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INTRODUCERE 

 

 
            Plecând de la analiza teritorială privind starea actuală, analiza punctelor tari dar mai ales a punctelor 

slabe care trebuie îmbunătățite, s-a stabilit viziunea comunei Teliucu Inferior pentru 2021-2027.  

 În 2027, comuna Teliucu Inferior, ne dorim să devină un teritoriu rural atractiv pentru tineri, cu 

infrastructură modernă, economie diversificată, orientată spre dezvoltare durabilă și adaptată noilor 

tehnologii.  Această viziune asigură menținerea echilibrului între pilonii principali ai dezvoltării durabile 

locale: dezvoltarea socială, dezvoltarea economică și protejarea mediului înonjurător. Comuna Teliucu 

Inferior își propune să asigure comunității locale un nivel de trai ridicat, într-un mediu adecvat formării, 

muncii și petrecerii timpului liber. Așadar, în viziunea reprezentantilor autorităţii publice locale, comuna 

Teliucu Inferior va deveni o comună prosperă şi durabilă până în anul 2027, care: 

 

- va îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea accesului la utilităţile de 

bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri de muncă, oferind un teritoriu rural 

atractiv pentru tineri. Se urmărește combaterea fenomenului de depopulare prin atragere tinerilor în mediul 

rural prin oferirea unor condiții comparabile cu cele din mediul urban în ceea ce privește infrastructura de 

transport, accesul la utilități și telecomunicații, spații verzi și de recreere, servicii publice și dezvoltare 

economică;  

 

 va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii, 

prin asigurarea de noi fonduri nerambursabile, prin creşterea gradului de pregătire a resurselor umane din 

comună; 

 

  va sprijini dezvoltarea sectorului educațional la nivel local, prin îmbunătățirea condițiilor de 

derulare a procesului educațional, prin implementarea unor măsuri concrete privind prevenirea şi 

combaterea abandonului școlar şi promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât toate categoriile 

socio-profesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea; 

 

  va sprijini și va dezvolta activitățile de cooperare, oferind oportunităţi pentru intervenţia sectorului 

privat în operaţiunile comunei, fie sub forma investiţiilor directe, fie sub forma parteneriatelor sau 

consultărilor permanente între parteneri precum și prin bune practici și schimburi de experiență relevante ;  

 

 va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, garantând protecția factorilor de 

mediu şi utilizarea eficientă a resurselor naturale locale;  

 

 va sprijini dezvoltarea tehnologică și digitalizarea;  
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PROFIL COMUNITAR 

COMUNA TELIUCU INFERIOR 

 

D A T  E     G  E  N  E  R  A  L   E 
 

I.1. Istoricul localităţii 

 

Din punct de vedere istoric şi arheologic sunt presupuneri care pun începuturile unor aşezări componente, 

de exemplu satul Cinciş- Cerna, tocmai în timpurile cele mai indepartate. 

 

Pe teritoriul satului la locul zis’’ Silişte ’’ , s-au aflat unele unelte din comuna primitivă : ciocane din piatră 

cioplită ale omului neolitic, care ne fac să credem că primele aşezări omeneşti pe aceste meleaguri datează 

din epoca omului primitiv. Aceste unelte se află la muzeul satului Cinciş şi la muzeul geologic din Bucureşti. 

  

Tot pe teritoriul Cincişului, la locul zis ‘’ Lăturoasa “ şi mai precis ‘’Popeasca “ , in anul 1935 s-au descoperit 

statui de piatră reprezentând un bărbat în togă şi două femei, in mărime naturală. Aceste statui datează din 

perioada daco- romană. 

 

Tot aici, s-au scos la iveală alte multe mărturii ale convieţuirii sub dominaţia romană, a populaţiei dacice cu 

alte elemente etnice, constând din rituri de înmormantare, ceramică, unelte, monede, dovezi ale vieţii 

complexe  a populaţiei dacice autohtone, rămasă pe teritoriul Daciei sub dominaţia romană şi a folosirii 

acestei popula-ţii la lucrările de extragere a zăcămintelor feroase de pe versantul est al muntilor Poiana 

Ruscă 

 

Amplasarea localităţilor în zona de deal este in relaţie directă cu exploatarea zăcămintelor de minereu de 

fier.Deasemenea este cazul vechii aşezări datând din sec II-III e.n. a localităţii strămutate Cincis-Cerna, 

unde se exploatau zăcămintele de fier din perioada romană- Villa rustica, amplasată la 1 km de satul Cinciş 

strămutat  şi Necropola romană tumulara, amplasată la nord de monumentul anterior la cca. 200 m , în locul 

numit la ‘’ Ţelina ‘’. 

 

Pentru caracterul etnic dacic al cimitirului pledează atât ritul tradiţional al încinerării şi tipul de tumul cât şi 

elementele de cultură materială dacică – ceramica lucrată cu mâna.Necropola cuprinzând 17 morminte 

tumulare, (dintre care patru se află în interiorul unui monument funerar zidit) este atribuită unei colectivităţi 

legată de  exploatarea minelor de fier din regiune.Villa este o construcţe din piatră legată cu mortar ( opus 

incertum ), din care s-au păstrat fundaţiile clădirii şi materiale arheologice ca ceramica romană, obiecte din 

fier, etc.  

   

Prima atestare documentară apare în anul 1360 cu privire la satul Cinciş ca făcând parte din districtul 

Haţegului cu denumirea maghiară – Cholnukus, următoarea atestare este a satului Izvoarele în anul 1446 cu 

denumirea maghiară – Linghyna şi în anul 1477 este prima atestare documentare  a satului Teliucu Inferior 

cu denumirea în limba maghiară-  Telethek.    .   
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În tradiţia poporului se spune că Iancu de Hunedoara s-a născut la Cinciş, de unde ar fi fost mama lui, ca 

mărturii ale acestui fapt stau frescele religioase datând din secolul al XVIII –lea  descoperite la biserica din 

Cinciş şi unde se presupune că este portretul fizic al lui Iancu de Hunedoara , diploma lui Iancu de 

Hunedoara din 1447 dată din cetatea Timişoarei ( monografia Huniadeştilor de Teodor Popa  din 1928 )şi  

alte asemenea mărturii care sunt cuprinse în lucrarea ‘’ Documentar privind satul Cinciş ,judeţul Hunedoara 

‘’ . 

  

Toate aceste mărturii ne arată moştenirea istorică foarte bogată a localităţii noastre ca exemplu de 

continuitate a neamului românesc pe aceste meleaguri. 

 

 I.2. Aşezare geografică  

 

Teritoriul administrativ al comunei Teliucu Inferior se află în zona central- sudică a judeţului 

Hunedoara,situată pe malul drept al râului Cerna- Mureşană,  în suprafaţă de 3950 ha. 

   

Relaţia de vecinătate importantă este la limita nordică a teritoriului, cu municipiul Hunedoara. Spre sud 

comuna se invecinează cu municipiul Haţeg, deasemenea spre limita estică cu oraşul Călan ; alte comune 

cu care  Teliucu Inferior are limite administrative comune sunt :la limita sud-estică : comuna Bretea Română, 

iar la limita vestică : comuna Ghelari si Topliţa. 

   

Comuna Teliucu Inferior are in componenţa 4 sate : Teliucu Inferior- reşedinţa de comună, Cinciş – Cerna, 

Izvoarele, Teliucu Superior. 

   

Odată ajuns in municipul Hunedoara , călătorul dornic să vadă aceste meleaguri frumoase şi încărcate de 

istorie , urmează drumul spre sud,pe şoseaua paralelă cu râul Cerna, pe o vale stramtă dintre dealuri 

pietroase şi la 5 Km depărtare ajunge în satul Teliucu Inferior , o aşezare cu case mai vechi ( localnici ) şi 

blocuri de locuinţe construite pentru  familiile de mineri ce au lucrat până mai ieri ( 2005 ) la mina din 

locallitate şi care au venit in urmă cu mulţi ani,  din mai multe zone ale ţării , în căutare de lucru şi s-au 

stabilit aici. 

   

Înaintînd pe vale şi având alături în partea stângă râul Cerna, călătorul ajunge la un pod peste Cerna 

(denumirea veche- podul Iubii, unde prin anii 60-70 era o colonie de muncitori) loc în care drumurile se 

împart : unul spre stânga îl duce spre satul Cinciş- Cerna la cca. 5Km distanţă la o altitudine de 380 m, sat 

construit ca o a treia aşezare a vechiului sat Cinciş, fiind format din satele strămutate odată cu construirea 

lacului de acumulare Cinciş : (Cinciş, Cerna, Valea Ploştii, Bălana, Moara Ungurului si Baia Craiului) şi spre 

satul Izvoarele ( Lingina ) la o altitudine de cca 550 m, sat care se află într-o zonă foarte pitorească, 

învecinată cu Ţara Haţegului, traseu de transhumanţă  pe unde trec’’ pădurenii’’ spre târgul de la Haţeg .  

   

În partea dreaptă a şoselei care ne duce spre Izvoarele se află lacul de acumulare Cinciş ce reprezintă o 

sursă de alimentare cu apă pentru întreaga zonă din vale precum şi o zona turistică foarte vizitată şi 

apreciată de turişti unde călătorul nostru poate să se odihnească având la dispoziţie multe posibilităţi de 

cazare : Motelul Cinciş, Casa Albă unde se află şi fosta vilă a lui N. Ceauşescu ca reşedinţă rezidenţială şi 

alte case de vacanţă.De aici şoseaua îl poartă pe curiosul călator spre ‘’Ţinutul pădurenilor ‘’ o altă zonă 

mirifică cu care ne mândrim că suntem vecini. 
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De la podul Iubii dacă face spre dreapta, călătorul nostru mai merge doar 1km şi ajunge în satul Teliucu 

Superior ( Plosca ) un sat mic aşezat la poalele barajului lacului Cinciş,  în  partea dreaptă a pârâului 

Govăjdie.De aici , pe valea Govăjdiei în sus se ajunge foarte repede la ultima aşezare care face parte din 

comuna noastră situată pe partea dreaptă a pârâului Govăjdie şi anume : colonia Frontul II , o aşezare mică 

unde locuiesc oamenii care au lucrat pe vremuri la Exploataţia minieră Teliuc şi care chiar după închiderea 

minei au rămas în această zonă, excepţie făcând unii tineri care au plecat chiar şi în străinatate în căutarea 

unui loc de muncă. 

   

De la Frontu II se poate merge pe vale în sus, spre alte ţinuturi deosebit de frumoase, aparţinând de zona 

pădurenilor, în inima Munţilor Poiana Ruscă. 

 

I.3.Relieful 

 

Comuna Teliucu Inferior se încadrează în masivul Poiana Ruscă constituit din şisturi cristaline care în nord 

se împletesc cu roci vulcanice şi calcare şi care au o structură geologică foarte complexă şi fragmentare 

pronunţată.Munţii Poiana Ruscă conţin principalele zăcăminte de fier din ţara noastră care au fost exploatate 

zeci de ani. 

   

Satele componente sunt aşezate în zone cu dealuri de înălţime mijlocie –380m Cinciş şi cca. 550 m 

Izvoarele  unde se dezvoltă un relief de muncei, împrejmuite de Depresiunea Haţegului la est şi la sud de văi 

înguste care contrastează cu culmile netede din ţinutul pădurenilor. Teliucu Inferior şi Teliucu Superior 

inclusiv Frontul II sunt împrejmuite spre nord şi vest de culoarul depresionar Cerna – Strei creat prin 

eroziunea exercitată de râul Cerna, relieful fiind reprezentat prin dealuri şi glascişuri piemontane cu altitudini 

de 300m, aşezările fiind situate în văile Cernei cu lunci largi şi terase bine exprimate. 

