare.
Din acest punct de vedere, adaptarea învăţământului teoretic şi vocaţional la cererea
pieţei muncii, creşterea relevanţei ofertei de învăţământ teoretic şi vocaţional prin anticiparea
cerinţelor sectorului privat, şi asigurarea caracterului aplicabil al materialelor de învăţare,
reprezintă factori cheie pentru dezvoltarea economică a regiunii.
Aceste obiective pot fi atinse prin:
(i)

dezvoltarea de programe de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie,
practică şi;,

(ii)

consolidarea capacităţii furnizorilor de învăţământ vocaţional de a oferi programe de
învăţământ şi formare atractive şi de calitate, în strânsă legătură cu cerinţele pieţei,
mai ales pentru sectoare cu un potenţial de creştere semnificativ, în vederea asigurării
complementarităţii cu strategia de competitivitate.

Alt tip de măsuri care pot fi finanţate pentru a dezvolta formarea de abilităţi
antreprenoriale şi de management al afacerilor sunt:
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(i)

promovarea parteneriatelor şi a reţelelor în rândul companiilor şi al furnizorilor de
servicii de formare profesională, pentru a creşte gradul de aplicare a formării pe piaţă;

(ii)

sprijinirea formării continue prin dezvoltarea şi implementarea de măsuri pentru a
creşte relevanţa programelor de învăţământ universitar, inclusiv prin concentrarea pe
rezolvarea de probleme, creativitate şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale;

(iii)

dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor dintre instituţiile de învăţământ superior,
mediul de afaceri şi institute de cercetare.

Cea de-a doua prioritate de investiţii din această axă prioritară este reprezentată de
investiţia în învăţământ, abilităţi şi formare continuă prin dezvoltarea infrastructurii de
învăţământ şi formare profesională.
Obiectivul specific al acestei priorităţi de investiţii îl reprezintă reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de formare la nivel pre-universitar, universitar şi
învăţământ vocaţional.
Măsurile de tip soft precum programele de învăţământ teoretic şi vocaţional trebuie
susţinute adecvat printr-o infrastructură educaţională şi printr-o echipare corespunzătoare a
şcolilor şi centrelor de învăţământ profesional în vederea asigurării unui proces de predare
calitativ, cu utilizarea de resurse pedagogice şi tehnice adecvate. Investiţiile care au început în
perioada actuală de finanţare artrebui continuate pentru a se echipa infrastructura
educaţionalăîn mod adecvat la nivelul regiunii.

7.1.4. Învăţământul în municipiul Deva
Izvorât din necesitatea de a cunoaşte, învăţământul în cadrul oraşului Deva are o tradiţie
îndelungată. În perioada Evului Mediu, şcolile erau organizate pe lângă biserici şi mânăstiri. Cea
mai veche atestare despre învăţământul devean datează din 1593 când, în testamentul
comandantului Cetăţii Deva, Geszthi Francisc, se arată dispoziţia de a înfiinţa o şcoală cu şase săli
de clasă, locuinţă pentru profesori şi internat pentru elevi.
În anul 1870 a fost înființat Liceul Pedagogic, sub numele de Școala de Stat pentru
pregătirea învățătorilor, menționată și sub numele de Preparandia de Stat din Deva. Între 1922 1924 a funcţionat ca profesor de muzică Sabin Drăgoi, personalitate marcantă a vieţii muzicale
româneşti. Din anul 1995, liceul a purtat numele acestui om de cultură până în anul 2015, când
și-a schimbat numele în Colegiul Național Pedagogic Regina Maria”.
În 1870 – 1871 s-a construit o parte din clădirea în care a funcționat Școala Generală
Regina Maria, în prezent structură a Colegiului Național Pedagogic Regina Maria.
La 4 octombrie 1871 s-a înfiinţat Liceul Real. În anul 1920 Liceul Real s-a transformat în
Liceul Decebal, care de la 1 septembrie 1996 a primit numele de Colegiul Naţional Decebal.
După 1965, în contextul unei dezvoltări industriale puternice a zonei, în municipiul Deva
au apărut cinci licee industriale:
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v

Liceul Energetic (1966) - din 2001 Colegiul Tehnic ,,Dragomir Hurmuzescu”,

v

Liceul Industrial de Construcţii (1966) din care se vor separa în 1992 Grupul Şcolar
Construcţii Montaj numit din 2001 Grup Şcolar ,,Ion Mincu” şi Liceul Teoretic Traian,

v

Liceul Industrial Minier (1969), care din 1998 se numeşte Grup Şcolar ,,Grigore Moisil”,

v

Liceul Industrial de Chimie (1972), care din 1998 funcţionează sub numele de Grup
Şcolar ,,Horea” şi

v

Liceul Industrial Auto (1977) care din 1995 s-a transformat în Colegiul Tehnic
,,Transilvania”.

