Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Sântuhalm Incubator de afaceri

Centru pentru organizarea de evenimente

Dezvoltare prin creativitate – centru de cercetare și inovare tehnologică

Realizarea Parcului de Afaceri Deva.

Realizarea periodică de sondaje de evaluare a tendințelor și nevoilor
mediului de afaceri, în vederea identificării posibilităților oportune de
sprijin ale administrației locale pentru crearea de condiții propice
dezvoltării activităților economice.

Întreprindere virtuală - Incubator de afaceri - Centru de cercetare.

Elaborarea studiului „Strategii pentru competitivitate in zona
administrativă Deva”.

P6

P7

P8

P9

P10

P11

TITLUL PROIECTULUI

P5

Nr.
crt.

Programul Operational Capacitate
Administrativa

Program Operational Regional, Axa
prioritară 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii;

Buget local;

Program Operational Regional, Axa
prioritară 1 - Promovarea transferului
tehnologic;

Program Operational Regional, Axa
prioritară 1 - Promovarea transferului
tehnologic;

Program Operational Regional, Axa
prioritară 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii;

Program Operational Regional, Axa
prioritară 1 - Promovarea transferului
tehnologic;

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

579

Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Realizarea de materiale și acțiuni promoționale la nivel local, portaluri de
internet dedicate, cu scopul de atragere a investitorilor străini.

Crearea unui centru de consultanță pentru sprijinul IMM-urilor.

Realizarea de studii și crearea unei baze de date necesare dezvoltării IMMurilor.

Elaborarea unei strategii de marketing pentru micii întreprinzători.

Implementarea unui centru de promovare, formare și consultanță în
afaceri.

Organizarea și diversificarea târgurilor tematice cu atragerea expozanților
din spațiul comunitar.

Elaborarea unei strategii privind introducerea sistemelor de comerț
electronic și a sistemelor pentru relații cu clienții (Customer Relationship
Management).

Nr.
crt.

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

Buget local;

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 7 – Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabila a
turismului;

Program Operational Regional, Axa
prioritară 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii;

Programul Operational Capacitate
Administrativa

Buget local;

Program Operational Regional, Axa
prioritară 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii;

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 7 – Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabila a
turismului;

Sursă de finanțare
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580

Corelarea cu alte
documente strategice

Implementarea strategiei privind introducerea sistemelor de comerț
electronic și a sistemelor pentru relații cu clienții.

Managementul informațional în sprijinul firmelor mici și mijlocii Promovarea la nivel local a tendințelor noi in economia de piață

Acordarea de sprijin, în colaborare cu toate instituțiile locale competente,
în vederea implementării standardelor UE în domeniile managementului
calității și al protecției mediului.

Realizarea de studii privind facilitățile și sprijinul care pot fi acordate
investitorilor în vederea dezvoltării pieței locale imobiliare.

Implementarea unui set de facilități oferite investitorilor – elaborarea unor
scheme de stimulente pentru investitori în funcție de beneficiul pe care
aceștia l-ar putea aduce bugetului local și de natura domeniului specific de
activitate

Dezvoltarea unui centru virtual de e Business

Crearea unei baze de date imobiliare de interes public, folositoare
posibililor investitori

Crearea unui centru de informare pentru investitori si elaborarea unui Ghid
local

Master plan privind potențialul turistic al localităților aparținătoare

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

TITLUL PROIECTULUI

P19

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 7 – Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabila a
turismului

Programul Operational Capacitate
Administrativa

Buget local;

Buget local;

Buget local;

Buget local;

Programul Operational Capacitate
Administrativa

Buget local;

Buget local;

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

581

Corelarea cu alte
documente strategice

Centru de colectare a produselor legumicole – comuna Sântuhalm

Realizarea unei piețe agroalimentare în localitățile aparținătoare.

Cresterea competitivității produselor agroalimentare autohtone pe piețele
UE prin certificarea acestora la standarde ecologice conforme UE

Modernizarea spatiilor de depozitare ale Centrului Agro Deva prin
implementarea noilor tehnologii de depozitare in atmosfera controlata a
produselor agroalimentare

Studiu privind adulții din comunitățile rurale fără ocupație și care au
abandonat școala și identificarea de măsuri în sprijinul acestora.

Implementarea programului pentru adulții din comunitățile rurale fără
ocupație și care au abandonat școala.

Înființarea unui birou de orientare profesională și intermediere locuri de
muncă la nivel municipal.

Pregătire, calificare si reconversie pentru activități de turism.

Servicii de calitate în formarea profesională a șomerilor, adaptate la noile
cerințe ale pieței muncii

PRACTIC 2017 – Program de formare competențe antreprenoriale

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

TITLUL PROIECTULUI

P28

Nr.
crt.

Fonduri private

Program Operational Capital Uman, Axa
Prioritară 4 - Incluziunea socială și
combaterea sărăciei;

Program Operational Capital Uman, Axa
Prioritară 3 – Locuri de munca pentru toti;

Buget local;

Program Operational Capital Uman, Axa
Prioritară 4 - Incluziunea socială și
combaterea sărăciei;

Program Operational Capital Uman, Axa
Prioritară 4 - Incluziunea socială și
combaterea sărăciei;

Buget local;

Buget local;

Buget local;

Buget local;

Sursă de finanțare
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582

Corelarea cu alte
documente strategice

ARETEUS – Proiect de reabilitare a asistenței medicale în patologia
cardiovasculară, prin creșterea adaptabilității și competitivității
personalului din sectorul medical

Sprijin pentru dezvoltarea învățământului profesional in vederea integrării
pe piața muncii

Dezvoltarea rețelei de telecomunicații metropolitane proprie
municipalității

Dezvoltarea hărții evenimentelor în Municipiul Deva (sesizări, defecțiuni
etc.)

Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Deva, in vederea
îndeplinirii standardelor de mediu privind emisiile de gaze si creșterea
eficientei energetice a sistemului de furnizare a agentului termic

Canalizare pluviala si modernizare Str. Bucovinei

Canalizare Str. Bucovinei

Alimentare cu apa si canalizare la intersecția străzii gării cu șoseaua
Hunedoarei, Cristur

P39

P40

P41

P42

P43

P44

P45

TITLUL PROIECTULUI

P38

Nr.
crt.

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Program Operational Regional, Axa
prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon;

Buget local

Buget local

Fonduri naționale

Fonduri private

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Lucrări de intervenție in vederea înlăturării efectelor produse de
alunecarea terenului la blocul 47 -Aleea Teilor

Alimentare cu apa si canalizare incinta I Dealul Cetății

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul
Hunedoara

Dezvoltare si modernizare apa/canal în sate aparținătoare.

Alimentare cu apa și canalizare în localitatea Barcea Mica

Regularizarea albiei pârâului adiacent Str. Primăverii

Amenajări rigole pentru ape pluviale in satul Archia

Îmbunătățirea infrastructurii fizice și a serviciilor de bază în localitățile
aparținătoare, prin dezvoltarea și reabilitarea sistemului de canalizare,
modernizare drumuri, modernizare străzi, extindere sistem de alimentare
cu apă

Alimentare cu apa si canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu

P47

P48

P49

P50

P51

P52

P53

P54

TITLUL PROIECTULUI

P46

Nr.
crt.

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea

Programul National de Dezvoltare Rurala;

Programul National de Dezvoltare Rurala;

Programul National de Dezvoltare Rurala;

Programul National de Dezvoltare Rurala;

Programul National de Dezvoltare Rurala;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Buget local

infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Canalizare Str. Digului - Deva

Alimentare cu apa si canalizare pe Aleea Cascadei

Alimentare cu apa si canalizare pe strada Granitului, Deva

Alimentare cu apa si canalizare Str. Roci

Alimentarea cu apa si canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu

Canalizare Str. Digului - Deva

P56

P57

P58

P59

P60

TITLUL PROIECTULUI

P55

Nr.
crt.

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona
Streiului și crearea unui Centru de zi de integrare/reintegrare socială

Extinderea serviciilor publice de bază prin crearea unui Centru de zi de
integrare/reintegrare socială în Cartier Micro 15

Extinderea serviciilor publice de bază prin crearea unui Centru de zi de
integrare/reintegrare socială în Cartier Grigorescu

Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona
Cămin Rempes

Sistem integrat de monitorizare si informare privind calitatea factorilor de
mediu. (Panouri de informare aer, apă, poluanți.)

Amenajare izvor zona Bejan

Regularizare curs Valea Bejan

Realizarea de perdele forestiere de protejare a localităților aparținătoare
contra fenomenelor meteorologice periculoase (vânt, furtuni) și pentru
ameliorarea factorilor de mediu.

Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole
degradate din localitățile aparținătoare.

Nr.
crt.

P61

P62

P63

P64

P65

P66

P67

P68

P69

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului
prin măsuri de conservare a biodiversităţii,

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa Prioritară 5 - Promovarea
adaptării la schimbările climatice,
prevenirea şi gestionarea riscurilor

Programul National de Dezvoltare Rurala;

Programul National de Dezvoltare Rurala;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 4 – Dezvoltare urbana durabila;

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 4 – Dezvoltare urbana durabila;

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 4 – Dezvoltare urbana durabila;

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 4 – Dezvoltare urbana durabila;

infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Îmbunătățirea calității factorilor de mediu și a calității vieții prin creșterea
suprafețelor spațiilor verzi și realizarea/completarea/recondiționarea de
alei pietonale, piste de biciclete, a dotărilor de mobilier urban și a locurilor
de joacă.

Realizarea unui sistem integrat de protecție, conservare și valorificare a
biodiversității parcului natural Pădurea Bejan.

Realizarea protecției, conservării și valorificării biodiversității prin
realizarea de reîmpăduriri ale zonelor defrișate în mod necontrolat din
cadrul localităților aparținătoare ale municipiului Deva

Realizarea unui sistem integrat de educație, informare și conștientizare
publica privind protecția și întreținerea obiectivelor și ariilor protejate ale
municipiului Deva.

Extindere/modernizare sistem de colectare selectiva.

Nr.
crt.

P70

P71

P72

P73

P74

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului
prin măsuri de conservare a biodiversităţii,
monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului
prin măsuri de conservare a biodiversităţii,
monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului
prin măsuri de conservare a biodiversităţii,
monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric;

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 4 – Dezvoltare urbana durabila;

monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Asociația de dezvoltare intercomunitara - Sistem integrat de gestionare a
deșeurilor

Program de susținere a voluntariatului pentru acțiuni de protejare a
mediului

Amenajare platforme subterane pentru colectare deșeuri

Amenajare scuar pe Bd. 22 Decembrie

Amenajare grădină urbană în zona Bejan

Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu

Sistem integrat de monitorizare si management a utilităților publice și
reducerea consumurilor energetice

Nr.
crt.

P75

P76

P77

P78

P79

P80

P81

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa Prioritară 6 - Promovarea
energiei curate şi eficienţei energetice în
vederea susținerii unei economii cu emisii
scăzute de carbon;

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 4 – Dezvoltare urbana durabila;

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 4 – Dezvoltare urbana durabila;

Programul Operational Regional, Axa
prioritara 4 – Dezvoltare urbana durabila;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea
infrastructurii de mediu în condiţii de
management eficient al resurselor;

Buget local;

Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea
infrastructurii de mediu în condiţii de
management eficient al resurselor;

infrastructurii de mediu în condiţii de
management eficient al resurselor;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Net City

Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul
Național Decebal din str. Oituz nr. 8, Deva

Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Liceul de
Arte „Sigismund Toduță” din str. Ciprian Porumbescu nr. 1, Deva

P84

P85

P86

P89

P88

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 - Aleea Plopilor din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - B-dul 1 Decembrie
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe B - B-dul Decebal din
Municipiul Deva

Realizarea iluminatului public în unele parcuri sau a iluminatului
arhitectural prin soluții eficiente energetic ,control automat asupra
timpului de funcționare și alimentarea din surse regenerabile -panouri
fotovoltaice

P83

P87

Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din
municipiul Deva

TITLUL PROIECTULUI

P82

Nr.
crt.

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Buget local

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Sursă de finanțare
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Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Corelarea cu alte
documente strategice

P96

P95

P94

P93

P92

P91

P90

Nr.
crt.

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D - B-dul Iuliu Maniu
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe C - B-dul Iuliu Maniu
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5 - Strada Titu
Maiorescu din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M2 - Aleea
Crizantemelor din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1 - Aleea
Crizantemelor din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 13A - Strada Mihai
Eminescu din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3 - Aleea Moților din
Municipiul Deva

TITLUL PROIECTULUI

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Sursă de finanțare
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Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Corelarea cu alte
documente strategice

P103

P102

P101

P100

P99

P98

P97

Nr.
crt.

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 - B-dul Decebal din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 3 – B-dul 1 Decembrie
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 66 - Aleea Streiului
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe FRE - Strada George
Enescu din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 34 - B-dul Nicolae
Bălcescu din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 21 - Aleea Jupiter din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 - Aleea Moților din
Municipiul Deva

TITLUL PROIECTULUI

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon
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Plan de Acțiune pentru
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Plan de Acțiune pentru
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Plan de Acțiune pentru
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Plan de Acțiune pentru
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Plan de Acțiune pentru
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Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Corelarea cu alte
documente strategice

P110

P109

P108

P107

P106

P105

P104

Nr.
crt.

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 23 - B-dul Decebal din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 22 - B-dul Decebal din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79 - Str. Bejan din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M - B-dul Decebal din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 26 - Str. Ion Creangă
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 25 - Str. Ion Creangă
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe B B-dul 1 Decembrie
din Municipiul Deva

TITLUL PROIECTULUI

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon
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Plan de Acțiune pentru
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Plan de Acțiune pentru
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Plan de Acțiune pentru
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Plan de Acțiune pentru
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Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Corelarea cu alte
documente strategice

P117

P116

P115

P114

P113

P112

P111

Nr.
crt.

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 16 - B-dul Decebal din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 15 - B-dul Decebal din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60 - Aleea Streiului
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P10 - B-dul Dacia din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 61 - Aleea Streiului
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe N - B-dul Decebal din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 21 - Str. Mareșal
Averescu din Municipiul Deva

TITLUL PROIECTULUI

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon
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Corelarea cu alte
documente strategice

P124

P123

P122

P121

P120

P119

P118

Nr.
crt.

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe Z2 - Strada Mihai
Eminescu din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 76 - Strada Bejan din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 88 - Strada Horea din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 80/1 - Strada Mărăști
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 9B - Aleea
Transilvaniei din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 14 - Strada Împăratul
Traian din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 12 - Strada M.
Eminescu din Municipiul Deva

TITLUL PROIECTULUI

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon
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Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Corelarea cu alte
documente strategice

P131

P130

P129

P128

P127

P126

P125

Nr.
crt.

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 1A - Strada Mărăști
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D - Strada Titu
Maiorescu din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - B-dul Nicolae
Bălcescu din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 45 - Aleea Crișului din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 27 - Aleea
Panseluțelor din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe E11 - Aleea Crinilor
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 56B - Strada Mihai
Eminescu din Municipiul Deva

TITLUL PROIECTULUI

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon
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Corelarea cu alte
documente strategice

P138

P137

P136

P135

P134

P133

P132

Nr.
crt.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din cartierul Micro
15 (10 blocuri care se pot înscrie în programul de reabilitare clădiri
rezidențiale)

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 5 - B-dul 1 Decembrie
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 16 - str. Horea din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 19B - str. M.
Eminescu din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe K- B-dul Decebal din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 30 str. Minerului din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 67 - Strada Bejan din
Municipiul Deva

TITLUL PROIECTULUI

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon
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Corelarea cu alte
documente strategice

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din cartierul
Progresu și zona Centrală (7 blocuri care se pot înscrie în programul de
reabilitare clădiri rezidențiale)

P141

P145

P144

P143

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 29 - Aleea Teilor din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 2 - Strada Griviței din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 25 - Strada Minerului
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 51 - Aleea Crișului din
Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din cartierul Gojdu Mărăști - Dorobanți - Bălcescu (9 blocuri care se pot înscrie în programul
de reabilitare clădiri rezidențiale)

P140

P142

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din cartierul Dacia
(7 blocuri care se pot înscrie în programul de reabilitare clădiri
rezidențiale)

TITLUL PROIECTULUI

P139

Nr.
crt.

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon
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Corelarea cu alte
documente strategice

P152

P151

P150

P149

P148

P147

P146

Nr.
crt.

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - B-dul Iuliu Maniu

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe L5 - Str. Titu
Maiorescu

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe F - B-dul 1 Decembrie

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe C - B-dul 1 Decembrie

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 4A - B-dul 1
Decembrie

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 69 - Aleea Streiului
din Municipiul Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 6 - Aleea Romanilor
din Municipiul Deva

TITLUL PROIECTULUI

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon
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Corelarea cu alte
documente strategice

P159

P158

P157

P156

P155

P154

P153

Nr.
crt.

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe E, str. Titu Maiorescu

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 39, str. Minerului

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 26, str. Minerului

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe F, B-dul 22 Decembrie

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 1A+1B, B-dul Iuliu
Maniu

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 4, Aleea Romanilor

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 20, Aleea Romanilor

TITLUL PROIECTULUI

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon
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Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Corelarea cu alte
documente strategice

Realizarea parcului de producție energie fotovoltaică.

Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED)

Completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energie solară, energie geotermală sau alte sisteme

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi sporirea măsurilor de protecţie a mediului
înconjurător prin utilizarea de surse de energie regenerabile

Reducerea consumului de energie prin introducerea de sisteme de încălzire
care utilizează energie alternativă

Reabilitarea sistemului de iluminat public în localităţile aparţinătoare.

Reabilitare Corp A prin schimbarea instalației interioare la Colegiul
National Ion Mincu

Reabilitare corp B prin montare termosistem, schimbare tâmplării
exterioare si schimbarea instalațiilor electrice interioare la Colegiul Ion
Mincu

P161

P162

P163

P164

P165

P166

P167

TITLUL PROIECTULUI

P160

Nr.
crt.

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Buget local

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon
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Corelarea cu alte
documente strategice

Reabilitare școala prin montarea termosistem, schimbare tamplarii
exterioare si schimbarea instalatiilor electrice la Scoala Andrei Muresanu
apartinatoare Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”

Creșterea eficienței energetice și modenizarea Centrului Cultural Drăgan
Muntean

Reabilitarea și creșterea eficientei energetice a clădirilor Primăriei
Municipiului Deva

Reabilitarea și creșterea eficientei energetice a infrastructurii educaționale
a Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, locația din Strada
Scărișoara nr. 4 (școala generală)

Reabilitarea și creșterea eficientei energetice a infrastructurii educaționale
a Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, locația din Strada
Bejan nr. 8 (școala generală)

Creşterea eficienţei energetice a clădirilor Școlii gimnaziale Andrei Şaguna

Cresterea nivelului si gradului de informare si pregatire, a culturii
manageriale si organizationale (dezvoltarea capitalului uman), in domeniul
managementului energetic si utilizarii surselor regenerabile

P169

P170

P171

P172

P173

P174

TITLUL PROIECTULUI

P168

Nr.
crt.

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Sursă de finanțare
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Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Promovarea masurilor de sporire a capacitatii de absorbtie a emisiilor de
CO2 prin rezervoare naturale prin cresterea suprafetelor de spatii verzi in
zona urbana

Imbunatatirea sistemului de monitorizare a consumului de energie la
nivelul consumatorului public

Cresterea gradului de informare si constientizare al consumatorilor finali
asupra necesitatii de aplicare a masurilor de imbunatatire a eficientei
energetice și încurajarea implicării voluntarilor în acest gen de acțiuni

Desfasurarea activitatilor de informare si implicare a cetatenilor in
implementarea PAED si in atingerea obiectivului general și încurajarea
implicării voluntarilor în acest gen de acțiuni

Utilizarea unui Centru de date extern pentru a asigura recuperarea
informațiilor in caz de dezastru

Asigurarea unei baze tehnice modernizate şi a capabilităţilor necesare
pentru intervenţia oportună în situaţii de urgenţă.

Extindere sistem de supraveghere video urbana.

Nr.
crt.

