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1. ANALIZA SITUATIEI ACTUALE
„Strategia de dezvoltare a Municipiului Orastie” s-a intocmit in urma analizei
situatiei existente in municipiu si a masurilor ce se impun in vederea dezvoltarii
economice si sociale in perspectiva anului 2008, respectiv a programului privind
dezvoltarea Municipiului Orastie- rezultat din aceasta.
Strategia de dezvoltare a municipiului se incadreaza in strategia de dezvoltare a
judetului Hunedoara si a Regiunii 5 Vest.
De asemenea strategia de dezvoltare a Municipiului Orastie respecta opŃiunile
fundamentale pe care Guvernul României le împărtăşeşte şi le promovează:
1. Consolidarea statului de drept şi a democraŃiei în România
2. Redefinirea rolului statului prin restrângerea intervenŃiei sale în economie şi
întărirea funcŃiilor acestuia de garant al legalităŃii
3. Întărirea libertăŃilor individuale, sporirea siguranŃei cetăŃeanului şi a familiei
4. Garantarea şi dezvoltarea proprietăŃii private, restituirea integrală a
proprietăŃilor abuziv confiscate de regimul comunist, tratamentul egal al
proprietăŃii
5. Instituirea economiei de piaŃă funcŃionale
6. Stimularea spiritului întreprinzător
7. Coeziunea economică şi socială, reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale
8. Egalitatea şanselor
9. Respectarea drepturilor minorităŃilor
10.Integrarea deplină a României în structurile economice şi de securitate euroatlantice
Strategia de dezvoltare economică şi socială a Municipiului Orastie cuprinde
obiective de interes major pentru autorităŃile administraŃiei publice locale in
perspectiva anului 2008.
„Strategia de dezvoltare a Municipiului Orastie” cuprinde trei părŃi principale : o
primă parte- prezentarea situatiei existente, a doua-obiectivele privind dezvoltarea
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Municipiului Orastie si ultima parte „Programul de dezvoltare a
Municipiului Orastie in perioada 2005-2008”.

1.1. Municipiul Orastie in contextul regiunii 5 Vest
Regiunea 5 Vest este situata in partea de Vest a Romaniei la granita cu Ungaria si
Serbia, cuprinzand judetele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis.
Amplasasrea geografica a celor trei judete de frontiera (Arad, Caras-Severin si
Timis) cit si prezenta fluviului Dunarea, dau Regiunii 5 Vest o deschidere importanta
pentru viitorul sau, fiind o zona propice pentru contacte economice, culturale si politice.
Regiunea 5 Vest face parte din Euroregiunea Dunare-Cris-Mures-Ttisa (DKMT),
care include cele patru judete ale Regiunii 5 Vest, patru comitate din Ungaria si regiunea
autonoma Voivodina din Serbia. Euroregiunea a fost infiintata in anul 1997 pe baza unui
protocol de colaborare semnat de catre reprezentantii autoritatilor locale din cadrul
structurilor teritoriale si administrative componente.
Protocolul semnat s-a dovedit un suport eficient pentru aparitia primelor institutii
frontaliere si dezvoltarea relatiilor intre administratiile componente, aflate de-o parte si
alta a granitelor.
Regiunea 5 Vest este un spatiu multicultural, plurietnic si multiconfesional, cu o
suprafata de 32.034Kmp., respectiv 13,4% din suprafata tarii, avand o populatie de
1.959.985 locuitori (conform recensamantului din anul 2002). Regiunea 5 Vest dispune
de un remarcabil potential turistic si de cai de comunicatie modernizate.
Regiunea 5 Vest este strabatuta si se leaga de Serbia si Ungaria prin magistrale
europene auto si feroviare si dispune de aeroporturi internationale. De asemenea fluviul
Dunarea inlesneste legaturile acestei regiuni cu principalele orase din bazinul sau
hidrografic.
Populatia regiunii a scazut constant, de la 2.111.947 locuitori in anul 1992 la
1.959.985 locuitori in anul 2002. Populatia este concentrasta in 10 municipii, 26 orase si
267 comune.
Fenomenul de migratie intra-regionala este evident, datorita fortei de atractie pe
care o exercita municipiile Timisoara si Arad. Cu toate acestea in ultima periada s-a
constatat ca investitorii isi indreapta atentia spre estul regiunii, unde sunt acordate
facilitati, spatii de productie disponibile ( in urma restructurariilor intreprindrrilor),
forta de munca calificata si mai ieftina. De aici rezulta importanta Strategiei si a
Planului de dezvoltare a Municipiului Orastie.
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1.2. Evaluarea situatiei de ansamblu a Municipiului Orastie.
1.2.1. Prezentare generala.
Din punct de vedere geografic Municipiul Orastie este situat în partea estică a
judeŃului Hunedoara, pe şoseaua transeuropeană E68 (DN 7) si este mărginit de :
Valea Mureşului şi munŃii Metaliferi în nord
MunŃii Şurianu în sud
Dealul Holumbului şi dealul Bemilor în vest
Dealul Romosului în est
Relieful municipiului Orastie este:
o 30 % - deluros
o 70 % câmpii şi şesuri aluvionare
• Raurile si luciurile de apa care se afla in raza municipiului Orastie sunt:
o râul Mureş
o râul Orăştiei
o lacul Şumuştău
• Municipiul are acces la căi de transport rutiere (DN 7 – E 68 Arad – Sibiu, DJ
705, DC 40, DC 42) si feroviare ( Linia SNCFR 200 – Arad –Teius/ Sibiu)
• SuprafaŃa totală a municipiului este de 3.862 ha din care intravilan 995 ha.

•
•
•
•
•

Din datele statistice, în anul 2002 populaŃia stabila a municipiului număra 21.213
locuitori, din care 10.979 femei şi 10.234 bărbaŃi.
Din punct de vedere etnic populaŃia municipiului este structurată astfel:






Romani……………………………………………19.696.loc. ( 93%)
Maghiari…………………………………………… 523.loc. (2,58%)
Germani…………………………………………… 100.loc. (0,97%)
Rromi……………………………………………… 865.loc. (3,07%)
Alte nationalitati………………………………… 29.loc. (0,10%)

Dintre aceştia 5.585 au vârsta cuprinsă între 0 si 19 ani, 13.414 au varsta cuprinsa
intre 19 si 64 ani.
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Se remarcă o scădere continuă a populaŃiei, care se datorează atât
emigrărilor spre Occident cât şi sporului natural negativ. O parte din această pierdere
este compensată prin migraŃiile interne din alte zone ale Ńării spre Regiunea Vest.
Din punct de vedere al meseriilor ponderea calificărilor o deŃin următoarele :
blănar , operator prelucrare mase plastice, operator chimist, lăcătuş, prelucrător prin
aşchiere, prelucrător industria lemnului. Aceste calificări le datorăm faptului că Orăştia
beneficiază de avantajul de a fi o zonă pluriindustrială, în care industriile devenite deacum tradiŃie încearcă să reziste.
Pe lângă aceste calificări AJOFP AgenŃia locală Orăştie a organizat şi organizează
periodic cursuri de calificare (pentru absolvenŃii de liceu) şi recalificare (tâmplar ,
sudor, brutar, barman-ospătar, operator calculator, inspector resurse umane,
contabilitate), fiind astfel un real suport pentru forŃa de muncă a oraşului.
Populatia activa a orasului este de 9.255 locuitori, din care 7.450 au un loc de
munca. In conformitate cu ultimul recensamant (din anul 2002 ) structura populaŃiei,din
acest punct de vedere se prezintă astfel :

Total :

21.213 locuitori

Din care :
PopulaŃie activă :

9.255

43,63%

- salariaŃi
- şomeri în căutarea unui loc de muncă

7.450
1.805

80,50 %
19,50 %

PopulaŃie inactivă :

11.958

56,37 %

- elevi şi studenŃi
- pensionari
-Casnice
-Intretinute de alte persoane
-Intretinute de stat sau alte organizatii
-Persoane cu alta situatie economica

3.929
4.526
924
1.864
150
565

32,86 %
37,85 %
7,73 %
15,59 %
1,25 %
4,72 %
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Rata de ocupare a forŃei de muncă (populaŃie ocupată din total populaŃie activă)
este de 80,50 %, in usoara crestere fata de anul 1999, cand a fost intocmit penultimul
recensamant .
Ponderea persoanelor inactive, dîn totalul populaŃiei, se ridică astăzi la aproximati
56 %, această creştere poate fi pusă în special pe seama fenomenului de îmbătrânire a
populaŃiei (creşterea numărului de pensionari), a sporului natural negativ al populaŃiei
din ultimi ani, a emigrarii in alte state, precum şi al celor cu alte surse de existenŃă.
În perioada actuală ne confruntăm cu probleme în domeniul ocupării forŃei de
muncă, datorită greutăŃilor întâmpinate de sectorul industrial, dezvoltării lente a
sectorului IMM-productive şi nu în ultimul rând datorită existenŃei pieŃei negre, deloc
neglijabile.
Se poate observa existenŃa unei forŃe de muncă bine calificată şi instruită, asimilata
din domeniile producŃiei de bunuri, dovadă fiind procentul ridicat al ratei de activitate, a
adaptarii fortei de munca la meserii pentru care anterior nu a fost specializata şi a
ratei de ocupare a forŃei de muncă .