Alături de aceste licee,a fost înfiinţat Liceul de Artă şi Muzică (1969-1979, reînfiinţat după
1990), care a derivat din Şcoala de Arte înfiinţată în 1958, liceu care din 1997 se numeşte Liceul
de Muzică şi Artă ,,Sigismund Toduţă”.
În cadrul Liceului cu Program Sportiv Deva a fost construită o sală de sport olimpică, unde
se efectuează pregătirea echipei naţionale de gimnastică feminină. Aici s-au antrenat gimnaste
de renume mondial, campioane mondiale şi olimpice.
Activitatea elevilor din şcoli se continuă prin activităţi extraşcolare în cadrul Palatului
Copiilor şi Clubului Şcolar Sportiv (întemeiat în 1954).
După 1990 în municipiul Deva începe să se dezvolte şi învăţământul universitar.
În anul 1990 a fost înfiinţată Universitatea Ecologică, în cadrul căreia sunt pregătiţi
studenţi în domeniul management şi economia turismului şi comerţ internaţional.Cele trei
programe de studii universitare de licenţă au fost autorizate în perioada 2002 – 2003. Deoarece
din anul 2003 instituţia nu a mai făcut nicio solicitare de evaluare, aceste programe au depăşit
termenele de evaluare în vederea acreditării, ultima promoţie de absolvenţi fiind cea aferentă
anului universitar 2012-2013.
Din anul 1997 funcţionează Colegiul Pedagogic - coordonat de Universitatea de Vest
Timişoara, care pregăteşte institutori pentru limba engleză, franceză şi educaţie fizică. În anul
1999 s-au pus bazele Centrului Teritorial de Învăţământ Economic Deschis la Distanţă, filială a
Academiei de Sudii Economice Bucureşti.
Municipiul Deva dispune de o reţea de instituţii educaţionale care asigură toate nivelele
de educaţie şi formare, de la grădiniţe până la instituţiile de învăţământ superior.
Structura unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul anului şcolar 2015-2016
cuprinde un număr total de 12 unităţi de învăţământ, dintre care: 2 grădiniţe de copii, 2 şcoli din
învăţământul primar şi gimnazial şi 8 licee. Numărul total al elevilor înscrişi în anul şcolar 20142015 era de 10.367 elevi (1.591 creșă și grădiniţă, 2.848 învăţământ primar, 2.348 învăţământ
gimnazial, 3.580 învăţământ liceal), iar numărul personalului didactic din cadrul acestor instituţii
de învăţământ era de 757 persoane (90 creșă și grădiniţă, 160 învăţământ primar, 132 învăţământ
gimnazial, 375 învăţământ liceal).
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Datele pe baza cărora s-a realizat analiza sunt prezentate în Anexa 2 şi au la bază Fişa
localităţii Municipiului Deva, întocmită de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara/ Institutul
Naţional de Statistică, respectiv date actualizate de pe site-ul Institutului Național de Statistică.

7.1.4.1.

Învăţământul preuniversitar

Structura unităţilor de învăţământ din această categorie este prezentată în graficul din
Figura 7.1, iar ponderea elevilor înscrişi în graficul din Figura 7.2. Repartiţia de frecvenţă pentru
personalul didactic este cea din Figura7.3.