P175

P176

P177

P178

P179

P180

P181

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Infrastructura
Mare, Axa Prioritară 5 - Promovarea
adaptării la schimbările climatice,
prevenirea şi gestionarea riscurilor;

Programul Operational Infrastructura
Mare, Axa Prioritară 5 - Promovarea
adaptării la schimbările climatice,
prevenirea şi gestionarea riscurilor;

Buget local

Buget local

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Programul Operațional Regional Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon

Sursă de finanțare
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Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Plan de Acțiune pentru
Energie Durabilă

Corelarea cu alte
documente strategice

Centru municipal integrat de management al situațiilor de urgenta.

Realizarea şi echiparea celulelor locale de intervenţie în situaţii de urgenţă
în localităţile aparţinătoare ale municipiului Deva.

Implementarea de sisteme de acces și monitorizare în instituțiile de
învățământ din Municipiului Deva

Modernizare pista de atletism si pista de sarituri la Colegiul National
Sportiv Cetate - Deva

Modernizarea bazei sportive de la Colegiul Ion Mincu Deva - teren de
handbal

Amenajare terenuri de sport in incinta Scolii Gimnaziale Andrei Saguna

Amenajare teren de minifotbal Colegiul National Sportiv Cetate - Deva

P183

P184

P185

P186

P187

P188

TITLUL PROIECTULUI

P182

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Infrastructura
Mare, Axa Prioritară 5 - Promovarea
adaptării la schimbările climatice,
prevenirea şi gestionarea riscurilor

Programul Operational Infrastructura
Mare, Axa Prioritară 5 - Promovarea
adaptării la schimbările climatice,
prevenirea şi gestionarea riscurilor

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Amenajare teren sport la Liceul de arte Sigismund Toduta - locatia A- Str.
Ciprian Porumbescu, nr. 1

Modernizare teren de sport Scoala Andrei Muresanu

Amenajare teren sport in incinta Colegiului Tehnic Transilvania Deva

Amenajare teren sport la Liceul de arte Sigismund Toduta - locatia B- Str.
Avram Iancu

Modernizare teren sport la Liceul teoretic Grigore Moisil

Modernizare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania, Scoala Generala
Eminescu – Petofi

Modernizare teren sport la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria

P190

P191

P192

P193

P194

P195

TITLUL PROIECTULUI

P189

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale a instituţiilor de învăţământ

Îmbunătăţirea procesului educaţional prin asigurarea şi modernizarea
bazei tehnico – materiale a instituţiilor de învăţământ din municipiul Deva

Management integrat cu acces la sistemele de monitorizare şi
supraveghere video ale şcolilor din Municipiul Deva

Implementarea programului de îmbunătăţire a calităţii învăţământului
obligatoriu şi asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii din mediul
rural.

Îmbunătăţirea condiţiilor în şcoli, creşterea accesului la educaţie timpurie
prin refacerea infrastructurii educaţionale – construirea de grădiniţe în
localităţile aparţinătoare

Reabilitare instituții de învățământ.

Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii
educaţionale a Şcolii Gimnaziale Andrei Saguna

Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale
antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului nr.5

P197

P198

P199

P200

P201

P202

P203

TITLUL PROIECTULUI

P196

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Capital Uman, Axa
Prioritară 6 - Educație și competențe;

Programul Operational Capital Uman, Axa
Prioritară 6 - Educație și competențe;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii
educationale prescolare la Gradinita cu program prelungit, nr.2, Deva, str.
Scarisoara

Reabilitare/reconversie si extindere cladire existenta din Deva Al.Viitorului,
nr.9, in vederea modernizarii si echiparii infrastructurii educationale
pentru educatia timpurie prescolara, existente

Reabilitarea, modernizarea clădirilor si echiparea infrastructurii
educaționale a Colegiului National Pedagogic "Regina Maria" (școala
generala)

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii
educationale prescolare la Gradinita cu program normal, nr.2, Deva,
Al.Salcamilor

Construcția și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare și
preșcolare în cadrul Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria”

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Liceului de Arte Sigismund Toduță (școala generală) locația
str. Avram Iancu nr.21

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” –
locația din str. Scărișoara nr. 4 (școala generală)

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” –
locația din str. Bejan nr. 8 (școala generală)

Nr.
crt.

P204

P205

P206

P207

P208

P209

P210

P211

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Liceului de Arte Sigismund Toduță, locația str. Ciprian
Porumbescu – finalizare lucrări

Construire grădiniță Zona Orizont

Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic
Transilvania din Municipiul Deva

Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic
Grigore Moisil din Municipiul Deva

Constructii blocuri ANL.

Reabilitare centru administrativ.

Strategie de dezvoltare pentru zonele defavorizate Gojdu/Micro/ Nicolae
Grigorescu in vederea integrarii in zona urbana dezvoltata

Infiintarea de intreprinderi sociale (protejate).

Reabilitare si extindere cantina sociala.

Centru de consiliere si sprijin pt insertia sociala si reconversia prof. a
persoanelor aflate in dificultate.

P213

P214

P215

P216

P217

P218

P219

P220

P221

TITLUL PROIECTULUI

P212

Nr.
crt.

Programul Operațional Capital Uman, Axa
Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității (DLRC);

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale;

Buget local;

Buget local;

Buget local;

Buget local;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Programul Operational Regional, Axa
Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Prevenirea parasirii timpurii a scolii.

Pregatire profesionala pentru persoane defavorizate.

Implementarea de soluţii inovative pentru economia socială - o şansă
pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale

Înfiinţarea şi dotarea unui centru de tip after-school

Realizarea de Centre de sprijin al copiilor şi familiei în vederea evitării
abandonului şcolar

Crearea de spatii de zi, monitorizate, pentru bătrânii aflați în situații de
risc.

Implementarea soluţiilor de promovare a unei societăţi inclusive care să
faciliteze accesul şi integrarea pe piaţa muncii a femeilor de etnie rromă

P223

P224

P225

P226

P227

P228

TITLUL PROIECTULUI

P222

Nr.
crt.

Programul Operațional Capital Uman, Axa
Prioritară 4 - Incluziunea socială și
combaterea sărăciei;

- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8

Programul Operațional Capital Uman, Axa
Prioritară 4 - Incluziunea socială și
combaterea sărăciei;

- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8

Programul Operațional Capital Uman, Axa
Prioritară 6 - Educație și competențe

Programul Operațional Capital Uman, Axa
Prioritară 4 - Incluziunea socială și
combaterea sărăciei;

Programul Operațional Capital Uman, Axa
Prioritară 4 - Incluziunea socială și
combaterea sărăciei;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Realizarea centrului social de urgenţă.

Reabilitarea Cantinei de Ajutor Social.

Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în municipiul Deva

Reabilitarea Căminului pentru Persoane Vârstnice

Realizarea Centrului balnear Deva

Locuințe sociale modulare - 72 unitati locative Str. Nicolae Grigorescu,
municipiul Deva

Centru integrat de intervenţie medico-socială

P230

P231

P232

P233

P234

P235

TITLUL PROIECTULUI

P229

Nr.
crt.

- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8

Buget local

Buget local

- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8

- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8

- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8

- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Call-Center pentru vârstnici

Reabilitarea si dotarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la
domiciliu pentru persoane varstnice

O șansă la viață demnă pentru vârstnicii din județul Hunedoara

Prin ochii seniorilor

CRED – Cunoaștere, respect, emoție, dăruire – Reducerea și prevenirea
abandonului școlar

Implementarea unei infrastructuri de acces public la Internet (tip Free
Internet Acces - Free HotSpot) în spatii publice

Aplicatii si solutii de acces la dictionare si biblioteci legislative online

Sistem informatic geografic complex (de tip GIS)

Crearea de reţele wireless (hot spot-uri) în zonele centrale ale tuturor
localităţilor aparţinătoare.

P237

P238

P239

P240

P241

P242

P243

P244

TITLUL PROIECTULUI

P236

Nr.
crt.

- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4

Buget local;

Buget local;

- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4

Programul Operațional Capital Uman, Axa
Prioritară 6 - Educație și competențe;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Realizarea unui Centru de practicare a sporturilor

Reamenajare Piata Agroalimentara Cioclovina - Micro 15

Reamenajare Piata Agroalimentara B-dul M. Kogalniceanu - Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Imparatul Traian

Reabilitare loc joaca pe Aleea Neptun din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Aleea Neptun (vanatorul si pescarul)

Reabilitare loc joaca pe Aleea Muncii (ITM) din Municipiul Deva

Nr.
crt.

P245

P246

P247

P248

P249

P250

P251

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Reabilitare loc joaca pe Aleea Pacii (langa Scoala Andrei Saguna

Reabilitare loc joaca pe Calea Zarandului, intersectie cu Str. Marasti din
Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Saturn din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Minerului (Uzo Balcan) din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Mihai Eminescu (Maxxa) din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Aleea Patriei din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Str. Archia Bl. 9 din Municipiul Deva

P253

P254

P255

P256

P257

P258

TITLUL PROIECTULUI

P252

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Reabilitare loc joaca pe Str. Scarisoara din Municipiul Deva

Reabilitare loc joaca pe Aleea Constructorilor din Municipiul Deva

Amenajare loc de joaca in cartier Viile Noi - Str. Mercur

Amenajare loc de joaca in satul Santuhalm

Imbunătăţirea calităţii vieţii în localităţile aparţinătoare prin amenajarea
personalizată a centrului civic şi a unui spaţiu verde cu funcţiuni
complementare.

Zona de agrement Parcul Bejan.

Extindere Aqualand - Bazin Olimpic.

Muzeul Olimpic – gimnastica.

P260

P261

P262

P263

P264

P265

P266

TITLUL PROIECTULUI

P259

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Reabilitare si Modernizare Sala Sporturilor.

Construire Sală Polivalentă

Complex pentru activitati extracuriculare pentru gradinite si scoli.

Extindere spatii verzi, parcuri si zone de agrement.

Înființare si reabilitare de parcuri si/cu locuri de joaca.

Crearea şi dezvoltarea bazei materiale necesare pentru consolidarea vieţii
culturale a locuitorilor municipiului Deva prin organizarea periodică de
spectacole, concerte, piese de teatru, expoziţii, happenning-uri.

Amenajarea şi dotarea de parcuri şi centre de joacă şi recreere pentru
copiii din localităţile aparţinătoare.

P268

P269

P270

P271

P272

P273

TITLUL PROIECTULUI

P267

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban

Buget local;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Buget local;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile;

și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

614

Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Construcţie bazine de înot şi terenuri de sport multifuncţionale în
localităţile aparţinătoare (prin Programul de dezvoltare al infrastructurii şi
a unor baze sportive în mediul rural OG.7/2006).

Refuncţionalizare terenuri de sport şi construcţie vestiare în localităţile
aparţinătoare ale municipiului Deva (prin Programul de dezvoltare al
infrastructurii şi a unor baze sportive în mediul rural OG.7/2006).

Amenajare teren sport Colegiul National Pedagogic Regina Maria - fost
Colegiul National Sabin Dragoi

Amenajare teren de sport Colegiul National Decebal

Amenajare teren sport Colegiul National Sportiv - Cetate

Amenajare tren sport la Scoala Generala Cristur

Nr.
crt.

P274

P275

P276

P277

P278

P279

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban

Programul național de dezvoltare locală;

Programul național de dezvoltare locală;

și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

615

Corelarea cu alte
documente strategice

Amenajare teren sport la Scoala Generala Andrei Saguna

Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania

Reabilitarea şi refuncţionarea spaţiului public urban B-dul Dacia şi zona
adiacentă

Amenajare loc de joaca pe Aleea Armatei

Reabilitare loc de joaca pe Aleea Romanilor Bl. 22

Reabilitare loc de joaca pe B-dul Iuliu Maniu in spatele Bl. B si C

P281

P282

P283

P284

P285

TITLUL PROIECTULUI

P280

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

616

Corelarea cu alte
documente strategice

Reabilitare loc de joaca pe strada Cioclovina

Reabilitare loc de joaca pe Str. Scarisoara langa Gradinita nr. 2

Amenajare teren skateparc Zona Kaufland

Amenajare zona recreere pensionari pe B-dul M. Kogalniceanu

Amenajare zona recreere pensionari pe B-dul Al. Pacii

Amenajare terenuri de sport cu gazon sintetic si imprejmuire zona Bejan municipiul Deva

P287

P288

P289

P290

P291

TITLUL PROIECTULUI

P286

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

617

Corelarea cu alte
documente strategice

Amenajare teren de sport cu gazon sintetic si imprejmuire Aleea
Panselutelor - municipiul Deva

Pod acces intre incinta III si II Cetate Deva

Amenajare loc de joaca pe Str. B. Lăutaru

Amenajare loc de joaca pe Str. D. Zamfirescu

Reabilitare teren de sport vânătorul și pescarul

Dezvoltare durabila integrata a Municipiului Deva prin reabilitarea
spatiului public urban B- dul Decebal de la intersectia cu B-dul Iuliu Maniu
pana la Piata Arras si B-dul 22 Decembrie de la Piata Victoriei si pana la
Piata Arras (inclusiv sensul giratoriu)

P293

P294

P295

P296

P297

TITLUL PROIECTULUI

P292

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural;

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

618

Corelarea cu alte
documente strategice

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

Zona Bîrcea Mică: Modernizare strada Câmpului

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

Alte zone:

-

-

-

-

Amenajare scari Str. Parangului

Modernizare drum acces Capela - Cimitir Catolic din satul Cristur

Amenajare rigola la Bl. 82, Aleea Streiului

P300

P301

P302

- Modernizare str. Petre Ispirescu

- Modernizare prelungire str. Petru Rareș

- Sens giratoriu – Eminescu-Minerului

- Prelungire str. Brândușei

- Str. Petre Ispirescu (str. Sadoveanu in 22 Decembrie – lângă
Direcția Sanitar Veterinară);

Zona Archia: Str. Principală sat Archia

-

Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane pe următoarele artere
de circulație:

P299

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

Regenerarea urbana a axului central de acces in Municipiul Deva, B-dul 22
Decembrie de la accesul din DN7 si pana la intersectia cu Str. Ciprian
Porumbescu

P298

-

TITLUL PROIECTULUI

Nr.
crt.

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională;

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

619

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Corelarea cu alte
documente strategice

Modernizarea strada Alunului

Reabilitarea și modernizarea unor artere de circulație adiacente pentru
legătura cu DJ687.

Construirea a trei pasaje peste calea ferată (proiect realizat de SNCFR),
respectiv 2 pasaje pietonale și unul auto.

Construirea unui pod în continuarea străzii Balata, pentru asigurarea
legăturii cu Cartierul Grigorescu. Podul va asigura infrastructură pentru
traficul auto, cu bicicleta, pietonal.

Modernizarea DJ687: Sântuhalm – Hunedoara – Călan km 13+150 – 22 +
281

Culoar trafic Mureș Nord

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul
public

Crearea/reabilitarea infrastructurii rutiere pentru zonele de dezvoltare
prevăzute în PUG.

Realizarea unei legături la Autostrada A1, conform variantelor prezentate
în PUG

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Calea Zarandului, ca rută principală
pentru transportul de marfă

Amenajarea de locuri parcare/ încărcare/ descărcare/ depozitare marfă în
zona portului.

P304

P305

P306

P307

P308

P309

P310

P311

P312

P313

TITLUL PROIECTULUI

P303

Nr.
crt.

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget SNCFR

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

620

Corelarea cu alte
documente strategice

Amenajarea de locuri parcare/ încărcare/ descărcare/ depozitare marfă
transport pe calea ferată.

Organizarea circulației și amenajare sens giratoriu în intersecția Str. Mihai
Eminescu – Str. Minerului

Amenajare pasaj pietonal peste DN la Valea Cernei

Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale

Studiu privind identificarea posibilelor arii exclusiv pietonale în Municipiul
Deva

Realizare parcări în zonele rezidențiale.

Reamenajare parcare din Zona Trident bloc 2

Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacenta blocului 13A

Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacenta blocului nr. 37

Amenajarea parcare Bl. C, cartier Progresul

Amenajare parcare Aleea Pacii

Amenajare parcare Str. Cernei

Amenajare parcare Str. Salcamilor

Amenajare parcare Str. Gh. Doja, zona Bl. P3 - 80/2

P315

P316

P317

P318

P319

P320

P321

P322

P323

P324

P325

P326

P327

TITLUL PROIECTULUI

P314

Nr.
crt.

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

621

Corelarea cu alte
documente strategice

Amenajare parcare pe terenul din P-ta Unirii nr. 8

Realizare parcare centrală zona Spitalului Județean de Urgență.

Realizare parcare în zona Casei de Cultură.

Realizare parcare pe Bd. Decebal, zona străzii George Coșbuc.

Realizare parcări moderne în zonele dintre blocuri, inclusiv în varianta
Smart Parking

Amenajare parcare adiacentă aerodromului, în colaborare cu UAT Simeria.

Revitalizarea și reprofilarea aerodromului, în colaborare cu UAT Simeria.

Plan de organizare a circulației

Extinderea sistemului de management al traficului

Sisteme de limitare a accesului traficului auto în zonele pietonale

Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată

P329

P330

P331

P332

P333

P334

P335

P336

P337

P338

TITLUL PROIECTULUI

P328

Nr.
crt.

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

622

Corelarea cu alte
documente strategice

Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație

Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru
bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete

Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu

Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare
la intrările în municipiu

Înființare comisie tehnică pentru problemele legate de sistematizarea
dinamică și statică a circulației în Municipiul Deva

Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată

Studii pentru dezvoltarea extinsă a zonei de acoperire a transportului
public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest
mod de transport

Studiu privind oportunitatea asigurării unor linii de transport public care să
asigure legătura pe arterele de circulație adiacente pentru legătura cu
DJ687.

Modernizarea sistemului de transport public local prin achizitionarea de
vehicule ecologice, construire depou, precum si a infrastructurii aferente.

Extindere traseu de transport public local spre Cartierul Grigorescu

P340

P341

P342

P343

P344

P345

P346

P347

P348

TITLUL PROIECTULUI

P339

Nr.
crt.

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Buget local

Buget local

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

623

Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Implementarea unor linii de transport public electric în zona preurbană și
de conexiune cu Municipiul Simeria și Hunedoara (Studiu de oportunitate
și achiziția vehiculelor electrice necesare pentru asigurarea serviciului)

Studiu de oportunitate privind asigurarea legăturii cu aerodromul printr-o
linie de transport public

Implementarea unui sistem de management al transportului public
(monitorizare, gestionare, mentenanță)

Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport
public

Extinderea spațiului pietonal în zona urbană

Amenajare zonă pietonală Centrul istoric.

Amenajare zona pietonală Piața Cetății și zona adiacentă

Reorganizarea spatiului urban din zona Posta Veche – Piata Victoriei – Parc
I.C. Bratianu si transformarea lui in zona pietonala / semipietonala

Construire piste pentru bicliști și a traseelor pietonale pe DN 7 în
Sântuhalm

Extinderea pistei pentru bicicliști și a traseelor pietonale de pe Calea
Zarandului spre zona industrială și comercială a Municipiului Deva

Nr.
crt.

P349

P350

P351

P352

P353

P354

P355

P356

P357

P358

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

624

Corelarea cu alte
documente strategice

Construirea traseului pentru bicicliști pe Bulevardul Decebal, Bd. 22
Decembrie și în zona adiacenta

Amenajarea piste de biciclete pe traseul Deva-Macon-Cristur

Creare piste biciclete pentru asigurarea legăturii cu DHS și aerodrom

Creare/reabilitare/extindere piste biciclete – realizare legătură cu Simeria
și Hunedoara

Sistem alternativ de transport public nepoluant pentru cetățeni și turiști in
Municipiul Deva (studiu privind zona de implementare și realizarea de piste
de biciclete pe traseele stabilite).

Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație timpurie a bicicliștilor
pentru promovarea siguranței și securității în trafic – Velo Park

Asigurarea transportului cu vehicule electrice din Piața Cetății până la
Poarta 1 și Piața Unirii

Mărirea capacității de transport a telecabinei

Amenajarea transport electric de agrement in zonele pietonale

Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor
puncte de încărcare în Municipiul Deva

P360

P361

P362

P363

P364

P365

P366

P367

P368

TITLUL PROIECTULUI

P359

Nr.
crt.

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Sursă de finanțare

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

625

Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Transport pentru agrement pe râul Mureș. Crearea de piste de biciclete pe
arterele de acces în zonă.