Nivelul de trai scăzut al populaŃiei se datorează în primul rând salariilor mici
practicate de majoritatea societatilor (salar minim pe economie), şomaj tehnic, munca la
negru
.
• Noi oportunitati, care se manifesta in zona Municipiului Orastie sunt:
 Dezvoltarea comertului electronic si a posibilitatilor de plata electronica,
inclusiv a impozitelor.
 Dezvoltarea invatamantului la distanta.
 Extinderea unor programe cu finantare internationala.
 Cresterea numarului de investitori in judetul Hunedoara, ca urmare a
fenomenului de migrare a acestora din zona Arad si Timisoara catre estul
regiunii.
 Atractivitatea zonei a crescut, pentru investitorii straini.
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 Transferul de tehnologie si knowhow spre firmele care lucreaza in
lohn.
 Programul de finantare/vanzare a Parcurilor Industriale si a Parcurilor
Tehnologice.
 Construirea autostrazii Nadlac-Arad-Timisoara-Deva-Sibiu va avea un impact
semnificativ atat asupra firmelor care vor participa la construirea ei cit si
asupra cresterii atractivitatii zonei pentru investitori.
 Exista tendinta consolidarii IMM-urilor, ca principale generatoare de noi
locuri de munca.
 Crearea unei Asociatii Regionale a Intreprinzatorilor, care sa permita
reprezentarea intereselor intreprinzatorilor fata de autoritatile locale si
centrale ca parteneri de discutii si negocieri.
 Cresterea fondurilor alocate de Uniunea Europeana pentru Romania.
 Macrostabilizarea economica si scaderea inflatiei in limite acceptabile creste
atractivitatea crerii de noi creditesi investitii in productie si servicii.

1.2.2. Autoritatile Publice Locale
Autoritatile Publice Locale sunt reprezentate de Consiliul Local si Primaria
Municipiului Orastie.
Consiliul Local este format din 19 consilieri, alesi prin vot universal, egal, direct,
secret si liber exprimat. Tinand cont de specificul local si nevoile activitatii sale,
Consiliul Local s-a organizat pe urmatoarele comisii de specialitate:

1. Comisia pentru activitati economico-financiare.
2. Comisia pentru urbanism si amenajarea teritoriului, protectie, mediu si
turism.
3. Comisia pentru servicii publice si comert, munca si protectie sociala.
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, activitati sociale, cultutale si culte.
5. Comisia pentru administratie locala, juridica si de disciplina.
La paginina urmatoare este prezentata organigrama actuala a Autoritatii Publice
Locale din Municipiul Orastie.
Analizand comparativ organigramele anterioare cu cea prezenta, se constata o
continua preocupare de adaptare la noile cerinte, care se impun administratiilor locale,
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in vederea integrarii in Uniunea Europeana, respectiv compatibilizarea
sistemului de organizare si functionare a administratiei locale, descentralizarea
institutiilor statului, imbunatatirea serviciilor catre populatie, transparenta gestionarii
obstii si apropierea de cetatean. In acest sens s-au creat noile servicii de „zone verzi”,
„patrimoniu”, si”
transporturi”, precum si infiintarea Corpului Gardienilor Publici, Politia
Comunitara si Serviciul Evidenta Populatiei.
Fondul locativ, aflat la dispozitia (proprietatea) Primariei Municipiului Orastie,
este compus din 117 apartamente in blocuri de locuinte si 50 de apartamente in case
nationalizate. Pana in anul 2005 Primaria a vindut chiriasilor un numar de 58 de
apartamente de bloc si un numar de 12 apartament, in baza Legii 112/95. In acelasi timp
s-au achizitionat un numar de 26 apartamente, din care 23 au destinatie de apartamente
sociale.
Primaria Municipiului Orastie colaboreaza cu mai multe asociatii si organizatii
nonguvernamentale in scopul asigurarii serviciilor sociale diverselor categorii sociale
defavorizate, ca de exemplu:
• Asociatia „SPRIJINITI COPII” din Municipiul Alba Iulia, care are scopul
de a furniza servicii sociale pentru prevenirea, combaterea si asistenta
situatiilor de criza ale grupurilor si comunitatilor defavorizate. Asociatia are
scopul de a sustine familia in indeplinirea rolului si functiilor ei de baza.
• Despartamantul Astra”Aurel Vlaicu” Orastie, fondata in anul 1861. Scopul
acestuia este organizarea unor activitati culturale, premierea unor elevi din
Orastie, cu rezultate deosebite in activitatea scolara, organizarea unor tabere
cu scop cultural, etc.
• Asociatia „DAVA”, infiintata in scopul de a dezvolta din punct de vedere
economic si social zona Orastie, in cadrul careia fiinteaza si un centru de
consultanta in afaceri.
• Asociatia umanitara, nonprofit, „Renaitre Romania”, a fost constituita in
scopul de a ajuta copii aflati in dificultate si familiile acestora. Asociatia
ofera familiilor defavorizate din Municipiul Orastie, servicii de scolarizare,
consiliere psihologica si pregatire profesionala.
• Asociatia de Turism Montan Kogaion Orastie.
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In ideia facilitarii schimburilor informationale privind adaptarea la
normele UE, cat si la cele economice, Administratia Publica Locala a procedat la
infratirea cu urmatoarele orase:
1. Fenouillet – Franta (22.10.1999)
2. Slidrecht – Olanda (octombrie 2001)
3. Helmstedt – Germania (17.06.2002)
4. Criuleni - Republica Moldova
5. Raat –
Israel
De asemenea s-a acordat o atentie deosebita relatiilor directe dintre locuitorii
municipiului si cei din orasele infratite, in dorinta de a se cunoaste mai bine si a
intelege mentalitatea, relatiile dintre oameni, organizarea administratiilor locale,
etc., respectiv pentru a vedea la fata locului unde vrem sa ajungem dupa aderare la
UE. In acest scop s-au organizat schimburi de experienta, pentru functionarii
publici, actiuni culturale si sportive, vizite reciproce a tinerilor, etc.
In data de 08.08.2000 Autoritatea Locala a semnat adeziunea la Carta oraselor
din Europa pentru dezvoltare durabila (Carta Aalborg), in acest fel devenind
membru al I.C.L.E.I. ( International Concil for Local Environmental Initiative).
1.2.3. Industria si IMM-urile.
Industria de pe raza municipiului este in dificultatte, fiind in plin proces de
restructurare sau pregatire in vederea privatizarii, procedandu-se la disponibilizari
importante.
IMM-urile sunt si ele in dificultate. Cu toate acestea sunt cateva societati mici si
mijlocii, care si-au lansat productia , pe baze economice solide, ca de exemplu: S.C.
SEWS ROMANIA-SRL, S.C. SOGECO ROMANIA-S.R.L., S.C. CHIMSPORT-S.R.L., etc.

• Principalele dificultati ale industriei si IMM-urilor locale sunt:
 Existenta unei industrii in curs de restructurare, care se confrunta cu acute
probleme sociale.
 Ponderea mica a unei industrii cu tehnologie de varf.
 Somaj ridicat.
 Lipsa unei baze de date privind cererea si oferta fortei de munca, pe meserii.
 Lipsa unor strategii viabile de restructurare a intreprinderilor de stat.
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 Existenta unor spatii de productie si capacitati de productie
nefolosite.
 Regresul pietei interne, traditionale.
 Investitii scazute in resursele umane ale IMM-urilor.
• Principalele oportunitati ale industriei si IMM-urilor locale, care au inceput sa se
manifeste in zona municipiului sunt:
 Cresterea numarului de investitori in judetul Hunedoara, ca urmare a
fenomenului de migrare a acestora din zona Arad si Timisoara catre estul
regiunii.
 Atractivitatea zonei a crescut, pentru investitorii straini.
 Transferul de tehnologie si knowhow spre firmele care lucreaza in lohn.
 Programul de finantare/vanzare a Parcurilor Industriale si a Parcurilor
Tehnologice.
 Construirea autostrazii Nadlac-Arad-Timisoara-Deva-Sibiu va avea un impact
semnificativ atat asupra firmelor care vor participa la construirea ei cit si
asupra cresterii atractivitatii zonei pentru investitori.
 Exista tendinta consolidarii IMM-urilor, ca principale generatoare de noi
locuri de munca.
 Crearea unei Asociatii Regionale a Intreprinzatorilor, care sa permita
reprezentarea intereselor intreprinzatorilor fata de autoritatile locale si
centrale ca parteneri de discutii si negocieri.
 Cresterea fondurilor alocate de Uniunea Europeana pentru Romania.
 Macrostabilizarea economica si scaderea inflatiei in limite acceptabile creste
atractivitatea crerii de noi creditesi investitii in productie si servicii.
1.2.4. Infrastructura.
In domeniul infrastructurii s-au remarcat progrese si datorita noii perspective de
dezvoltare a zonei.
• Principalele dificultati, care se manifesta in domeniul infrastructurii din zona
municipiului sunt:
 Densitatea drumurilor modernizate este foarte mica.
 Inexistenta unei autostrazi.
 Sistemul de canalizare reziduuri menajere si ape pluviale nu este extins pe toata
aria municipiului. Desi in ultimii 4 ani s-au facut investitii importante in acest
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domeniu, fiind racordate 546 de imobile la sistemul de canalizare ,
mai sunt zone din oras , care nu beneficiaza de aceasta facilitate.
 Sisteme necorespunzatoare de epurare a apelor reziduale.
 Vechimea mare si dimensionarea necorespunzatoare a retelei de apa potabila si
lipsa acesteia, in unele zone ale orasului.
 Lipsa unui sistem de colectare selectiva si reciclare a deseurilor menajere.
• Dificultati manifestate in infrastructura sistemului de asistenta sociala
 Numarul copiilor ocrotiti in sistem rezidential se mentine ridicat.
 Servicii insuficient diversificate pentru diferite categorii de persoane
defavorizate, inclusiv pentru tinerii proveniti din centrele de plasament.
• Principalele oportunitati, care se manifesta in zona Municipiului Orastie sunt:
 Dezvoltarea comertului electronic si a posibilitatilor de plata electronica,
inclusiv a impozitelor.
 Dezvoltarea invatamantului la distanta.
 Extinderea unor programe cu finantare internationala.
1.2.5. Resurse umane si piata fortei de munca.
In urma concedierilor masive, care s-au facut in anii anteriori, se constata o lipsa
acuta de locuri de munca iar pe dealta parte, locurile de munca care apar sunt mult sub
calificarea fortei de munca existente. Pe de alta parte s-a conststat ca datorita calificarii,
in general ridicate a fortei de munca, aceasta s-a adaptat usor conditiilor de la noile
locuri de munca.
• Principalele dificultati care se manifesta in zona municipiului sunt:
 Fenomenul de somaj.
 Nivelul de calificare certificat al fortei de munca. Profilul de competente
certificate ale persoanelor aflate in somaj, in cautarea unui loc de munca nu
corespund cerintelor angajatorilor.
 Oferta de reconversie nu este suficient de diversificata, nu exista o concurenta
intre ofertantii de formare, aceasta constituind un obstacol pentru o oferta
flexibila si adaptata nevoilor de dezvoltare personala si profesionala a
solicitantilor.
 Ofertantii de formare activeaza izolat, neexistand o oferta globala, corelata a
acestora si adaptata nevoilor identificate la nivel local.
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 Oferta educationala nu este adaptata nevoilor de calificare
viitoare, neexistand mecanisme de procnoza si identificare a nevoilor viitoare.
• Principalele oportunitati in domeniul resurselor umane si a pietei fortei de munca,
care se manifesta in zona municipiului sunt:
 Numarul companiilor care gasesc in aceasta zona conditii de stabilitate si
resurse umane pentru investitii este in crestere.
 Aparitia investitiilor, in alte domenii de activitate ale economiei, cu
productivitate sporita.
 Raportul cost/calitate pentru forta de munca este avantajos pentru angajatori.
 Investitiile de tip lohn constituie o solutie pe termen scurt pentru absorbtia
fortei de munca.
 Existenta programelor de finantare din partea UE si finantare nationala pentru
resurse umane.
1.2.6. Calitatea factorilor de mediu.
In zona Municipiului Orastie nu se manifesta probleme deosebite in ceea ce
priveste mediul ambiant.
• Principalele dificultati identificate in zona municipiului sunt:
 Nivelul scazut al managementului informatiei privind mediul.
 Nivelul scazut al constiintei publicului pentru problemele de mediu.
 Probleme nesolutionate legate de depozitarea si reciclarea deseurilor.
 Sisteme de canalizare si statii pentru epurarea apei invechite din punct de
vedere fizic si moral.
 Lipsa unor depozite ecologice de gunoi.
 Lipsa lucrarilor pentru combaterea eroziunii solului si a alunecarilor de teren.
• Principalele oportunitati in domeniul calitatii factorilor de mediu, care se manifesta
in zona Municipiului Orastie sunt:
 Existenta proiectelor pentru constructia si modernizarea statiilor de epurare a
apei.
 Existenta, in regiune, a unor programe judetene de gestiune a deseurilor urbane
si industriale, cu accent pe reciclarea si refolosirea produselor si materialelor.
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 Elaborarea in regiune a unor programe judetene de actiune
privind protectia mediului.
Posibilitatea de acces la fonduri nerambursabile in scopul solutionarii
problemelor de mediu.
Legiferarea si implementarea Fondului de Mediu in Romania.
Programe guvernamentale bilaterale intre Romania si diverse tari UE.
Programele LIFE Mediu si Natura ale UE.
Accesul la Fondurile Structurale ale UE, dupa naul 2007.