Fig. 7.1. Structura unitatilor din invatamantul preuniversitar, anul 2014-2015
Sursa : INS

Fig. 7.2. Ponderea elevilor din invatamantul preuniversitar, anul 2014-2015
Sursa : INS
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Fig. 7.3. Structura cadrelor didactice pe tipuri de invatamant preuniversitar, anul 2014-2015
Sursa : INS

Evoluţia generală înregistrată în perioada 2006-2015 este de diminuare, respectiv cu 50%
în ceea ce priveşte numărul total al unităţilor de învăţământ, şi cu 15,63% în ceea ce priveşte
numărul de elevi. O situaţie similară s-a înregistrat şi în ceea ce priveşte numărul cadrelor
didactice din aceste forme de învăţământ preuniversitar, scăderea înregistrată fiind de 20,65%.
Dacă se are în vedere evoluţia pe întreaga perioadă pentru care se dispune de date de
analiză (2006-2015), la fiecare dintre cele trei tipuri de indicatori prezentate până în prezent, se
poate observă că evoluţia descendentă a fost aproape continuă.

Fig. 7.4. Evolutia numarului total de unitati de invatamant preuniversitar, 2011-2012
Sursa : Fișa localității, Municipiul Deva

Dacă numărul de licee a rămas relativ constant în această perioadă, cu o reducere
simțitoare doar în ultimii 2 ani, diminuarea înregistrată s-a realizat pe seama unităţilor de tip
grădiniţă şi a celor de învăţământ primar şi gimnazial, care s-au redus în această perioadă de la
13 la 4. Figurile 7.4 şi 7.5 reflectă această situaţie.
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Fig. 7.5. Evolutia unitatilor din invatamantul preuniversitar, pe categorii
Sursa : Fișa localității, Municipiul Deva

Numărul de elevi pe cadru didactic, din învăţământul preuniversitar, este prezentat în
Figura 7.6. Se observă faptul că s-au înregistrat o serie de variaţii în perioada analizată, valoarea
cea mai mică (deci favorabilă) fiind înregistrată în anul 2006, respectiv un număr de 12,88 elevi
la un profesor.

Fig. 7.6. Evolutia numarului de elevi la un profesor, invatamantul preuniversitar

Indicatorul complementar, numărul de profesori la 1000 de elevi, este evidențiat în
graficul din Figura 7.7.
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Fig. 7.7. Evolutia numarului de profesori la 1000 de elevi, invatamantul preuniversitar

Referitor la învăţământul liceal, trebuie subliniat faptul că municipiul Deva este cel mai
important centru de studiu la nivelul judeţului Hunedoara. În perioada analizată numărul liceelor
s-a menţinut relativ constant, cu excepția ultimilor 2 ani, datorită redenumirii și comasării unor
unități de învățământ. În schimb numărul elevilor înscrişi şi al cadrelor didactice a avut o evoluţie
destul de sinuoasă, fără să poată fi evidenţiată o legătură directă, de tip cauză-efect între cei doi
indicatori statistici.
Instituţiile de învăţământ din Municipiul Deva și numărul de elevi înscriși în anul școlar
2015-2016 sunt evidențiate în tabelul 7.4.
Minorităţile naţionale au posibilitatea să studieze în limba maternă, infrastructura şcolară
cuprinzând şcoli şi licee cu predare în limba maghiară.
Înntr-o anumită perioadă din intervalul analizat, la majoritatea instituţiilor de învăţământ
preuniversitar din municipiu s-au efectuat lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii
educaţionale, precum și dotări cu mobilier, echipamente didactice şi IT, în vederea îmbunătăţirii
procesului educaţional (Anexa 2). Aceste investiţii s-au realizat cu finanţare de la bugetul general
al Municipiului Deva.
În cazul laboratoarelor școlare, după o perioadă de creștere semnificativă în anul 2011, a
urmat o scădere a numărului acestora, astfel încât în anul 2015 numărul total este mai mic decât
la începutul perioadei de analiză. În schimb, atelierele şcolare s-au diminuat în perioada 20062011, după care a urmat o perioadă de creștere constantă, cu o reducere a numărului doar în
ultimul an al perioadei de analiză, când s-a revenit aproximativ la aceeași valoare ca în anul 2006.
Grafic evoluţia celor doi indicatori se prezintă în Figura 7.8.
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Fig. 7.8. Evolutia dotarilor din invatamantul preuniversitar

7.1.4.2.