Amenajarea zonei portuare pe Râul Mureș.

Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Simeria

Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Mintia și A2

Implementarea unui sistem de bike-sharing

Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul
public, bike-sharing, parcare, transport telecabină

Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității

Promovarea mobilității urbane durabile în rândul tinerei generații

Crearea structurii de gestionare a sistemelor bike-sharing

Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă

Reabilitare camine culturale ale satelor apartinatoare.

Nr.
crt.

P369

P370

P371

P372

P373

P374

P375

P376

P377

P378

P379

Programul National de dezvoltare locala;

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Buget local, Fonduri naționale, Alte surse

POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de
investiție 4.1

Sursă de finanțare
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Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă
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Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Parc de agrement şi distracţii - Thesys Park. (Proiect dezvoltat în colaborare
cu Primăria Municipiului Hunedoara)

Parc de agrement - Albia Muresului.

Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetatii Deva, monument al naturii si
istoric cu valaore turistica ridicata din municipiul Deva - Refuncționalizarea
Incintei I

Realizarea unor drumuri culturale ( Drumul bisericilor din Deva şi
proximitate,Drumul castelelor si cetatilor din Deva şi proximitate).

Sistem integrat de asigurare a condiţiilor optime pentru desfăşurarea
activităţilor culturale şi păstrarea specificului local în zona administrativă
Deva

Regenerarea mediului cultural şi a valorilor zonei administrative Deva prin
reabilitarea, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale

Reabilitarea Conacul Barcsay şi introducerea acestuia în circuitul turistic

Nr.
crt.

P380

P381

P382

P383

P384

P385

P386

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Buget local;

Buget local;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Reabilitarea Turnului din cimitirul ortodox si introducerea acestuia in
circuitul turistic

Portal informatic de promovare turistica si informare meteo

Promovare agroturism in satele apartinatoare.

Realizarea centrelor de promovare a mestesugurilor traditionale.

Elaborarea studiului ”Strategii pentru cultura in zona administrativă Deva”.

Elaborarea studiului ”Strategii pentru turism şi agrement in zona
administrativă Deva”.

Promovarea si reabilitarea obiectivelor turistice județene. (Marcare si
elaborare trasee turistice)

Promovare multimedia a site-urilor de interes turistic.

P388

P389

P390

P391

P392

P393

P394

TITLUL PROIECTULUI

P387

Nr.
crt.

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul national de dezvoltare rurala;

Programul national de dezvoltare rurala;

Buget local;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Editarea unei broşuri, tip pliant, de popularizare a facilităţilor turistice de
care dispune municpiulDeva şi a celor aflate în proximitatea municipiului.

Creşterea atractivităţii municipiului Deva prin organizarea de târguri de
manufactură de artă, promovarea turismului cultural, revigorarea
identităţii istorice a diverselor clădiri/străzi din zona istorică a oraşului,
organizarea de zile/serbări in zona istorică a oraşului

Păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor şi scoaterea în evidenţă a
multiculturalităţii zonei Deva prin organizarea unui Festival culinar si al
tradiţiilor minorităţilor din Deva

Crearea brandului turistic al Devei

Sistem centralizat pentru înregistrarea și monitorizarea sesizărilor din
partea cetățenilor

Pregătire profesionala pentru angajații primăriei

Înființare comisie tehnică pentru problemele legate de sistematizarea
dinamică și statică a circulației în Municipiul Deva

Nr.
crt.

P395

P396

P397

P398

P399

P400

P401

Buget local;

Programul Operational Capacitate
Administrativa;

Buget local;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Programul Operational Regional, Axa
prioritară 7:Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport
public

Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată

Crearea structurii de gestionare a sistemelor bike-sharing

Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă

Carta de investiții a Municipiului Deva

Dezvoltarea resurselor umane ale personalului primăriei municipiului Deva
prin crearea de parteneriate și schimb de experiență la nivel transnațional
în domeniul resurselor umane, incluziunii sociale și ocupării forței de
muncă

Calitate și performanță în administrația publică locală a Municipiului Deva,
Județul Hunedoara

Aplicație informatica completa si integrata de management al controlului
intern/managerial funcțional si eficient

Realizarea Centrului de Date al Primăriei

Virtualizarea stațiilor de lucru utilizate in cadrul Primăriei

Nr.
crt.

P402

P403

P404

P405

P406

P407

P408

P409

P410

P411

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operațional Capacitate
Administrativă

Programul Operațional Capacitate
Administrativă

Programul Operațional Capacitate
Administrativă

Programul Operațional Capacitate
Administrativă

Buget local;

Buget local;

Buget local;

Buget local;

Buget local;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Realizarea sistemului de back-up informatic centralizat

Modernizarea infrastructurii informatice si de comunicatii la nivelul
Primăriei

Implementarea solutiei de tip „Cloud” de mare capacitate a Primariei

Sistem informatic integrat de management a resurselor administratiei
publice (de tip ERP)

Suita de aplicatii informatice de uz administrativ, financiar-contabil,
salarizare, resurse de personal

Integrarea sistemului de tip ERP cu alte sisteme conexe suport

P413

P414

P415

P416

P417

TITLUL PROIECTULUI

P412

Nr.
crt.

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Sistem informatic integrat pentru imbunatatirea eficientei Politiei Locale

Implementarea solutiei unitare de semnatura electronica

Implementarea unui sistem central de captura a documentelor

Sistem informatic modern de management a documentelor(tip DMS)

Dezvoltarea si implementarea Registrului Agricol si a portalului informatic
de interactiune cu cetatenii

Sistem electronic de management al arhivei fizice

P419

P420

P421

P422

P423

TITLUL PROIECTULUI

P418

Nr.
crt.

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

TITLUL PROIECTULUI

Sistem de informare publica si interactiune cu cetatenii de tip Info-Chiosc

Adoptarea unor servicii dedicate de comunicare personalizata cu cetatenii

Sistem de asigurare a interoperabilitatii intre institutii

Aplicatie informatica de recunoastere vocala automata si transcrierea
inregistrarilor in text

Dezvoltarea serviciilor publice electronice pentru cetateni

Interconectarea sediului Primariei Municipiului Deva cu sistemele edilitare
de Management al Traficului si Supraveghere Video

Nr.
crt.

P424

P425

P426

P427

P428

P429

Buget local;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Implementarea sistemului de video-conferinta si sistem multimedia la
sediul Primariei si lainstitutiile subordonate, inclusiv interfatarea cu
sistemele operatorilor de utilitati

Implementarea unui sistem integrat de tip management al proceselor
institutionale(BPM - Business Proccess Management) bazat pe servicii
orientate pe arhitecturi deschise (SOA - Service Oriented Architecture)
necesar uniformizarii si inter-conectarii aplicatiilor disparate utilizate

Înfiinţarea centrului de informare urbanistică

Ghiseu unic si informatizare plati taxe.

Sistem informatic de management administrativ integrat.(e-administratie,
ERP APL, software, data center, PC-uri, arhivare, document management)

Extindere, actualizare si integrare cu serviciile comunitare si alte institutii
judetene si regionale.

P431

P432

P433

P434

P435

TITLUL PROIECTULUI

P430

Nr.
crt.

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice

Platforma E- PCDN (Reţeaua de Dezvoltare a Carierei Porfesionale) Deva

Sistem de informare şi comunicare facil pentru cetăţeni – panouri
informative Deva

Sistem de automatizare a activității Poliției Locale.

P437

P438

TITLUL PROIECTULUI

P436

Nr.
crt.

Buget local;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Programul Operational Competitivitate,
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă;

Sursă de finanțare
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Corelarea cu alte
documente strategice
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13. MANAGEMENTUL RISCURILOR
Implementarea acțiunilor/proiectelor incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
poate fi afectată de o serie de riscuri, care pot avea atât caracter intern, cât și extern. Prin urmare,
evaluarea riscurilor reprezintă o activitate vitală în dezvoltarea cu succes a portofoliului de
proiecte cuprins în cadrul SIDU a Municipiului Deva.
Rolul unei metodologii a managementului riscurilor este acela de a conferi capacitatea de
a realiza activități precum conceperea unui plan de management al riscurilor, identificarea și
colectarea riscurilor într-un registru al riscurilor, prioritizarea riscurilor, dezvoltarea strategiilor
de răspuns asupra riscurilor, dezvoltarea proceselor de monitorizare și control permanent al
riscurilor identificate.
Planul de management al riscurilor reprezintă procesul prin care se hotărăște cum se
abordează și se planifică managementul riscurilor pentru activitățile de implementare a
strategiei. Acest plan de management al riscurilor cuprinde metodologia generală de abordare a
managementului riscurilor, responsabilitățile necesare, metodele de analiză a riscurilor,
metodele de comunicare, metodele de raportare și control.
În cadrul etapei de identificare a riscurilor, este prioritară crearea unui registru al
riscurilor, care acționează ca o bază de date a riscurilor identificate, a răspunsurilor posibile și a
responsabilităților în menținerea riscurilor identificate sub control, a costurilor necesare pentru
mitigarea respectivelor riscuri, și orice altă informație necesară privind un risc identificat.
Analiza calitativa a riscurilor este etapa prin care fiecare risc este analizat dupa o serie de
acțiuni ce îi determină importanța. Printre acțiunile analizei se enumeră:
v

Analiza probabilității de apariție a riscului

v

Analiza impactului riscului

v

Gruparea riscurilor în funcție de categoria în care sunt încadrate

v

Determinarea calității riscului de a fi acceptat sau nu

v

Notarea rezultatelor analizei în registrul de risc

v

Comunicarea rezultatelor către persoanele responsabile cu managementul riscurilor.

Analiza cantitativa reprezintă analiza din punct de vedere valoric. Astfel, aceasta analiză
utilizează metodele de estimare folosite și în metodologia de definire a planului de implementare
și are ca scop estimarea valorică a impactului riscului asupra implementării strategiei.
Planificarea raspunsului la risc reprezintă stabilirea soluțiilor pentru un risc identificat și
este realizată în următorii pași:
v

Se determină dacă riscul este acceptabil sau inacceptabil.

v

Se determină planul preliminar de răspuns.
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v

Se realizează clasificarea impactului implementării planului de răspuns: scăderea
impactului de producere a riscului sau a probabilității de producere a acestuia.

v

Se verifică alte cazuri similare, soluțiile utilizate și rezultatele acestora.

v

Se determină riscurile secundare sau reziduale ce pot să apară ca urmare aplicării
planului de răspuns.

v

Se recalculează decizia de implementare a proiectului : DA / NU.

v

Se actualizează registrul de riscuri și planul de management al riscurilor.

Monitorizarea si controlul riscurilor reprezintă o activitate în care trebuie să se implice
întreaga echipă de implementare, care interacționează cu posibile riscuri. Toate riscurile
identificate de personal sunt centralizate în cadrul registrului riscurilor, astfel încât, pornind de
la un risc izolat, să poată fi previzionată întreaga sa influență asupra altor procese/proiecte, dacă
este cazul.
În perioada de implementare a Strategiei Integrate pentru Dezvoltare Urbană,
identificarea și evaluarea riscurilor se face în ședințele echipelor de implementare a proiectelor,
în care fiecare membru își aduce contribuția pentru aria sa de responsabilitate. În cadrul
echipelor de implementare se iau masurile necesare,in competenta acestora pentru diminuarea
impactului riscurile identificate si acestea sunt comunicate Structurii de management si
implementare a SIDU pentru o interventie competenta daca este necesar.
Riscurile specifice implementării SIDU pot fi încadrate în următoarele categorii:
a. Riscuri externe
o Schimbări legislative;
o Schimbare buget - evoluție schimb valutar, costuri lucrări/echipamente.
b. Riscuri organizationale
o Schimbări organizare internă;
o Schimbarea prioritatilor/strategiilor de alocare a bugetului/fondurilor.
c. Riscuri management proiect
o Planificare greșită a resurselor, timpului alocat, obiective, activități;
o Lipsa de coordonare / comunicare;
o Neatingerea obiectivelor de mediatizare.
o Insuficiente resurse umane
d. Riscuri procedurale
o Probleme în derularea procedurilor de achiziţie pentru bunurile şi serviciile din
proiectele componente SIDU
o Dificultăţi în contractarea furnizorilor
o Întârzieri ale contractorilor/calitatea lucrărilor
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o Neasigurarea resurselor financiare prin diminuarea bugetului municipiului
Riscurile identificate pentru implementarea Strategiei Integrate pentru Dezvoltare
Urbană a Municipiului Deva și planul de răspuns pentru acestea sunt prezentate în matricea de
evaluare a riscurilor, prezentată mai jos. În acest caz, poziționarea riscurilor în diagrama riscurilor
este subiectivă și se bazează doar pe expertiza echipelor de implementare a proiectelor
componete ale SIDU.

Tabel 13.1. Matricea de evaluare a riscurilor de implementare a SIDU
Nr.
crt.

Risc

Probabilitate

Impact

Expunere
la risc
0,1 - Foarte mică; 1 - Foarte mic;
0,9 - Foarte mare 5 - Foarte mare

1

Instabilitate instituțională/legislativă

0,5

3

2,1

2

Schimbarea condțiilor de acordare a finanțării

0,6

4

2,4

3

Valori nerealiste ale costurilor de implementare

0,4

3

1,2

4

Neasigurarea resurselor financiare prin diminuarea
bugetului municipiului

0,7

4

2,8

5

Neobținerea finanțări din surse externe (fonduri
europene)

0,4

5

2

6

Nerespectarea termenelor de plată conform
calendarelor previzionate pentru proiectele
componente SIDU

0,5

5

2,5

7

Indisponibilitatea efectuării plăților
recuperarea cheltuielilor efectuate

la

0,7

3

2,1

8

Înregistrarea de costuri suplimentare sau neeligibile
și care nu pot fi suportate de Primărie

0,5

4

2,0

9

Schimbări organizare internă

0,4

2

0,8

10

Planificare greșită a resurselor, timpului alocat,
obiective, activități

0,3

4

1,2

11

Deficitul de personal la nivelul administrației locale

0,3

5

1,5

12

Supraîncărcarea
echipei
implementarea SIDU

0,5

2

1,0

până

responsabile

cu
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13

Lipsa nivelului corespunzător de expertiză al echipei
de implementare a SIDU

0,4

4

1,6

14

Lipsa de coordonare / comunicare

0,4

2

0,8

15

Probleme în derularea procedurilor de achiziţie a
contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări
din proiectele componente SIDU

0,8

4

3,2

16

Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către
constructori in graficelee de timp aprobat si in
cuantumul financiar stipulat in contractele de
lucrări

0,8

4

3,2

17

Lipsa de implicare a membrilor comunității în
punerea în practică a proiectelor SIDU

0,3

3

0,9

18

Dezinteres din partea comunității
dezvoltarea capacității locale

pentru

0,3

3

0,9

19

Interes scăzut pentru noi afaceri și locuri de muncă
create prin proiecte componente SIDU

0,5

3

1,5

20

Influențe negative din partea celor care nu sunt
beneficiari direcți ai proiectului

0,5

3

1,5

21

Condiții meteorologice nefavorabile, care conduc la
întârzieri în implementarea proiectelor

0,4

3

1,2

Riscurile prezentate se vor urmări continuu pe parcursul perioadei de implementare.
Pentru minimizarea sau eliminarea efectului riscurilor asupra implementării strategiei se va
elabora planul de răspuns la riscuri.
Tehnicile de control al riscului recunoscute în categoria de specialitate se împart în
următoarele categorii:
v

Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina
apariția riscului;

v

Transferul riscului – împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte
de asigurare, garanții);

v

Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului;

v

Planuri de contingență – planuri de rezervă, care vor fi puse în aplicare în momentul
apariției riscului.
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În tabelul următor sunt prezentate planul de răspuns la riscuri și strategiile aplicate.

Tabel 13.2. Planul de răspuns la riscuri și strategiile aplicate
Nr.
Crt.

Risc

Strategie

Plan de răspuns

1

Instabilitate
instituțională/legislativă

Atenuare

Monitorizarea permanenta a stadiului
proiectelor si actualizarea permanenta a
planului de raspuns la risc astfel incat sa poata
exista o situatie clara a modului de desfasurare
a activitatilor in contextul legislativ aferent
perioadei de implementare.
Semnalarea si informarea factorilor de decizie
cu privire la posibilele efecte asupra bunei
desfasurari a contractului prin prezentarea
planului de risc actualizat si a masurilor
identificate pentru eliminarea riscurilor.

2

Schimbarea condițiilor de
acordare a finanțării

Transfer

In vederea contracararii efectelor unui astfel
de eveniment, se va realiza o analiza financiara
actualizata a proiectelor si se vor propune
solutii pentru depasirea situatiei (renegocierea
termenelor de plata cu furnizorii, reducerea
unor costuri mai putin relevante pentru
implementare si alocarea fondurilor pentru
activitatile critice a fi implementate, credit
bancar, garantii bancare etc).

3

Valori nerealiste ale costurilor
de implementare

Evitare

Verificarea cu strictețe a documentațiilor
tehnico-economice ale proiectelor și a valorilor
de investiție estimate. Documentarea cu privire
la costurile de realizare a proiectelor pentru
care nu există studii tehnico-economice
recente prin raportare la proiecte similare
implementate recent.

4

Neasigurarea resurselor
financiare prin diminuarea
bugetului municipiului

Evitare

Realizarea unui buget anual realist, care să ia în
calcul toate necesitățile de finanțare a
proiectelor în curs de implementare sau care
urmează a fi implementate, coroborat cu
graficul de realizare a activităților din
proiectele respective.

5

Neobținerea finanțării din
surse externe (fonduri
europene)

Evitare

Proiectele/măsurile propuse prin planul de
acțiune, eligibile pentru a obține finanțare din
fonduri europene, reprezintă proiecte de bază
pentru atingerea obiectivelor strategice
stabilite. Lipsa obținerii finanțării pentru aceste
proiecte majore este un risc pentru atingerea
viziunii și realizarea misiunii SIDU. Strategia de
minimizare a riscului presupune acordarea unei
atenții deosebite în elaborarea documentațiilor
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care justifică necesitatea și oportunitatea
investițiilor pentru care se solicită finanțare,
precum și adaptarea acestora la cerințele
ghidurilor finale de finanțare.
6

Nerespectarea termenelor de
plată conform calendarelor
previzionate pentru proiectele
componente SIDU

Transfer

Cu toate ca termenele de rambursare sunt bine
stabilite de catre finantator, poate aparea
situatia unor intarzieri in rambursarea
cheltuielilor. Autoritatea Contractantă va
realiza o analiza a situatiei financiare
actualizate din punctul de vedere al
cheltuielilor realizate si va propune un plan
pentru continuarea proiectului pana la
recuperarea platilor efectuate (renegocierea
termenelor de plata cu furnizorii, reducerea
unor costuri mai putin relevante pentru
implementare si alocarea fondurilor pentru
activitatile critice a fi implementate, credit
bancar etc)

7

Indisponibilitatea efectuării
plăților până la recuperarea
cheltuielilor efectuate

Transfer

Autoritatea Contractantă va realiza o analiza a
situatiei financiare actualizate din punctul de
vedere al cheltuielilor realizate si va propune
un plan pentru continuarea proiectului pana la
recuperarea platilor efectuate (renegocierea
termenelor de plata cu furnizorii, reducerea
unor costuri mai putin relevante pentru
implementare si alocarea fondurilor pentru
activitatile critice a fi implementate, credit
bancar etc)

8

Schimbări organizare internă

Atenuare

În perioada de implementare a SIDU este
posibil să se producă schimbări de organizare
internă în cadrul Primăriei (persoane, funcții,
posturi). Atenuarea efectelor acestui risc se va
asigura prin transferul corespunzător al
responsabilităților în structurile actuale de
monitorizare și implementare către noile
structuri create, astfel încât să se asigure o
continuitate a procesului de implementare a
strategiei.

9

Planificare greșită a resurselor,
timpului alocat, obiective,
activități

Atenuare

Realizarea unei planificări a resurselor și
timpului alocat, în funcție de obiectivele și
activitățile în desfășurare sau care urmează a fi
demarate. Verificarea periodică a desfășurării
activităților și monitorizarea resurselor, astfel
încât acestea să poată fi suplimentate din timp,
înainte de producerea riscului.