   

În zona deluroasă există numeroase lărgiri de obârşie care au favorizat dezvoltarea satelor, iar pajiştile 

ierboase secundare au favorizat dezvoltarea în trecut a economiei agropastorale care pare să reinvie în 

zilele noastre. 

 

I.4. Reţeaua hidrografică 

 

Cel mai însemnat râu este Cerna care izvorăşte din munţii Poiana Ruscă şi se varsă în Mureş, râu care 

adună  cursurile pârâurilor minore în zona nordică, inclusiv pârâul Govăjdia.Albia râului este strâmtă şi cu 

multe cotituri, fapt care a dus la producerea de-a lungul anilor a inundaţiilor, în special în Teliucul Inferior, cu 

pagube importante, motiv pentru care au fost impuse unele lucrări de apărare împotriva inundaţiilor. 

  

Pentru aprovizionarea cu apă potabilă a localităţilor situate pe raza comunei precum şi a oraşului Hunedoara 

cu Combinatul Siderurgic  s-a construit la Cinciş, în 1964 un baraj în arc  cu o inălţime de 48 m, lucrări ce au 

durat cca. 3 ani amenajându-se un lac de acumulare care adună toate apele curgătoare din zona sudică a 

comunei.Datorită configuraţiei terenului, lacul de acumulare prezintă intrânduri sub formă de apendice în 

zonele de confluenţă ale cursurilor de apă ce constituiau afluenţii râului Cerna înainte de amenajare, în 

prezent albia majoră a acestora fiind plină cu apă la nivelul lacului de acumulare. La piciorul Barajului s-a 

construit în anul 1983 o centrală cu o putere de 1,5 MW.Construirea lacului de acumulare de la Cinciş a dus 

la dezvoltarea turismului în zonă.  
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 I.5. Clima 

 

Comuna Teliucu Inferior, fiind situată în zona subcarpatică, în unghiul dintre Carpaţi şi munţii Poiana Ruscă, 

are un climat care se încadrează în climatul continental moderat, caracterizat prin 3 luni reci şi umede şi 9 

luni temperate.  Ultimii ani s-au caracterizat prin veri călduroase şi ierni geroase,cu tendinţe de schimbare a 

climei datorată încălzirii globale, shimbare care s-a remarcat mai ales prin temperaturi în general pozitive în 

timpul iernii, lipsa zăpezii şi prin temperaturi foarte ridicate în timpul verii. 

   

Dinspre nord- est suflă Crivăţul, dinspre sud-est suflă Austrul, iar din munţii Retezat vine Vântul mare care 

topeşte zăpezile (mâncătorul de zăpadă ).Viteza maximă a vântului este de 10 m/ s. 

   

 

1.5.1. Temperatura aerului  

   

Temperatura aerului este influenţată de etajarea reliefului între lunca Mureşului şi munţii Retezat şi Parâng. 

Media anuală de temperatură se situează în jurul valorii de 9,6 oC. În luna iulie temperatura medie este de 

20-21 oC iar în luna ianuarie se înregistrează temperatura medie de –2oC, -3 oC.Extreme absolute s-au 

înregistrat în intervalul – 20 0C si – 25 0C în ianuarie si + 30 0C si + 39 0C în lunile iulie, august. 

   

Începând cu cea de a doua decadă a lunii martie, temperatura medie anuală creşte continuu atingând 16-18 
0C  în lunile iulie – august. Intervalul cu zile de iarnă (când temperatura scade sub 0 0C se desfaşoara între 

noiembrie- martie. Îngheţul apare de la începutul lunii noiembrie iar ultimul îngheţ după 1aprilie. 

 

1.5.2. Precipitaţiile  

   

Alt element climatic deosebit de important, ponderea majoră revenindu-le precipitaţiilor lichide, sub formă de 

ploi.Mersul anual al acestui parametru nu relevă abateri faţă de cel al întregii ţări, cu două maxime de 

primăvară şi toamnă şi două minime de vară şi iarnă. Cantitatea anuală de precipitaţii oscilează între 1000- 

1200 mm anual. Cantitatea medie este cca. 800 mm anual, cu maxime in ultimii ani in lunile iunie, iulie cand 

au căzut cantităţi foarte mari de precipitaţii sub formă de ploi torenţiale (în graiul locului – ‘’ rupere de nori’’ ) 

şi cantităţi mari de grindină ce au dus la mari pagube culturilor agricole şi septembrie.  

   

Aproximativ 20-25 % din media anuală a precipitaţiilor cad sub formă de zăpadă în perioada noiembrie- 

martie. Numărul anual al zilelor cu precipitaţii oscilează între 80- 100 zile din care cca 20 de zile sunt cu 

ninsoare. Durata medie a stratului de zăpadă este de aproximativ 3 luni. Grosimea stratului de zăpadă 

atinge valoareaa de 30-40cm iar durata medie a stratului de zăpadă fiind de cca. 3 luni. 

   

În ultimii ani se poate obseva ca precipitatiile su formă de ninsoare au scăzut  facând loc precipitaţiilor sub 

formă de ploaie, chiar şi în lunile ianuarie, februarie. 

   

1.5.3. Nebulozitatea 

Nebulozitatea este un factor important care influenţează durata de strălucire a soarelui şi numărul zilelor cu 

cer senin care sunt esenţiale şi pentru lucrările agricole cât şi pentru dezvoltarea turismului din zonă. 

 

Numărul mediu al zilelor cu cer innorat este sub 120, cele mai innorate zile înregistrându-se în lunile iulie şi 

ianuarie. 
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Numărul zilelor cu cer senin este de peste 100 pe an iar durata de strălucire a soarelui este de cca. 2000 ore 

/ an. 

 

Primăvara, luna martie este frumoasa si senina iar aprilie este in general cu multe zile cu cer acoperit,  iar 

luna mai este deosebit de frumoasă prin claritatea atmosferei. 

 

Luna iunie este mai ploioasă, cu furtuni bruşte de vară şi cu cer în general acoperit iar în luna iulie vremea 

se îndreaptă de obicei în a doua jumătate a lunii şi se menţine frumoasă şi senină totă luna august şi uneori 

chiar toată luna septembrie. 

 

În aceasta perioada de vreme frumoasă, cu multe zile senine sunt intervale mici de cca. 2-3 zile ploioase, cu 

cer acoperit.Toamna este cu zile frumoase, cu o mare claritate şi vizibilitate cum nu se intâlnesc vara. Iarna, 

vremea este în general frumoasă cu cca. 10 zile cu cer acoperit.  

   

 

 

I.6.  Elemente de biogeografie (flora şi fauna )  

   

Variabilitatea condiţiilor topo şi microclimatice, determinate de frământările orografice, modificările antropice 

asupra covorului vegetal au determinat configuraţia vegetaţiei şi faunei comunei Teliucu Inferior. 

   

Din punct de vedere fitogeografic comuna noastră aparţine  Regiunii central-europene, Provinciei est- 

carpatice, Subprovinciei Munţilor Poiana Ruscă, Districtul Haţegului.În aceasta regiune existenţa asociaţiilor 

vegetale confirmă variabilitatea vegetaţiei, fapt care conferă unitate peisagistica localitaţii noastre, ca de 

altfel a tuturor zonelor din Munţii Poiana Ruscă.  

   

 

Vegetaţia lemnoasă 

 

a) Pădurile reprezintă vegetaţia cu cea mai mare răspândire ( în trecutul nu prea îndepărtat ), fiind şi 

principala bogăţie a solului, supuse unui regim de intensă exploatare , mai ales la începutul secolului XX, 

urmat de reducerea suprafeţei împădurite.Din totalul suprafeţei comunei de 3950 Ha , pădurile reprezintă 

cca. 1/ 3 , adică 1645 Ha . Stejarul predomină ( 60 % ) ,15%  conifere ( brad, pin , molid) iar restul de 25 % 

este compus din : carpen,mesteacăn, salcâm,tei, plop,arin, arin, jugastru, ulm, corn, alun, fag.cer. 

 

b) Tufărişele au mai ales provenienţă secundară şi se intâlnesc preponderent la marginea pădurilor ori 

prin pajişti , sub formă de pâlcuri. Sporadic apar tufărişurile de păducel , măceş, aluni, meri şi peri sălbatici, 

porumbari, hamei, edera. 

       

În păduri intălnim o diversitate de plante de pădure: podbal, nalbă, steregoaie, lupin, lumânărica, ţintaura, 

ruta, mărăcinele, digitala, mărgăritarul, iarba mare, măsălariţa, izma, creasta cocoşului, ghiocei, toporaşi, 

brânduşe ( în zonele mai umbrite ), cimbrişor, etc. 
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Vegetaţia ierboasă 

   

Pajiştile şi fâneţele ocupă suprafeţe însemnate de cca. 1250 Ha din totalul suprafeţei comunei , întinzându-

se de-a lungul dealurilor . 

   

Pe pajişti , creşte o iarbă grasă, trifoi sălbatic, măzărel,păiuş, troscot, nalba pitică, volbura. 

   

Prin fânaţuri, în afară de iarbă cresc: cicoarea, măzărichea, păpădia, coada şoricelului, coada calului, feriga, 

frăsinelul, lupinul, fumăriţa, gălbenelele, aglicea, untişorul, măcrişul, pirul, lipicioasa, răculeţul, remfulul, 

rostopasca, ruscuţa, salcia, cilnicul, ştevia, tătăneasa,etc. 

   

Pe lunci şi văi se întâlnesc: podbalul, feriga, coada calului, papura şi pipirigul ( în locuri mai mlăştinoase ), 

ţelina sălbatică, popilnicul, trei fraţi pătaţi, brusturul, cresonul, dracila, gălbişoara, mutătoarea, izma broaştei, 

săpunelul, limba mielului, lumânărica, zârma, măsălariţa, măturica, morcovul sălbatic, pirul, busuioaca, etc. 

   

Din această varietate de plante observăm că foarte multe dintre ele au o mare însemnîtate medicinală fiind 

întrebuinţate din cele mai vechi timpuri ca plante tămăduitoare, cu o largă utilizare şi în zilele noastre  ca 

adjuvante în tratarea diferitelor afecţiuni. 

  

 

  

Fauna 

   

Pădurile destul de întinse ca :Pădurea Mare,Dosul, Bearcu,Bernard, Văraticul, Valea Rece, Pădurea 

Oraşului, care îmbracă dealuri ca : Cerătul, Codrişorul, Văraticul,Gligul,dealul Silvaşului, Cornul ) 

adăpostesc o serie de animale ca : iepurele, vulpea , mistreţul şi căprioara ( Tătăuş) , pisica sălbatică, 

viezuri, veveriţe, lupi,jderi, etc. 

   

Pentru înmulţirea speciilor cu densitate mică, căprioare, mistreţi, jderi se creează condiţii speciale iar 

vânătoarea lor este permisă numai în sezoanele de vânătoare foarte bine şi riguros stabilite. 

   

Dintre păsările caracteristice pădurilor amintim: cucul, ciocănitoarea, gaiţa, corbul, privighetoarea( mai ales 

în pâlcurile din jurul satelor ),ciocârlia, fazanul,etc. 

   

În lacul de acumulare de la Cinciş se găsesc peşti cum ar fi: clean, crap, roşioară, ştiucă,biban iar pe râul 

Cerna se întâlnesc mai rar, păstrăvi. 