Învăţământul de arte şi meserii

Această categorie de învăţământ a cunoscut o evoluție variabilă, în funcție de indicatorul
statistic analizat – numărul de elevi înscrişi, personalul didactic, numărul de elevi care revin la un
profesor, precum şi numărul de profesori la 1000 de elevi.
Astfel, în ceea ce privește numărul de elevi, s-a înregistrat o scădere accentuată până în
anul 2011, după care a urmat o creștere constantă, fără a se ajunge însă la valorile de la începutul
intervalului de analiză.
Datele de referinţă pentru aceşti indicatori se regăsesc în Tabelele B şi C din cadrul Anexei
6.
Reprezentarea grafică este prezentată în Figurile 7.9 şi 7.10, şi se referă la evoluţia
numărului de elevi din învăţământul de arte şi meserii, respectiv evoluţia numărului de profesori
din acest tip de învăţământ.
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Fig. 7.9. Evolutia numarului de elevi din invatamantul de arte si meserii

Fig. 7.10. Evolutia numarului de profesori din invatamantul de arte si meserii

7.1.4.3.

Învăţământul de maiştri

Această formă de învățământ a avut o evoluţie descendentă în perioada 2006 – 2009,
urmată de o creștere constantă pentru anii următori, cu o singură scădere în anul 2015. Cu toate
acestea, numărul de elevi înregistrat în ultimul an al perioadei de analiză reprezintă o valoare cu
45% mai mare decât cea din anul 2002.
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Fig. 7.11. Evolutia numarului elevilor din invatamantul de maistri

Graficul din Figura 7.11 exemplifică această evoluţie.

7.1.4.4.

Învăţământul postliceal

A avut o evoluţie ce poate fi caracterizată prin două perioade distincte (Figura 7.12). O
primă etapă (2006÷2010) caracterizată de o creștere lentă, care condus la o valoare dublă față
de cea inițială, urmată de o perioadă de creştere accentuată (2006-2014), cu o mică scădere în
ultimul an al perioadei de analiză. Analizând anii limită ai perioadei de analiză, se constată o
creștere de peste 14 ori a numărului de elevi din această formă de învățământ. Se poate obesrva,
totuşi, că evoluţia este mult apropiată de tendinţele generale din economie datorate
crizei/revigorării economice.

Fig. 7.12. Evolutia numarului de elevi din invatamantul de maistri
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7.1.4.5.

Învăţământul superior

Învăţământul superior din municipiul Deva a avut o evoluţie specifică, care a condus în
final la desfiinţarea acestei forme de învăţământ, cu impact negativ asupra parametrilor socioeconomici ai localităţii.
Astfel, momentul de top înregistrat pentru această formă de învăţământ era definit prin
pregătirea de specialişti în următoarele domenii: ştiinţe economice, drept, administraţie publică,
informatică etc., prin intermediul filialelor unor universităţi de prestigiu din Bucureşti, astfel:
Þ Universitatea Ecologică „Traian” Deva, cu următoarele facultăţi:
o Economia comerţului, turismului şi serviciilor
o Relaţii Economice Internaţionale
o Informatică
Þ Academia de Studii Economice Buucreşti – învăţământ la distanţă, cu facultăţile:
o Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
o Contabilitate şi Informatică de Gestiune
o Comerţ
Þ Universitatea „Vasile Goldiş”, prin facultăţile:
o Drept
o Administraţie Publică
Þ Universitatea „Spiru Haret” – învăţământ la distanţă:
o Profil: toate secţiile universităţii

Fig. 7.13. Evolutia numarului de studenti din invatamantul superior public/privat
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Pe baza graficului din Figura 7.13 se pot face două observaţii principale: reorientarea
preferinţelor studenţilor dinpre mediul public spre cel privat, şi diminuarea treptată a numărului
de studenţi, acesta ajungând la 0 în ultimii ani de analiză, așa cum s-a specificat anterior.

7.1.4.6.