10

Deficitul de personal la nivelul
administrației locale

Transfer

În vederea monitorizării implementării
strategiei, pregătirii documentațiilor de
obținere a fondurilor europene și a celorlalte
acțiuni necesare pentru realizarea cu succes a
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proiectelor/acțiunilor, este necesară existența
în cadrul administrației publice locale a unui
personal competent și suficient pentru a face
față sarcinilor cu care se confruntă. . Strategia
de răspuns pentru minimizarea acestui risc
constă în întărirea capacității administrative,
dacă se consideră necesar, prin
angajarea/pregătirea unor experți suplimentari
(manageri proiect, experți achiziții, experți
financiari etc.)
11

Supraîncărcarea echipei
responsabile cu
implementarea SIDU

Atenuare

12

Lipsa nivelului corespunzător
de expertiză al echipei de
implementare a SIDU

13

Lipsa de coordonare /
comunicare

Atenuare

Realizarea unui plan bine definit de comunicare
între toate entitățile implicate în
implementarea proiectelor din cadrul SIDU.
Asigurarea că obiectivele, activitățile și toate
celelalte aspecte tehnice ale proiectelor sunt
înțelese corespunzător de toate părțile
implicate în implementarea acestora.

14

Probleme în derularea
procedurilor de achiziţie a
contractelor de furnizare
servicii, bunuri sau lucrări din
proiectele componente SIDU

Evitarea
riscului

Preşedintele Unităţii de Implementare a
Proiectului (UIP) va avea ca responsabilitate
monitorizarea şi controlul riscurilor, astfel încât
activităţile din cadrul proiectului să fie
adaptate imediat ce intervin schimbări în
circumstanţe sau se produce un risc. Pentru a
evita întârzierile în organizarea procedurilor de
achiziţii, graficul de realizare a acestora va fi
atent monitorizat, vor fi identificaţi din timp
posibilii furnizori şi se va încerca o comunicare
cât mai transparentă cu aceştia.

15

Nerespectarea graficului de
timp prevăzut

Atenuare

Întârzierea în implementarea unor proiecte
poate genera reducerea efectelor așteptate,
mai ales în cazul proiectelor complexe,
interconectate cu alte măsuri sau cu efect
asupra acestora. Strategia de răspuns pentru
minimizarea acestui risc constă în realizarea
unui plan de implementare care să asigure o
integrare armonizată a proiectelor, din punct
de vedere al planificării temporare, urmată de

Evitare

Structura de management al implementării
SIDU va fi alcătuită din personal instruit
corespunzător, ce deţine o experienţă vastă în
domeniu. Monitorizarea permanenta a
incarcarii membrilor echipei de proiect si
suplimentarea acesteia cu personal suport in
cazul in care se constata a fi necesar.
Structura de management al implementării
SIDU va fi alcătuită din personal instruit
corespunzător, cu o experienţă vastă în
domeniu.
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evaluarea și monitorizarea continuă a
implementării SIDU.
16

Lipsa de implicare a membrilor
comunității în punerea în
practică a proiectelor SIDU

Atenuare

Desfășurarea de campanii de conștientizare și
de promovare a efectelor și beneficiilor directe
și indirecte rezultate din implementarea
portofoliului de proiecte al SIDU

17

Dezinteres din partea
comunității pentru dezvoltarea
capacității locale

Atenuare

Desfășurarea de campanii de conștientizare și
de promovare a efectelor și beneficiilor directe
și indirecte rezultate din implementarea
portofoliului de proiecte al SIDU

18

Interes scăzut pentru noi
afaceri și locuri de muncă
create prin proiecte
componente SIDU

Atenuare

Desfășurarea de campanii de conștientizare și
de promovare a efectelor și beneficiilor directe
și indirecte rezultate din implementarea
portofoliului de proiecte al SIDU.

19

Influențe negative din partea
celor care nu sunt beneficiari
direcți ai proiectului

Atenuare

Desfășurarea de campanii de conștientizare și
de promovare a efectelor și beneficiilor directe
și indirecte rezultate din implementarea
portofoliului de proiecte al SIDU

20

Condiții meteorologice
nefavorabile, care conduc la
întârzieri în implementarea
proiectelor

Atenuare

In vederea reducerii impactului asupra
implementării cu succes a investiţiei, se
recomandă o planificare riguroasă a
activităţilor proiectului şi luarea în calcul a unor
marje de timp.

În concluzie, pentru asigurarea implementării cu succes și atingerii obiectivelor strategice
ale SIDU, este necesară aplicarea măsurilor de management al riscurilor, care va presupune
parcurgerea etapelor esențiale: analiza contextului în care acestea ar putea să se producă,
identificarea riscurilor, analiza și ierarhizarea acestora, elaborarea planului de acțiuni adaptat
riscurilor identificate, punerea în aplicare a măsurilor, monitorizarea aplicării măsurilor și a
efectelor acestora.
Activitatea de management al riscului va fi parte componentă a activității organismului
de monitorizare a implementării strategiei integrate de dezvoltare urbană, implicat în
identificarea, analiza, decizia accesării finanțării, a pregătirii proiectului și a implementării lui
(persoane cu funcții de decizie din instituție și organizațiile partenere, coordonatori ai
compartimentelor de specialitate implicate, membri ai echipelor de proiect). De asemenea, se va
solicita opinia cât mai multor experţi în domeniul vizat de proiect, încercând să se identifice riscul
în termeni cât mai concreți. Persoanele respective vor fi implicate în managementul riscului în
toate etapele acestuia, având capacitatea de a asigura diminuarea/eliminarea impactului și
aplicarea măsurilor necesare în acest scop.
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PARTEA IV
IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI
EVALUAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE
DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA
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14. PLANUL
DE
ACȚIUNE
PENTRU
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE
DEZVOLTARE URBANA
Proiectele se adresează obiectivelor specifice ce vor fi atinse în perioada asumată în planul
de acțiuni, respectiv 2014-2023. Prin urmare, ele sunt legate de un calendar și un plan de actiuni
comun, iar rezultatele vor fi stabilite conform etapelor de evaluare corelate cu perioada asumată.
Analiza SWOT a determinat o prioritizare a necesităților de dezvoltare, care trebuie
corelată cu analiza gradului de sustenabilitate financiară a partenerilor și cu oportunitățile de
finanțare ale fondurilor structurale, intrumentelor europene, sau programelor naționale
aferente. Rezultatul acestei analize integrate a stat la baza planificării în timp a proiectelor.
Planificarea proiectelor implementate de autoritatea publică locală este coordonată cu
planificarea și abordarea de dezvoltare a mediului economic local.
Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod fundamental
de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile comunitare pentru a finanţa
acţiunile selectate şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local. Absorbţia fondurilor
disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acţiunilor, de capacitatea instituţională de a
iniţia proiecte şi de a lucra în parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice.
Un proiect ce urmărește obținerea de finanțare europeană trebuie să fie bine construit,
să se adreseze unui obiectiv global (strategic) și mai multor obiective specifice. Fiecare obiectiv
specific este atins prin una (sau mai multe) activități / acțiuni care dau un rezultat concret și
măsurabil atunci când sunt efectuate.
Procesul de implementare și monitorizare va include următoarele activităţi:
v

Planuri de acţiune elaborate prin care obiectivele starategiei de dezvoltare a orașului
se vor realiza şi aprobarea acestor planuri prin hotărâre de Consiliu Local;

v

Realizarea fișelor de proiect, analiza şi corelarea proiectelor identificate în raport cu
obiectivele sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul
estimat al proiectelor, în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea
obiectivelor şi priorităţilor locale propuse;

v

Monitorizarea calendarului de implementare a proiectelor strategice;

v

Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor concrete
de dezvoltare;

v

Monitorizarea stadiului implementării, în fiecare etapă a acesteia;

v

Evaluarea rezultatelor proiectelor, prin compararea cu indicatorii stabiliți

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană i se va implementa un proces complex, care
necesită un management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces
unitar de implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute.
645

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

Mecanismul de monitorizare și evaluarea a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană se
referă la activități ce vor intra în atribuțiile departamentelor abilitate din Primăria Municipiului
Deva după cum urmează:
v

v
v
v
v
v

analiza procesului de implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană și
ulterior a proiectelor pe baza specificațiilor de proiect, a indicatorilor, precum și a
modului în care acestea răspund cerințele Programelor Operaționale;
Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare;
Propuneri de completare periodică a strategiei;
facilitarea și îmbunătățirea continuă a proceselor de pregătire și implementare a
proiectelor;
îmbunătățirea mecanismelor interne de aplicare a cerințelor Autorităților de
Management;
Analizarea și aprobarea bugetului anual de implementare.

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa de realizare a
proiectelor, a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a
informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relativ la
dezvoltarea municipiului.
Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Sărat
necesită un suport ulterior pentru a fi eficientă, suport ce trebuie să îndeplinească mai multe
funcţii:
v

Funcţia de coordonare - cuprinde activităţile prin care se vor armoniza hotărârile,
deciziile ṣi acţiunile implicate în structura de implementare a direcţiilor propuse prin
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană. Responsabilitatea principală a echipei va fi de
asigurare a unui management eficient în implementarea strategiei, ţinând cont de
resursele financiare, umane existente. În plus, este necesară o monitorizare ṣi o
evaluare a modului de implementare prin identificarea ṣi stabilirea unor indicatori
clar de progress, impact ṣi rezult at al obiectivelor. Evaluarea se va face prin
verificarea periodică a graficului de activităţi.

v

Funcţia de organizare - cuprinde toate procesele de management, de planificare a
activităţilor, împărţire a atribuţiilor ṣi preluarea responsabilităţilor de către toţi cei
implicaţi (persoane fizice, agenţi economici, instituţii, Primărie etc.) în procesul
de implementare al strategiei. Este necesară ṣi elaborarea unui plan de Comunicare,
pentru o mai bună valorificare ṣi vizibilitate a Strategiei pe plan local ṣi judeţean. Scopul
planului de comunicare este informarea populaţiei cu privire la acţiunile întreprinse,
conducând astfel la noi oportunităţi de parteneriate ṣi de actori implicaţi.

v

Funcţia de previziune - reprezintă elaborarea de proiecte pentru finanţare, întocmirea
studiilor de fezabilitate, a planurilor de afaceri, a studiilor de marketing, a
analizelor cost - beneficiu. Toate acestea sunt necesare pentru o bună justificare a
necesităţii realizării obiectivelor.

v

Funcţia de monitorizare și evaluare - Activităţile de monitorizare ṣi evaluare a
impactului ṣi rezultatelor au ca scop asigurarea eficienţei ṣi calităţii în implementare,
urmărirea sensului de implementare a strategiei ṣi a componentelor sale, respectiv
realizarea obiectivelor propuse.
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15. CONTEXTUL INSTITUȚIONAL
15.1. Autoritatea Urbană
Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) nr.
1301/2013, va fi implementată în România prin intermediul Programului Operațional Regional
2014-2020, în cadrul căruia a fost stabilită o axă prioritară, respectiv Axa prioritară 4 intitulată
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
Pentru implementarea proiectelor din portofoliul de proiecte al municipiului Deva,
finanțabile prin Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, municipiile reședință de
județ au fost desemnate organisme intermediare secundare (de nivel II) și sunt incluse în
sistemul de management și control al POR 2014-2020. Pentru îndeplinirea criteriilor
organizatorice impuse prin Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile, în
cadrul municipiului Deva s-a constituit Autoritatea Urbană termen care desemnează structura
internă stabilită în cadrul municipiului Deva prin Hotărârea Consiliului Local nr.42/2017 și care
îndeplinește atribuția delegată de AM POR cu privire la selecția și prioritizarea proiectelor
finanțabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020.
Membri Autorității Urbane sunt desemnați prin dispoziție a Primarului, atribuțiile
acestora sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și funcționare și prevăzute în fișele de
post.
Autoritatea Urbană își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Acordului
cadru de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare
în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, semnat între
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional (AMPOR) și UAT
Municipiul Deva.
Autoritatea Urbană este responsabilă în faţa Autorității de Management a Programului
Operațional Regional (AMPOR), pentru îndeplinirea activităţilor aferente atribuţiei delegate prin
Acordul de delegare, precum şi a tuturor obligaţiilor care decurg din acesta.
Autoritatea Urbană asigură cadrul organizatoric, procedural şi metodologic, conform
dispozițiilor regulamentelor europene și legislației naționale relevante, în acest sens, beneficiind,
din partea AMPOR, de îndrumare metodologică şi asistenţă de specialitate necesare elaborării
manualelor de proceduri interne şi derulării activităţilor specifice AU.
Autoritatea Urbană aplică metodologia şi criteriile pentru selectarea strategică a fișelor
de proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Deva, inclusiv din
scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Deva, cu
respectarea metodologiei şi a criteriilor de selectare strategică aprobate de CMPOR. În acest
proces va elabora Documentul Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI.
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Autoritatea Urbană organizează procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte la
nivel local și asigură transparența și imparțialitatea acestuia, în conformitate cu prevederile
procedurale, cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile
– Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și/sau ale ghidurilor specifice
elaborate de AMPOR şi răspunde de desfăşurarea acestui proces. Selectarea fișelor de proiecte
se realizează în baza metodologiei furnizate prin Documentul cadru de implementare a dezvoltării
urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
Autoritatea Urbană își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor transparenţei,
parteneriatului şi a unui management adecvat, în conformitate cu prevederile Acordului de
delegare, ale legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile şi ale procedurilor interne de lucru.
Este prevăzut ca Autoritatea Urbană să funcționeze ca organism intermediar de nivel II
până la finalul perioadei de implementare a POR 2014-2020, dacă nu se decide altfel la acel
moment. Dupa aprobarea Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI și dacă nu
i s-au atribuit alte atribuții interne cu privire la managementul proiectelor/documentelor
strategice, această structură funcțională își poate suspenda pe perioada temporară activitatea la
dispoziția Primarului.
Activitatea membrilor Autorității Urbane poate fi reluată ori de câte ori este necesar pe
parcursul perioadei de implementare a SIDU, inclusiv după realocarea financiară de la finalul
anului 2019, în măsura în care AMPOR va decide acest lucru, pe baza analizei solicitărilor concrete
ale beneficiarilor.

15.2. Structura de management si implementare a SIDU
Aprobarea prezentei strategii de dezvoltare nu trebuie sa fie percepută ca punct final al
unei elaborări tehnice şi nici ca un document de fundamentare finalizat cu o listă de proiecte
implementabile cu ajutorul instrumentelor de finanţare nerambursabile.
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbana a municipiului Deva reprezintă un instrument
de guvernare a municipiului, flexibil şi adaptabil în timp nevoilor în schimbare, care generează
acţiuni publice şi private cu valoare strategică pe termen lung pentru dezvoltarea competitivă a
municipiului si a localitatilor apartinatoare. Implementarea eficientă a unei strategii impune
participarea activă a unui set amplu de actori care cuprinde pe langa administratia publica a
municipiului Deva, Consiliul Judetean, Prefectura, structuri din Ministere, Agenţia de Dezvoltare
Regionala Vest prin Structura de sprijinire a Dezvoltarii Urbane, decidenti ai sectorului privat,
decidenti ai institutiilor publice si private, ONG-uri.
Implementarea prevede atingerea tuturor obiectivelor şi direcţiilor de acţiune ale
strategiei în vederea atingerii viziunii pe termen scurt (2023) şi pe termen lung (2030).
Implementarea strategiei trebuie să parcurgă un proces de corelare, între ceea ce este de dorit a
fi realizat, cu ceea ce este posibil în condiţiile resurselor existente şi ceea ce este probabil, în
condiţiile previzionate (climatul socio-economic naţional şi European, resursele nerambursabile
disponibile în această perioadă de programare).
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În vederea implementării cu succes a prevederilor Strategiei Integrate pentru
Dezvoltare(SIDU), Municipiul Deva în calitate de beneficiar si finantator al actiunilor prevazute in
strategie se va asigura înfiinţarea Structurii de management si implementare a SIDU.
Mecanismul de implementare a proiectului se bazează pe trei elemente esenţiale:
o structura de implementare adecvată şi o organizare eficientă;
o managementul echipei de implementare a SIDU;
o competenţele şi calitatea prestaţiilor membrilor echipei de implementare a SIDU
Structura echipei de implementare a SIDU va fi stabilită plecând de la ariile cheie de
responsabilitate necesare pentru implementarea strategiei. Acestea sunt grupate astfel:
o Responsabilităţile strategice (de bază) în implementarea SIDU care vizează
deciziile, acţiunile esenţiale pentru bunul mers şi direcţia proiectului;
o Responsabilităţile operaţionale care vizează operaţiunile din cadrul SIDU ce se
desfăşoară conform planurilor întocmite şi aprobate de echipa de implementare.
Structura de management si implementare a SIDU va fi constituită ţinând cont de
experienţa relevanta de capacitatea manageriala si competenta decizionala a persoanelor
propuse în managementul implementarii SIDU.
Structura de management si implementare a SIDU este formată din 3 persoane după cum
urmează:
Tabel 15.1. Echipa de monitorizare a SIDU
Nr.
crt.

Functia in Structura de management si
implementare a SIDU

1

Coordonator implementare SIDU

2

Responsabil financiar implementare SIDU

3

Responsabil tehnic implementare SIDU

Atribuţiile şi rolul fiecărui membru din Structura de management si implementare a SIDU,
precum şi experienţa relevantă necesară pentru rolul propus în echipa de implementare sunt
cuprinse în fişele postului.
Activitatea centrală a acestei structuri va reprezenta promovarea politicii de dezvoltare a
SIDU si corelarea actiunilor specifice.
Structura de management si implementare a SIDU este cea care urmareste respectarea
prioritatilor strategice stabilite prin SIDU pentru atingerea indicatorilor stabiliti si poate propune
adaptari ale strategiei functie de evolutiile si conditiile concrete constatate prin analize ale
mediului social si economic.
Activitatea structurii se bazeaza in principal pe activitatea echipelor de implementare a
proiectelor si realizeaza o integrare si coordonare a proiectelor aflate in responsabilitatea mai
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multor echipe de implementare si din arii diferite de interventie. Astfel Structura de management
si implementare a SIDU se va baza pe colaborarea cu managerii de proiect.
Structura de management si implementare a SIDU va pregăti şi supraveghea
implementarea strategiei şi va coordona activităţile in desfăşurare. Aceasta entitate executiva se
va intalni ori de cate ori este necesar, dar minim trimestrial, pentru a discuta pe marginea
progresului înregistrat în implementarea strategiei şi pentru deblocarea-rezolvarea unor
eventuale probleme intampinate in implementarea proiectelor. Se vor urmari aspectele tehnice,
financiare si de corelare a investitiilor. Problemele discutate se consemneaza intr-un proces
verbal.
Atribuțiile structurii de implementare SIDU sunt următoarele:
v

v
v
v
v
v
v
v

v
v

asigura evaluarea si reevaluare continua a masurilor de implementare a SIDU in
contextul conditiile economico sociale ce pot suferi modificari in vederea flexibilizarii
actiunilor pentru mentinerea caracterului viu al SIDU
cunoaste prioritizarea proiectelor si actiunilor si actioneaza conform acesteia
verifica cuprinderea in listele de investitii anuale a proiectelor prevazute de SIDU
conform prioritizarii
urmărește iniţierea implementării proiectelor în conformitate cu planul de acţiune al
SIDU
identifică posibile surse de finanţare a proiectelor cuprinse în SIDU
verifică respectarea calendarelor achizițiilor publice pentru fiecare proiect ce va fi
implementat
monitorizează activitatea echipelor de implementare a proiectelor
elaborează și actualizează anual: Planul tehnic de implementare a proiectelor
componente ale SIDU, Planul financiar de implemntare a proiectelor componente ale
SIDU , care vor fi corelate cu Lista de investiți și Bugetul general al Municipiului Deva,
cu evidențierea distinctă a surselor de finanțare
elaborează anual, sau ori de câte ori se solicită, situația privind stadiul implementării
SIDU și a proiectelor componente
în colaborare cu structurile responsabile de comunicare și mass-media se asigură că
este comunicat cetățenilor stadiul de implementare al SIDU