1.2.7. Turismul
Zona Municipiului Orastie ofera o paleta variata de posibilitati pentru turism
cultural, istoric si drumetii. Cele mai importante obiective sunt cetatile dacice din muntii
Orastiei. Cu toate acestea turismul a intrat intr-un con de umbra in ultimii ani.
• Principalele dificultati ale turismului local sunt urmatoarele:
 Lipsa unui sistem unitar de administrare a zonelor protejate care sa permita
practicarea turismului in aceste zone.
 Lipsa informatiei si a hartilor turistice.
 Lipsa sau degradarea infrastructurii de acces catre obiectivele turistice.
 Lipsesc resursele umane specializate in domeniu.
 Lipsa organizatiilor de promovare in domeniu.
 Lipsa colaborarii cu operatorii de turism din Regiunea V Vest.
 Oferta de servicii turistice este de slaba calitate.

• Principalele oportunitati privind turismul, oferite de zona Municipiului Orastie sunt:
 Potentialul de turism cultural.
 Cetatea Medievala Orastie, cu cele doua biserici reformate trecute in
patrimoniul monumentelor istorice
 Baile Geoagiu, aflate in apropiere
 Posibilitati de practicare a silvoturismului.
 Implementarea relativ usoara, cu investitii minime a pensiunilor rurale.
 Aparitia fondurilor SAPARD.pentru spatiul rural
 Reintroducerea regiunii in circuitul turistic international.
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2. OBIECTIVE PRIVIND DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI ORASTIE
Strategia de dezvoltare a Municipiului s-a intocmit in baza analizei prioritatilor
Municipiului Orastie, tinind cont de situatia existenta, de perspectiva de dezvoltare a
zonei si posibilitatile financiare ale Autoritatilor Locale, in perioada 2005-2008.
Strategia de dezvoltare a Municipiului Orastie este intocmita in concordanta cu
planul de dezvoltare al judetului Hunedoara, si a strategiei de dezvoltare a Regiunii 5
Vest si a studiilor Guvernului Romaniei .
Strategia de Dezvoltare Regionala al Regiunii Vest a fost elaborat de catre ADR
Vest in parteneriat cu o serie de institutii judetene, precum directiile judetene de
statistica, agentiile pentru protectia mediului, camerele de comert, industrie si
agricultura, universitati, etc. Strategia de Dezvoltare Regionala a fost corelat cu alte
documente de programare elaborate la nivel de municipiu si judet.
Principalele obiective
Municipiului Orastie sunt:

de dezvoltare, urmarite de Autoritatile Locale ale

2.1. Obiective privind infrastructura.
2.1.1. Ameliorarea retelelor si sistemelor de infrastructura
Principalele obiective urmarite de administratia locala in domeniul infrastructurii
sunt:
• Strazi, sosele, urbanism

o Urmarirea constructiei autostrazii regionale, conectarea optima a
drumurilor din zona la ea, precum si constructia soselei de centura a
municipiului Orastie. (Realizarea variantei ocolitoare Deva – Orăştie, care
face parte din autostrada Nădlac – Deva – Sibiu – Piteşti – Bucureşti –
ConstanŃa pe coridorul IV paneuropean).
o Dezvoltarea reŃelelor de transport şi integrarea acestora în sistemele
regionale de transport public european Finalizarea sistemului informational
si de management cadastral, geodezic si cartografic-parte a unui sistem
unitar regional.
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o Actualizarea P.U.G.-urilor (planuri urbanistice generale)
localităŃii în condiŃiile „Programului NaŃional de Implementare G.U.S.
pentru realizarea băncilor de date pentru cadastru imobiliar – edilitar,
urbanism şi amenajarea teritoriului” - proiect finanŃat în cadrul Planului
NaŃional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în programul AMTRANS.
Scopul acestui proiect constă în promovarea unui act normativ care să
definească modul de implementare a tehnologiei G.I.S. în urbanism,
amenajarea teritoriului şi cadastru imobiliar – edilitar, P.U.G.-urile fiind
parte componentă a planurilor de dezvoltare a viitoarelor zone urbane
policentrice.
o Respectarea legislaŃiei privind autorizarea executării lucrărilor de
construcŃii, în vederea păstrării stilului arhitectonic autentic în municipiu.
o Controale curente privind disciplina în urbanism şi regimul de autorizare a
construcŃilor
o Urmărirea respectării de către agenŃii economici în execuŃie a prevederilor
autorizaŃiilor emise. Depistarea situaŃiilor de încălcare a prevederilor legale
cu privire la regimul de autorizare şi disciplina în urbanism şi autorizare.
Controale curente privind calitatea construcŃiilor şi lucrărilor publice
o Controale curente privind amenajarea teritoriului.
• Apa
o Dezvoltarea si reconditionarea retelelor de apa, salubrizare, electricitate si
a statiilor de epurare.
o Realizarea, în cadrul Programului SAMTID, a extinderii si echilibrarii
retelei de apa potabila a Municipiul Orastie.

• Canalizare
o Dezvoltarea si reconditionarea retelelor de canalizare si a statiilor de
epurare
o Extinderea retelei de canalizare, prin intermediul programului SAMTID
o Extinderea statiei de repompare a apelor uzate
• Zone verzi
o Intretinerea si amenajarea spatiilor verzi existente
o Amenajarea unor spatii de joaca pentru copii.
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o Reamenajarea parcului central
o Amenajarea zonei Lacului Sumusteu
• Iluminat public
o Dezvoltarea si reconditionarea retelelor de energie electrica
o Modernizarea iluminatului public.
• Locuinte
o Construirea unor locuinte pentru tineri
o Conbstruirea unui bloc de locuinte, cu 40 apartamente, prin ANL.
o Construirea unor locuinte pentru rromi
o Amenajarea unor spatii existente, aflate in proprietatea primariei, in
vederea inchirierii lor persoanelor aflate in dificultate
2.1.2. Alte obiective, privind amenajarea domeniului public si infrastructura.
o Regularizarea raurilor de pe teritoriul municipiului Crearea de
infrastructuri si servicii de sustinere a afacerilor: parcuri industriale,
incubatoare de afaceri,etc..
o Restaurarea monumentelor istorice si de arhitectura.
o Amenajarea unor magazine in turnurile Cetatii Medievale Orastie, in
vederea punerii lor in valoare si a intretinerii lor in perspectiva.
o Dezvoltarea infrastructurii specifice invatamantului.
o Intretinerea, reabilitarea si dotarea spitalului si policlinicii Municipiului .
o Punerea in valoare a centrului vechi al orasului.
o Masuri privind adaptarea cladirilor si spatiului urban la cerintele
persoanelor cu handicap:
o Amenajarea rampelor de acces la cladirile publice…….....100%(31.12.2005)
o Montarea unor sisteme de semnalizare acustica si vizuala…………….100%
(31.12.2005)

o Montarea de panouri de afisaj in mijloacele de transport public………100%
(31.12.2005)
o Achizitionarea de utilaje de transport pe verticala, acolo unde nu se pot
realiza rampe de acces………………………………………....80% (31.12.2005)
o Adaptarea mijloacelor de transport in comun pentru persoanele cu
handicap……………..…………………………………………...50% (31.12.2005)
2.1.3. Principalele obiective privind sustinerea si dezvoltarea infrastructurii serviciilor
sociale.
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o Diversificarea si dezvoltarea serviciilor sociale adaptate grupurilor
vulnerabile, in special batrani, copii si tineri institutionalizati.
o Sprijinirea includerii sociale, a reducerii saraciei si a integrarii efective pe
piata muncii a grupurilor social vulnerabile, dar cu capacitate de munca.