Educaţia şi formarea profesională

Prin implicarea deosebită a specialiştilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, a
fost posibilă includerea în cadrul Strategiei a unei analize riguroase privind proiecţia de
dezvoltare a învăţământului hunedorean, cu menţiuni şi detalieri referitoare la municipiul Deva.
Se demonstrează astfel eforturile de înscriere în viitor a învăţământului pe o traiectorie coerentă,
integrată, cu cea rezultată din extrapolarea factorilor determinanţi pentru mediul de existenţă şi
dezvoltare al sistemului educaţional: perspectiva demografică şi cea a distribuţiei pe domenii
specifice a cererii de resurse umane.
Cuprinderea în continuare a unor elemente demografice şi economice se armonizează cu
prezentările din secţiunile anterioare din acest capitol, fiind atribute indispensabile în susţinerea
demersului propus.
Creşterea rolului educaţiei şi formării profesionale în formarea capitalului uman în
sprijinul creşterii competitivităţii economice, a gradului de ocupare a forţei de muncă, în
promovarea incluziunii sociale, consolidarea cetăţeniei democratice active, şi, nu în ultimul rând,
în dezvoltarea personală şi profesională a celor care învaţă, constituie o preocupare majoră în
cadrul politicilor şi strategiilor în domeniul educaţiei.
În acest context, corelarea ofertei de formare cu cerinţele derivate din nevoile de
dezvoltare economică şi socială şi cu nevoile de dezvoltare personală şi profesională a celor care
învaţă constituie un obiectiv permanent al sistemelor de educaţie şi formare profesională.
Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al
educaţiei: economic şi social. Prin urmare, învăţământul profesional şi tehnic (ÎPT) nu poate
răspunde, în sens restrâns, cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să asigure
pregătirea pentru o carieră de succes care presupune integrare socio-profesională. În aceste
condiţii învăţământul profesional şi tehnic trebuie văzut ca o etapă în procesul învăţării pe
parcursul întregii vieţi, care este imediat urmată de învăţarea la locul de muncă în vederea
adaptării la cerinţele acestuia.
Din aceste motive, este necesară o planificare prospectivă, în termeni de prognoză, a
ofertei ÎPT în corelare cu cererea previzionată a forţei de muncă şi integrată într-o strategie
coerentă de dezvoltare a capacităţii ÎPT de adaptare continuă la nevoile în schimbare şi de
promovare a măsurilor necesare pentru o tranziţie eficientă de la şcoală la viaţa activă.
În perspectiva anului 2020, putem concluziona finalităţile aşteptate de la formarea
profesională şi tehnică iniţială şi continuă în judeţul Hunedoara:
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v

Învăţământul profesional şi tehnic să asigure dezvoltarea profesională şi personală a
tinerilor, astfel încât aceştia să devină cetăţeni activi la nivelul comunităţii, să participe
la viaţa activă, civică şi profesională;

v

Toate unităţile şcolare din învăţământul profesional şi tehnic să asigure şanse egale de
dezvoltare profesională a fiecărui beneficiar;

v

Să asigure formarea profesională în condiţii de calitate a procesului educaţional;

v

Învăţământul profesional şi tehnic să asigure şanse de dezvoltare profesională în
vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunităţi de ocupare pe piaţa
muncii locală, judeţeană sau regională, naţională, precum şi de continuare a învăţării
de-a lungul întregii vieţi active în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice
economiei bazată pe cunoaştere.

Este necesar, aşadar, să ţinem seama de nivelul de calificare solicitat de piaţa muncii,
inclusiv piaţa muncii europeană, care prezintă următoarea tendinţă (potrivit CEDEFOP).

Fig. 7.14. Prognoza evoluţiei nivelului de calificare solicitat pe piaţa muncii
Sursa: Cedefop | Skills Forecasts | Data published în 2012
(Nivelele REDUS, MEDIU, ÎNALT sunt corelate cu nivelele ISCED, astfel:
REDUS – ISCED 0-1, MEDIU – ISCED 2-3, INALT – ISCED 5-6)

Din datele de mai sus se observă o descreştere a numărului persoanelor cu nivel redus de
calificare în perioada 2000-2010, cu 17,1% şi în continuare (până în 2020) o descreştere şi mai
accentuată de 28,5% .
De asemenea, trebuie să se ţină seama de tendinţele de ocupare, care oferă o imagine a
persoanelor angajate în diferite sectoare, cu diferite ocupaţii şi calificări. Imaginea privind
ocuparea reflectă cerinţa economiei, capacitatea economiei de a oferi un loc de muncă forţei de
muncă libere.
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Fig. 7.15.
Prognoza nivelului de calificare pe piaţa muncii
Sursa: Cedefop | Skills Forecasts | Data published în 2012

În perioada 2000-2010 se observă că are loc fenomenul de inversare a ocupării aferente
calificărilor înalte şi celor reduse, în 2010 persoanele ocupate cu nivel de calificare înalt, depăşind
valoarea aferentă calificărilor reduse.
A. Analiza învăţământului din punct de vedere al evoluţiei demografice
v