15.3. Structuri conexe
Proiectele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Deva fac
parte integrantă din portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate pentru Dezvoltare Urbană.
În PMUD a fost propusă înființarea unei structuri de implementare și monitorizare, ale
cărei responsabilități se vor axa pe monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă, respectiv a proiectelor/ măsurilor propuse, conform procedurii de evaluare.
Conform prevederilor PMUD, din structura respectivă vor face parte cel puțin
reprezentanți ai administrației publice locale și ai actorilor cheie implicați în procesul de realizare
a PMUD, printre care:
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–

UAT Municipiul Deva, prin direcțiile de specialitate

–

Poliția Municipiului Deva

–

Reprezentanți ai Agenției de Protecția a Mediului

–

Reprezentanți ai operatorilor de transport

–

Alte entități relevante

Activitățile principale ale structurii de monitorizare a implementării PMUD sunt:
–

La nivelul autorității locale (Primăria Municipiului Deva):
o Implementarea PMUD: introducerea în programele de investiții
anuale/multianuale a proiectelor prevăzute în PMUD, monitorizarea pregătirii
proiectelor și a achizițiilor necesare, monitorizarea progresului implementării
proiectelor, monitorizarea fondurilor bugetare necesare
o Asigurarea bunei gestiuni a procesului de implementare
o Revizuirea periodică a stadiului PMUD
o Realizarea ajustărilor necesare în Planul de acțiune, în funcție de evoluția în
procesul de implementare
o Identificarea surselor de finanțare disponibile
o Actualizarea programelor de investiții și acțiuni pe termen scurt, mediu și lung,
în funcție de evoluția factorilor socio-economici din municipiu
o Asigurarea cooperării cu instituții la nivel regional și național
o Informarea și implicarea cetățenilor în realizarea acțiunilor și proiectelor
o Colectarea periodică a opiniei cetățenilor asupra efectelor implementării
măsurilor și proiectelor incluse în PMUD

–

Departamentul de planificare a transporturilor:
o Monitorizarea indicatorilor de progres pentru estimarea evoluției atingerii
obiectivelor stabilite prin PMUD
o Colectarea datelor necesare pentru evaluarea implementării PMUD și
actualizarea modelului de transport
o Actualizarea modelului de transport și testarea proiectelor ce vor fi
implementate, cu ajutorul acestuia

–

Poliția Municipiului Deva, reprezentanți ai Agenției de Protecția a Mediului,
reprezentanți ai operatorilor de transport:
o Analiza efectelor implementării PMUD
o Furnizarea de date relevante pentru evaluarea indicatorilor de rezultat
o Furnizarea datelor necesare pentru actualizarea modelului de transport

În vederea asigurării unei implementări integrate a proiectelor din SIDU, este necesar ca
structurile de management și implementare ale PMUD și SIDU să lucreze în strânsă colaborare,
fiind posibil chiar să existe persoane care să facă parte din ambele structuri, dacă acest lucru se
consideră necesar.
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16. MECANISMUL
EVALUARE

DE

MONITORIZARE

ȘI

16.1. Strategia de monitorizare și evaluare a SIDU
Implementarea presupune procesul de transformare a resurselor disponibile (materiale,
financiare, umane) în rezultate calitative şi cantitative, astfel încât să fie atinse toate obiectivele
strategice definite şi, prin intermediul acestora, la sfârşitul perioadei de planificare, misiunea
asumată.
Având în vedere restricţiile care se impun privind resursele disponibile, în etapa de
elaborarea strategiei a fost urmărită în mod permanent menţinerea unei corelări dinamice între
ceea ce este de dorit a fi realizat cu ceea ce este posibil în condiţiile resurselor existente şi ceea
ce este probabil, în condiţiile previzionate.
De asemenea, este necesar să se în considerare faptul că însăşi procesul de implementare
induce schimbări, uneori deosebit de importante, ale parametrilor de stare aferenţi mediului de
manifestare economic şi social, ca urmare a efectelor rezultate din implementarea noilor facilităţi
operaţionale rezultate. De aici imperativul parcurgerii unui proces de evaluare-reevaluare
continuu, cu reveniri asupra cerinţelor formulate iniţial şi ameliorarea/dezvoltarea aestor cerinţe
în conformitate cu situaţia economico-socială actualizată. Mai mult, saltul tehnlogic nu mai
reprezintă un element de excepţie. În timp scurt acesta poate reconfigura esenţial necesităţile,
aspiraţiile şi restricţiile impuse unui cadru atţt de laborios cum este cel reprezentat de portofoliul
de proiecte prin care se materializează strategia de dezvoltare a unei zone administrative.
Fiind o strategie pe termen mediu, procesul de implementare se va afla sub acţiunea unei
multitudini de factori interni şi externi, care pot produce efecte pozitive sau negative asupra
domeniilor specifice vizate de planificarea strategică. În aceste condiţii, monitorizarea se va
realiza pe tot parcursul procesului de implementare şi la sfârşitul lui, prin compararea cantitativă
şi calitativă a rezultatelor finale obţinute cu cele preconizate prin planificare. Rezultatele
concrete ale procesului de monitorizare se traduc prin realizarea de ajustări da natura acţiunilor
corective ale unui proces de auditare.
Referitor la perioada de realizare a monitorizării, pe lângă monitorizările care se
conformează la necesitatea unor raportări impuse de cadrul managerial definit la nivelul
instituţiei Primăriei Deva, fiecare implementare de proiect are un ciclu de viaţă propriu, ceea ce
presupune luarea în considerare a momentelor critice de implementare care se definesc la nivel
de proiect. Repunerea oportună a unui proiect pe traiectoria optimă de dezvoltare însemnă un
cumul de elemente benefice, cele mai multe de natura economiilor de resurse, fie că este vorba
de resurse materiale, umane sau deresursa timp.
Dinamismul, coerenţa şi flexibilitatea afacerilor de succes reprezintă o lecţie învăţată care
se doreşte să reprezinte un imperativ al unui sistem de administrare eficient şi inovativ. O altă
lecţie învăţată din aceeaşi arie de referinţă, mediul de afaceri, este următoarea: “Cine deţine
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informaţia, deţine prioritate în afaceri”. Datele şi informaţiile de monitorizare, materia primă a
actului decizional, este necesar să respecte criteriile de calitate ale datelor. Astfel, o informaţie
eronată produce efecte negative mult mai mari decât lipsa informaţiei. Nu în ultimul rând,
monitorizarea presupune respectarea unui principiu devenit tradiţional în teoria şi practica
proceselor calitative: “Un lucru trebuie bine făcut de prima dată şi de fiecare dată”.
Acest proces poate fi pus în practică numai printr-un personal pe deplin conştient de rolul
şi locul fiecărei piese componente a sistemului integrat complex reprezentat de primăria unui
municipiu, în cazul nostru Primăria Municipiului Deva.
Evaluarea va aprecia în egală măsură performanţa - realizarea concretă, cantitativă şi
calitativă a obiectivelor propuse, cât şi procesul de implementare - modul în care au fost atinse
obiectivele strategice.
Pe lîngă procesul de monitorizare şi evaluare realizat de către personalul cu
responsabilităţi în acest sens stabilit la nivelul Consiliul Local Deva, se are în vedere apelarea la
experţi, atunci când se consideră necesar, sau constituirea de comisii consultative de experţi prin
care să se evalueze periodic proiectele propuse şi impactul gestionării resurselor alocate, fie la
nivelul instituţiilor din subordine, fie la nivelul altor entităţi finanţate în parteneriat, pe baza
proiectelor aprobate aflate în implementare.
Măsurarea performanţelor proiectelor urmează să fie evaluată în cadrul unui proces
transparent, care să ţină cont de criteriile de evaluare ale Uniunii Europene privind
relevanţa,eficienţa, eficacitatea, impactul şi sustenabilitatea proiectelor. Abaterile constatate vor
impune luarea unor măsuri de corecţie agreate de comun acord prin contractele de finanţare
semnate între părţi.
Pentru a se asigura monitorizarea implementării Strategiei şi susţine evaluările ulterioare,
a fost identificat un set de indicatori de rezultat, realizări şi impact.
Stabilirea indicatorilor s-a realizat pe baza documentelor orientative elaborate de Comisia
Europeană,referitoare la sistemele de monitorizare şi evaluare aprogramelor şi proiectelor, astfel
încât să poată fi evidenţiatîntr-un mod oportun şi eficient progresul realizat prin prisma criteriilor
urmărite la un moment dat.
Având în vedere caracterul complex, eterogen, al obiectivelor strategice, a fost necesară
structurarea indicatorilor în concordanţă directă cu schema generală urmărită pentru
constituirea portofoliului de proiecte şi acţiuni specifice. Schema rezultată este prezentată în
tabelul din subcapitolul referitor la indicatorii de rezultat.
Caracterul omogen al procesului de elaborare a Strategiei rezultă şi din utilizarea unei
scheme unice de referinţă – obiective strategice, domenii de intervenţie – în cadrul etapelor
majore ale elaborării portofoliului de proiecte prin care se concretizează strategia, respectiv:
fundamentare, planificare, implementare, evaluare, monitorizare.
Funcţie de context şi obiectivele manageriale avute în vedere, monitorizarea poate viza
diferite niveluri de referinţă: etapa de implementare a unui proiect, domeniile de intervenţie din
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cadrul obiectivelor strategice, obiectivele strategice sau ansamblul proiectelor, deci portofoliul
de proiecte.

16.2. Structura de monitorizare și evaluare a implementării
Prin urmare, monitorizarea constă în realizarea analizei periodice a resurselor,
activităţilor şi rezultatelor implementarii SIDU, bazându-se pe un sistem coerent de culegere de
informaţii. Monitorizarea constituie un mecanism de analiza sistematică ce prezintă evaluarea
analitică a implementării SIDU şi constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea şi utilizarea
informaţiilor obţinute despre progresul implementarii SIDU.
Prin monitorizare vor fi identificate abaterile dintre planificarea iniţială şi actualizări,
pentru a ajusta planul de implementare SIDU prin adoptarea de acţiuni corective, inclusiv prin
repetarea proceselor de planificare, atunci când este necesar.
Monitorizarea implementării SIDU va fi desfăşurată ca o activitate continuă, pe tot
parcursul implementării SIDU, fiind realizată de către Structura de monitorizare si evaluare a
SIDU.
Sistemul de monitorizare a SIDU va consta în ansamblul de instrumente de monitorizare
(programe/planuri, rapoarte, şedinţe de lucru, etc).
Pe lângă acestea se vor utiliza ca instrument de monitorizare întâlnirile de lucru (mai puţin
formale) în cadrul cărora se vor analiza modul de implementare trecând în revistă elementele de
urmărit care sunt prinse şi în capitolele rapoartelor/planurilor(progresul tehnic,progresul
financiar si aspectele de legalitate).
Echipa de monitorizare SIDU este constituită din 3 membri:
Tabel 16.1. Echipa de monitorizare a SIDU
Nr.
crt.

Functia in Structura de monitorizare si
evaluare a SIDU

1

Coordonator monitorizare SIDU

2

Responsabil monitorizare SIDU

3

Responsabil monitorizare SIDU

Atribuţiile Echipei de monitorizare si evaluare a SIDU sunt următoarele:
v

Monitorizarea stadiului activităţilor, a atingerii rezultatelor şi indicatorilor asumaţi prin
SIDU, a încadrării costurilor în bugetul proiectului;

v

Asigurarea respectării legislaţiei specifice in toate proiectele din cadrul SIDU;

v

Monitorizarea achiziţiilor publice;
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v

Anual elaborarea unui raport de monitorizare care să includă comentarii privind modul
de implementare SIDU.

v

Participarea la vizitele în teren.

v

Înaintarea rapoartelor de monitorizare către Primarul Municipiului Deva şi supunerea
lor atenţiei Consiliului Local, atunci când este cazul.

v

Evaluarea nivelului de implicare a factorilor interesaţi

v

Evaluarea gradului de cunoaştere şi asumare a responsabilităţilor

v

Evaluarea intermediară

v

Examinarea rezultatelor parţiale ale derulării Strategiei, pe fiecare activitate din
perspectiva obiectivului general şi a obiectivelor specifice, din perspectiva relevanţei
pentru grupurile ţintă şi pentru scopul proiectelor din Planul de proiecte

Atribuţiile şi rolul fiecărui membru din Structura de monitorizare si evaluare a SIDU,
precum şi experienţa relevantă necesară pentru rolul propus în echipa de monitorizare si
evaluare sunt cuprinse în fişele postului.

16.3. Indicatori de rezultat
În tabelul următor sunt evidențiați indicatorii de rezultat ai Strategiei Integrate pentru
Dezvoltare Urbană:
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OS1. Dezvoltarea unei
economii moderne, bazată
pe industrii și tehnologii
inovatoare, performante și
creative, și pe o forță de
muncă sustenabilă și de
calitate

Obiectiv Strategic

DI1.3. Asigurarea unui mediu propice
pentru dezvoltarea resurselor umane și
pregătirea unei forțe de muncă
competitive și orientate spre nevoi reale
ale pieței muncii, care să conducă la
creșterea gradului de ocupare a acesteia

DI1.2. Încurajarea afacerilor noi și
creșterea competitivității economice a
întreprinderilor mici și mijlocii, prin
modernizarea și extinderea spațiului și
dotărilor specifice, și prin susținerea
unor soluții de afaceri și promovare
inovatoare

DI1.1. Sprijinirea structurilor și serviciilor
suport pentru mediul de afaceri, prin
consolidarea infrastructurii specifice
activității de cercetare-dezvoltareinovare și încurajarea investițiilor în
domeniu

Direcție de Intervenție

Număr

Număr
Număr

Persoane care au dobândit o specializare sau o
calificare în urma frecventării cursurilor de
formare profesioanlă
Programe de integrare a adulților fără ocupație și
care au abandonat școala
Programe de formare a competențelor
antreprenoriale

Număr

Baze de date, portal și alte tipuri de măsuri
pentru sprijinirea investitorilor realizate

Număr

Număr

Strategii, studii și prognoze realizate

Persoane care și-au găsit un loc de muncă

Număr

Evenimente de informare și promovare pentru
atragerea investitorilor

Număr

Anual

Număr

Întreprinderi care beneficiază de finanțare
nerambursabilă pentru dezvoltare și creșterea
competitivității

Persoane care beneficiază de consiliere și
orientare profesională

Anual

Număr

Sondaje de evaluare a tendințelor și nevoilor
mediului de afaceri realizate

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Număr

Entități care beneficiază de sprijin

Anual
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Indicatori de realizare
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OS2. Asigurarea unei
dezvoltări urbane
complexe și integrate,
care să contribuie la
îmbunătățirea calității
factorilor de mediu și a
eficienței energetice,
promovarea energiilor
regenerabile și
managementul proactiv
al situațiilor de risc

Obiectiv Strategic

DI2.4 Managementul situațiilor
de urgență

DI2.3. Creșterea eficienței
energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și
sistemele de iluminat public

DI2.2. Îmbunătățirea calității
factorilor de mediu,
conservarea biodiversității și a
patrimoniului natural,
managementul deșeurilor

DI2.1. Dezvoltarea,
modernizarea și reabilitarea
infrastructurii de utilități,
inclusiv în zonele marginalizate

Direcție de Intervenție

Număr

Persoane din satele aparținătoare care benficiază de rețele de
apă/canalizare noi/reabilitate/modernizate

kWh/an
Echivalent
tone CO2

Scăderea conumului anual de energie primară în iluminatul public
Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră

Personal calificat în intervenții pentru situații de urgență

Creșterea capacității de intervenție în cazul situațiilor de urgență și
pentru siguranța populației

Număr

%

Număr

Număr

Gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Persoane care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

Număr

Clădiri publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Km

Piste de biciclete nou create

kWh/an

Mp

Alei pietonale nou create/reabilitate

Scăderea conumului anual de energie primară în clădirile publice

Mp

Număr

Strategii, studii, prognoze, planuri de management realizate
Suprafața spațiilor verzi nou create

Tone/an

Capacitate de colectare a deșeurilor

Tone/an

Număr

Persoane din zone urbane care benficiază de rețele de
apă/canalizare noi/reabilitate/modernizate

Capacitate de reciclare a deșeurilor

Număr

Unitate de
măsură

Instrumente pentru îmbunătătțirea capacității de gestionare a
serviciilor publice realizate

Indicatori de realizare
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Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Frecvență
raportare

OS3. Creșterea calității
vieții cetățenilor prin
asigurarea infrastructurii
rezidențiale,
educaționale, de
sănătate, digitale,
sportive, a facilităților
socio-culturale și de
agrement

Obiectiv Strategic

DI3.2. Asigurarea unor servicii
sociale și de sănătate de calitate și
promovarea incluziunii sociale

DI3.1. Creșterea accesibilității,
calității și infrastructurii
educaționale

Direcție de Intervenție

Anual

%
Număr

Creșterea gradului de siguranță în unitățile educaționale

Număr
Număr

Număr

Număr

Întreprinderi sociale protejate înființate
Ghiduri/strategii/programe/prognoze/instrumente
elaborate/implementate în domeniul:
-socio-medical
-asistență socială
Servicii comunitare oferite
-sociale
-medicale
Persoane care beneficiază de servicii comunitare, din
care
-vârstnici
-copii
Persoane cu dizabilități

Persoane la nivelul comunităților marginalizate aflate în
risc de sărăcie care beneficiază de servicii:
-medicale
-sociale

Anual

%

Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârstă
între 0 și 2 ani

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Număr

Elevi care beneficiază de infrastructura de învățământ
nou creată/reabilitată

Anual

Frecvență
raportare

Număr

Unitate de
măsură

Infrastructură de învățământ nou
creată/modernizată/dotată

Indicatori de realizare
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Număr

Rețele wireless implementate

Număr

Număr

Număr

Soluții și aplicații informatice realizate/implementate în
mediul urban

DI3.4. Dezvoltarea infrastructurii și Locuri de joacă nou create/reabilitate/modernizate
ofertei de activități socio-culturale
Spații de recreere/ practicare sporturi nou create/
și de petrecere a timpului liber
extinse/ reabilitate

DI3.3. Asigurarea infrastructurii
necesare pentru creșterea
nivelului de utilizare a tehnologiei
informației în mediul public și
privat

Persoane care trăiesc în zonele cu intervenții în
regenerare fizică, economică și socială a comunităților
marginalizate
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Anual

Anual

Anual

Anual
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OS4. Asigurarea unei
mobilități urbane
durabile, prin
implementarea unui
sistem de transport
accesibil și sigur, care să
conducă la o dezvoltare
echilibrată a tuturor
modurilor de transport și
să susțină creșterea
calității vieții cetățenilor

Obiectiv Strategic

DI 4.3 – Promovarea și dezvoltarea
sistemelor de transport
alternative și a intermodalității,
pentru asigurarea unui mediu
sănătos și creșterea calității vieții
cetățenilor

DI 4.2 – Creșterea eficienței,
accesibilității și atractivității
transportului public

Lungime drumuri reconstruite/modernizate

DI 4.1 – Reabilitarea și extinderea
infrastructurii pentru asigurarea
creșterii calității, eficienței și
siguranței sistemului de transport

Număr
Număr
Kg CO2/
mp/an

Populația care beneficiază de de servicii/infrastructură
reabilitată
Stații modernizate/reabilitate
Emisii GES provenite din transportul rutier

Număr
Număr
Număr

Strategii/planuri/programe/instrumente elaborate/
implementate pentru promovarea mobilității durabile
Operațiuni implementate pentru asigurarea unui mediu
sănătos și creșterea calității vieții cetățenilor
Populație care beneficiază de infrastructura de transport
alternativ

Km

Număr

Operațiuni implementate destinate transportului public
și nemotorizat

Lungime infrastructură pentru transport alternativ
noucreată/modernizată

Număr

Număr

Mp

Număr

Km

Unitate de
măsură

Pasageri transportați în transportul public

Sisteme inteligente de transport implementate

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane

Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de
CO2 (altele decât cele pentru transport public și
nemotorizat)

Indicatori de realizare

Direcție de Intervenție
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Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Frecvență
raportare
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OS5. Realizarea nodului
convergent turistic Deva,
prin valorificarea
integrată, inteligentă și
durabilă a potențialului
turistic și cultural,
propriu și zonal

Obiectiv Strategic

DI 5.2. Promovarea patrimoniului
turistic local și regional

Anual

Număr

Turiști/vizitatori la obiectivele de patrimoniu
reabilitate/restaurate

Anual

Număr

Număr
Număr
Număr
Număr

Strategii/planuri/programe/instrumente
elaborate/implementate pentru promovarea obiectivelor
turistice/tradițiilor locale, artistice și culturale
Materiale de promovare elaborate
Evenimente organizate pentru promovarea obiectivelor
turistice/tradițiilor locale, artistice și culturale
Produse informatice pentru informarea
turiștilor/vizitatorilor
Accesări pagini web

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Număr

Operațiuni implementate ce conduc la punerea în
valoare a obiectivelor turistice/tradițiilor locale, artistice
și culturale

Anual

Număr

Trasee tematice realizate

Anual

Număr

Obiective de patrimoniu reabilitate/restaurate și redate
circuitului public

DI 5.1. Conservarea și valorificarea
obiectivelor și tradițiilor locale,
istorice, artistice și culturale

Frecvență
raportare

Indicatori de realizare

Direcție de Intervenție

Unitate de
măsură
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OS6. Modernizarea
managementului și
administrației publice
locale la nivelul
standardelor europene

Obiectiv Strategic

Număr

Număr
Număr
Număr
Număr

Strategii/planuri/programe/instrumente
elaborate/implementate pentru eficientizarea activității
administrației publice și interacțiunii cu cetățenii
Operațiuni implementate pentru eficientizarea activității
administrației publice
Aplicații TIC ce conduc la eficientizarea activității
administrației publice
Cetățeni care utilizează sistemele e-guvernare
Puncte de acces public la informații nou înființate

Anual

Număr

Strategii/planuri/programe/instrumente
elaborate/implementate pentru creșterea capacității
administrative

DI6.2. Creșterea eficienței
activității administrației publice
locale, prin achiziția și utilizarea de
echipamente TIC și aplicații
software performante.