2.2. Obiectivele privind mediul
2.2.1. Alinierea la normele UE in domeniul calitatii mediului.
Principalele obiective urmarite de administratia locala in domeniul factorilor de
mediu sunt:
 Implementarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor in Regiunea 5 de
Vest.
o Organizarea sistemelor centralizate de gestiune a deseurilor
o Crearea unui sistem integrat regional de valorificare a deseurilor
o Incurajarea constituirii parteneriatelor de tip public privat in ceea ce priveste
reducerea, refolosirea si reciclarea deseurilor, tratarea corespunzatoare a
deseurilor periculoase.
o Participare la definitivarea planului regional de gestionare a deseurilor.
o Participarea la identificarea proiectelor posibile pentru implementarea
masurilor din Planul regional de gestiune deseuri .
o Participarea la implementarea si monitorizarea obiectivelor masurilor si
actiunilor din Planul de Gestiune a Deseurilor la nivelul Regiunii V Vest.
2.2.2. Aplicarea principiilor de dezvoltare durabila la nivel regional
 Implementarea unui management integrat al apei.
o Elaborarea unui plan de actiune pentru imbunatatirea calitatii apelor
subterane.
o Managementul resurselor de apa,
 Implementarea unui management integrat al calitatii aerului.
o Realizarea unui plan regional de gestiune a calitatii aerului pentru stabilirea
prioritatilor de actiune.
o Intarirea capacitatii de supraveghere a calitatii aerului la nivel local si
regional.
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 Integrarea politicii de mediu in elaborarea si aplicarea politicilor
sectoriale si regionale ;( integrare a politicilor de mediu in cinci sectoare
prioritare cu impact semnificativ asupra mediului respectiv: industrie, energie,
transport, agricultura si turism)
 Evaluarea starii actuale a factorilor ecologici si fundamentarea unei strategii
de dezvoltare pe termen lung in domeniul mediului, al resurselor regenerabile
si neregenerabile.
2.2.3. Incurajarea activitatilor economice in domeniul conservarii mediului.
 Incurajarea activitatilor economice in domeniul protectiei mediului.
o Acordarea de asistenta tehnica si financiara , la nivel regional, IMM-urilor
care activeaza in domeniul mediului.
o Ecologizarea zonelor industriale in unitati productive, ajunse in stare de
faliment.
 Intarirea capacitatii institutionale in domeniul mediului.
 Schimbarea mentalitatii si a comportamentului fata de mediu.
o Crearea de programe regionale si locale de educatie privind mediul.
 Atenuarea efectelor ecologice negative, determinate de exploatarea industriala
nerationala.
o Introducerea de tehnologii ecologice pentru revalorificarea maselor plastice,
deseurilor metalice menajere, ceramicii si sticlariei.
o Reconstituirea potentialului ecologic al zonelor afectate de industrializare.
o Reintegrarea urbanistica a spatiilor de productie afectate de restructurare.

2.3. Dezvoltarea sectorului microintreprinderilor, a IMM-urilor si a intreprinderilor
mari.
Principalele obiective urmarite de administratia locala in dezvoltarea sectorului
microintreprinderilor, IMM-urilor si a intreprinderilor mari sunt:
 Atragerea investitiilor de capital in zona.
 Reorganizarea si diversificarea sectoarelor industriale.
 Scutirea de taxe si impozite pentru IMM-uri, care promoveaza turismul sau cele
care au ca domeniu de activitate reciclarea si refolosirea deseurilor.
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 Reesalonarea datoriilor si penalitatilor , in cazul IMM-urilor in
dificultate, dar care demonstreaza ca activitatea lor este viabila.
 Concesionarea unor terenuri.
 Sprijinirea sectorului IMM-urilor prin organizarea de manifestări expoziŃionale
şi participarea la misiuni economice în străinătate; (In anul 2005 sunt deja
programate urmatoarele manifestari, la nivel regional:
• AGROEXPO 2005
Profil: Maşini, utilaje, unelte şi produse pentru agricultură
• HD – EXPO 2005
Profil: Cadouri de Paşte – bunuri de consum, produse alimentare, jucării
• ROMMIN 2005
Profil: Echipamente şi tehnologii pentru industria extractivă (participare
internaŃionala)
• DRUM-CONSTRUCT 2005
Profil: Echipamente şi tehnologii pentru construcŃia drumurilor (participare
internaŃionala)
• TIMM - Târgul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
Profil: ActivităŃi şi servicii prestate în principal întreprinderilor mici şi mijlocii
• FABRICAT IN JUDEłUL HUNEDOARA
Profil: Servicii şi produse realizate în judeŃul Hunedoara
• T. S. I. 2004 - Târgul Sărbătorilor de Iarnă
Profil: Cadouri de Crăciun – bunuri de consum, produse alimentare, jucări).
2.4. Obiectivele privind dezvoltarea turismului,( sustinerea diferitelor produse turistice
si a serviciilor complementare aferente).
Principalele obiective urmarite de administratia locala in domeniul turismului din
zona sunt:

 Implementarea unui sistem de dezvoltare si promovare turistica pentru zona
Orastie, prin Regiunea 5 Vest.
o Facilitarea structurilor regionale de dezvoltare si promovare turistica.
o Motivarea si incurajarea crearii de structuri locale nonguvernamentale de
dezvoltare si promovare a turismului.
o Elaborarea de strategii zonale de dezvoltare turistica si punerea in practica
a acestora.
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o

o
o
o
o
o

o Sustinerea reabilitarii drumului de acces la cetatile dacice din
muntii Orastiei.
Achizitionarea unui mijloc de transport (DOTTO TREN), care sa
suplineasca lipsa” mocanitei” si sa duca la o mai mare atractivitate pentru
turisti si stimularea vizitarii Cetatilor dacice din Muntii Orastiei.
Sustinerea activitatii de marcare a traseelor turistice
Sustinerea si dezvoltarea turismului rural
Majorarea numarului panourilor publicitare, privind turismul local, pe raza
Municipiului.
Reeditarea unui pliant turistic a zonei Municipiului Orastie.
Motivarea si formarea administratiei publice si a profesionistilor din
turism.

 Crearea si promovarea produselor turistice din Regiunea 5 Vest
o Sustinerera initiativelor regionale de formare a specialistilor in domeniul
turismului.
o Stimularea schimbului de experienta a personalului specializat din turism.
o Sprijinirea actiunilor si a instrumentelor promotionale; brosuri, site
internet, harti turistice, ghiduri turistice, etc.
o Icurajarea agentilor comerciali sa participe la targuri de turism si la
saloane anuale specializate, pentru a incuraja agentiile de turism sa ofere
produse turistice ale zonei.
2.5. Investitii prioritare in domeniul resurselor umane, calificarea si favorizarea
integrarii populatiilor in dificultate.
Principalele obiective urmarite de administratia locala in domeniul investitiilor in
domeniul resurselor umane, calificarea si favorizarea integrarii populatiilor aflate in
dificultate, din zona Municipiului Orastie sunt:
 Programe de pregatire si calificare, in vederea adaptarii noilor cerinte, privind
integrarea in UE.
 Cresterea gradului de ocupare a locurilor de munca, prin ameliorarea
cunoasterii pietei fortei de munca si adaptarea ofertei la cerere.
o Dezvoltarea unor servicii specializate la nivel local si regional referitor la
stadiul pietei fortei de munca. Crearea de oportunitati de accesare si
valorificare a acestora.
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o Elaborarea unor programe de formare si calificare in vederea
incurajarii mobilitatii geografice si a mobilitatii ocupationale.
o Adaptarea ofertei de formare la nevoile specifice ale angajatorilor.
 Modernizarea si crearea de centre – structuri de calificare si formare adaptate
cerintelor locale si regionale.
o Organizarea de module de recalificare sau reconversie, perfectionare,
consiliere si orientare pentru personalul licentiat sau in somaj.
o Dotarea cu echipamente performante a centrelor de formare si calificare
existente , in scopul asigurarii unei formari de calitate.
 Vinzarea prin licitatie a unor terenuri, aflate in proprietatea primariei, in
vederea construrii de locuinte pentru tineri.
 Imbunatatirea conditiilor de viata a rromilor si construirea de locuinte sociale
pentru acestia.
 Elaborarea unui plan de obtinere a documentelor de identitate si de stare civila
pentru toti cetatenii de etnie roma.
 Adaptarea competentelor salariatilor la cerinte in continua schimbare, in
cadrul calificarii pe care o detin sau pentru o noua calificare.
o Oferirea sanselor de reconversie, recalificare, completarea studiilor.
o Obtinerea unei prime calificari persoanelor excluse sau cu dificultati in
integrare sociala, inclusiv pentru persoane expuse somajului din
intreprinderele aflate in restructurare.
 Sustinerea financiara a programelor cu cracter social aflte in derulare.
 Sustinerea serviciilor de consultanta si trening profesional in domeniul
managementului afacerilor.