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT
o Declinul demografic general conduce la nevoia unei gestiuni eficiente
previzionale a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii
corespunzătoare în capitalul uman;
o Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere exprimă pericolul unui
deficit de forţă de muncă tânără calificată în următoarea perioadă de timp.

v

Se impun, aşadar, măsuri pentru dezvoltarea resursei umane, precum:

v

Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la
forţa de muncă regională;
o Racordare realistă la piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei
educaţionale de informare, orientare şi consiliere;
o Optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile în
paralel cu rezolvarea problemelor de acces;
o Colaborarea şcolilor în reţea:
§

o ofertă cuprinzătoare şi diversificată;

§

eliminarea paralelismelor nejustificate;

§

colaborare pentru acoperire teritorială optimă.

o Diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi);
o Dezvolatrea parteneriatelor locale, judeţene, regionale, între unităţile de
învăţământ şi reprezentanţii comunităţii, care să conducă la oportunităţi de
diversificare a ofertei de formare iniţială;
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o Implicarea
reprezentanţilor comunităţii locale în implementarea şi
dezvoltarea unor curricule în dezvoltare locală (CDL), care să contribuie la
formarea competenţelor sociale şi civice (competenţe personale,
interpersonale şi interculturale, precum şi toate formele de comportament,
care oferă individului posibilitatea de a participa în mod constructiv şi eficient
la viaţa socială şi de a participa în mod activ la viaţa civilă);
o Măsuri conjugate pentru consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de
calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă, care să conducă la
dezvoltarea comeptenţelor antreprenoriale – susţinerea implementării şi
dezvoltării „Firmelor de exerciţiu” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ
liceal (Instruirea în firma de exerciţiu oferă elevului competenţe în ceea ce
înseamnă comportamentul profesional, respectiv: “Să ştie ce să facă şi să ştie
cum să facă.”);
o Fenomenul de îmbătrânire demografică conduce la nevoi sporite de personal
calificat pentru asistenţă socială şi medicală şi implicit nevoi educaţionale
specifice pentru aceste domenii de calificare;
o Ponderea semnificativă a populaţiei feminine impune oferta de pregătire calificările dorite de populaţia feminină, programe de sprijin (facilităţi) pentru
participarea la educaţie;
o Diversitatea etnică implică cerinţa de educaţie multiculturală şi implicit găsirea
de soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor
programelor de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate;
o Consolidarea relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii
implică nevoi crescânde de formare continuă şi de implicare activă a şcolilor
ca furnizori de programe de formare pentru adulţi.

B. Analiza învăţământului din punct de vedere al evoluţiei economice a judeţului
B.1. Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime
În anul 2010, în judeţul Hunedoara îşi desfăşurau activitatea 9.330 firme faţă de 10.748
firme în anul 2008. Acestea reprezintă 1,93% din totalul întreprinderilor din România, procent în
scădere faţă de 2008 – 2.01%
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Tabel 7.2. Numărul firmelor şi ponderea acestora la nivel regional şi naţional -2010

Activitatea
Naţional
(secţiuni CAEN Rev. 2)

Pondere Pondere
Regiunea
Judeţul
naţională regională
Vest
Hunedoara
(%)
(%)

Total firme

482430

44839

9330

1,93

20,81

Industrie extractivă

1350

173

50

3,70

28,90

Industrie prelucrătoare

50066

5010

1032

2,06

20,60

Energie electrică şi termică, gaze
şi apă

1047

106

19

1,81

17,92

Construcţii

49859

4513

838

1,68

18,57

Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, repararea şi
întreţinerea autovehiculelor, şi
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi casnice

189128

16461

3685

1,95

22,39

Hoteluri şi restaurante

24802

2933

675

2,72

23,01

Transport, depozitare şi
comunicaţii

51576

4479

842

1,63

18,80

Intermedieri financiare

146

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi
activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor

13687

1587

170

1,24

10,71

Învăţământ

2860

229

36

1,26

15,72

Sănătate şi asistenţă socială 1)

8830

934

162

1,83

17,34

Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

15039

1400

282

1,88

20,14

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Hunedoara - Anuarul statistic 2011
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