   

Lacul de la Cinciş reprezintă o mare atracţie în special pentru impătimiţii pescuitului, aici organizându-se 

concursuri ,chiar şi campionate naţionale de pescuit. Pescarii  trebuie să respecte perioadele din an când 

este deschis sezonul de pescuit pentru a permite speciilor de peşti existente să se inmulţească. 
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II . P O T E N Ţ I A L   S O C I O -  U M A N   

 

II.1. Evoluţia numerică a populaţiei 

  

Analizând evoluţia demografică naturală a populaţiei incepând cu anul 1966 şi până în anul 2011 la ultimul 

recensământ al populației, vom observa  că populaţia comunei Teliucu Inferior este în continuă descreştere 

onstatând un proces constant de  îmbătrânire a populaţiei şi de depopulare al satelor.La ultimul  

recensământ al populaţiei  din anul 2011 se poate remarca o scădere drastică a populaţiei comparativ cu 

anul 1966 cănd a fost un vârf al populaţiei, fapt ce se datorează în primul rând fenomenului de migraţie spre 

alte zone din ţară şi spre alte ţări. Migraţia, este în bună măsură, rezultatul disponibilizărilor masive din 

minerit ca urmare a procesului de închidere al minei din zonă care a atras după sine,ca într-un lanţ, 

închiderea uzinei de preparare şi o reducere masivă a personalului din industria metalurgica din Hunedoara.

  

Numărul redus de locuri de muncă, lipsa investitorilor din zonă precum şi monocalificarea celor care au 

lucrat în industria minieră şi metalurgică, a dus la plecarea multor persoane spre locurile de baştină, 

plecarea în alte ţări unde lucrează în domeniul agricol sau  în alte domenii ( social- de îngrijire de persoane 

în vârstă de către femei) în care nu se solicită o calificare deosebită.  

 

Pentru bună regulă, redăm mai jos evoluţia populaţiei în perioada 1966- 2011:  

 

 

Localitate    1966  1977  1992  2002            2011 

 
Teliucu Inferior  2713  2162  1628  1386            1295 

 
Cinciş- Cerna                 851    861    788    736          659 

 

Izvoarele      352    318    167    134              114 

 

Teliucu Superior        372    404    334    308              276 

 

TOTAL   4288  3745  2917   2564            2344 
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Din tabelul  şi diagrama de mai sus se consată că populaţia anului 2011,la ultimul recensământ, reprezintă 

62,59 % din populaţia existentă la recensământul din anul 1977. De altfel, chiar dacă facem comparaţie între 

anul 1992 şi 2011 la numărul de gospodării vom identifica un număr total de 906 gospodării în anul 1992 şi 

cu 30 gospodării mai puţine în anul 2002 ( 876 gospodării ). 

                 

După cum se poate observa , scăderea cea mai mare, (cu mai mult de 50%) a populaţiei in această 

perioadă este localizată în satele Teliucu Inferior și Izvoarele. Una dintre explicații a scăderii pentru  satul 

Izvoarele ar fi distanţa de peste 10 Km de Teliucu Inferior şi peste 20 Km de Hunedoara. 

Lipsa școlii și a unei grădinițe a determinat familiile tinere să nu se mai intoarcă în sat, populația rămasă fiind 

îmbătrânită. De aceea, puținii tineri rămași au plecat spre alte şcoli sau spre alte locuri de muncă, unde le-au 

fost oferite condiţii de educaţie şi muncă, mai bune. Aceeași tendință am regăsit-o în rândul populației apte 

de muncă din satul Teliucu Inferior și mai apoi și în celelealte sate ale comunei 

  

Depopularea între ultimele recensământe, 1992, 2002 și 2011 exprimată prin reducerea numerică a 

populaţiei, a impus luarea unor măsuril de politică strategică regională şi locală privitoare la atragerea 

investitorilor străini, crearea unor locuri de munca stabile, crearea unei infrastructuri propice dezvoltării de 

activităţi economice in zonă, relansarea activităţilor agricole şi de creştere a animalelor prin sprijinirea micilor 

fermieri, valorificarea potenţialului turistic, etc.  

Totuși, în perioada 2014-2020 s-a ajuns la o stabilizare a populației, ba mai mult, datorită îmbunătățirii 

condițiilor de viață ca urmare a implementării unor proiecte de infrastructură: alimentare cu apă, canalizare 

menajeră, reabilitare străzi, reabilitare școli, cămine culturale, dispensar medical, construirea de parcuri și 

locuri de joacă, construirea unei grădinițe noi, a unor terenuri de sport moderne, etc s-a observat fenomenul 

de revenireîn satele de baștină a unor tineri care  își întemeiază familii și au copii în locuințe achiziționate de 

pe piața existentă în satele aparținătoare comunei noastre, fapt ce a dus chiar la o creștere a populației. 
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II.2 Mişcarea naturală a populaţiei 

 

a ) Natalitatea 

  

Un rol însemnat în ansamblul fenomenelor demografice care au determinat dinamica numărului locuitorilor 

comunei Teliucu Inferior l-a avut natalitatea al cărui nivel are în general tendinţe de scădere dacă facem 

comparaţa numărului de copii născuţi între anii 1990- 2005,una din cauze fiind condiţiile socio- economice 

grele ca urmare a disponibilizărilor majore din sectoarele minerit,ca sector important  şi metalurgic, comuna 

fiind aproape monoindustrială.Studiind datele statistice referitoare la nr. de copii născuţi în perioada 

mentionată observăm că natalitatea a scăzut la jumătate în anul 2005 în comparaţie cu anul 1992 şi cu 

aproape 1/3 faţă de anul 1990 dar a ajuns aproape să se dubleze numărul copiilor nou născuți în anul 2019 

comparativ cu anul 2005 cănd a fost cel mai mic din perioada studiată, aşa cum rezultă din tabelul şi graficul 

de mai jos:  
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După cum observăm din  diagrama de mai sus, rata natalităţii a fluctuat de la un an la altul,ea atingând un 

maxim în anul 1993 ( 10,9 %o), un minim în anul 2005 ( 4,9 %o ) urmând apoi să crească din nou în anul 

2019 la 9,9 %o.  
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Sporul natural 

 

În anul 2002, la ultimul recensământ, populaţia comunei Teliucu Inferior era de 2564 locuitori,în 2004 

populaţa comunei Teliucu Inferior era de 2454 locuitori, din care 1225 bărbaţi şi 1229 femei ( 0,051 % din 

populaţia judeţului), având o tendinţă vizibilă de scădere între cei doi ani. 

            

Comparativ cu 01.07.1990 când populaţia comunei a fost de 3041 locuitori, din care 1505 femei şi 1536 

bărbaţi , populaţia în 2004 a scăzut cu 587 locuitori ,fiind cca. 80% din populaţia existentă în 1990, adică în 

această perioadă nu există un spor natural ,ci o pierdere a populaţiei  de –20%.Această tendinţă de scădere 

a populaţiei se regăseşte şi la nivelul întregului judeţ care înregistra în 2004 un spor natural negativ de – 

3,44 %. Acceași tendință s-a păstrat și în perioada 2004-2011, urmând ca la recensământul din 2011 din 

care 1151 bărbați și 1193 femei, scădere comparabilă cu cea a judeţului Hunedoara. 

    

Din datele statistice avute la dispoziție, la începutul lunii iulie 2019 se observă o creștere mică dar 

importantă a populației comunei noastre, aceasta ajungând la 2479 locuitori, unele dintre motive fiind 

revenirea în comună a famiilor tinere și ușoara creștere a natalității. 

II.3. Situaţia demografică 

  

Administativ, comuna Teliucu Inferior se compune din patru sate mai mari : Teliucu Inferior, Cinciş-Cerna, 

Izvoarele, Teliucu Superior. De satul Teliucu Superior mai aparţine şi colonia Frontu II . 

   

Satul Cinciş- Cerna este format, ca urmare a strămutării datorate construirii lacului de acumulare, din sate 

mai mici ca : Cinciş, Cerna, Valea Ploştii, Bălana, Moara Ungurului şi Baia Craiului. 

   

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, conform Direcţiei judeţene de statistică Hunedoara,  la data de 

01.07.2019, este urmatoarea : 

 

 

Grupa de vârstă 

 

0-14 ani 

 

15-44 ani 

 

45-59 ani 

 

60 ani şi peste 

 

TOTAL 

 

Nr. persoane 

 

321 

 

895 

 

599 

 

664 

 

2479 

  

Din tabelul de mai sus observăm ponderea destul de ridicată de persoane vârstnice ( 26,79 % ) din totalul 

populaţiei comunei dar și creșterea populației tinere 15-44 ani cu o pondere însemnată de 36,11% din totalul 

populației , ceea ce ne duce la concluzia ,pe de o parte că  speranţa de viaţă a crescut ajungând conform 

datelor statistice deținute la 71,77 ani pentru bărbați și 78,94 ani la femei  şi pe de altă parte că a crescut și 

populația tânără din comună ca urmare a creșterii natalităţii şi revenirii unor familii tinere la locul de baștină. 

Un alt motiv ar fi atracțivitatea zonei pentru achiziția de case de locuit având în vedere realizarea unor rețele 

de utilități comparabile cu cele de la oraș. 
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II.4. Ocuparea populaţiei   la 01.07.2019 

 

       

 ► STATUTUL ECONOMIC 

      

            TOTAL                BĂRBAŢI              FEMEI   

 

Persoane ocupate              949        494                   455 

 

Şomeri în căutarea altui loc de muncă              73          44                                 29 

 

Şomeri în căutarea primului loc de muncă       14                        9                       5 

 

Elevi / Studenţi                                                   316                    164                     152 

 

Pensionari                                                          610                     261                                349         

 

Casnice                                                              115             5                    110 

 

Întreţinute de alte persoane                             165                        94                                  71 

 

Întreţinute de stat sau de org. private               23                        22                           1          

 

Persoane cu altă situaţie economică                57             51                         6 

 

► STATUTUL PROFESIONAL  

 

Salariaţi                328                                       

 

Șomeri                                                                  26       

 

 

 

 

 

III  .     E  C   O   N  O  M  I  A      L O  C   A  L  Ă  

  Datorită restructurării sectorului  minier şi a închiderii minei, principala activitate desfăşurată în zona 

comunei noastre – mineritul- a dispărut. După anul 1990 s-au  dezvoltat o serie de noi activităţi bazate pe 

resursele naturale din zonă ( frumuseţile naturale ale zonei – în turism, valorificarea materialului lemnos- în 

atelierele de prelucrare a lemnului,etc ),pe calificările forţei de muncă rămase ca urmare a restructurării            

( atelierul mecanic, atelier metalurgic, etc), comerț, prelucrarea pielii- încălțăminte. 