2.6. Obiectivele privind integrarea administratiei publice locale la cerintele UE.
2.6.1. Adaptarea structurii administratiei publice locale la cerintele UE.
Principalele obiective ale administratiei locale privind adaptarea administratiei
publice locale la cerintele integrarii in UE. , in perspectiva anului 2008 sunt:
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 Respectarea angajamentelor asumate faŃă de Uniunea Europeană, în
anul 2007, anul integrării politice
o Elaborarea, în colaborare cu reprezentanŃi ai consiliului judeŃean, ai
serviciilor publice deconcentrate, ai autorităŃilor administraŃiei publice
locale, precum şi ai societăŃii civile, a Planului judeŃean de măsuri pentru
integrare europeană şi intensificarea relaŃiilor externe, în conformitate cu
documentele programatice referitoare la integrarea europeană;
o Elaborarea Planului judeŃean de măsuri pentru integrarea europeană şi
amplificare a relaŃiilor externe. (PJMIEARE)
 Fundamentarea politicilor publice pe principiile şi orientările formulate în
documentele UE
o Dezvoltarea parteneriatului AdministraŃiei Publice Locale (APL) cu
organizaŃii neguvernamentale (ONG)
 Colaborarea cu autorităŃile şi instituŃiile publice de la nivel judeŃean şi local, cu
reprezentanŃii mediului de afaceri şi ai societăŃii civile, precum şi cu diaspora
pentru promovarea intereselor judeŃului în relaŃiile internaŃionale
 Primaria Municipiului Orastie si-a propus sa adopte sistemul francez de apreciere
a performantei administratiei locale, respectiv a evolutiei calitatii vietii in
Municipiul Orastie, dupa mai multe criterii.
2.6.2. Principalele obiective ale Administratiei Publice Locale
Administratia Publica Locala si-a propus realizarea si a urmatoarelor obiective:
o Cresterea atractivitatii si competitivitatii municipiului pentru locuitori, oameni
de afaceri si turisti.
o Implementarea criteriilor de apreciere a facilitatilor pe care le ofera
Municipiul Orastie (dupa modelul administratiilor locale franceze ),
precum si evolutia lor.
o Taxe si impozite reduse pentru cetatenii cu venituri mici.
o Imbunatatirea calitatii serviciilor acordate.
o Imbunatatirea sistemului de informare si comunicare.
o Intarirea relatiilor de colaborare cu Autoritatile Publice Locale din orasele
infratite cu municipiul Orastie.
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o Extinderea relatiilor de infratire cu autoritatile publice din alte localitati
europene.
o Infiintarea unui punct de documentare privind Uniunea Europeana si
integrarea europeana si redactarea unor sinteze pe aceasta tema.
o Implementarea sistemului de management al calitatii, in Primaria Municipiului
Orastie, conform standerdelor europene SR E NISO 9001/2001.Aceasta
presupune proiectarea unui sistem al managementului calitatii si certificarea
sistemului de catre un organism acreditat.
o Instruirea functionarilor publici in vederea obtinerii permisului european de
utilizare a calculatoarelor (ECDL).
o Elaborarea de proiecte cu scopul obtinerii de finantari externe.
o Promovarea si valorificarea patrimoniului cultural al municipiului.
o Stimularea anuala prin acordare de diplome si premii, tinerilor merituosi.
o Stimularea mestesugurilor traditionale si de artizanat.
o Valorificarea potentialului etnografic.
o Promovarea manifestarilor culturale si istorice traditionale.
o Promovarea activitatilor sportive.
2.6.3.Politica fiscal-bugetara a Administratiei Publice Locale
Administratia Publica Locala urmareste aplicarea urmatoarelor politici fiscalbugetare:
 Reducerea continua a scutirilor si exceptarilor acordate la plta impozitelor si a
taxelor, cu sopul cresterii transparentei mediului de afaceri, inbunatatirii
competitiei si largirii bazei de impozitare.
 Implicarea mai activa a comunitatii locale in procesul de colectare si alocare a
resurselor publice, ca urmare a accelerarii procesului de descentralizare fiscala.

Evolutia impozitelor si taxelor locale pentru persoane fizice.
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 Cresterea transparentei cheltuielilor publice.
 Continuarea armonizarii legislatiei fiscal-bugetare cu normele Uniunii Europene.
 Inbunatatirea administrarii fiscale sub aspectul profesionalismului si a logisticii,
care sa reduca cheltuielile cu controlul financiar si cu colectarea obligatiilor
bugetare.
 Veniturile publice trebuie afectate pe baza de programe publice care sa genereze
atat grade de prioritizare a cheltuiuelilor publice cat si cuantumuri in alocarea
acestora.
 Orice cheltuiala trebuie sa asigure informatii transparente pe baza carora sa se
identifice traseul de utilizare a banului public, verigile de responsabilitate in
aceasta cheltuire, precum si posibilitatile de recuperare in caz de frauda sau de
neglijenta.
 In maniera in care este elaborat si monitorizat bugetul general consolidat, se vor
elabora bugete de proces (multianuale) pe procese economico-sociale relevante

pentru drumul economiei, spre asigurarea convergentei reale si nominale cu
economiile europene.
 Relaxarea fiscala ca mijloc de detensionare a mediului de afaceri, de stimulare a
initiativei private si incurajare a oficialzarii economiei ascunse. Relaxarea fiscala
va asigura sustenabilitatea cresterii economice prin extinderea bazei de
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impopzitare ca urmare a extinderii activitatilor economice oficiale
(atat la nivel antreprenorial, cat si la nivelul ofertei de forta de munca). Relaxarea
fiscala va conferii mediului de afaceri din Municipiul Orastie flexibilitate,
predictibilitate si elasticitate.
 Apicarea masurilor pentru impozitarea la valoarea de piata a proprietatilor
imobiliare.
 In vederea intaririi capacitatii functionale ale organizatiilor neguvernamentale,
este necesara sustinerea unui sistem de finantare directa a acestor, centrat pe
criteriul performantei
 Cresterea capacitatii administrative a institutiilor de colectare a impozitelor si
taxelor.
 Evaluarea procedurilor de control fiscal si fixarea unor reguli stricte de etica in
activitatea de control fiscal, prin cooperarea autoritatilor publice locale cu
comunitatea oamenilor de afaceri.
 Diminuarea evaziunii fiscale prin determinarea reala a materiei impozabile.
 Accesarea imprumuturilor bancare, pentru reducerea perioadei de executie a
investitiilor de valoare mare, care nu pot fi executate din venituri proprii ale unui
an bugetar.
2.6.4. Obiectivele Administratiei Publice Locale, privind calitatea vietii
Administratia Publica Locala si-a propus ca pana in anul 2008 sa realizeze
urmatorii indicatori (minimali; cifrele trecute in paranteza sunt parametrii la nivelul
anului 2004):
 Numar de locuitori (excluzand persoanele
plecate in strainatate)…………………………………………….24.000 (21.254)
 Populatie ocupata in activitati neagricole……………………98% (98%)

 Dotarea locuintelor cu instalatii de alimentare cu apa poitabila
(din totalul locuintelor)…………………………………………100% (94%)
 Dotarea locuintelor cu baie si WC…………………………….75% (70%)
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 Numarul paturilor in spitale………………………..…………..75
 Numarul medicilor la 1.000 locuitori…………….……………10 ( 8 )
 Numarul unitatilor de invatamant postliceal…………………..1 ( 1 )
 Dotari culturale si sportive:
o
o
o
o
o

(70 )

Sali de spectacol………………………………………………….1 ( 1 )
Biblioteci publice………………………………………………….1 (1 )
Stadioane………………………………………………………..…2 ( 2 )
Sali de sport…………….…………………………………………4 ( 4 )
Locuri in hoteluri…..............................................................93 (71)

 Strazi modernizate( la % din lungimea totala
a strazilor)…………………………………………………...62 (60)
 Strazi cu retele de distributie a apei potabile
(% din lungimea totala astrazilor )………………………………90% (82%)
 Strazi cu conducte de canalizare
(% din lungimea totala a strazilor)……………………………….74(61,6)
 Strazi cu retele de hidranti exteriori (% din total lungime)…..50% (10%)
 Spatii verzi amenajate (mp./locuitor)………………………….22,19% (22%)
2.6.5. Principalele obiective ale Serviciilor Sociale
Avand in vedere faptul ca sfera serviciilor sociale cuprinde mai multe actiuni in
functie de beneficiari si de tipul nevoilor, si obiectivele sunt detaliate in functie de
tipologia mentionata, dupa cum urmeaza :
1. COPII
Obiectiv 1 : Eradicarea cazurilor de lipsă a identităŃii legale ( lipsa actelor de identitate)
Obiectiv 2 : Eradicarea sărăciei extreme a copiilor
 susŃinerea garantării venitului minim;
 asigurarea unei locuinŃe, inclusiv provizorii, pentru toate familiile cu copii lipsite
de locuinŃă;
 reducerea numărului de copii care locuiesc în condiŃii precare/mizerie;
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 asigurarea dreptului copilului de a se bucura de cea mai bună stare
de sănătate prin accesul la servicii medicale care să le favorizeze dezvoltarea
individuală şi posibilităŃile de integrare socială
 programe de promovare a sănătăŃii şi prevenire a bolilor: pliante, programe în
cadrul şcolii;
Obiectiv 3 : Scăderea riscului de abandon, inclusiv prin asigurarea dreptului copilului de
a se fi născut într-o familie care îl doreşte.
Obiectiv 4 : Crearea unei structuri de intervenŃie la nivelul familiei în dificultate,
administrată de autorităŃile locale, în vederea prevenirii riscului de abandon.
Obiectiv 5 : Reducerea numărului de copii abandonaŃi:
 prevenirea sarcinilor nedorite (prin educaŃie sexuală, servicii de planificare
familială şi distribuirea de contraceptive gratuite în zone cu risc)
 sporirea suportului pentru familiile care prezintă risc de abandon ( familii în
sărăcie extremă, familii monoparentale, familii sărace, etc. )
Obiectiv 6 : Diversificarea măsurilor de prevenire a separării copilului de părinŃii săi
Obiectiv 7: Creşterea responsabilităŃilor, drepturilor şi obligaŃiilor ambilor părinŃi de a
asigura îndrumarea şi orientarea necesare în exercitarea de către copil a drepturilor lui
 dezvoltarea de servicii/centre de consiliere a familiei prin extinderea serviciilor
centrelor de zi şi consiliere existente
 programe / campanii pentru educaŃia părinŃilor
Obiectiv 8: Dezvoltarea sistemului de servicii pentru copilul 0 – 6 ani
Obiectiv 9: Dezvoltarea sistemului de
comportamentale şi pentru copilul abuzat