Anual

Număr

Participarnți la formare profesională continuă

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Număr

Operațiuni implementate pentru dezvoltarea capacității
administrative

DI6.1. Dezvoltarea capacității
instituționale și a competențelor
resurselor umane, în vederea
atingerii unui nivel european, care
să sprijine realizarea cu succes a
obiectivelor strategice de
dezvoltare ale Municipiului Deva

Frecvență
raportare

Indicatori de realizare

Direcție de Intervenție

Unitate de
măsură
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17. CADRUL
PARTENERIAL
PENTRU
ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA SIDU
17.1. Cadrul partenerial
În cadrul consultărilor care au avut loc pentru definirea viziunii strategice a municipiului
Deva, au fost angajate toate categoriile de factori interesaţi în dezvoltarea viitoare a localităţii,
respectiv indivizi, grupuri omogene sau instituţii care pot influenţa definirea sau dezvoltarea unei
anumite politici, ori care pot fi afectaţi de aceasta. A fost avută în vedere acoperirea întregului
spectru al persoanelor (cetăţenilor) şi instituţiilor reprezentative, a grupurilor specifice sau
categoriilor de persoane, cu participarea tuturor departamentelor administraţiei locale.
Populaţia este principalul beneficiar şi acţionar al Strategiei integrate pentru dezvoltare
urbană a Municipiului Deva în perioada 2014-2023, atât datorită numeroaselor domenii în care
vor avea beneficii în urma acestei strategii, cât şi datorită capacităţii de a influenţa o serie de
resurse esenţiale pentru implementarea acesteia. Cunoaşterea opiniei populaţiei a fost posibilă
prin studiul sociologic desfăşurat în etapa de fundamentare a strategiei pentru dezvoltare
durabilă. Detalii privind modul de organizare a studiului sociologic vor fi prezentate în secţiunea
următoare, referitoare la etapele procesului de planificare.
Un alt factor cheie este reprezentat de mediul de afaceri. Asigurarea unui cadru adecvat
al discuţiilor desfăşurate în acest scop a fost posibilă prin sprijinul acordat de Camera de Comerţ
şi Industrie a Judeţului Hunedoara. Interesul principal al antreprenorilor locali este de a fi
identificată o direcţie strategică viitoare prin care să se asigure revigorarea mediului de afaceri şi
crearea de oportunităţi noi pentru asigurarea unui mediu de afaceri competitiv, cu performanţe
de nivel european.
Mediul de afaceri joacă un rol cheie în Strategia de dezvoltare a municipiului şi datorită
capacităţii de a mobiliza anumite resurse financiare pentru implementarea planurilor de acţiune
propuse de comun acord. O serie de acţiuni se pot realiza prin parteneriate de tip public-privat,
autorităţile publice locale neavând capacitatea de a le implementa numai prin resurse proprii. Se
obţin astfel avantaje deosebite pentru partenerii implicaţi în acţiunile viitoare comune, aceste
beneficii fiind în final un element potenţator la nivelul municipiului şi al locuitorilor acestuia, cu
efecte imediate sau de durată.
Un factor deosebit de important în implementarea Strategiei integrate pentru dezvoltare
urbană a Municipiului Deva în perioada 2014-2023 este Consiliul Judeţean, prin punerea de acord
cu autorităţile publice locale asupra unor proiecte majore care să fie dezvoltate în perioada
următoare, cu includerea unor astfel de proiecte în cadrul strategiei judeţene. De asemenea, o
serie de resurse şi instrumente financiare şi de impozitare pot constitui factori de impact prin
contextul de dezvoltare imprimat pentru perioada strategică vizată.
Consiliul Judeţean are în subordinea sa o serie de instituţii cu rol deosebit asupra vieţii
cotidiene a locuitorilor municipiului Deva, cu impact esenţial pentru definirea şi configurarea
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unor elemente operaţionale sau utilitare esenţiale pentru mediul social, economic, ambiental şi
cultural al localităţii. Dintre acestea amintim:
v

Centrul Cultural „Drăgan Muntean”

v

Muzeul Civilizatiei Dacice şi Romane Hunedoara-Deva;

v

Biblioteca Judeţeana 'Ovid Densusianu' Hunedoara-Deva;

v

Teatrul de Arta Deva;

v

Ansamblul Profesionist
Tradiţionale Hunedoara;

v

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara;

v

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Hunedoara;

v

S.C. ApaProd S.A. Deva;

v

S.C. Compania Judeţeană de Turism Hunedoara S.A. Deva;

v

Serviciul Public Judeţean Salvamont;

v

Agentia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara;

v

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara;

v

Camera Agricolă Judeţeană Hunedoara.

"Drăgan

Muntean"

pentru

promovarea

Culturii

Instituţia Prefectului, în calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, asigură
legătura operativă dintre fiecare minister şi organ al administraţiei publice centrale din
subordinea Guvernului cu serviciul public deconcentrat din subordinea acestuia. Mai mult, la
acest nivel se poate acţiona pentru definirea în cadrul Programului de guvernare a unor proiecte
care să contribuie la susţinerea sau potenţarea celor definite la nivel local.
În municipiul Deva îşi au sediul mai multe servicii publice deconcentrate ale ministerelor
şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale,
cum sunt: Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană; Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional; Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor; Direcţia
Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socială; Casa de Pensii Judeţeană; Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă; Direcţia Judeţeană pentru Sport; Direcţia Judeţeană pentru Tineret;
Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni; Secţia Judeţeană a Gărzii Financiare; Direcţia
Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală etc.
Aceste servicii reprezintă un alt factor important în definirea şi aplicarea Strategiei
integrate pentru dezvoltare urbană a Municipiului Deva în perioada 2014-2023, principala
modalitate prin care pot influenţa dezvoltarea municipiului fiind prin parteneriate cu autorităţile
publice locale, precum şi prin furnizarea de informaţii privind situaţia din municipiul Deva şi a
necesităţilor de dezvoltare identificate pe fiecare domeniu de responsabilitate în parte.
Instituţiile publice de cultură reprezintă un alt factor interesat în strategia de dezvoltare.
Astfel, în cadrul etapei de fundamentare a strategiei, specialiştii din cadrul Centrului Cultural
“Mihai Drăgan” şi ai Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara-Deva au contribuit prin
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furnizarea unor date şi informaţii specifice domeniului de activitate, precum şi prin identificarea
unor obiective şi modalităţi de sprijin reciproc în cadrul unor acţiuni concrete, cu impact asupra
vieţii culturale şi turistice a municipiului şi împrejurimilor acestuia.
Şi instituţiile publice de sănătate vor avea o serie de beneficii în urma implementării
strategiei, aceasta presupunând dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate în scopul
îmbunătăţirii serviciilor de sănătate. Mai mult, se oferă în viitor perspective largi de sprijin a
dezvoltării municipale, prin participarea la proiecte de cercetare inovatoare.
Municipiul Deva dispune de o serie de organizaţii non-guvernamentale, care au fost deja
enunţate la analiza modului de acordare a asistenţei sociale în cadrul municipiului. Mai mult,
având în vedere importanţa deosebită a acestor organizaţii, în cadrul Primăriei Municipiului Deva
funcţionează un compartiment cu competenţa speciale, Compartimentul programe sociale,
relaţia cu ONG.
Contribuţia ONG-urilor la viaţa socială a localităţii Deva este deosebit de importantă, iar
definirea în viitor a unor parteneriate cu autorităţile publice locale este facilitată de oportunităţile
oferite de dezvoltarea unor proiecte finanţate prin fonduri nerambursabile. Prin natura
activităţilor desfăşurate, însă, ONG-urile pot contribui şi la dezvoltarea altor sectoare.
Mass-media este un factor deosebit de important pentru influenţa şi aria largă de impact
pe care o are asupra formării sau transmiterii opiniei cetăţenilor, atragerea investitorilor, cât şi
pentru a influenţa creşterea numărului turiştilor interesaţi de obiectivele din localitate şi din
proximitatea acesteia. Ca mediator între autorităţile publice locale şi populaţie, mass-media are
un rol esenţial în influenţarea opiniei publice privind oportunitatea şi necesitatea investiţiilor
preconizate din municipiu.
Un factor indus este reprezentat de colectivitatea virtuală a turiştilor care vizitează
municipiul. Deşi o prezentă temporară în spaţiul localităţii şi al împrejurimilor acesteia, turiştii
sunt mesageri ai numelui şi renumelui acestei localităţi, prin care se consolidează reputaţia
municipiului. Strategia 2014-2023 va duce la îmbunătăţirea promovării şi informării turistice, la
modernizarea infrastructurii de acces la obiectivele turistice, reabilitarea obiectivelor turistice şi
amenajarea acestora, dar şi la dezvoltarea unor tipuri specifice de turism, conform
recomandărilor rezultate din analizele efectuate în acest scop.

17.2. Etapele procesului de planificare. Consultarea publică
Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitatea participă
la crearea unei imagini a viitorului propriu în cadrul nou care va fi conferit localităţii lor, pornind
de la condiţiile prezente, cu identificarea şi definirea căilor de atingere a acelui viitor. Se
realizează astfel imaginea trecerii de la condiţiile actuale socio-economice la noul set de condiţii,
conform proiecţiei de perspectivă, care să corespundă aşteptărilor comunităţii şi a altor factori
interesaţi de dezvoltarea localităţii.
Documentul final rezultat, strategia de dezvoltare pe termen mediu a comunităţii
respective, deţine valenţe multiple:
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v

Constituie un document programatic privind direcţiile strategice de dezvoltare în
perioada de planificare vizată;

v

Este un document de cercetare privind contextul şi potenţialul de dezvoltare calitativă
a sistemului complex al localităţii;

v

Reprezintă un ghid de orientare unitară a liderilor administraţiei publice locale, a
comunităţii de afaceri, investitorilor, dar şi a comunităţii civile în ansamblu;.

v

Prin punerea în aplicare acţionează ca un instrument de lucru performant la dispoziţia
autorităţilor locale pentru a întări potenţialul economic al localităţii, a îmbunătăţi
climatul investiţional şi a creşte nivelul general de competitivitate;

v

Reprezintă un mijloc de coeziune al instituţiilor şi întreprinderilor locale, precum şi a
antreprenorilor şi forţei de muncă;

v

Acţionează ca un garant al dezvoltării optimale prin care se sporeşte încrederea
mediului de afaceri în eficienţa administraţiei publice locale şi contribuie astfel la
stimularea opţiunilor de a investi în zonă;

v

Reprezintă un document de analiză detaliată a principalilor parametri de stare ai ariei
administrative care constituie obiectul de referinţă al strategiei elaborate.

Oferirea unui răspuns adecvat acestui demers complex, cu actori care aparţin unor
categorii multiple şi animaţi de interese diverse, este posibilă numai în condiţiile definirii şi
transpunerii unui proces complex, care presupune parcurgerea iterativă a mai multor etape.
Este deosebit de important de subliniat faptul că întregul proces s-a desfăşurat cu
respectarea setului de cerinţe şi criterii definite în capitolele anterioare. Această modalitate de
abordare a asigurat condiţiile necesare fixării unui sistem de referinţă coerent cu documentele
programatice aplicabile şi orientarea permanentă a analizei spre direcţiile prioritare definite,
aferente obiectivelor strategice vizate.
De asemenea, este necesară evidenţierea caracterului iterativ al procesului de planificare,
o caracteristică intrinsecă a analizei unor procese complexe de dimensiuni mari. Rezultatele
demersurilor/acţiunilor dintr-o anumită etapă sunt strâns conexate de acţiunile celorlalte etape,
astfel încât deseori elemente şi caracteristici nou apărute la un moment dat conduc la necesitatea
unor revizuiri/reformulări în cadrul etapelor implicate.
Ca urmare, etapele principale pe care le vom prezenta nu au respectat o ordine de
derulare în timp strict secvenţială, ci, funcţie de concluziile reieşite din analiza unui anumit
aspect, s-a trecut la tratarea simultană, integrată, a unor elemente dependente diverse.
Aspecte şi condiţionări imperative reies din asigurarea caracterului de realism,
pragmatism şi sustenabilitate a obiectivelor, programelor şi proiectelor vizate prin strategie.
Aceasta a presupus adoptarea permanentă a unei atitudini responsabile, dincolo de formulările
şi obiectivele preţioase, fără acoperire în posibilităţile reale existente.
Deşi nu este prezentată în mod explicit în conţinutul documentului final, cheia succesului
a fost situarea permanentă într-un cadru de referinţă aferent funcţiei de dezvoltare a calităţii,

667

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

ceea ce a presupus conectarea permanentă la relevanţa sintagmenlor “Ce”, “Când” şi “Cum”,
tratate din perspectiva managementului total al calităţii.
Principalele etape parcurse în vederea fundamentării şi elaborării Strategiei integrate
pentru dezvoltare urbană a municipiului Deva în perioada 2014-2023 sunt:
Þ Analiza socio-economică;
Þ Analiza documentelor strategice anterioare;
Þ Sondajul opiniei publice;
Þ Definirea coordonatelor de context strategic;
Þ Stabilirea portofoliului de proiecte;
Þ Consultarea publică.
Rezultatele analizelor efectuate şi documentele programatice elaborate au fost
sistematizate în conţinutul Strategiei în cadrul a trei secţiuni principale:
Þ I. Analiza socio-economică;
Þ II. Analiza documentelor strategice la nivel european, național și regional ;
Þ III. Strategia de dezvoltare durabilă.
Prima etapă a procesului de planificare are drept corespondent în cadrul lucrării prima
secţiune, analiza socio-economică.
Principalul obiectiv al acestei etape a constat în determinarea parametrilor de stare şi a
nivelului de dezvoltare al acestora, pentru domeniile majore prin care se configurează mediul de
manifestare al tuturor factorilor de interes din cadrul municipiului Deva.
O importanţă deosebită a fost acordată în această etapă asigurării caracteristicilor de
calitate ale datelor prelevate pentru a fi prelucrate, referitoare la: actualitate, veridicitate,
relevanţă, credibilitate, consistenţă etc. Pentru respectarea acestei cerinţe, informaţiile şi datele
care au făcut obiectul analizei au fost solicitate de la responsabilii de domenii din cadrul Primăriei
municipiului Deva, respectiv de la instituţiile responsabile abilitate.
Datele statistice puse la dispoziţie de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara,
aferente Fişei localităţii Municipiului Deva, au constituit un prim set de date de analiză. Aceste
date au fost grupate pe domeniile specifice analizate şi sunt prezentate în lucrare în cadrul
Anexelor 1÷7. În vederea asigurării cerinţelor de reprezentativitate a datelor, s-a considerat
relevantă folosirea unor serii de timp cu orizont larg.
Instituţiile reprezentative din localitate au sprijinit demersurile de elaborare a Strategiei,
atât prin punerea la dispoziţie a unor analize/date specifice domeniului specific acestora, cât şi
prin formularea unor puncte de vedere şi sugestii extrem de utile. În acest sens, au fost
contactate următoarele instituţii abilitate: Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Hunedoara,
Centrul Cultural “Mihai Drăgan”, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Inspectoratul Şcolar
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Judeţean Hunedoara, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Hunedoara, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, Agenţia de Protecţie a Mediului, Direcţia Silvică
Hunedoara, S.C. Electrocentrale Deva, S.C. ApaProd S.A.
Responsabilii pe domenii de referinţă din cadrul Consiliului Local Deva au susţinut
demersurile de elaborare a Strategiei prin implicarea directă în acest proces şi furnizarea de
informaţii relevante, sistematizate, privind demersurile intreprinse la nivel local.
Informaţiile analizate au fost structurate pe următoarele problematici/ capitole din
lucrare: mediul şi infrastructura de mediu; infrastructura şi echiparea teritoriului; dezvoltarea
urbană; economia municipiului; potenţialul turistic şi cultural; infrastructura socială. Gruparea pe
problematici a avut în vedere respectarea criteriului relevanţei analizei şi a gradului de
determinare reciprocă dintre diversele domenii specifice.
Datorită caracterului eterogen al setului de atribute care concură la definirea
potenţialului de dezvoltare al municipiului, s-a considerat oportună reliefarea acestor atribute pe
fiecare problematică în parte. De asemenea, atunci când a fost posibil, au fost furnizate analize
şi date comparative, prin care să fie posibilă creionarea unei imagini de referinţă a poziţiei actuale
deţinute de municipiul Deva într-un context mai larg, cel de nivel judeţean, regional, naţional,
european.
Rezultatele analizelor de fundamentare a elaborării strategiilor din cadrul Regiunii Vest,
efectuate de diverse colective de cercetare, inclusiv din cadrul Băncii Mondiale, au reliefat
aspecte importante de avut în vedere şi/sau au făcut recomandări prin care să se imprime o
traiectorie de dezvoltare unitară la nivelul regiunii. Reperele de coordonare sau cele prin care se
stabilesc elemente prioritare au fost reliefate ca punct de plecare al analizei la nivelul Devei în
calitate de municipiu reprezentativ al Regiunii Vest.
Rezultatele analizei socio-economice dau o imagine de ansamblu privind resursele actuale
de care dispune comunitatea, cu evidenţierea pentru fiecare problematică în parte a punctelor
tari, punctelor slabe, oportunităţilor de dezvoltare care trebuiesc exploatate, precum şi a
posibilelor riscuri/ameninţări care trebuie eliminate/evitate (analiza SWOT).
Analiza documentelor strategice la nivel european, național și regional a fost impusă de
necesitatea corelării obiectivelor strategiei locale cu cele de la nivel superior, astfel încât aceasta
să se integreze în traiectoria de dezvoltare identificată către o direcţie rezultantă a noului mediu
socio-economic de manifestare, atât intern cât şi extern.
În lucrare sunt evidenţiate axele şi obiectivele strategice/tematice la nivel european
(Strategia Europa 2020), național (Strategia de dezvoltare a României pentru perioada 2014 –
2020) și la nivel regional (Planul pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est 2014-2020),
precum și structura principalelor surse de finanțare. Deşi rezultatul acestei analize este destul de
laborios, aceasta a fost inclusă în lucrare deoarece constituie un punct de reper edificator privind
noua orientare a dezvoltării viitoare a municipiului definită prin Strategia integrată pentru
dezvoltare urbană a Municipiului Deva în perioada 2014-2023.
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Pe baza analizei riguroase efectuate în această etapă s-a conturat setul actualizat al
acţiunilor dovedite eficiente în etapa anterioară în corelaţie cu acţiunile/proiectele aflate în etapa
de implementare şi care se situează pe mediana temporară a celor două strategii, precum şi
iniţierea unor acţiuni/proiecte noi care să fie demarate în strategia viitoare.
Sondajul opiniei publice reprezintă un element de importanţă majoră în vederea
elaborării unui astfel de document strategic. Rezultatele studiului sociologic care a fost realizat
în vederea cunoaşterii obiective a punctului de vedere al cetăţenilor localităţii au fost prezentate
în lucrare în cadrul secţiunii de analiză socio-economică, în conexiune directă cu problematica
analizată prin capitolele acestei secţiuni.
Pe lângă aceste elemente de natură concluzivă, referitoare la aprecierea calitativă a unor
factori/facilităţi urbane, a fost urmărită identificarea principalelor priorităţi de dezvoltare ale
oraşului din perspectiva locuitorilor. Se oferă astfel o imagine edificatoare asupra aspiraţiilor şi
doleanţelor cetăţenilor, care a fost inclusă în capitolul Context strategic, fiind unul din reperele
de urmărit în definirea traiectoriei şi acţiunilor viitoare.
Se asigură astfel condiţii favorabile pentru maximizarea gradului de acceptabilitate al
populaţiei faţă de măsurile şi acţiunile propuse prin strategie, precum şi a gradului de implicare
a populaţiei pentru crearea unei societăţi civile puternice, un pion esenţial în transpunerea
deciziilor luate de autorităţile publice la nivel local.
Obiectivele specifice ale studiului au fost:
v

Evaluarea gradului de satisfacţie a populaţiei privind următoarele dimensiuni:
o infrastructura de transport rutier şi feroviar
o servicii utilitare
o resurse umane şi servicii sociale
o mediul înconjurător
o dezvoltarea urbană
o învăţământ şi activităţi culturale

v

Analiza gradului de utilizare a mijloacelor de transport din localitate şi evaluarea
eficienţei acestora;

v

Evaluarea nevoilor legate de infrastructura de recreere şi pentru activităţi culturale;

v

Identificarea percepţiilor privind schimbările din ultimii ani în diverse domenii ale vieţii
sociale, culturale, economice şi politice din localitate;

v

Identificarea principalelor priorităţi de dezvoltare a oraşului din perspectiva
locuitorilor;

v

Evaluarea gradului general de satisfacţie al locuitorilor faţă de viaţa comunităţii
Municipiului Deva.