 

 

 

 

 



                  Plan strategic de dezvoltare socio- economică al comunei Teliucu Inferior 2021-2027  14 
 

 

III.1 LISTA OBIECTIVELOR ECONOMICE CARE DESFAȘOARĂ 

ACTIVITĂȚI ÎN COMUNA TELIUCU INFERIOR 

 

  

Nr. 

crt DENUMIRE SOCIETATE / OBIECT DE ACTIVITATE 

1 SC HERBAN SD SNC 

  4711-Comert cu amanuntul in si tutun 

  
magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi 

  4630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

2 
4722-Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne, in 
magazine specializate 

  
4724-Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si 
produselor zaharoase, in magazine specializate 

  
4752-Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din 
sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate 

  5522-Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote 
  5540-Baruri 
  5610-Restaurante 

3 SC TOUR EXPERT SRL 

  5520-Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
  5590-Alte facilitati de cazare 
  5610-Restaurante 

  
7711-Alte activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si 
autovehicule rutiere usoare 

  9321-Balciuri si parcuri de distractii 
  9329-Alte acttivitati recreative si distractive 

4 SC CIPO PREST ACTIV SRL 
  1610-Taierea si rindeluirea lemnului 
  2562-Operatiuni de mecanica generala 

  
4673-Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de 
constructii si echipamentelor sanitare 

  4676-Comert cu ridicata al altor produse intermediare 
  4677-Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
  5210-Depozitari 

  
6619-Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de 
asigurari si fonduri de pensii 

  
6622-Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari-(asistent in 
brokeraj) 

5 SC CIPO PREST ACTIV SRL 

  3811-Colectarea deseurilor nepericuloase 

  3821-Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
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4677-Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
5210-Depozitari 

6 CARP "SPERANTA" HUNEDOARA 
  6492-Alte activitati de creditare 
  6419-Alte activitati de intermedieri monetare 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

7 SC MEYSTAR SRL 

  
1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru 
constructii 

8 SC LAZAR & VALI SRL 
  3101-Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
  3102-Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
  3103-Fabricarea de saltele si somiere 
  3109-Fabricarea de mobila 

  
4759-Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al 
articolelor de uz casnic, in magazine specializate 

  5210-Depozitari 
  5224-Manipulari 

9 SC TANI DANONA SRL 
  0220-Exploatare forestiera 
  0210-Silvicultura si alte activitati forestiere 
  4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie 

  
4673-Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de 
constructii si echipamentelor sanitare 

  4941-Transporturi rutiere de marfuri 
  5210-Depozitari 

10 SC ROXIRALU SRL 
  5210-Depozitari 
  8129-Alte activitati de curatenie 

11 RPL OCOLUL SILVIC "TINUTUL PADURENILOR" RA 

 0210-Silvicultura si alte activitati forestiere 

12 SC DENNISE MONA PROD SRL 

  
4781-Comert cu amanuntul al produselor alinentare, bauturilor si 
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioschiuri si piete 

13 SC NICOLAS TRADING SRL 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

  
4719-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse nealimentare 

  5610-Restaurante 
  5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

14 SC STAN MONIC IMPEX SRL 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

  
4719-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse nealimentare 

  
4722-Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne, in 
magazine specializate 
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4724-Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si 
produselor zaharoase, in magazine specializate 

 

  
4752-Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din 
sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate 

  5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

15 CAR UNIREA HUNEDOARA  IFN 
  Alte acivitati de creditare 

16 SC ALMA PRINT SRL 
  7311-Activitati ale agentiilor de publicitate 
  1813-Servicii pregatitoare pentru pretiparire 

  
2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale 
structurilor metalice 

  3299-Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 
  5819-Alte activitati de editare 
  7312-Servicii de reprezentare media 

  
8219-Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor, alte 
activitati specializate de secretariat 

  8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 

17 SC CRISMONA  SRL 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

18 SC PLOSCA TURIMEX SRL 
  5590-Alte servicii de cazare 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

19 BALAUCA MARIA  SI AUREL  IF 

  
4719-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse nealimentare 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

20 BALAUCA MARIA  IF 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

21 SC AMBASADOR DISTRIBUTION SRL 
  4634-Comert cu ridicata a bauturilor 
  5610-Restaurante (FAST-FOOD) 
  5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

22 CMI DR. BRANESC SMARANDITA 
  Medicina de familie/Medicina de intreprindere 

23 SC VEROANDREEA SRL 
  1520-Fabricarea incaltamintei 

24 GGA HAPPY WORLD SRL 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

25 MARBENCOM 
  5510-Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

26 SC ROLITA SERAL 

  
4722-Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne, in 
magazine specializate 

  1011-Prelucrarea si conservarea carnii 
  1013-Fabricarea produselor din carne 
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27 SILVASAN SORIN GHEORGHE-I.I 
  4334-Lucrari de vopsire, zugraveli si montari de geamuri 

  4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
  4331-Lucrari de ipsoserie 
  4333-Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
  4399-Alte lucrari speciale de constructii 

28 CHITIC  C. DANIEL-I.I 
  0162-Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor 
  0240-Activitati de servicii anexe silviculturii 
  4941-Transporturi rutiere de marfuri-(sub 3,5 tone) 
  4942-Servicii de mutare 
  8192-Alte servicii de curatenie 

29 NECHITA MAXIM-PFA 
  4333-Lucrari de pardosire si placare a peretilor 

30 SC  TELESAT  RURAL  SRL 
  6110-Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu 

31 SC HAINMIN  SRL 
  5610-Restaurante (FAST-FOOD) 
  5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

32 SC  PROTHERM  DIVERS SRL 

  
4779-Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin 
magazine 

  4690-Comert cu ridicata nespecializat 

33 SC  TIM BALOGH  DIVERS  SRL 

  4210-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
  4619-Intermedieri in comertul cu produse diverse 

  
4779-Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin 
magazine 

34 C.M.I  DR. PUS  FLORENTINA 

35 SC ARCELORMITTAL  HUNEDOARA  SA 
  4100-Captarea, tratarea si distribuirea apei 
  5510-Hoteluri 
  5530-Restaurante 

36 SC CAMPING LEDO SRL 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

  5530-Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 

37 GGA HAPPY WORLD SRL 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

38 SC PROSMILE CLINIC  SRL-D 
  8623-Activitati de asistenta stomatologica 
  8690-Alte activitati referitoare la sanatatea umana 

39 SC TAHL  SRL 

  4941-Transporturi rutiere de marfuri 

  -activitati proprii de birou pentru societate 

40 S.C. BALOGH CONSTRUCT& 
  PRODUCTION  SRL 
  4674 – Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie 
  pentru instalatii sanitare si de incalzire 
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  2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente 
  ale structurilor metalice 
  3012 – Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement 
  4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor 
  de constructii si echipamentelor sanitare 

41 S.C. DIAVET  CLINIC  S.R.L   
  7500 – Activitati veterinare 
  4773 –  Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, 
  in magazine specializate 

42 SC LAVIS TURISM SRL 
  5510-Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
  5520-Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
  5530-Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
  5629-Alte servicii de alimentatie n.c.a. 
  5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 
  9002-Activitati suport pentru interpretare 
  9329-Alte acttivitati recreative si distractive 

43 SC AVENTURA LAC SRL 
  5520-Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
  5530-Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
  5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

  
7711-Alte activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si 
autovehicule rutiere usoare 

  
7734-Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de 
transport pe apa 

44 DIDILESCU SILVIU GEORGE  P.F.A. 

  5520-Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 

45 SC FARMACEUTICA REMEDIA SA 

  4646-Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 

46 SC PUBLITUR SRL 

  5520-Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 

47 SC FREIGHT ONE SRL 

 4941-Transporturi rutiere de marfuri 

 -Activitati proprii de birou pentru societate: la sediul social din 

 Sat Teliucu Superior, nr. 83 

48 VLAD E. ALEXANDRU – PFA 

  6201-Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software 

  orientat client) 

  6311-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati 

  conexe 

  6312-Activitati ale prtalurilor web) 

49 SC CASHMERE AZZARO SRL 

  
4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun 

  4778-Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 

  5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

50 SC  MECANICA  POIANA  RUSCA  SRL 
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  2892-Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii 

  2451-Turnarea fontei 

  2454-Turnarea altor metale neferoase 

  

2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale 
structurilor metalice 

  2561-Tratarea si acoperirea metalelor 

  2562-Operatiuni de mecanica generala 

  
2591-Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din 
otel 

  
2593-Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si 
arcuri 

  
2594-Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea 
de nituri si saibe 

  2599-Fabricarea altor articole din metal 

  2899-Fabricarea altor masini si utilaje specifice 

  3319-Repararea altor echipamente 

  3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 

  3318-Colectarea deseurilor nepericuloase 

  3821-Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 

  3900-Activitati si servicii de decontaminare 

  4221-Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide 

  4291-Constructii hidrotehnice 

  4321-Lucrari de instalatii electrice 

  5210-Depozitari 

51 SC ALEXDOR SPEDITION SRL 

  5610-Restaurante (FAST-FOOD) 

52 SC DADANETA RADU SRL 

  5530-Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 

  2042-Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 

 
 

Centrul de Afaceri care funcționează pe baza unui contract de  comodat cu Ministerul Economiei 

oferă spații pentru desfășurarea de activități lucrative pentru tineri antreprenori, oportunități pentru 

deschiderea unor mici afaceri și oferă spații de  închiriat unor instituții publice de pe raza comunei, regii 

autonome, etc. Acesta aduce o plusvaloare comunitară prin faptul că sprijină mediul de afaceri din zona 

noastră oferind alternative de dezvoltare pentru intreprinzătorii dornici de a deschide aici mici afaceri și de a 

oferi locuri de muncă membrilor comunității.  Urmare acestui fapt centrul beneficiază de sprijinul autorităților 

publice locale care asigură, în măsura atribuțiilor legale, funcționarea acestuia. 

Centrul de Afaceri Teliucu Inferior s-a dezvoltat ca urmare a Proiectului de închidere a minelor și de 

 atenuare a impactului social finanțat prin Acordul de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Ordonanța nr.11/ 24.01.2000. Prin Ordinul  Ministerului Industriei și  

Resurselor nr. 63/ 07.03.2001, clădirea, fostul grup social al minei a fost transferată catre ANDZM care a  

transformat-o într-un Centru de Afaceri (incubator). Acesta s-a dorit a fi un pol de dezvoltare comunitară care 

să vină în sprijinul dezvoltării economice locale şi regionale, prin oferirea de consultanţă, logistică si utilităţi,  

întreprinzatorilor locali care doresc sa creeze locuri de muncă.             

Centrul dispune de 22 de celule de incubare, cu suprafeţe cuprinse între 35 si 80 mp. Prin 

implementarea  

acestui proiect s-au considerat, ca grup țintă- întreprinzătorii care pornesc afaceri noi sau care doresc 

extinderea celor existente şi care operează în domeniile producţiei şi serviciilor. Aceste afaceri sunt găzduite  
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şi asistate în cadrul centrului timp de maximum doi ani şi jumătate, timp in care se estimează că se vor  

dezvolta suficient pentru a suporta presiunea pieţei în care activează. În această perioadă, beneficiarii au 

avut la dispoziţie consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru demararea şi dezvoltarea afacerilor, logistica 

integrală pentru desfasurarea activităţilor (telefon, acces la internet, accesorii tip birotică, echipamente de 

calcul). De asemenea, se oferă spaţii pentru producţie, depozitare şi birouri, racordate la utilităţi, pe care 

firmele le pot închiria pe perioade diferite de timp, beneficiind și de chirie subvenţionată.            

  Componenta de Centre de Afaceri (CA) a fost dezvoltată de catre Guvernul României prin Ministerul 

Economiei şi Comerţului (Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM), împreună cu un 

Consultant  În conformitate cu Legea nr. 167/2005 privind ratificarea celui de al doilea Acord de împrumut 

între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului 

privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socio-economică, semnat la Bucureşti la 28 

ianuarie 2005, respectiv anexa 2 Partea B, pct.1, lit. C la Acordul de Împrumut se asigură finanţarea 

contractului de management al centrelor înfiinţate de către ANDZM şi asigurarea serviciilor de sprijinire a 

iniţiativelor către comunităţile miniere şi antreprenorilor în planificarea şi demararea afacerilor. 

      

                  

III.2. Forţa de muncă 

                              

Inevitabil, a fost necesară recalificarea persoanelor active pentru adaptarea la  noile cerinţe ale pieţei muncii 

în meserii ca: confecţioner încălţăminte , confecţioner textile , vânzător, serigraf, fasonator mecanic, bucătar, 

ospătar,etc.    

Femeile din familiile de mineri disponibilizați, neavând nicio calificare, au reuşit sa-şi găsească locuri de 

muncă la fabrica de încălţăminte deschisă în Teliucu Inferior- cu calificare la locul de muncă, la magazinele 

existente în satele din comună, la spațiile turistice ce s-au dezvoltat în zona de agrement din jurul lacului 

Cinciș sau la agenții economici existenți în Hunedoara sau Deva.  