servicii

pentru

copilul

cu

devianŃe

 programe de prevenire a devianŃei şi recuperare a copilului abuzat
Obiectiv 10 : Întărirea capacităŃii instituŃionale la nivelul local, pentru asumarea
responsabilităŃii în abordarea problematicii copilului aflat în dificultate.
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2. PERSOANE CU HANDICAP
Obiectiv 1 : Garantarea unei participări totale şi active în viaŃa comunităŃii a
persoanelor cu handicap, specifice unei societăŃi incluzive.
Obiectiv 2 : AsistenŃa persoanelor cu handicap pentru a-şi conduce viaŃa idependent, în
acord cu propriile dorinŃe.
Obiectiv 3 : Prevenirea sau eliminarea apariŃiei deficienŃelor, prevenirea agravării şi
diminuarea consecinŃelor lor





consiliere şi informare familială, conştientizarea de risc în apariŃia handicapului
depistarea precoce şi intervenŃia timpurie
intervenŃia timpurie şi recuperarea pentru segmentul de vârstă 0-3 ani
formarea şi implicarea specialiştilor de educaŃie specială pentru segmentul de
vârstă 0-3 ani
 depistarea reŃelei de servicii de recuperare şi terapie
 asigurarea unui sistem eficient de tratament şi medicaŃie
Obiectiv 4 : Prevenirea apariŃiei barierelor sociale din calea persoanelor cu handicap,
diminuarea consecinŃelor barierelor actuale.
Obiectiv 5 : Evitarea sau eliminarea oricăror forme de discriminare asupra personelor
cu dezabilităŃi.
Obiectiv 6 : ÎmbunătăŃirea şi diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu
handicap
 dezvoltarea reŃelelor de centre de zi, servicii specializate la domiciliu, plasament în
sistem privat
 dezvoltarea serviciilor rezidenŃiale de tip familial
 dezvoltarea serviciilor alternative prin acordarea de ajutoare materiale, informare
şi consiliere
 înfiinŃarea unor servicii de prevenire a abandonului prin monitorizare, asistenŃă şi
sprijin pentru fameia gravidă.
 limitarea şi stoparea intrărilor în unităŃi de tip rezidenŃial
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Obiectiv 7 : Integrarea în viaŃa normală a comunităŃii
 sensibilizarea opiniei publice şi schimbarea mentalităŃii acesteia cu privire la
imaginea persoanei aflate în nevoi
 realizarea unui sistem de educaŃie la distanŃă
 dezvoltarea vocaŃională : ocuparea , formarea şi angajarea persoanelor cu
handicap în unităŃi de terapie ocupaŃională sau în unităŃi economice protejate;
 crearea de ateliere de lucru ( realizarea de obiecte de artizanat, spălătorie, etc. ).
 organizarea de manifestări culturale şi sportive care să promoveze capacităŃile
persoanelor aflate în nevoi
3. PERSOANE RROME
Obiectiv 1 : Combaterea tuturor formelor de discriminare etnică şi prevenirea
disrupŃiilor pe temeiuri etnice a relaŃiilor sociale.
Obieciv 2 : Suport pentru populaŃia de rromi în vederea creşterii oportunităŃilor acestora
de acces la o viaŃă social – economică modernă şi prosperă.
Obiectiv 3 : Organizarea de întâlniri trimestriale ale primarilor cu liderii comunităŃii de
rromi, în vederea identificării şi rezolvării problemelor cu care se confruntă rromii.
Obiectiv 4 : Participarea rromilor în procesul de luare a deciziilor ce vizează direct sau
indirect comunităŃile locale.
Obiectiv 5 : Reabilitarea din punctul de vedere al condiŃiilor de locuire, serviciilor
sociale şi oportunităŃilor ocupaŃionale a zonelor locuite de rromi.
Obiectiv 6 : Reabilitarea imaginii colective de sine şi a imaginii publice a populaŃiei de
rromi
 asigurarea unui climat favorabil desfăşurării artelor şi meseriilor tradiŃionale
 organizarea unui târg anual al meşteşugarilor
Obiectiv 7 : Stabilirea de măsuri în vederea creşterii cuantumului ajutorului social
pentru familiile cu mai mulŃi copii şi cu venituri reduse.
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4. PERSOANE VĂRSTNICE

Obiectiv 1 : Identificarea şi soluŃionarea problemelor sociale legate de domeniul
protecŃiei persoanelor vârstnice
Obiectiv 2: Dezvoltarea sistemelor de servicii sociale pentru vârstnici în familie şi
comunitate:
 asigurarea de servicii în familie
 înfiinŃarea unui centru de tip rezidenŃial pentru persoanele vârstnice singure/ fără
posibilităŃi de întreŃinere
 înfiinŃarea unor servicii de tip „ masa la domiciliu ”
5. LOCURI DE MUNCA
Obiectiv 1 : Asigurarea accesului efectiv la serviciile de angajare, formare profesională
a tuturor celor ce doresc să devină economic activi.
Obiectiv 2 : Crearea de locuri de muncă pentru relansarea economică, dar şi prin
investiŃii în lucrări publice şi stimularea activităŃii economice pe cont propriu şi a
întreprinderilor nou înfiinŃate.
Obiectiv 3 : Promovarea unor măsuri speciale în vederea oferirii de oportunităŃi
ocupaŃionale grupurilor defavorizate ( tinerii, şomerii de lungă durată, femeile, rromii,
persoanele postinstituŃionalizate, persoane eliberate din detenŃie, persoane care au
întrerupt pentru o perioadă de timp activitatea pentru creşterea copiilor )
 oferirea de servicii de consiliere profesională ; furnizarea de informaŃii cu privire
la piaŃa muncii
 organizarea unor conferinŃe a agenŃilor economici în vederea încadrării în muncă
a persoanelor necalificate;
 construirea de minifabrici private ( materiale de construcŃii ) în folosul
categoriilor defavorizate.
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Obiectiv 4 : ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de ocupare a forŃei de muncă :
 ajutorarea tineretului şi a adulŃilor ce nu au avut un loc de muncă în ultimele luni
prin programe de formare
 dezvoltarea spiritulului antreprenorial
 încurajarea adaptabilităŃii în afaceri
 întărirea politicilor privind şansele egale şi reducerea diferenŃelor în ceea ce
priveşte ratele de angajare dintre bărbaŃi şi femei
Obiectiv 5 : ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de lucru şi a respectării drepturilor muncitorilor:
 îmbunătăŃirea condiŃiilor de lucru prin creşterea siguranŃei şi protecŃiei sănătăŃii
angajaŃilor
 cunoaşterea cauzelor accidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale,
identificarea şi evaluarea riscurilor şi implementarea de metode eficiente de
urmărire şi prevenire a acestora
 promovarea şi dezvoltarea unei culturi privind sănătatea şi siguranŃa lor în muncă
6. EDUCATIE
Obiectiv1 : Garantarea accesului universal şi continuu la învăŃare pentru a se forma şi
reiniŃia competenŃele necesare pentriu participare susŃinută la dezvoltarea societăŃii
cunoaşterii.
Obiectiv 2 : Facilitarea accesului pentru pentru toŃi cetăŃenii la sistemul de educaŃie şi
formare.
Obiectiv 3 : Asigurarea de către toate unităŃile de învăŃământ a calităŃii serviciilor de
orientare şcolară şi consiliere profesională.

Obiectiv 4 : Reducerea cazurilor de neînscriere şcolară .
Obiectiv 5 : Reducerea abandonului şcolar în ciclul primar şi gimnazial prin:
 activizarea rolului şcolii în comunitate;
 asistenŃa socială a familiilor cu probleme;
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 acordarea de gratuităŃi şi facilităŃi pentru cei mai săraci în
achiziŃionarea de materiale şcolare ;
oferirea de servicii secundare : o masă/ o gustare gratuită / subvenŃionată în
şcoală.

Obiectiv 6 : Dezvoltarea şi diversificarea modalităŃilor de intervenŃie în vederea
prevenirii abandonului şcolar:



dezvoltarea reŃelei de lucrători sociali comunitari
dezvoltarea reŃelei de asistenŃi maternali

Obiectiv 7 : AbsorbŃia deficitului educaŃional al generaŃiilor tinere şi adulte prin
alfabetizare/ completarea studiilor.
Obiectiv 8 : Generalizarea treptată a participării la educaŃia profesională şi liceală:



diversificarea ofertei de formare profesională şi preuniversitară (licee cu profil
tehnologic şi vocaŃional, şcoli profesionale şi de ucenici);
creşterea oportunităŃilor de participare şcolară post-gimnazială a copiilor din
grupurile defavorizate.

Obiectiv 9 : Activizarea relaŃiei şcoală/ comunitate :



creşterea implicării profesorilor în relaŃia cu părinŃii şi comunitatea;
dezvoltarea relaŃiei şcoală-autorităŃi publice locale.

Obiectiv 10 : Creşterea şanselor de participare în formele de învăŃământ postobligatoriu a copiilor din mediile defavorizate, ca mijloc de creştere a motivaŃiei
participării şcolare.

Obiectiv 11 : ÎmbunătăŃirea abilităŃilor tinerilor absolvenŃi fără loc de muncă în vederea
facilizării accesului în sectoarele selectate de pe piaŃa muncii prin realizarea legăturii
dintre curricula învăŃământului liceal, profesional şi universitar cu nevoile sectoarelor
strategice / tradiŃionale.
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7. SĂNĂTATE
Obiectiv 1 : Asigurarea accesului tuturor cetăŃenilor la un pachet minimal de servicii de
sănătate, atât prin soluŃionarea clară a situaŃiei persoanelor marginalizate, cât şi a
zonelor slab acoperite.
Obiectiv 2 : Reducerea îmbolnăvirilor şi deceselor evitabile ( reducerea mortalităŃii
materne, a mortalităŃii infantile, etc. )
Obiectiv 3 : Dezvoltarea unor servicii medicale integrate în scopul creşterii calităŃii
îngrijirilor
 crearea de centre socio-medicale în vederea întâmpinării persoanelor aflate în
situaŃie de risc ( servicii medicale generale, planning familial, stomatologie).