Tipul eşantionului proiectat şi realizat a fost probabilistic aleatoriu, pe cote, proporţional
cu structura populaţiei pe grupe de vârste şi gen. Cu ajutorul bazelor de date ale Institutului
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Naţional de Statistică, realizate în urma Recensământului populaţiei din 2011, a fost analizată
distribuţia populaţiei Municipiului Deva funcţie de mai multe criterii, fiind selectate numai
criteriile considerate relevante pentru asigurarea reprezentativităţii statistice a eşantionului
studiului şi a concordanţei cu obiectivele cercetării.
Astfel, chestionarul a conținut întrebări închise şi deschise de mai multe tipuri pentru a
atinge obiectivele descrise mai sus. Mărimea eșantionului a fost de 500 chestionare realizate și
validate.
Structura eșantionului pe grupe de vârste și gen este evidențiată în tabelul de mai jos.
Tabel 17.1. Structura eșantionului pentru sondajul de opinie
18-39 ani

40-64 ani

65 ani +

TOTAL VÂRSTE

MASCULIN

18%

22%

7%

47%

FEMININ

17%

24%

11%

53%

TOTAL GEN

35%

46%

18%

100%

Unul din parametrii evaluaţi în cadrul sondajului de opinie s-a referit la vechimea în
localitate. Distribuţia eşantionului selectat pentru sondajul de opinie este relevantă în acest sens,
marea majoritate a celor chestionaţi avâns calitatea de locuitori ai municipiului de mai mult de
20 de ani (Figura 11.1).
100%
86%

90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%

20%
10%

5%

7%

De 3-10 ani

De 11-20 ani

1%

0%
De mai puţin de 3
ani

De peste 20 de ani

Fig. 17.1. Vechimea în localitate a respondenţilor la sondajul de opinie

Datele obţinute au fost analizate statistic, obţinându-se frecvenţe relative şi absolute sau
medii, care au fost reprezentate grafic. Răspunsurile la întrebările deschise au fost codificate
după regulile analizei de conţinut tematice, urmărindu-se, de asemenea, exigenţele generale ale
clasificării privind genul proxim şi diferenţa specifică dintre categorii.
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Aceste rezultate au constituit elemente de analiză şi evaluare a opiniei cetăţenilor şi au
fost inserate în conţinutul strategiei. Mai mult, s-a considerat oportună evidenţierea gradului de
diversitate al punctelor de vedere ale cetăţenilor, fiind inserate în întregime în cadrul capitolului
referitor la contextul de elaborare al strategiei. Per ansamblu, interesul populaţiei în urma
strategiei este de a avea condiţii mai bune de viaţă, locuri de muncă diversificate şi bine
remunerate şi servicii publice de calitate.
Ultima secţiune se referă la Strategia de dezvoltare integrată. Definirea principalelor
repere strategice se realizează după fixarea contextului strategic actual, pe baza căruia sunt
stabilite coordonatele de planificare ale Strategiei. În final se prezintă portofoliul de proiecte şi
acţiunile concrete de materializare a obiectivelor strategice urmărite în vederea atingerii viziunii
şi a misiunii stabilite la orizontul anilor 2023.
Definirea coordonatelor de context strategic a vizat sistematizarea documentelor de
referinţă aplicabile, cu evidenţierea elementelor programatice esenţiale pentru respectarea în
cadrul strategiei elaborate. Au fost punctate cerinţele stipulate în cadrul documentelor şi
reglementărilor naţionale referitoare la reţeaua de localităţi urbane, cu evidenţierea criteriilor
aplicabile pentru categoria polilor şi a zonelor policentrice de dezvoltare urbană.
Având în vedere importanţa şi consistenţa documentelor de analiză întocmite la nivelul
Regiunii Vest sub egida Mondiale, un punct special a fost alocat prezentării acestui set de
documente, a elementelor de fundamentare a strategiei stipulate prin documentul final emis,
precum şi a modului de definire a obiectivelor tematice şi a priorităţilor de investiţii pentru
Regiunea Vest.
Definirea strategiei municipiului Deva pe traiectoria vizată de Regiunea Vest a constituit
un obiectiv imperativ al strategiei elaborate. S-a urmărit în acest mod crearea condiţiilor de
maximizare a atragerii de fonduri europene, concomitent cu asigurarea conformităţii la cerinţele
documentelor programatice strategice.
Un aspect deosebit de important în această etapă a fost reprezentat de elaborarea listei
de acţiuni orientative, pe domeniile de intervenţie prioritare identificate la nivelul celor şapte
obiective strategice definite prin Strategia integrată pentru dezvoltare urbană a Municipiului
Deva în perioada 2014-2023. Această listă a constituit un instrument de lucru deosebit de util,
prin care s-a facilitat comunicarea la nivelul structurilor de decizie şi a celor responsabile pe
domenii specifice din cadrul Primăriei Deva. Rezultatul s-a materializat sub forma unui portofoliu
iniţial de proiecte, pe baza căruia a fost continuat dialogul cu alţi factori cu capacitate de a susţine
şi/sau orienta traiectoria de dezvoltare a municipiului Deva.
Astfel, mediul de afaceri a reprezentat un partener cu o atitudine constructivă, de
implicare responsabilă în procesul de elaborare a strategiei. În primul rând, furnizarea datelor şi
statisticilor de referinţă privind starea actuală a municipiului, prin Camera de Comerţ şi Industrie
a Judeţului Hunedoara, a constituit un suport esenţial pentru definirea traiectoriei actuale a
economiei municipiului şi determinarea intensităţii de manifestare pe fiecare domeniu specific.
Interesul comun, cel al depunerii de eforturi pe toate planurile posibile pentru atingerea
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obiectivelor strategice vizate în perioada imediat următoare, a reprezentat un liant puternic care
se va manifesta şi în continuare pentru acţiuni eficiente de implementare a strategiei de
dezvoltare durabilă.
Situaţia specifică a municipiului Hunedoara, de situare în imediata apropiere a
municipiului Deva, a determinat stabilirea în timp a unor conexiuni puternice între cele două
localităţi, devenite deja tradiţionale, cu aspiraţii comune privind dezvoltarea lor viitoare. Prin
actuala strategie se definesc o serie de proiecte comune, benefice pentru ambele localităţi,
rezultat al dialogului şi colaborării permanente între colectivele de elaborare a strategiilor de
dezvoltare 2014-2 aferente celor două localităţi, care au interfaţat de fapt dialogul dintre
structurile responsabile din cadrul celor două primării. În final, soluţiile propuse au primit girul
factorilor de decizie.
Proiectele şi acţiunile incluse în Strategia integrată pentru dezvoltare urbană a
Municipiului Deva în perioada 2014-2023 sunt adresate întregii comunităţi, ele implicând
deopotrivă instituţiile şi administraţia publică, mediul de afaceri, societatea civilă şi, mai ales,
beneficiarii finali ai rezultatelor implementării Strategiei, cetăţenii municipiului Deva.
Stabilirea priorităţilor la nivel de proiecte a avut în vedere în primul rând importanţa
acestora pentru comunitatea locală, aşa cum a rezultat din consultările publice care au avut loc.
În acest mod, se creează premisele unui impact favorabil cât mai larg în rândul populaţiei, prin
situarea pe traiectoria de dezvoltare dorită de cetăţeni şi luarea în considerare, cât mai mult
posibil, a doleanţelor şi aşteptărilor acestora.
În continuare, a fost urmărit gradul de complexitate al proiectelor prin prisma efortului
presupus de implementarea acestora, referitor la sursele şi modalitatea de finanţare, instituţiile
implicate, necesitatea aplicării unor proceduri specifice etc. De asemenea, pentru proiectele
prioritare s-a definit şi succesiunea de abordare a acestora, ceea ce presupune consolidarea
caracterului ferm, de aplicabilitate imediată şi lipsită de ambiguităţi, al strategiei elaborate.
Estimarea bugetară a proiectelor propuse se va realiza prin raportarea la standardele de
cost actuale aplicate la estimările realizate pe baza valorii unor proiecte similare aflate în
implementare sau implementate de curând.
Setul de proiecte astfel definit corespunde viziunii şi cerinţelor strategice vizate, precum
şi imaginii viitoare a localităţii conform cerinţelor exprimate de cetăţeni, instituţiile publice şi
mediul de afaceri, cu luarea în considerare a condiţiilor socio-economice care sunt expresia
resurselor potenţiale de care dispune municipiul la momentul elaborării strategiei şi maximizarea
şanselor de atragere a unui volum cât mai mare de fonduri europene. Ansamblul acestor proiecte
constituie Portofoliul de proiecte al Strategiei integrate pentru dezvoltare urbană a Municipiului
Deva în perioada 2014-2023. Transpunerea în realitate a acestui portofoliu este posibilă numai
în condiţiile unui parteneriat puternic cu instituţiile publice, mediul de afaceri şi societatea civilă.
Consultarea publică a fost amintită deja la prezentarea etapelor de fundamentare ale
elaborării strategiei de dezvoltare durabilă, în contextul prezentării sondajului de opinie realizat
printr-un studiu sociologic. Au fost astfel identificate principalele probleme cu care se confruntă
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cetăţenii localităţii în viaţa de zi-cu-zi a acestora, precum şi acţiunile/ proiectele considerate
prioritare din punctul lor de vedere. O astfel de consultare a avut loc şi cu reprezentanţii mediului
de afaceri, precum şi cu reprezentanţii principalelor instituţii prin care se definesc parametrii
mediului social, economic şi cultural al localităţii.
După definitivarea unei variante unitare a cadrului strategic general propus, a fost
organizată o nouă dezbatere publică, la care au participat reprezentanţii administraţiei publice
locale, instituţiilor publice, mediului de afaceri şi ONG-urilor. Obiectivul principal al acestei
întâlniri a fost de a preleva opinia acestora privind modul de evidenţiere prin conţinutul strategiei
a opiniilor formulate anterior, a facilita consultarea largă şi punerea de acord a factorilor implicaţi
în procesul de implementare a strategiei, în eventualitatea în care se vor identifica aspecte cu
impact contradictoriu asupra unor categorii diferite de factori interesaţi.
Concomitent, a fost creată o platformă electronică de comunicare pe site-ul primăriei
municipiului Deva, prin care s-a oferit posibilitatea oricărei persoane interesate să consulte
documentul aflat în stadii intermediare de elaborare. Prin intermediul acestei secţiuni s-a facilitat
transmiterea feed-back-ului comunităţii către structurile manageriale şi responsabilii de domenii
specifice ai Primăriei, fiind vizată echipa care a elaborat documentul strategic supus dezbaterii
publice.
Ameliorările succesive ale versiunii iniţiale a strategiei, în urma analizei riguroase a
propunerilor formulate de cetăţeni în această etapă, s-au materializat prin versiunile succesive
intermediare elaborate. Trecerea de la o versiune veche la una nouă s-a realizat de fiecare dată
cu evidenţierea clară a aspectelor care au fost modificate şi cu justificarea/ menţionarea
circumstanţelor care au impus aceste modificări.
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-

45
1
-

Locuri în sălile de spectacole şi concerte

Spectatori, auditori din teatre, instituţii muzicale
- total

Biblioteci total numar

Biblioteci publice - numar

Muzee - numar

Vizitatori ai muzeelor - numar

-

-

1

45

-

-

1

2002

-

-

1

46

-

-

1

2003

-

-

1

46

-

-

1

2004

1

1

41

8200

80

1

2006

16622 19874

1

1

46

6644

80

1

2005

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

-

-

1

45

-

1

1

Instituţii de spectacole şi concerte - total numar

2001

2000

INDICATOR

A. Activităţi culturale

ANEXA 1. DATE INSTITUTII CULTURALE – MUNICIPIUL DEVA

6038

1

1

36

4526

68

1

2007

511

1

1

38

5000

68

1

2008

3723

1

1

34

4200

-

1

2009
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400

1

2012

2

1

26

2

1

21

15777 15820

400

1

2011

675

38123 80834 84499

6

1

31

3606

400

1

2010

6
11
-

7
11
-

Nr. de şcoli din înv. primar şi gimnazial

Nr. de licee

Şcoli postliceale

Institute de învăţământ universitar

Institute de înv. univ. – proprietate privată

-

-

-

11

5

6

22

2008

1

1

-

11

4

6

22

2009

1

1

-

10

3

3

17

2010

1743
2322
2842
5164
5497
11749
937
0

13816
1662
2441
2851
5292
5334
11892
1155
40

Elevi înscrişi - total

Nr. de copii înscrisi în creșe și gradinite

Nr. de elevi înscrisi în înv. primar

Nr. de elevi înscrisi în înv. gimnazial

Nr. de elevi înscrisi în înv. primar şi gimnazial

Nr. de elevi înscrisi în înv. liceal

Nr. total elevi înscrişi în înv. preuniversitar

Nr. de elevi înscrisi în înv. de arte şi meserii

Nr. de elevi înscrisi în înv. de maistri

13749

2006

2007

0

858

11340

5280

5007

2701

2306

1676

13161

2008

0

505

11058

5499

4904

2627

2277

1698

12907

2009

30

251

10472

5155

4869

2588

2281

1907

12488

2010

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

INDICATOR

B. Elevi înscrişi

6

6

Nr. de crese si gradinite

23

24

Unităţi de învăţământ - total

2007

2006

INDICATOR

A. Unităţi de învăţământ

ANEXA 2. DATE INVATAMANT – MUNICIPIUL DEVA

28

0

9918

4955

4698

2419

2279

1907

11894

2011

1

1

-

10

2

2

15

2011

34

59

10059

4333

5124

2458

2666

1701

11780

2012

1

1

-

10

2

2

15

2012

72

128

10525

4267

5156

2400

2756

1735

12260

2013

-

-

-

11

2

1

14

2013
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81

205

10551

3852

5238

2368

2870

1794

12345

2014

-

-

-

9

2

2

13

2014

58

286

10189

3580

5196

2348

2848

1591

11780

2015

-

-

-

8

2

2

12

2015

676

257
0
257

262
21
241

Nr. de studenti înscrisi

Nr. de studenti înscrisi în sectorul public

Nr. de studenti înscrisi în sectorul privat

17
5
15
5

100
149
258
407
447
954
1
7
0
7
7

Personal didactic – învăţământ preşcolar

Personal didactic – învăţământ primar

Personal didactic – învăţământ gimnazial

Personal didactic - înv primar şi gimnazial

Personal didactic – învăţământ liceal

Personal didactic – total înv preuniversitar

Personal didactic în înv. de arte şi meserii

Personal didactic în înv. de maistri

Personal didactic în înv. postliceal

Personal didactic în înv. univ.

Personal didactic în înv. univ. –sector privat

145

0

145

195

151

0

151

150

2009

109

0

109

167

2010

5

5

0

5

22

850

424

330

197

133

96

877

2008

5

5

0

5

24

873

419

359

227

132

95

902

2009

3

3

0

3

0

864

387

378

232

146

99

867

2010

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

5

901

450

358

221

137

93

938

962

Personal didactic - total

2007

2006

INDICATOR

C. Personal didactic

151

71

Nr. de elevi înscrisi în înv. postliceal

2008

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

2007

2006

INDICATOR

2

2

0

2

0

858

414

345

212

133

99

860

2011

69

0

69

237

2011

2

2

0

2

0

792

382

313

172

141

97

794

2012

20

0

20

509

2012

0

0

0

0

3

788

359

331

174

157

98

791

2013

0

0

0

902

2013
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0

0

9

0

9

768

370

303

134

169

95

787

2014

0

0

0

1175

2014

0

0

0

0

0

756

375

292

132

160

89

757

2015

0

0

0

1069

2015

677

40
17
19
866

Ateliere scolare

Sali de gimnastica – total

Terenuri de sport - total

PC - total

2008

2009

2010

945

24

19

38

80

530

954

21

24

Dotări total

38

88

558

1105

24

29

36

75

549

1035

24

27

31

68

644

2010
2377
737
1325
211
65
0
39
39

2011
1821
552
1133
0
71
27
38
38

2012
2091
587
1366
0
118
0
20
20

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

INDICATOR
Total
Înv. primar și gimnazial
Înv. liceal
Inv. profesional
Înv. postliceal
Înv. de maiştri
Înv. superior
Înv. superior – proprietate privată

E. Absolvenţi

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

81

Laboratoare scolare

2007

Dotarile din învatamântul preuniversitar

2006
565

INDICATOR

Sali de clasa şi cabinete scolare

D. Dotări

2013
1907
596
1048
64
170
29
0
0

1039

24

27

26

107

609

2011

2014
2253
602
1121
44
458
28
0
0

1250

29

31

28

96

624

2012

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

1088

33

35

33

70

643

2013

1011

35

26

46

76

662

2014

866

19

17

41

73

641

678

2015

Dotari total

Dotarile
din
învatamânt
ul
preuniversi
tar

Înv.
Liceal

Înv.
primar şi
gimnazial

Înv.gimnazi
al

Înv. primar

Înv.
Preşcolar

TOTAL

Tip date

2842
221
6
5164
358
11
5497
450
530
80

38
19
24

2851
258
7
5292
407
11
5334
447
565
81

40
17
19

Nr. de elevi înscrisi în înv. gimnazial

Personal didactic

Nr. de şcoli din înv. primar şi gimnazial
Nr. de elevi înscrisi în înv. primar şi
gimnazial
Personal didactic
Nr. de licee
Nr. de elevi înscrisi în înv. liceal
Personal didactic
Sali de clasa şi cabinete scolare
Laboratoare scolare
Ateliere scolare