 

 

III.3.Agricultura şi creşterea animalelor 

    

În satele din comuna Teliucu Inferior se practică, în general activităţi agricole şi de creştere a 

animalelor de mică anvergură, de subzistență, fiecare familie încercând să-şi cultive pământul pe care-l 

deţine, pe parcele mai mici   de 1 Ha. Urmare subvențiilor primite pentru suprafețele cultivate, în special de 

la APIA micii producătorii și-au achiziționat utilaje pentru cultivarea terenurilor: tractoare de putere medie și 

mică, motocultoare, etc..Principalele culturi sunt: porumb,grâu,orz, ovăz , cartofi,legume şi zarzavaturi. 

Se remarcă un nr. de 6 crescători de animale, singuri sau în asociere care cultivă terenuri pentru obținerea 

de nutrețuri pentru animale. 

În ceea ce privește creșterea animalelor există acești 6 crescători de animale menționați mai sus 

care dețin efective de animale mai însemnate de:  bovine, ovine și caprine care pe lângă oferta locală de 

lapte , brânză și uneori carne mai au posibilitatea să- și văndă produsele( viței, miei, iezi, etc) prin 

intermediul unei societăți de comerț cu animale.     

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în domeniul creşterii animalelor,  în nr. mic  pe fiecare gospodărie, 

nefiind încă o ocupaţie foarte rentabilă şi deci nu prea atractivă, în special pentru tineri. 

   Efectivele de animale sunt următoarele: 

• bovine    150 

• ovine    1300 

• caprine    400 

http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/171/1/1/32/!hash=2202851141;h4r=2176468801;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=1765/28035_5?


                  Plan strategic de dezvoltare socio- economică al comunei Teliucu Inferior 2021-2027  21 
 

 

• porcine –        50 

• păsări    -    4500 

• cabaline          10 

• iepuri      -      130 

• fam.albine –  210 

 

În conjuctura actuală, la 14 ani de la aderarea la UE unii dintre producătorii locali au obținut finanțări 

din fonduri europene pentru zonele rurale și și-au dezvoltat micile ferme, unii au recurs la dezvoltarea prin 

forțe proprii dar cu toții au înțeles că nu mai se poate practica agricultura tradițională ci una modernă, bazată 

pe utilaje performante. De aceea, crescători de animale, în special cei mai tineri, au decis să se 

modernizeze.Unii dintre ei sunt pe cale să înființeze o cooperativă, punând la un loc produsele agricole 

și/sau animalele pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare bazate pe oportunitățile de finanțare ce se vor 

regăsi în programele de finanțare din perioada 2021-2027. Remarcăm deasemenea proiectul prin care la o 

pensiune construită cu finanțare prin fonduri europene- PNDR- FEADR se cresc cca 90 caprine a căror 

carne se valorifică printr-o colaborare pentru susținerea producătorilor locali rezultând produse din carne de 

capră, foarte căutate.    

În răstimpul scurs din 2007 până în prezent, perioadă de căutări, de experiențe mai mult sau mai 

puțin reușite, micii fermieri care și-au dorit cu adevărat să practice aceste ocupații nobile moștenite de la 

părinții și bunicii lor , au răzbătut și se regăsesc încă pe piața locală. Aceștia sunt sprijiniți de către 

autoritățile locale în măsura reglementărilor legale existente pentru aceste domenii de activitate. Ca exemple 

putem vorbi despre: concesionarea pășunilor existente în patrimoniul comunei către cei interesați, sprijinul 

logistic pentru obținerea subvențiilor pe suprafețe și a celor pentru animale, sprijin și informații pentru 

accesrea de fonduri europene, etc.  

 

III.4. Turismul   

Zonă cu o deosebită frumuseţe şi bogăţie naturală, comuna Teliucu Inferior reprezintă un punct de 

atracţie pentru numeroşi turişti. Lacul de acumulare de la Cinciş oferă turiştilor români şi străini o gamă largă 

de posibilităţi de recreere şi de odihnă: înot, schi nautic, întreceri sportive,pescuit, drumeţii,etc. 

Aici, s-au construit, înainte de anii 1990 Motelul de la Cinciş, Complexul Mittal Steel foarte căutate și 

apreciate de localnici, turiștii din zonă și din alte poărți dar care nu ofereau suficiente locuri de cazare având 

în vedere că în ultimul deceniu a luat amploare, devenind un fenomen de masă – turismul religios de la 

Mănăstirea Prislop din Țara Hațegului, învecinată cu satul Cinciș- Cerna. Crescând nevoia de cazare, 

investitori din arealul Lacului Cinciș au ridicat prin fonduri proprii sau fonduri europene, mai multe spații de 

cazare și agrement care să facă legătura , prin  drumul construit întreprin pădurea care leagă cele 2 localități 

– Silvașu de Sus și Cinciș- Cerna, cu lacul Cinciș, foarte apreciat de turiști. Așa au apărut: 

Complexul Turistic Ovi 

Pensiunea Belvedere 

Pensiunea Magic 

Hotel Diamond 

Pensiunea Flora 

Casa Alba 

Pension Bulbuca 

Deasemenea, pentru tinerii turiști dornici de cazare în corturi sau în căsuțe s-au amenajat, pe malul lacului 

campingurile: Ledo, Aventura, Orizont, Mădălina, Pruni.  
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Demnă de luat în considerare este dezvoltarea de activități turistice în zona lacului format în fosta 

carieră, lac format printre dărâmăturile complexului minier de la Teliuc  deoarece vechea carieră a minei a 

fost inundată, iar cu timpul s-a format un lac a cărei suprafaţă şi adâncime s-au mărit fără întrerupere în 

ultimii ani, ajungând în prezent la 60 metri. Lacul a început să se formeze prin anul 2003,  odată cu 

închiderea Minei Centrale din Teliucu Inferior şi Minei Est. Mina a intrat în conservare, staţiile de pompe care 

scoteau apa din exploatare şi o revărsau în Cerna au fost scoase, iar apele subterane şi pluviale s-au 

acumulat în carieră. A înghiţit cariera, câteva guri de mină, un drum şi vegetația din împrejurimi. Localnicii se 

bucură că pot pescui aici. Realizarea unor investiții care să ofere condiții bune și sigure de petrecere a 

timpului liber pentru localnici și turiștii care vizitează zona ar îmbina trecutul cu prezentul în perspectiva unui 

viitor mai bun dar mai ales ar schimba fața sumbra a acestui loc afectat de exploatările miniere. 

Totodată, o altă oportunitate în dezvoltarea turismului o reprezintă vecinătatea comunei noastre cu 

Ținutul Pădurenilor, o zonă deosebită prin faptul că și-a păstrat neatinsă identitatea culturală, simplitatea 

vieții oamenilor și cu care, încă de pe vremea părinților și bunicilor noștri s-au făcut schimburi de  produse  

agricole, schimburi culturale și s-au creat legături de rudenie. 

 Deasemenea, vecinătatea cu municipiul Hunedoara care are ca principal obiectiv turistic- Castelul 

Corvin, foarte căutat și apreciat de turiști români și străini, oferă posibilitatea deplasării acestora și în 

comuna noastră. 

Toate satele din comună, prin aşezarea lor în zonele de deal sau vale, prin ospitalitatea oamenilor, 

acompaniate de investiții în realizarea unei infrastructuri de bază din care fac parte: alimentarea cu apă 

potabilă, canalizare menajeră, reabilitarea drumurilor care străbat comuna, oferă oportunităţi de dezvoltare a 

turismului, chiar şi a agroturismului. Pentru ca acestea să poată fi puse în practică este necesară o mai mare 

implicare în promovarea zonei, în atragerea de investitori și mai ales este necesară implicarea autorităților în 

creșterea încrederii micilor antrepenori din zonă pentru a apela la fondurile europene pentru finanțarea unor 

afaceri în turism. 

 

III.5. Servicii de bază și de recreere  

Locuitorii comunei noastre beneficiază de următoarele servicii de bază : 

• Servicii de alimentare cu apă și canalizare menajeră oferite de operatorul zonal; 

• Servicii de gestionare deșeuri menajere oferite de operatorul zonal 

• Servicii poștale oferite de Poșta Română, cu spaţii de lucru în satul Teliucu Inferior şi 

Cinciş- Cerna;  

• Telefonie fixă- 471 abonaţi 

• Telefonie mobilă cu mai multe opţiuni de operatori. 

• Reţea de televiziune și internet prin cablu și fibră optică- 800 abonaţi. 

• Servicii de transport sunt asigurate de o firmă locală și de către un operator de transport 

din Hunedoara. Transportul copiilor la școala și grădinița din satul Teliucu Inferior se 

realizează de către microbuzul școlar asigurat de primărie.  

• s-a depus proiect pentru creșterea eficienței energetice și modernizarea sistemului de 

iluminat stradal în comună cu finanțare prin AFM 

• Rețeaua de drumuri din toate satele comunei a fost reabilitată și modernizată prin 

proiecte cu finanțare din fonduri europene, buget de stat- PNDL și buget local. 

Utilitățile de bază ca: alimentarea cu apă potabilă și rețeaua de canalizare menajeră, inclusiv stația de 

epurare ape uzate au fost predate în administrare spre operatorul zonal ca urmare a efectuării lucrărilor de 

extindere și modernizare finanțate prin fonduri europene, fondul de mediu, buget de stat- PNDL și bugetul 

local. Putem spune că în toate satele comunei există rețele de alimentare cu apă potabilă , în trei sate există 
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rețea de canalizare menajeră și satul Teliucu Inferior există rețea de alimentare cu gaze naturale. Pentru 

extinderea rețelei de gaze naturale a fost depus proiect pentru finanțare prin POIM.  

S-a depus proiect pentru creșterea eficienței energetice și modernizarea sistemului de iluminat stradal în 

comună cu finanțare prin AFM. 

În perioada scursă din 2007 până în prezent s-au construit parcuri și locuri de joacă în toate satele comunei, 

finanțate: 

- din fonduri europene: Parcul Cinciș- Cerna 

- din fonduri de la Banca Mondială și Guvernul României: Parcul copiilor și bunicilor din Frontu 2 și parcul   

  Pinochio din satul Teliucu Superior; 

Cu fonduri de la bugetul local s-au mai construit locuri de joacă în satul Cinciș- Cerna și Teliucu Inferior. 

Cu finanțare din fonduri europene este în lucru parcul din centrul satului Teliucu Inferior și terenul de sport 

din incinta Școlii Primare Cinciș- Cerna. 

 

 

IV. E D U C A Ţ I A   Ş I   C U L T U R A 

 

IV.1. Educaţia 

   

În comuna Teliucu Inferior funcţionează  2 şcoli: Școală gimnazială clasele 0- VIII  în satul Teliucu Inferior 

de care aparține și Școala primară cu,clasele 0- IV din satul Cinciş- Cerna şi 2 grădiniţe cu program normal 

de funcţionare la Teliucu Inferior şi Cinciş- Cerna. Grădinița din Teliucu Inferior este o construcție nouă, 

finalizată în anul 2015, finanțată prin PNDR – FEADR măsura 322 și dispune de săli de clasă moderne 

având toate utilitățile necesare, cu dotări pentru învățare și joacă, conform cerințelor europene. 