8. LOCUINłE
Obiectiv 1 : Asigurarea infrastructurii şi utilităŃilor necesare locuinŃelor aflate în zonele
defavorizate.
Obiectiv 2 : Asigurarea de adăposturi temporare pentru persoane/ familiile fără locuinŃă.
Obiectiv 3 : Prevenirea evacuării din locuinŃe a familiilor sărace
 accentuarea măsurilor de protecŃie a chiriaşilor împotriva evacuării abuzive;
 suport pentru familiile sărace supraîndatorate la plata întreŃinerii locuinŃei,
pentru a evita situaŃiile de evacuare;
 protecŃia juridică împotriva escrocheriilor
Obiectiv 4 : Reducerea numărului de locuinŃe ce oferă condiŃii de locuit inumane,
degradante:
 identificarea locuinŃelor care prezintă condiŃii inumane/ degradante;
 lansarea unui program de sprijinire a construirii unor locuinŃe ieftine, chiar de
tip provizoriu, pentru cei care au condiŃii de locuit inumane,degradante.
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3. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ORASTIE IN PERIOADA
2005-2008.
Prezentul program este conceput si structurat in baza inventarierii principalelor
obiective si investitii de care are nevoie Municipiul Orastie in perioada 2005-2008.
Acesta este conceput in baza necesitatilor Municipiului Orastie, cit si ca o parte
integranta a programului de dezvoltare a judetului Hunedoara, respectiv a Strategiei de
dezvoltare a Regiunii 5 Vest cat si a Programului de dezvoltare a Judetului Hunedoara.
Modul de prezentare, respectiv structurarea pe capitole este cea prezentata de
strategia de dezvoltare a Regiunii 5 Vest si strategia de dezvoltare a Municipiului
Orastie,expusa la capitolul anterior.
3.1. Programul de dezvoltare a infrastructurii.
3.1.1. Ameliorarea retelelor si sistemelor de infrastructura
• Strazi, sosele, urbanism
1. Modernizarea strazilor si luarea unor masuri pentru realizarea soselei de centura,
pentru ocolirea orasului, de catre A.N. a Drumurilor.
2. Imbunatatirea starii drumurilor de camp.
3. Construirea unui Drum forestier pe Valea Rea (4,5 km.), din cadrul Ocolului
Silvic Orastie
4. Cadastru edilitar-ca parte integranta a sistemului national
5. Aprobarea proiectului de fezabilitate-Studiul fatadelor din zona centrala in
vederea reabilitarii.
6. Implementarea solutiilor din P.U.Z.-amenajarea Pt.Str. Aurel Vlaicu (expropiere,
drumuri, parcare).
7. Obtinerea de noi fonduri externe (programe SAMTID, FRDS, etc).
8. Proiect pentru finantarea lucrarilor de infrastructura in centrul orasului.
9. Modernizarea intersectiei DN 7 cu Str. Muresului.
10. Realizarea unor piste pentru biciclete.
• Apa
1. Finalizarea ETAPEI 1 din programul SAMTID, privind modernizarea si
echilibrarea retelelor de apa a Municipiului Orastie, in valoare de 1,8 mil. EUR. .
2. Realizarea programului SAMTID etapa a 2 a.
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• Canalizare
1. Modernizarea cartierului Digului-introducerea canalizarii, apei potabile si
reabilitare cladiri.
2. Modernizarea statiei de epurare.
3. Continuarea executarii canalizarii in cartierul „Intre Rauri”, inclusiv str. P.
Maior, Closca, Horia si alte canalizari.
4. O noua statie de pompare ape menajere pentru zona Garii si canalizare.
• Zone verzi
1.
2.
3.
4.

Amenajarea unor terenuri de joaca si divertisment. .
Amenajarea parcarilor din zona blocurilor.
Parc de distractii in zona de agreement “La Baltute”.
Amenajarea Paraului orasului.
• Iluminat public

1. Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Orastie (faza –Studiu de
Fezabilitate, finantat de catre UNDP in cadrul proiectului de intarire a
capacitatii dereducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu eficienta energetica
in Romania)
• Mediu
1. .Decolmatarea canalului Morii si modernizarea lui (fonduri PHARE si
structurale).
2. Mutarea targului pentru animale pe un alt amplasament si valorificarea zonei,
pentru constructii de locuinte si agreement.
• Locuinte
1. Repararea Bl. 50.
2. Amenajarea blocurilor distruse (Bl. 50 prin ANL, Bl.124, Bl.40, Bl. TCH de catre
proprietarii lor, etc.).
• Alte actiuni, privind amenajarea domeniului public si infrastructura.
1. Definitivarea reabilitarii Grupului Scolar de Chimie „Nicolae Olahus”
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2. Amenajarea centrului istoric conform PUZ existent, inclusiv zidul cetatii medievale
si sinagoga.
3. Extinderea sediului Primariei Municipiului Orastie.
4. Reabilitarea fatadelor la constructiile arterelor principale.
5. Continuarea reabilitarii scolilor si gradinitelor.
6. Realizarea unui cimitir pentru animale.
7. Amenajarea Stanei orasului.
8. Amenajari in jurul Catedralei Ortodoxe (fantana arteziana, W.C. public, etc.).
9. Repararea ansamblului de biserici reformate din incinta Cetatii medievale Orastie.
10. Realizarea unui supermarket (ex. Plus).
11. Licitatii de terenuri pentru constructii de locuinte.
12.Reabilitarea zonei industriale, C.T. demolarea constructiilor si valorificarea
terenului, extinderea Zonei industriale de Nord.
13.Crearea unor alei si trotuare pe strazile Garii, Luncii, Cuza, Kogalniceanu,etc.
14. Reabilitarea Spitalului Municipal si dotarea cu aparatura (cca. 2mil. EUR, proiect
sustinut de orasul partener-Fenouilllet).
15. Cabine de dus in Str. Digului.
16. Rebilitarea unor spatii din cadrul Policlinicii Vechi.
17. Executarea a doua corpuri de cladiri scolare la Scoala Dominic Stanca si Dr. Aurel
Vlad.
18. Realizarea unei galerii de arta si a unei popicarii.
19. Acoperirea pietelor de cartier Micro 1 si Micro 2.
20. Continuarea amenajarii pietii Gradiste.
21. Amenajarea unor spatii de cazare pt. vanzatorii din Gradiste.
22. Imbunatatirea accesului in zona Targului prin punerea in functiune a podului si a
cailor de acces.
23. Extinderea locurilor de joaca pentru copii.
24. Amenajarea in “Parcul Tineretului” a unei piste pt. role si redeschiderea “Gradinii
Zoologice”.
25. Dotarea salii de sport cu aparatura necesara.
26. Construirea unui bazin acoperit de inot.
27. Realizarea si amplasarea unor sculpturi pe teme “Dacii printre noi”.
28. Repunerea in functiune a cinematografului.
29. Continuarea modernizarii Casei de Cultura.
30. Realizarea, in sistem privat, a unei noi zone de agreement in Str. Niculae Titulescu.
3.1.2. Programue privind dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale.
1. Construirea a 200 apartamente pentru tineri, cu caracter social si de necesitate.
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2. Atribuirea unor case (din Olanda) prefabricate unor familii aflate in dificultate.
3. Realizarea Centrului social comunitar pentru 10 persoane pe zi si 30 copii, dotat cu
dusuri, masini de spalat, etc.
4. Imbunatatirea conditiilor de viata prin construirea de locuinte sociale de necesitate
pentru romi.
5. Transformarea Unitatii Militare din Dealul Mic in Camin pentru batrani, cu ajutor
olandez si fonduri PHARE.
3.3. Programul de dezvoltare privind mediul
3.3.1. Alinierea la normele UE in domeniul calitatii mediului.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizarea unei rampe ecologice de gunoi, in parteneriat cu alte localitati.
Inchiderea actualei rampe de gunoi, care nu corespunde normelor UE.
Controlul depozitarii materialelor rezultate din demolari.
Ecologizarea zonelor industriale in unitati productive, ajunse in stare de faliment.
Intarirea capacitatii institutionale in domeniul mediului.
Luarea masurilor ce se impun pentru valorificarea maselor plastice, deseurilor
metalice menajere, ceramicii si sticlariei.
7. Participarea la programe regionale si locale de educatie privind mediul.
8. Participarea si integrarea in structura centralizata judeteana si regionala de
protectie a mediului, de recuperare si reciclare a materialelor refolosibile, cat si a
calitatii mediului.