Sali de gimnastica – total
Terenuri de sport - total

137

149

2322

2441

Nr. de elevi înscrisi în înv. primar

Personal didactic

93

100

Personal didactic

1743

6

1662

6

Nr. de creșe și gradinite

2007
23
13749
938

Nr. de copii înscrisi în creșe și gradinite

2006
24
13816
962

Denumire indicator
Unităţi de învăţământ - total
Elevi înscrişi
Personal didactic - total

F. Date generale - învăţământ

38
24
21

5007
330
11
5280
424
558
88

5

197

2701

133

2306

96

1676

6

2008
22
13161
877

36
29
24

4904
359
11
5499
419
549
75

4

227

2627

132

2277

95

1698

6

2009
22
12907
902

31
27
24

4869
378
10
5155
387
644
68

3

232

2588

146

2281

99

1907

3

2010
17
12488
867

26
27
24

4698
345
10
4955
414
609
107

2

212

2419

133

2279

99

1907

2

2011
15
11894
860

28
31
29

5124
313
10
4333
382
624
96

2

172

2458

141

2666

97

1701

2

2012
15
11780
794

33
35
33

5156
331
11
4267
359
643
70

2

174

2400

157

2756

98

1735

1

2013
14
12260
791
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46
26
35

5238
303
9
3852
370
662
76

2

134

2368

169

2870

95

1794

2

2014
13
12345
787

41
17
19

5196
292
8
3580
375
641
73

2

132

2348

160

2848

89

1591

2

2015
12
11780
757

679

Înv.
superior

Înv.
postliceal

Înv. de
maistri

Înv. de arte
şi meserii
937
17
0
5
151
15
257
0
257
5
5

262
21
241
7
7

945

1155
1
40
7
71
0
-

866

5

145
0
145
5

-

858
22
0
5
195
0
-

954

5

1
151
0
151
5

505
24
0
5
150
0
1

1105

3

1
109
0
109
3

251
0
30
3
167
0
1

1035

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

PC - total
Nr. de elevi înscrisi în înv. de arte şi
meserii
Personal didactic în înv. de arte şi meserii
Nr. de elevi înscrisi în înv. de maistri
Personal didactic în înv. de maistri
Şcoli poetliceale
Nr. de elevi înscrisi în înv. postliceal
Personal didactic în înv. postliceal
Institute de învăţământ universitar
Institute de înv. univ. – proprietate
privată
Nr. de studenti înscrisi
Nr. de studenti înscrisi în sectorul public
Nr. de studenti înscrisi în sectorul privat
Personal didactic în înv. univ.
Personal didactic în înv. univ. –sector
privat
2

1
69
0
69
2

0
0
28
2
237
0
1

1039

2

1
20
0
20
2

59
0
34
2
509
0
1

1250

0

0
0
0
0

-

128
3
72
0
902
0
-

1088
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0

0
0
0
0

-

205
9
81
0
1175
9
-

1011

0

0
0
0
0

-

286
0
58
0
1069
0
-

866

680

7
28
10
8
38
632
69

Medici de familie - sector public - persoane

Medici - sector privat - persoane

Medici de familie- sector privat - persoane

Stomatologi - sector public – persoane

Stomatologi - sector privat – persoane

Farmacişti - sector public – persoane

Farmacişti - sector privat – persoane

Personal mediu sanitar -sector public-persoane

Personal mediu sanitar -sector privat- persoane

69

665

39

12

3

29

-

6

-

282

94

707

43

11

3

28

-

7

-

264

2002

105

696

42

12

28

27

-

8

46

236

2003

103

794

51

16

28

25

11

11

45

265

2004

105

751

52

12

36

25

24

102

29

233

2005

1053
102

Paturi în spitale - sector public - numar

Paturi în creşe - sector public - numar

102

1053

2001

100

1001

2002

55

815

2003

55

831

2004

55

831

2005

50

831

2006

39

627

58

10

42

36

21

97

43

226

2006

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

2000

INDICATOR

B. Capacitate spitalizare

265

Medici - sector public - persoane

2001

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

2000

INDICATOR

A. Personal medical

ANEXA 3. DATE SANATATE – MUNICIPIUL DEVA

50

828

2007

59

644

73

9

45

34

21

102

38

260

2007

50

828

2008

63

645

85

7

44

40

21

102

33

272

2008

50

828

2009

70

571

86

6

44

44

20

98

33

276

2009
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50

763

2010

109

523

91

5

68

19

35

103

18

219

2010

50

778

2011

109

633

93

5

68

14

36

103

4

219

2011

681

50

778

2012

2012

-

-

3

-

1

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

-

-

-

1

-

1

1

1

3

-

-

-

1

1

Alte tipuri de cabinete medicale – sector public

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

Centre de sănătate mintală – sector public

Centre de sănătate – sector public

-

Centre de transfuzie sanguină – sector public

-

-

1

26

-

-

1

13

Ambulatorii integrate spitalelor – sector public

21

-

1

24

78

24

Ambulatorii de specialitate – sector public

1

35

52

11

-

31

1

-

17

-

11

29

5

Policlinici – sector public

-

-

-

8

45

5

3

-

-

-

13

43

5

3

1

Cab.med.de spec. (individuale) – prop.publică

-

Cabinete medicale de familie– sector privat

13

-

5

3

1

1

53

7

Cabinete medicale – sector privat

-

-

3

1

1

2006

-

-

Cab.med.individuale (de familie) – sector public

-

6

1

1

2005

Cabinete medicale de specialitate–sector privat

-

Cabinete medicale scolare – sector public

6

1

1

2004

-

9

Dispensare medicale – sector public

1

1

2003

Cab.med.de medicină generală – sector public

1

Creşe - sector public

1

2002

2

1

Spitale - sector public

2001

Cab.med.de medicină generală – sector privat

2000

INDICATOR

C. Unităţi medicale

1

-

1

1

2

-

1

14

83

-

-

48

5

5

1

1

1

2007

1

-

1

1

2

-

1

13

95

-

-

51

5

5

1

1

1

2008

1

-

1

1

2

-

1

6

94

-

14

37

2

6

1

1

1

2009
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1

-

1

1

2

-

-

5

101

-

10

36

2

6

1

1

1

2010

1

2

-

1

1

-

-

3

89

1

5

36

2

5

1

1

1

2011

682

1

1

2012

-

-

Societate stomatologică civilă – prop.publică

2000
2

Farmacii - sector public

21
6
7

Farmacii – sector privat

Puncte farmaceutice – sector privat

Depozite farmaceutice – sector privat

Laboratoare de tehnică dentară – prop. publică

Laboratoare de tehnică dentară – prop. privată

3

36

14

2004

-

36

22

2005

7

8

21

-

3

2001

8

8

28

-

2

2002

7

8

21

-

3

2003

7

8

21

-

2

2004

7

8

21

-

2

2005

9

6

2001

8

6

2002

8

5

2003

8

6

2004

8

6

2005

8
-

-

8

5

2007

8

8

26

-

4

2007

60

12

2007

8

8

5

2006

7

8

21

-

2

2006

42

22

2006

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

8

5

Laboratoare medicale – proprietate privată

Laboratoare medicale – proprietate publică

2000

INDICATOR

F. Laboratoare

2

29

18

2003

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

7

Farmacii - sector mixt

Puncte farmaceutice – sector public

-

5

-

2002

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

INDICATOR

E. Farmacii

3

14

Cab.stomatologice – sector privat

-

-

Cab.stomatologice (individuale) - prop.publică

2001

2000

INDICATOR

D. Unităţi medicale - stomatologice

-

8

8

5

2008

8

8

28

-

2

2008

64

12

2008

1

8

8

5

2009

8

8

33

1

2

2009

64

10

2009
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-

8

7

5

2010

9

9

31

-

1

2010

62

9

2010

-

8

12

5

2011

9

9

31

-

1

2011

58

8

2011

683

2012

2012

2012

1053
102
265
7
28
10
8
9
38
632
15
69
1
9
7
-

Paturi în spitale - sector public - numar

Paturi în creşe - sector public - numar

Medici - sector public - persoane

Medici de familie - sector public - persoane

Medici - sector privat - persoane

Medici de familie- sector privat - persoane

Stomatologi - sector public – persoane

Stomatologi - sector privat – persoane

Farmacişti - sector public – persoane

Farmacişti - sector mixt – persoane

Farmacişti - sector privat – persoane

Personal mediu sanitar -sector public-persoane

Personal mediu sanitar -sector mixt - persoane

Personal mediu sanitar -sector privat- persoane

Spitale - sector public

Dispensare medicale – sector public

Cabinete medicale scolare – sector public

Cab.med.individuale (de familie) – sector public

Cab.stomatologice (individuale) - prop.publică

Cabinete medicale – sector privat

Cabinete medicale de familie– sector privat

Cab.med.de medicină generală – sector privat

2000

Denumire indicator

G. Date generale - sănătate

-

13

-

-

-

6

1

69

-

665

39

-

12

3

29

-

6

-

282

102

1053

2001

-

13

-

-

-

6

1

94

-

707

43

-

11

3

28

-

7

-

264

100

1001

2002

-

8

18

43

5

3

1

105

-

696

42

-

12

28

27

-

8

46

236

55

815

2003

11

11

14

45

5

3

1

103

-

794

51

-

16

28

25

11

11

45

265

55

831

2004

24

-

22

29

5

3

1

105

-

751

52

-

12

36

25

24

102

29

233

55

831

2005

2

21

22

31

5

3

1

39

627

58

10

42

36

21

97

43

226

50

831

2006

-

48

12

5

5

1

1

59

644

73

9

45

34

21

102

38

260

50

828

2007

-

51

12

5

5

1

1

63

645

85

7

44

40

21

102

33

272

50

828

2008

14

37

10

2

6

1

1

70

571

86

6

44

44

20

98

33

276

50

828

2009
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10

36

9

2

6

1

1

109

523

91

5

68

19

35

103

18

219

50

763

2010

5

36

8

2

5

1

1

109

633

93

5

68

14

36

103

4

219

50

778

2011

1

684

50

778

2012

2

Farmacii - sector public

6
7
1
-

Puncte farmaceutice – sector privat

Depozite farmaceutice – sector privat

Policlinici – sector public

Ambulatorii de specialitate – sector public

Ambulatorii integrate spitalelor – sector public

8

-

-

-

-

3

Sursa: INS – BDL - Fişa localităţii municipiul Deva

-

1

3

8

Alte tipuri de cabinete medicale – sector public

Laboratoare de tehnică dentară – prop. privată

-

8

8
-

8

8

5

-

1

2

-

1

8

8

26

-

4

Laboratoare de tehnică dentară – prop. publică

9

6

-

1

1

1

7

8

21

-

2

14

8

8

6

-

1

1

1

7

8

21

-

2

26

83

60

-

2007

8

Laboratoare medicale – proprietate publică

5

-

1

1

1

7

8

21

-

2

13

5

5

6

-

1

1

1

7

8

21

-

3

24

5

Laboratoare medicale – proprietate privată

-

1

-

1

8

8

28

-

2

35

2

-

6

-

-

1

7

8

21

-

3

-

-

3

Centre de sănătate mintală – sector public
5

21

Farmacii – sector privat

Centre de sănătate – sector public

7

Farmacii - sector mixt

Puncte farmaceutice – sector public

-

Cab.med.de spec. (individuale) – prop.publică

-

-

-

2

53

Societate civilă med. de spec.- prop. publică

-

78

-

52

-

17

Societate stomatologică civilă – prop.publică

-

36

-

36

2006

-

29

2005

Cabinete medicale de specialitate–sector privat

5

2004
42

3

2003

14

2002

Cab.stomatologice – sector privat

2001
-

2000

Cab.med.de medicină generală – sector public

Denumire indicator

1

-

8

8

5

-

1

2

-

1

8

8

28

-

2

13

95

64

-

2008

1

1

8

8

5

-

1

2

-

1

8

8

33

1

2

6

94

64

-

2009
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1

-

8

7

5

-

1

2

-

-

9

9

31

-

1

5

101

62

-

2010

1

-

8

12

5

2

-

1

-

-

9

9

31

-

1

3

89

58

1

2011

685

2012

Familii / persoane
singure

Persoane

Familii

Familii / persoane
singure

Ajutor social

Ajutor de urgenta

Ajutor social pentru
încalzirea cu lemne

Alocatie pentru
nounascuti

TOTAL

Categorii de
beneficiari

Tip ajutor

327.568
90
36.650
125
33.588
514
103.383
3.042
501.189

Valoare (lei)
Nr. persoane
Valoare (lei)
Nr. persoane
Valoare (lei)
Nr. persoane
Valoare (lei)
Nr. persoane
Valoare (lei)

555.442

2.768

112.143

530

34.496

124

118.350

157

290.453

1.957

2008

598.721

2.772

133.897

588

36.482

127

62.150

84

366.192

1.973

2009
2.253

2010

678.229

2.968

99.803

430

38.918

143

112.560

142

426.948

Anul

Sursa: Direcţia de Asistenţă Socială, Consiliul Local Deva

2.313

2007
Nr. persoane

INDICATORUL

A. Aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

ANEXA 4. DATE ASISTENTA SOCIALA – MUNICIPIUL DEVA

519.992

2.288

-

-

36.284

128

164.225

225

319.483

1.935

2011

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

601.525

2.538

-

-

38.570

142

184.250

276

378.705

2.120

2012

3.455.098

16.376

449.226

2.062

218.338

789

678.185

974

2.109.349

12.551

Total

686

TOTAL

Persoane cu
handicap grav
careau beneficiat de
îndemnizatii lunare

Asistenti personali
pentru persoanele
cu handicap grav

Categorii de
beneficiari

1.329.311
27
3.528
1.238.694
90
1.835
5.441
2.568.005

Valoare (lei)

Contracte de muncă încetate
(dosare)

Suspendare pentru creşterea
copilului pâna la vârsta de 2 ani

Nr. persoane

Valoare (lei)

Nr. dosare încetate

Nr. anchete sociale

Nr. persoane

Valoare (lei)

1.791.997

6.255

1.650

97

1.696.535

4.040

1

27

95.462

2.215

2008

2.053.345

6.862

1.754

78

1.968.395

4.393

1

35

84.950

2.469

2009
2.304

2010

4.382.034

2.668

1.490

106

2.217.991

364

2

34

2.164.043

Anul

Sursa: Direcţia de Asistenţă Socială, Consiliul Local Deva

1.913

2007

Nr. persoane

INDICATORUL

4.243.030

2.475

1.594

89

2.311.899

370

-

43

1.913.131

2.105

2011

B. Aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

4.378.274

2.364

1.288

116

2.435.040

369

-

20

1.943.234

1.995

2012

687

19.416.685

26.065

9.611

576

11.868.554

13.064

4

186

7.548.131

13.001

Total

TOTAL

Lemne

Gaze
naturale

Energie
Termica

Tip
ajutor
acordat

257

240

16
1

Nr.cereri depuse

- Aprobate

- Respinse

- Încetate

223

108

- Încetate

- Încetate

31

- Respinse

51

4.217

- Aprobate

- Respinse

4.356

Nr.cereri depuse

9.569

114

- Încetate

- Aprobate

4

- Respinse

9.843

5.112

- Aprobate

Nr.cereri depuse,

5.230

Noe
2006Mart
2007

Nr.cereri depuse

INDICATORUL

2

145

64

7.310

7.519

-

7

330

337

64

17

3.467

3.548

81

40

3.513

3.634

36

68

6.026

6.132

-

3

356

361

31

21

2.912

2.964

5

44

2.758

2.807

53

62

5.991

6.106

-

5

360

365

33

22

2.883

2.938

20

35

2.748

2.803

Noe
Noe
2007- Noe-Dec 2008Mart
2008
Mart
2008
2009

3

8

3.435

4.775

-

-

333

333

2

2

2.397

2.401

1

6

2.034

2.041

NoeDec
2009

67

8

3.672

3.747

11

-

322

333

37

2

1.297

1.336

19

6

2.053

2.078

Noe
2009Mart
2010

54

9

3.662

3.436

-

-

322

322

26

3

1.297

1.203

28

6

2.043

1.911

NoeDec
2010

25

30

2.376

2.486

1

-

66

67

12

17

1.174

1.248

12

13

1.136

1.171

15

7

2.208

2.252

-

-

59

59

3

4

1.069

1.080

12

3

1.080

1.113

30

12

2.297

2.418

1

-

73

74

12

7

1.112

1.193

17

5

1.112

1.151

Noe
Noe
2010- Noe-Dec 2011Mart
2011
Mart
2011
2012

Sursa: Direcţia de Asistenţă Socială, Consiliul Local Deva

65

7.073

7.246

3

3

312

323

-

15

3.353

3.468

-

47

3.408

3.455

NoeDec
2007

Perioada

NOTĂ: Începând cu noiembrie 2011 s-a aplicat Ordonanţa de Urgenţă 70/2011

2

23

1.869

1.936

-

1

62

63

-

7

968

975

2

15

839

898

NoeDec
2012

655

407

55.488

57.896

16

35

2.835

2.894

328

148

24.817

26.710

311

224

27.836

28.292

TOTAL

688

C. Aplicarea O.U.G. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuinţei, precum şi a unor facilitati populaţiei pentru
plata energiei termice

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

-

30

Nr. anchete cu plan de servicii:

Nr. anchete
sociale:

15

-

Nr. anchete
sociale:

Nr. anchete privind stabilirea unei măsuri de
protecţie:

Nr. anchete sociale, cf HG 1488/ 2004 privind
aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului
financiar ce se acorda elevilor în cadrul
Programuluinaţional de protecţie socială "Banide
liceu"

Nr. anchete
sociale, cf Legiinr.
272/2004

-

Nr. dosare:

-

600

1

- respingeri
Nr. dosare:

16

- stabiliri

17

Nr. anchete
sociale:

Nr. anchete sociale, cf. Ordinului nr.219/2006
privind activităţile de identificare, intervenţie şi
monitorizare acopiilor care sunt lipsiti de îngrijirea
parintilor pe perioada încare acestia se afla la
muncă în strainatate

Alocatia de stat, conform Legii nr.61/1993
republicata

Îndemnizatie pentru susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, cf. O.U.G.nr.148/2005

Alocatie complementara, Cf. O.U.G nr.105/2003

Nr. cereri, din care:

3

- respingeri

49
46

Nr. cereri, din care:

Alocatie de susţinere pentrufamiliile
monoparentale,
cf. O.U.G nr.105/2003

2007

- stabiliri

INDICATORUL

Tip serviciu

-

42

42

-

-

-

497

1

23

24

5

24

29

2008

D. Alte servicii realizate de către Serviciul Public Local de Asistenţă Socială

67

-

-

154

134

1.534

527

1

110

111

6

109

115

2009

Anul

84

42

76

16

-

354

517

1

89

89

6

86

92

2010

69

11

81

10

-

349

429

-

-

-

288

2

300

2011

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

65

6

63

17

-

342

447

-

-

-

-

87

87

2012

285

131

277

197

134

2.579

3.017

4

238

241

308

354

672

689

TOTAL

Nr. beneficiari:

Nr. beneficiari:

Servicii sociale acordatebeneficiarilor luati în
evidenţaCentrului de urgenta pentru femeia şi
copilul abuzat

Servicii sociale acordate la domiciliu persoanelor
vârstnice
30

15

1.675

30

38

2.429

252.831

350

77.550

517

2008

Anul

30

40

1.508

268.737

335

91.650

611

2009

Sursa: Direcţia de Asistenţă Socială, Consiliul Local Deva

Nr. cutii / 400 g:

211.822

Valoare (lei):

Acordarea gratuita de laptepraf pentru copiii cu
vârste
cuprinse între 0-12 luni, conform Legii nr. 321/2001

321

Nr. familii:

60.600

Valoare (lei):

Drepturi prevazute de Legeanr.396/2006 privind
acordarea unuisprijin financiar la constituirea
familiei

404

Nr. copii

Drepturi prevazute de Legea nr. 482/2006 privind
acordarea detrusouri pentru nou-nascuti, cu modif
şi completarileulterioare şi Ordonanta Guv
nr.3/2007

2007

INDICATORUL

Tip serviciu

29

8

3.137

96.370

115

65.700

438

2010

25

4

1.039

-

-

-

-

2011

STRATEGIA INTEGRATĂ PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEVA

26

2

1.665

-

-

-

-

2012

170

107

690

11.453

829.760

1.121

295.500

1.970

TOTAL
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