În școlile și grădinițele din comună frecventează cursurile în anul şcolar 2020-2021 un total de 124 

elevi și  47 preșcolari din care : 

Grădiniţa Teliucu Inferior    - 30 preşcolari 

Grădiniţa Cinciş- Cerna      - 17 preşcolari               

Şcoala primară Cinciş –Cerna             -  un total  de 9 elevi 

Şcoala Gimnazială Teliucu Inferior      – un total  de 115 elevi din care: 58 la ciclul primar si 57 la ciclul 

gimnazial 

Cadre didactice total 23, din care: 

Învăţământ preşcolar  3  profesori  pentru învăţământul preşcolar – studii superioare 

Învăţământ primar:      5  profesori  pentru învăţământul primar       – studii superioare 

Învăţământ gimnazial : 15 profesori  – studii superioare 

Şcoala Gimnazială Teliucu Inferior este dotată cu 15 calculatoare, 13 laptopuri şi 91 de tablete (distribuite 

elevilor din ciclul primar si gimnazial), o tablă interactivă, 4 imprimante multifuncţionale şi 5 imprimante de 

birou 

La sfârşitul anului şcolar 2019-2020 procentul de promovabilitate a fost de  96,5 % 

La examenul de evaluare naţională promovabilitate 66% 

Rezultate la concursuri  şi competiţii 

Rezultate concursuri elevi, ciclul primar: 

CONCURS : MICUL ISTEȚ – 7 premii I,  2 premii II, 3 premii III, 3 menţiuni 

 CONCURS JUDEȚEAN ,, SĂRBĂTOAREA MĂRULUI” – 1 premiu I şi 1 premiu III 

Rezultate concursuri elevi, ciclul gimnazial: 

Participare concursuri scolare la disciplina Educatie Fizica si Sport 
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               1.  Olimpiada Gimnaziilor Fotbal Baieti faza Municipala Loc IV :                                                                                                              

               2.  Olimpiada Gimnaziilor Fotbal Fete faza Municipala:   

               3.  Cupa Tymbark U10   Etapa municipal  LOC V  

               4.  Cupa ,,Tymbark”  U15  LOC IV 

               5.  Crosul “Toamnei” Ghelari  Etapa Judeteana :  LOC III  şi  LOC  II   

               6.  Olimpiata Gimnaziilor Ciclu Primar     Loc V 

-  Competiţii matematică – 2 premii II, 3 premii III, 1 menţiune 

-  Competiţii limba română – 1 premiu II, 3 premii III, 3 menţiune 

-  Concurs Scolar Naţional de Geografie ’’ TERRA-MICA’’ Faza judeteana - 3 menţiune 

 - Concurs COMPER Matematica editia 2020 etapa I – 1 premiu II, 3 premii III, 3 menţiune 

- Olimpiada de Matematica a SATELOR - Etapa judeteana - LOCUL  I    

- Olimpiada Nationala de Matematica Etapa Locala – 1 premiu II 

- Concursuri școlare Limba și literatura română Concurs COMPER – 1 premiu 3 şi 3 menţiune 

Şcoala noastră este implicată în mai multe proiecte educaţionale dintre care amintim: 

- Proiect educaţional „Împreună pentru un viitor mai bun” 

- Proiect „ Şcoala după Şcoală” 

- Proiect „ Un mediu curat , o viaţă sănătoasă” 

- Ziua curățeniei în România” acțiune de  voluntariat - ecologizare în cadrul proiectului Let's do it România 

- „Campania 19 zile de prevenire a abuzului și a violenței asupra copiilor și tinerilor”,  ,,E greu să fii tolerant?” 

- „Prevenirea abandonului scolar în judetul Hunedoara – PAS HD 2016”   

Școlile și grădinițele sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare și dispun de rețele proprii 

de încălzire( cu lemne). Şcoala generală Teliucu Inferior şi Şcoala primară Cinciş- Cerna( inclusiv grădiniţa) 

sunt în plin proces de renovare cu finanțare prin PNDL 2017-2021. Prin aceste lucrări se reabilitează 

instalațiile electrice,cele de încălzire, se înlocuiește tâmplăria și se plachează exterioarele cu materiale 

specifice care au ca efect creșterea performanței energetice, se renovează sălile de clasă, cele de sport, 

grupurile sanitare și se dotează cu echipamente și mobilier. Printr-un proiect pe fonduri europene, măsura 

19.2 FEADR- GAL Țara Hațegului- Ținutul Pădurenilor se construiește în curtea școlii, un teren de sport, 

modern, dotat cu instalație de iluminat nocturn și cu echipamente sportive. În arealul Școlii Gimnaziale 

Teliucu Inferior se va construi printr-un proiect finanțat prin PNDL 2017-2021, clădirea vestiarelor care 

alcătuiesc, împreună cu terenul de sport- baza sportivă a școlii. 

Din anul 2007- până în prezent putem spune, fără să greșim, că tot ce s-a construit nou sau s-a modernizat 

prin fonduri europene sau de stat pentru  școlile și grădinițele din comuna noastră a însemnat o îmbunătățire 

a condițiilor de învățare, o reducere a disparităților dintre oraș și sat și implicit, sperăm noi, o scădere a 

numărului de copii care pleacă să învețe la alte școli din oraș. 

 

 

 IV.2. CULTURA 

   

Putem spune că aceste ţinuturi, fac parte dintr-o regiune unde tradiţia locală strămoşească are un cuvânt 

greu de spus, în ciuda unor influenţe urbane. Cu toate că unele obiceiuri mai vechi au mai scăzut din 

intensitate, bătrânii satelor încă le reamintesc celor mai tineri pentru ca acestea să nu se piardă definitiv. Ca 

vechi obiceiuri şi tradiţii existente pe meleagurile noastre putem aminti: 

• Sântoaderu′ nu este o sărbătoare religioasă, adică acesta nu este un sfânt din calendar ci este o fiinţă 

mitologică, străns legată de coptul colacilor, însoţirea fetelor , înfrăţirea băieţilor.Acest ritual se ţine în 

sâmbăta din prima săptămână din postul Paştelui când fetele se însoţeau cu brăduleţi ( colaci împletiţi 

din aluat şi copţi în cuptoarele de pâine)şi cu vin , în timp ce cântau :  
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             ’’   Soţ cu mine, 

      Soţ cu tine, 

                 Soţ cu Dumnezeu să fie.’’ 

La băieţi, înfrăţirea se rezuma la schimbul brăduleţilor. Cei care făceau schimbul se numeau fârtaţi.Fetele 

care coseau, torceau sau ţeseau în marţea lui Sântoader erau pedepsite de caii lu’ Sântoader.    

Aceştia erau acele fiinţe mitice ale satului, jumătate om şi   jumătate cal care băteau la uşă şi care le omorau 

pe fete, mai ales dacă răspundeau la chemarea lor.    

• Zilele babei – în perioada 1- 9 martie, femeile , în special ţin zilele babei, când fiecare îşi alege câte o zi 

.Dacă ziua este friguroasă şi ploioasă se spune că-i va merge  rău tot anul iar dacă ziua-i frumoasă îi va 

merge bine tot anul.Acest vechi obicei este legat de legenda babei Dochia , cea care se spune că influenţa 

vremea la începutul primăverii în funcţie de cum îşi scutura cojoacele.   

• Blagoveştenia – este o sărbătoare veche cu data fixă ( 25 martie ) păstrând denumirea slavonă a Bunei 

Vestiri.Obiceiul legat de această sărbătoare este Bâlbătaia, adică focul şi fumul rezultat în urma arderii 

resturilor adunate din grădină şi din curte după ce se face curăţenia de primăvară.Copiii săreau peste 

grămezile fumegânde pentru a fi feriţi de şerpi pe timpul verii. 

• Armindenu’ este o sărbătoare precreştină a primăverii care ţine în ziua de 1 mai. Simbolul acestei 

sărbători este un mesteacăn care se pune la toate porţile satului, care arată că primăvara s-a aşezat 

definitiv. 

• Nedeia era o sărbătoare a întregii familii şi a întregului sat şi totodată una dintre cele mai importante 

modalităţi de sărbătorire a unui neam, dar şi acelora care s-au născut într-o singură ramură etno- 

folclorică.Nedeile se ţineau pe rând în fiecare sat şi seara  culminau cu tradiţionalul ’’ joc’’ din centrul 

satului,un loc împrejmuit cu mestecenii aduşi de feciorii satului unde se dansa pe muzica populară a unei 

formaţii. 

 

Mai erau obiceiuri legate de prima zi când se mânca porumb fiert – ziua Prăbojeniei- 6 august, ’’ Balul 

strugurilor’’ ,’’ jocurile ’’de la Crăciun , Anu’ Nou, Sântion,’’mersu’cu colinda’’, etc. 

Activităţile culturale mai importante organizate de reprezentanţii primăriei şi a consiliului local 

împreună cu  şcolile şi bisericile sunt următoarele: 

• ’’ Flori pe cunună de spini ’’- festival de poezie şi cântec religios, organizat la biserica din Cinciş- Cerna, 

în prima duminică după Paşte. 

• ’’ Flori de cireş’’- festival de obiceiuri şi datini de primăvară-vară organizat la Căminul cultural Teliucu 

Inferior, în luna mai. 

• ’’ Carnavalul măştilor ’’ concursuri de măşti, desene pe asfalt, organizate de şcoli impreună cu primăria, 

în ziua de 1 iunie. 

• ’’Zilele localităţii Teliucu Inferior’’, competiţii sportive, spectacole folclorice, etc organizate de Primăria 

Teliucu Inferior şi Consiliul local în zilele de 18, 19 august. 

• ’’ Floare mândră de Cinciş’’festival folcloric interjudeţean pentru copii, organizat în luna octombrie la 

Cinciş- Cerna. 

• ’’ Şezătoare la Izvoare’’ , seară de povestiri, poveşti , snoave cu bătrânii satului, organizat în luna 

noiembrie în satul Izvoarele. 

Mai putem aminti: şezătoarea literară ’’Mihai Eminescu’’,’’Dragobete’’,’’8 Martie’’- concursuri de poezii, 

declaraţii de dragoste, expoziţii de felicitări, spectacole muzicale, etc. 

Referindu-ne la infrastructura de bază destinată desfășurării activităților culturale putem spune că 

aceasta s-a îmbunătățit odată cu accesul la fondurile europene, fondurile de la Banca mondială și Guvernul 

României. S-au realizat lucrări de reabilitare, modernizare și dotare la căminele culturale din satele Teliucu 
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Inferior, Cinciș- Cerna, Izvoarele și Teliucu Superior iar prin fonduri de la bugetul local s-a amenajat o sală 

pentru activități culturale în colonia Frontu 2. Prin aceste investiții se oferă condiții moderne pentru 

organizarea de activități culturale pentru cetățenii comunei noastre și nu numai. 

 

 

                V.     S Ă N Ă T A T E A 

    

  În comuna Teliucu Inferior funţionează dispensarul comunal recent renovat, modernizat și dotat 

printr-un proiect finanțat prin PNDL 2017-2020 și bugetul local. Aici se oferă servicii medicale de calitate 

cetățenilor comunei 2 medici de familie care beneficiază de spații moderne dotate cu echipamente medicale 

de bază și cele pentru servicii medicale de specialitate, cum ar fi: ecograf, aparat pentru EKG. În comună 

există o singură farmacie cu program zilnic de funcționare și mai există un dispensar la Cinciş- Cerna care 

trebuie renovat și modernizat. Cetățenii din satele Izvoarele, Teliucu Superior se deplasează la dispensarul 

medical din centrul de comună. De câțiva ani, la Teliucu Inferior funcționează un cabinet de stomatologie 

modern, dotat după ultimele standarde. Școala nu beneficiază de serviciile medicale a unui medic școlar, 

acestea fiind asigurate, la nevoie, prin parteneriate cu cei 2 medici de familie. 

 

 

     VI. PROTECȚIA MEDIULUI 

 

Banca Mondială a acordat asistență Guvernul Romaniei în implementarea strategiei industriei  

miniere prin Proiectului Închiderea Minelor, Refacerea Mediului şi Regenerare Socio-Economică iar comuna 

noastră a fost unul dintre beneficiarii acestui proiect. 

În etapa a II a Proiectului Închiderea Minelor, Refacerea Mediului şi Regenerare   Socio-Economică 

a fost prevăzuta una dintre cele mai importante acțiuni pentru viața locuitorilor din prezent și cea viitoare și 

anume: refacerea mediului. Pe raza comunei noastre activitățile care au fost prevăzute în planurile de 

ecologizare nu au fost demarate iar cele demarate nu au fost finalizate, ca de exemplu: 

            1. Lucrările de ecologizare planificate pentru carieră prevedeau terasamente executate în zona 

afectată de alunecări de teren, plantarea de puieți de arbori pe versanți care să stabilizeze terenul și să 

prevină alunecările de teren, precum și împrejmuirea și curățarea bernelor adiacente carierei.   