3.3.2. Aplicarea principiilor de dezvoltare durabila la nivel regional
1. Montarea unui aparat de masurare si indicare a parametrilor de mediu
(radioactivitate, praf, alterare).
2. Intarirea serviciilor de protectie a mediului si a consumatorului.
3. Participare la definitivarea planului regional de gestionare a deseurilor.
4. Intarirea capacitatii de supraveghere a calitatii aerului la nivel local si regional.
5. Participarea la elaborarea unui plan de actiune pentru imbunatatirea calitatii
apelor subterane.
6. Participarea la programul managementului resurselor de apa.
7. Implementarea unui management integrat al calitatii aerului. Realizarea unui plan
regional de gestiune a calitatii aerului pentru stabilirea prioritatilor de actiune.
8. Evaluarea starii actuale a factorilor ecologici si fundamentarea unei strategii de
dezvoltare pe termen lung in domeniul mediului, al resurselor regenerabile si
neregenerabile.
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3.3.3. Incurajarea activitatilor economice in domeniul conservarii mediului.
1. Incurajarea si sprijinirea IMM-urilor, care activeaza in domeniul mediului.
2. Incurajarea constituirii parteneriatelor de tip public privat in ceea ce priveste
reducerea, refolosirea si reciclarea deseurilor, tratarea corespunzatoare a deseurilor
periculoase.
3.4. Dezvoltarea sectorului microintreprinderilor, a IMM-urilor si a intreprinderilor
mari.
1. Sprijinirea IMM-urilor (infiintarea unui incubator de afaceri, sprijinirea Centrului
de afaceri, schimburi cu parteneri straini, etc.).
2. Obtinerea de noi fonduri externe (programe SAMTID, FRDS, etc).
3. Sprijinirea investitorilor care creaza noi locuri de munca.
4. Reducerea cotei de impunere, a persoanelor juridice din 2005, de la 1,5%, la 1%.
5. Motivarea si incurajarea crearii de structuri locale nonguvernamentale de
dezvoltare si promovare a turismului.
3.5. Programul de dezvoltare privind turismul, ( sustinerea diferitelor produse turistice
si a serviciilor complementare aferente).
1. Punerea in valoare a zonei Lac Sumusteu.
2. Sprijinirea Centrului local de turism.
3. Achizitionarea unui autocar pentru organizarea unor excursii in principalele zone
ale Romaniei.
4. Implementarea unui sistem de dezvoltare si promovare turistica pentru zona
Orastie, prin Regiunea 5 Vest.
5. Elaborarea de strategii zonale de dezvoltare turistica si punerea in practica a
acestora.
6. Sustinerea reabilitarii drumului de acces la cetatile dacice din muntii Orastiei.
7. Achizitionarea unui mijloc de transport (DOTTO TREN), care sa suplineasca
lipsa” mocanitei” si sa duca la o mai mare atractivitate pentru turisti si stimularea
vizitarii Cetatilor dacice din Muntii Orastiei.
8. Sustinerea activitatii de marcare a traseelor turistice
9. Majorarea numarului panourilor publicitare, privind turismul local, pe raza
Municipiului.
10. Reeditarea unui pliant turistic a zonei Municipiului Orastie.
11. Sustinerera initiativelor regionale de formare a specialistilor in domeniul
turismului.
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12. Stimularea schimbului de experienta a personalului specializat din turism.
13. Sprijinirea actiunilor si a instrumentelor promotionale; brosuri, site internet, harti
turistice, ghiduri turistice, etc.
14. Incurajarea agentilor comerciali sa participe la targuri de turism si organizarea
unui salon anual, pentru a incuraja agentiile de turism sa ofere produse turistice
ale zonei.
15.Punerea in valoare a Cetatii Orastie si a centrului vechi a municipiului.
3.6. Investitii prioritare in domeniul resurselor umane, calificarea si favorizarea
integrarii populatiilor in dificultate.
1. Taxe si impozite reduse pentru persoanele cu venituri mici.
2. Aplicarea regimului de gratuitate la transportul in comun, pentru persoanele
varstnice.
3. Receptia C.S.Comunitar, Str. Eroilor, transa 3 (utilitati si gard ).
4. Acesibilizarea statiilor de autobuz si a altor spatii pentru persoane cu dezabilitati.
5. Sprijin C.A.R.P. Orastie si Asociatii de handicapati, alte O.N.G.-uri.
6. Organizarea unor activitati specifice “varstei a treia”.
7. Dotari pt. persoanele in varsta (mese de sah, banci, etc).
8. Achizitionarea unui autobuz modern pentru personae cu handicap si pentru
pensionari.
9. Introducerea sistemului de asistenta sociala la domiciliu, pentru persoane aflate in
dificultate.
10. Introducerea sistemului de asistenta sociala la domiciliu pentru persoanele
varstnice.
11. Initierea unor programe de informare si educatie a etnicilor romi privind
sanatatea, invatamantul, familia, protectia copilului, accesul pe piata muncii,
drepturile cetatenesti, protectia sociala, etc.
12. Initierea unor programe de educatie juridica si de prevenire a infractionalitatii in
randul romilor.
3.7. Adaptarea administratiei locale la cerintelor integrarii in UE.
3.7.1. Masuri vizand adaptarea la normele si cerintele UE si relatiile internationale .
Avand in vedere viitoarea integrare a Romaniei in UE, Administratia Publica
Locala a inceput procesul de adaptare la standardele UE, la o
reorganizare a serviciilor locale, dotarea cu noi programe pentru calculatoare, care sa
satisfaca noile cerinte, cit si pregatirea personalului.
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Inca din anul 2004 s-a demarat actiunea de adaptare a administratiei la standerele
UE, impreuna cu C.J.Hunedoara, prin studii si programe de pregatire a personalulu.
In anul 2005 s-a pus accent pe programele de pregatire a functionarilor publici in
managementului administratiei publice -asigurate de institutul National de Administratie,
prin Centrul Regional de Formare Continua Pentru Administratia Publica LocalaTimisoara, precum si pe modul de accesare a fondurilor structurale (asigurate de catre
Ministerul Integrarii Europene), la care vom avea acces dupa data aderarii in UE.
Acest program de pregatire si specializare va continua si pe termen mediu.
Administratia Publica Locala manifesta o continua preocupare de adaptare la
noile cerinte, care se impun administratiilor locale, in vederea integrarii in Uniunea
Europeana, respectiv compatibilizarea sistemului de organizare si functionare a
administratiei locale, descentralizarea institutiilor statului, imbunatatirea serviciilor
catre populatie, transparenta gestionarii obstii si apropierea de cetatean. In acest sens sau creat noile servicii de „zone verzi”, „patrimoniu”, si” transporturi”, precum si
infiintarea Corpului Gardienilor Publici, Politia Comunitara si Serviciul Evidenta
Populatiei.
De asemenea s-a pus accentul pe stabilirea unor relatii internationale ca de
exemplu: infratiri, schimburi de experienta la nivelul administratiei publice locale,
schimburi de delegatii de tineri, actiuni culturale, sportive, etc.
In scopul facilitarii schimburilor informationale privind adaptarea la normele UE,
cat si la cele economice, Administratia Publica Locala a procedat la infratirea cu
urmatoarele orase:

1. Fenouillet – Franta (22.10.1999)
2. Slidrecht – Olanda (octombrie 2001)
3. Helmstedt – Germania (17.06.2002)
4. Criuleni - Republica Moldova
5. Raat –
Israel
Administratia Publica Locala doreste extinderea relatiilor internationale,
urmarindu-se infratirea si cu orase din Italia si Federatia Rusa, in vederea realizarii mai
usoare a legaturilor economicedintre cu acestea.
Se urmareste continuarea relatiilor informale si schimburi de experienta intre
administratiile publice locale din Orastie si orasele infratite, privind serviciile, modul de
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gestionare a patrimoniului si modalitati de accesare a fondurilor structurale ale Uniunii
Europene.
De asemenea se acorda o atentie deosebita relatiilor directe dintre locuitorii
municipiului si cei din orasele infratite, in dorinta de a se cunoaste mai bine si a intelege
mentalitatea, relatiile dintre oameni, organizarea administratiilor locale, etc.,
Se doreste continuarea schimburilor de delegatii de tineri, cu orasele infratite,
organizindu-se vacante tematice profilate pe:
• Cunostinte generale
• Istorie
• Geografie, etc.
cat si vacante turistice, cu gazduirea participantilor la familii, programul urmand sa se
desfasoare in comun.
Avandu-se in vedere sucesul deosebit al actiunilor culturale ale corurilor
„Vlastarele Orastiei” si „Doina Muresului”se doreste participarea in continuare, la
festivaluri internationale si invitarea corurilor similare din orasele infratite la festivalele
culturale organizate la nivel local.
Se doreste sa se stimuleze Clubul Sportiv de Karate” Dacicus”, care a reprezentat
cu succes Municipiul Orastie si Romania , obtinand multe medali la concursuri nationale
si internationale.
3.7.2. Principalele actiuni ale Administratiei Publice Locale
1. Eficientizarea activitatilor de control a Primariei si Oficiului de Protectia
Consumatorului.
2. Vanzarea terenurilor concesionate.
3. Controlul depozitarilor de gunoaie.
4. Sustinerea functionarilor publici ptentru perfectionare si obtinerea permisului
European de conducere a calculatorului (ECDL).
5. Aplicarea codului de conduita a functionarulu public.
6. Usurarea accesului la datele administrative, reducerea birocratiei prin utilizarea
circuitului electronic de documente (posta electronica, internet,).
7. Intarirea serviciilor privind relatia cu cetatenii printr-o structura logistica
adecvata.
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8. Realizarea unor noi servicii pentru intarirea activitatii administrative (controlul
calitatilor produselor.).
9. Realizarea unei baze de date moderne privind evidenta terenurilor intravilane si
extravilane si a cadastrului imobiliar.
10. Cresterea transparentei decizionale si dezbaterea publica a unor hotarari de
interes general.
11. Reducerea timpului de solutionare a petitiilor cetatenilor.
12.Stimularea participarii etniei romilor la viata economica, sociala, educationala,
culturala, precum si atragerea lor in programe de asistenta si dezvoltare comunitara.
13. In perspectiva se doreste mutarea targului de vite pe un nou amplasament, in
sistem de parteneriat cu cmuna Turdas.
14. Intarirea ordinii si sigurantei publice cu sprijinul Politiei, jandarmeriei si
gardienilor publici.
15. Infiintarea Politiei Comunitare.
16. Dezvoltarea serviciului de pompieri civili.
17. Sprijinirea in continuare a agricultorilor si crescatorilor de animale.
18. Realizarea unui Festival National al Dansului Tiganesc.
19. Organizarea concursului judetean “Tinere Talente”, pt. promovarea talentelor
locale.
20. Organizarea anuala a “Seratei Recunostintei” pt. personae varstnice.
21. Continuarea actiunii de atragere de fonduri extrabugetare si utilizarea experientei
si relatiilor existente (ONG-uri, institute de proiectare,etc).
22. Schimburi culturale si economice cu alte orase.
23. Sprijinirea vietii culturale si a cultelor,
24. Infiintarea unui teatru de papusi in cadrul Casei de Cultura.
25. Infiintarea unui serviciu de urgenta tip SMURD, in colaborare cu orasul
Helmstadt Samsiten.
26. Dotarea Spitalului municipal cu calculatoare si o ambulanta.
27. Participarea si mobilizarea agentilor economici la actiunile programate la nivel
regional.
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