            2. Ca și proiecte de urgență rămân: finalizarea lucrărilor de ecologizare la iazurile de decantare nr. 2 

și 3 de pe raza comunei noastre și demararea lucrărilor la halda de steril, proiecte care au fost încadrate ca 

obiective în Programul de închidere a minelor fiind gestionate de Ministerul Economiei- Direcția de Resurse 

minerale. Fondurile insuficiente și neimplicarea celor în cauză au dus la nerealizarea acestor lucrări 

esențiale pentru refacerea mediului ca urmare a închiderii minelor. 

Menționăm pericolul major pe care–l reprezintă pentru sănătatea și viața populației din comună 

nerealizarea acestor lucrări de ecologizare având în vedere faptul că aceste depozite de steril conțin 

substanțe periculoase ale căror particule, în anumite condiții atmosferice, se ridică de la suprafața iazurilor și 

sunt inhalate de oameni. În statistica îmbolnăvirilor de cancer pulmonar efectuată de medicii specialiști, 

localitatea Teliucu Inferior figurează cu o creștere accentuată în ultimi 10 ani.  

Totodată reiterăm faptul că întârzierea foarte mare a lucrărilor de ecologizare la aceste depozite de 

steril care prevedeau printre altele și acoperirea cu cantități mari de pământ, înierbarea și plantarea de 

arbori are poate avea ca efecte negative alunecarea terEnului și dislocarea de cantități mari de steril care 

pot inunda localitățile din vecinătate. 
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ANALIZA S.W.O.T A COMUNEI TELIUCU INFERIOR 

PUNCTE TARI-PUNCTE SLABE / OPORTUNITĂȚI-AMENINȚĂRI 

 

Analiza SWOT este instrumentul cel mai renumit pentru verificarea și analiza poziției strategice de 

ansamblu a afacerii și a mediului său. Scopul cheie al acesteia este de a identifica strategiile care vor crea 

un model specific de dezvoltare, care va alinia cel mai bine resursele și capacitățile la cerințele din 

comunitate. Cu alte cuvinte, aceasta este fundamentală pentru evaluarea potențialului intern și a limitelor, 

oportunităților și amenințărilor posibile din mediul extern. Această analiză este esențială deoarece aduce o 

contribuție importantă asupra identificării măsurilor ulterioare în procesul de planificare în vederea atingerii 

obiectivelor strategiei de dezvoltare locală. Analiza SWOT grupează informațiile în două categorii principale: 

• Factori interni – punctele tari și punctele slabe • Factori externi - oportunități și amenințări provenite din 

mediul extern. Punctele tari și punctele slabe sunt elemente interne asupra cărora există un control direct, în 

timp ce oportunitățile și amenințările vin din mediul exterior și pot influența pozitiv sau negativ activitatea 

aparatului administrativ. Acest instrument reflectă o imagine de ansamblu astfel încât punctele tari și 

oportunitățile să poată fi valorificate pe de o parte și pe de altă parte punctele slabe și amenințările să poată 

fi diminuate sau chiar eliminate.  

 

 

 

I.INFRASTRUCTURA( acces, rețele, edilitară, etc) 

 
Puncte tari 
- drumul Județean  DJ 687 trece prin comună 
- toate drumurile din comună sunt reabilitate și 
modernizate, inclusiv majoritatea trotuarelor prin 
fonduri europene   
  FEADR Măsura 322, prin PNDL și bugetul local  
- rețea de apă potabilă cu alimentare din Râul Bărbat 
asigură necesarul de apă potabilă în 3 din satele 
comunei; 
- rețea de canalizare menajeră existentă în 3 din 
satele comunei 
- existența stației de epurare ape uzate 
- rețele de canalizare pluvială reabilitate în toate 
satele comunei   
- proiecte de infrastructura finanțate prin PNDL și 
buget local realizate în proporție de: 
-  90 % - Alimentare cu apă potabilă a localității 
Izvoarele 
-  80 % - Alimentare cu apă str. Lacului, sat Cinciș- 
Cerna, com.Teliucu Inferior 
-  75 % - Canalizare menajeră str. Lacului, sat 
Cinciș- Cerna, comuna Teliucu Inferior 
- existența rețelei de alimentare cu gaze în satul 
Teliucu Inferior. Pentru extinderea rețelei de gaze 
naturale a fost  
  depus proiect pentru finanțare prin POIM.  

Puncte slabe 

- stare proastă a DJ 687 
- lipsa zonei de protecție de-a lungul DJ și DC 

- lipsa unor drumuri adiacente  DJ și DC pentru 

utilaje agricole si animale 

- poluarea fonică de-a lungul DJ și DC 

- lipsa perdelelor de protecție la căile de circulație ( 

DJ și DC) 

- lipsa pistelor pentru bicicliști  

- lipsa unor drumuri ocolitoare în toate satele 

comunei pentru mașinile de mare tonaj care 

transportă materiale de  

  construcții de la balastiere, exploatare lemn, etc., 

- lipsa spațiilor de parcare special amenajate în 

zonele cu agenți economici- magazine, zone 

industriale, etc 

- lipsa accesului direct la transportul feroviar de 

călători care să asigure acces la trenuri 

accelerate/rapide 

- lipsa unui sistem de colectare a gunoiului animalier 

 -număr rădus de terenuri pentru case în cazul 

tinerilor 

- lipsa de locuințe sociale 

- starea necorespunzătoare a unor blocuri de 
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- rețea de telefonie fixă, Internet, TV prin cablu, prin 
satelit ( Digi), prin fibră optică instalată de Telekom 
România 
- rețele de telefonie mobilă – Telekom, Orange, 
Vodafone 
- apropierea față de centre urbane: Hunedoara, 
Deva 
- clădiri publice modernizate și reabilitate - sediul 
primăriei renovat cu fonduri de la bugetul local 
- școli și grădiniță aflate în renovare – lucrări în 
desfășurare cu finanțare prin PNDL și buget local 
- grădiniță nouă construită cu fonduri europene 
FEADR Măsura 322 în satul Teliucu Inferior 
- cămine culturale renovate cu fonduri europene 
FEADR Măsura 322 și fonduri prin ANDZM și Banca 
Mondială 
- dispensarul medical comunal renovat și dotat cu 

fonduri de la bugetul de stat prin PNDL și bugetul 

local 

- iluminat public pe toate străzile- s-a depus proiect 

pentru creșterea eficienței energetice și 

modernizarea     

  sistemului de iluminat stradal din comună cu 

finanțare prin AFM. 

- sistem de colectare centralizată a deșeurilor 

- risc geografic (alunecări de teren) de intensitate 

medie și mică 

- administrația locală receptivă, activă, disponibilă 

pentru orice efort privind dezvoltarea comunității 

 

Oportunități 

- distanța relativ mică față de autostrada A1 spre 

Arad/ Timișoara, respectiv spre Sibiu 

- distanța aproximativ egală fată de cele mai 

importante aeroporturi din Transilvania - Cluj-

Napoca, Timisoara,  

  Sibiu 

- apropierea față de centre urbane: Hunedoara, 

Deva 

- fondurile europene pentru modernizarea 

infrastructurii 

 

 

 

 

 

 

 

locuinţe din comună, în special din punct de vedere 

al efiecientizării  

  energetice 

- lipsa rețelei de gaz în toate satele comunei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameninţări 

 - pericol de inundații în matca râului Cerna pentru 

locuințele aflate în zona inundabiă din satul Teliucu 

Inferior  

 - alunecări de teren în zonele cu soluri degradate 

 - neimplicarea agenţilor economici mari in proiectele 

de infrastructură  

 - bugetul local nu satisface în totalitate nevoile de 

dezvoltare 
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II.MEDIUL ECONOMIC (sectoare ale economiei locale) 

Puncte tari 

- vechi tradiţii în cultivarea pământului; 

- tradiţii locale în creşterea animalelor, în special a 

bovinelor şi ovinelor; zonă propice creșterii 

animalelor 

- resurse naturale locale diverse şi bine 

reprezentate, permiţând crearea de intreprinderi 

locale bazate pe   

  creşterea valorii adăugate; 

- existenţa Centrului de Afaceri ca sprijin pentru 
intreprinzători în deschiderea de noi afaceri în zonă 
şi oferirea de   
  spaţii de închiriat la preţuri mici; 
- existența unei suprafețe de 8 ha de teren pe 

platforma fostei mine Teliuc ce pot fi puse la 

dispoziția investitorilor  

  pentru construirea de locuințe, unități de producție, 

depozite și sedii 

- tendința reală de creștere a numărului de agenți 

economici și persoane fizice autorizate 

- existența unui Plan strategic de dezvoltare socio- 

economică a comunei încă din 2007 

- scăderea nr. de șomeri 

- creșterea atractivității caselor de locuit din satele 

comunei 

- revenirea unor familii tinere în comunitate 

- spor natural ușor pozitiv 

- bugetul local alocă resurse importante pentru 

dezvoltare 

- receptivitatea administrației la nevoile mediului 

economic 

 
Oportunități 

-accesul la autostrada A1 spre Arad/ Timișoara, 

Sibiu 

-atragerea si susținerea potentialilor investitori, din 

partea APL; 

-extinderea colaborării cu organizaţii 

neguvernamentale-ONG care au capacitatea să 

atragă fonduri extrabugetare 

-existenta GAL-ului 

-dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic şi 

administrativ cu unităţi teritoriale similare 

-creşterea numărului de locuri de muncă în oraşele 

din aria de navetă 

Puncte slabe 

- scăderea efectivelor de animale 

 -lipsa sistemelor de irigații 

- interes scăzut al tinerilor pentru domeniul agricol 

- migrația tinerilor 

- populatia este imbatrânită 

- lipsa spiritului antreprenorial 

- lipsa unor servicii (bancare, etc.) 

- mediatizare insuficientă a potenţialului economic al 

comunei 

-capacitate scăzută de cofinanţare a proiectelor 

destinate dezvoltării rurale şi agriculturii finanţate de 

Uniunea Europeană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenințări 

- prezenţa unor poli de atracţie urbană  Deva, 

Hunedoara 

- sistem de subventii care nu încurajează 

producătorii 

- nivel scăzut al pretului produselor agricole 

coroborat cu costurile ridicate ale carburantilor si al 

lucrărilor agricole 

- instabilitatea legislativă 

- birocrația excesivă privind accesarea unor 

programe si fonduri de finantare; 

- deficitul de fortă de muncă 

- migratia personalului calificat şi a tinerilor;       
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-existenţa parcurilor industriale în zonă  

-programe de calificare și recalificare a forței de 

muncă 

-fondurile europene la dispoziția agenților economici 

și potențialilor întreprinzători 

-fondurile disponibile prin Planul Național de 

Dezvoltare Rurală 

-fonduri disponibile prin Programul Operațional de 

Tranziție Justă 

- fonduri disponiblile prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență 

-axa/programul LEADER; aderarea la GAL 

-fonduri europene pentru IMM 

-parteneriate public-privat în proiectele mari 

-posibilitatea concesionării terenurilor pentru proiecte 

turistice si de investitii 

-programe de calificare / recalificare prin AJOFM 

-creşterea interesului pentru produse certificate 

ecologic 

-creşterea bovinelor, ovinelor şi a caprinelor 

-programe naţionale şi europene pentru creşterea 

capacităţii de desfacere a produselor agricole 

-programele UE şi cele naţionale de sprijinire a 

agriculturii ecologice 

 

 

 

  depopularea satelor 

- crize generate de epidemii sau pandemii   

- ponderea populaţiei inactive este în creştere, 

generalizată la nivel naţional şi regional (pensionări, 

dificultăţi de angajare pentru tineri) 

- crize economice 

 

III.EDUCAȚIE, CULTURA, SĂNĂTATE, TURISM 

Puncte tari 

- lucrări de realizare infrastructura de utilităţi din zona 

turistică în curs de implementare 

- investitii în infrastructura educatională, culturala, 

sanatate 

- 2 școli și o grădinițe se află în plin proces de 

reabilitare, modernizare și dotare cu fonduri de la 

bugetul de stat prin PNDL și bugetul local- cămine 

culturale amenajate cu fonduri europene 

- construirea unei grădinițe noi, la standarde europene 

cu finanțare din fonduri europene 

- 2 medici de familie activează în dispensarul comunal 

reabilitat și modernizat cu fonduri de la bugetul de stat 

prin PNDL și bugetul local 

- comunitate multiconfesională 

-relatii interetnice bune 

-patrimoniul istoric-cultural local bogat: biserici vechi, 

Puncte slabe 

- scăderea numărului de copii 

- comasarea claselor școlare datorită scăderii   

  numărului de elevi 

- turism rural/agroturism insuficient dezvoltat 

- lipsa unui brand turistic local 

- nici o unitate înscrisă în circuitul agroturistic 

- probleme de formare şi recalificare profesională a 

adulţilor 

- lipsa cămine pentru bătrâni 

- lipsa locuințe sociale 

- lipsa locuințe pentru tineri 

- activităti culturale insuficiente 
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situri istorice pe teritoriul comunei 

-personalitati locale 

- peisaje deosebit de frumoase care cuprind şi zone 

mai puţin cunoscute, mai sălbatice, care pot fi puncte 

de atracţie pentru turiştii dornici de petrecerea timpului 

liber în medii naturale “mai puţin călcate de piciorul 

omului “(  Izvoarele, Tătăuş, etc); 

- existenţa pe teritoriul comunei a lacului de acumulare  

Cinciş, ca punct de atracţie pentru turişti, pentru  

  organizarea de competiţii de pescuit sportiv; 

- aşezarea comunei ca poartă de intrare în “ ţinutul 

pădurenilor” 

- existenţa unor terenuri publice şi  private pentru 

amenajări ulterioare; 

- existenţa unor terenuri situate în locuri care  pot fi 

amenajate cu scopul practicării unor sporturi actuale               

( parapanta, etc ); 

- vegetaţie forestieră abundentă şi variată, cu faună 

relativ diversificată, propice amenajării unor terenuri de   

  vânătoare; 

- organizarea anuală a zilelor comunei (luna august),a 

festivalului de poezie şi cântec religios “ Flori pe 

cunună de spini”,  a festivalului “ Flori de cireş” ( luna 

mai) , festivalului interjudeţean “ Floare mândră de 

Cinciş” ( luna octombrie ); 

- patrimoniu cultural tradiţional ( obiceiuri folclorice 

organizate de şcoli şi culese din comunitate, formaţii 

de dansuri populare, obiceiuri legate de nunţi , de 

sărbătorile de iarnă, etc; 

- schimburi intercultural- educaţionale între şcolile din 

comună şi şcolile din comunele învecinate; 

- schimburi interculturale- educaţionale între echipe de 

misionari din SUA, Germania, Suedia, Franţa ca 

urmare a sponsorizării unor activităţi educaţionale, 

cultural- sportive desfăşurate în tabăra de la Izvoarele 

organizată de Asociaţia umanitară Maranata; 

- implicarea bisericilor ortodoxe, penticostale şi 

baptiste în desfăşurarea de activităţi cultural-educative 

cu participanţi din ţară şi străinătate, cu rezultate 

importante în promovarea zonei;  

- desfăşurarea unor competiţii sportive intercomunale 

pe terenul de sport modernizate ale școlilor și pe 

stadionul comunal; 

- existența site-ului comunei pentru informarea celor 

interesați de zonă; 

 

Amenințări 

- terenuri din zona turistică revendicate; 

- scăderea interesului pentru invatătură în rândul 

tinerilor; 

- erodarea procesului de învățamânt ca urmare a 

amenințării epidemiilor sau pandemiilor; 

- deteriorarea starii generale de sanătate a 

populatiei și amenințarea epidemiilor sau 

pandemiilor;  

- pierderea tradiţiilor şi a valorilor culturale; 

- abandonul şcolar în condiţiile inrăutăţirii nivelului 

de trai şi a creşterii excluziunii sociale; 

- creşterea raportului de dependenţă a vârstnicilor 

faţă de fondurile sociale; 

- izolarea populației și scăderea interesului pentru 

socializare ca urmare a restricțiilor cauzate de 

epidemii sau pandemii; 

- reacţia redusă a membrilor comunităţii la 

schimbările şi provocările zilelor noastre având ca 

efect scăderea competitivităţii teritoriului comunei 

în favoarea altor teritorii mai atrăgătoare pentru 

turişti şi investitorii în turism; 

- anularea activităților culturale, sportive și de 

recreere ca urmare a restricțiilor cauzate de 

epidemii sau pandemii; 
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Oportunități 

- investii public-private - baze de agrement pe terenul 

aflat în apropierea lacului Cinciș 

- fondurile structurale si de coeziune ; 

- comuna este membru fondator al  Asociației 

Microregiunea Țara Hategului-Tinutul Padurenilor 

GAL- 25 de  comune- care are ca scop elaborarea si 

punerea in aplicare a unei strategii integrate de 

dezvoltare locală,   

  promovarea parteneriatelor de tip public-privat si 

interconectarea parteneriatelor locale, a cooperarii 

intre GAL-  uri la nivel regional, national si european in 

vederea unei dezvoltari durabile si a imbunatatirii 

guvernantei locale  

  prin  implicarea si participarea membrilor 

comunităţilor rurale la procesul de dezvoltare locală; 

- punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al 

comunei; 

- disponibilitatea autorităţilor locale de a încheia relaţii 

de parteneriat cu investitori locali sau străini; 

- interesul autorităților locale pentru accesarea de 

fonduri din programele de finanţare ale Uniunii 

Europene  

- interesul unor organizaţii neguvernamentale în 

încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale 

pentru atragerea de fonduri extrabugetare 
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PLAN DE ACŢIUNI PENTRU PERIOADA 2021-2027  
 

I.DIRECŢIA STRATEGICĂ 1 – DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII 

 

 

1 . DRUMURI INTERNE    

Denumire actiune Finanţare 
departamente 

Instituţii/ 
departamente 
responsabile 

 Observaţii 

A.1.1- Asfaltarea porţiunii de drum de acces spre 
tabăra din Izvoarele 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.1.2- Reabilitarea drumului de acces spre vale 
(Izvoarele)  

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.1.3- Reabilitarea trotuarelor din toate satele 
comunei 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.1.4- Amenajarea unui trotuar în zona de agrement Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.1.5- Amenajarea de piste de biciclete Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

 

A.1.6- Construirea de poduri, podeţe şi rigole la 
Izvoarele 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

2. DRUMURI EXTERNE 
 

Obiective  Finanţare 
departamente 

Instituţii/ 
departamente 
responsabile 

Observaţii 

A.2.1- Cinciş-Cerna- Silvaş  Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.2.2- Izvoarele – Silvaş Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.2.3 -Reabilitare drumuri de câmp  pentru accesul 
la  proprietăţile din extravilan ( terenuri  şi păduri ) 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.2.4- Amenajarea unui drum pe partea stângă a 
lacului Cinciş 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.2.5- Reamenajarea podurilor şi podeţelor din toate 
satele comunei 
 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.2.6 - Construirea de poduri şi podeţe peste râul 
Cerna pentru accesul la proprietăţile de peste râu în 

Buget local / 
Programe de 

CL Teliucu 
Inferior 
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satul Teliucu Superior finanţare 

 
 
3. INFRASRUCTURA ADECVATA PENTRU PREVENIREA RISCURILOR NATURALE 

Obiective  Finanţare 
departamente 

Instituţii/ 
departamente 
responsabile 

Observaţii 

A.3.1- Împădurirea terenurilor degradate sau 
neproductive din comună 

Ministerul 
Mediului, 
Apelor și 
Pădurilor/ 
Buget local  

CL Teliucu 
Inferior 

 

A.3. 2- Finalizarea lucrărilor de ecologizare la 
iazurile de decantare nr. 2 și 3 de pe raza comunei 
noastre și realizarea lucrărilor de ecologizare la 
halda de steril 

Ministerul 
Economiei/ 
Ministerul 
Fondurilor 
Europene- 
POTJ 

CL Teliucu 
Inferior 

 

A.3.3- Realizarea terasamentelor în zona afectată 
de alunecări de teren, plantarea de puieți de arbori 
pe versanți care să stabilizeze terenul și să prevină 
alunecările de teren, precum și împrejmuirea și 
curățarea bernelor adiacente carierei.   
 

Ministerul 
Economiei/ 
Ministerul 
Fondurilor 
Europene- 
POTJ 

CL Teliucu 
Inferior 

 

A.3.4- Măsuri de stopare a inundării gospodăriilor 
cetăţenilor din Teliucu Inferior 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.3.5- Regularizarea pâraielor din Izvoarele Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.3.6- Dirijarea scurgerii apei de pe versanţi în râul 
Cerna , satul Teliucu Inferior 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.3.7- Îndiguirea pârâului din zona Viorele – Teliucu 
Inferior 

Buget local / 
CJ 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.3.8- Coborâre talveg albie râul Cerna pe porțiunea 
betonată 
 

Administrația 
Națională 
Apele Române 
(AFM)- CJ 

CL Teliucu 
Inferior 

 

4. INFRASTRUCTURA DE UTILITATI 
 
 

 

Obiective  Finanţare 
departamente 

Instituţii/ 
departamente 
responsabile 

Observaţii 

A.4.1- Extindere reţea de alimentare cu gaze 
naturale în localităţile Cinciş-Cerna, Teliucu 
Superior, comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedora 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 
POIM 

CL Teliucu 
Inferior 

Documentație 
depusă pentru 
finanțare prin 
POIM 
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A.4.2- Cresterea eficientei energetice a sistemului 
de iluminat public in comuna Teliucu Inferior, judetul 
Hunedoara, 

AFM/ Buget 
local 

CL Teliucu 
Inferior 

Documentație 
depusă la AFM 

A.4.3-  Asigurarea celei de a doua surse de apă 
potabilă în comună  

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.4.4- Reabilitarea staţiei de tratare apă potabilă din 
Cinciş- Cerna  

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.4.5- Realizarea unui sistem de alimentare cu apă 
din puţuri pe terenurile agricole din extravilan  

Buget local / 
Programe de 
finanţare/ 
Finanţare 
privată 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.4.6- Construirea unor instalaţii de producere 
energie alternativă  

Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

5. INFRASTRUCTURA DE SPAȚII LOCATIVE/ SOCIAL 
 
 

Obiective  Finanţare 
departamente 

Instituţii/ 
departamente 
responsabile 

Observaţii 

A.5.1- Modernizarea blocurilor de locuinţe din 
comună 

Buget local / 
Buget de stat 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.5.2- Construirea de locuințe pentru tineri prin ANL Buget local / 
Buget de stat 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.5.3.- Construirea unui centru de zi  pentru copii Buget local / 
Programe de 
finanţare/ ONG 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.5.4- Construirea unui cămin de bătrâni Buget local / 
Programe de 
finanţare / 
Finantari 
private 

CL Teliucu 
Inferior 

  

A.5.5- Construirea de locuinţe sociale  Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

  

6. INFRASTRUCTURA DE EDUCAȚIE 
 
 

 

Obiective  Finanţare 
departamente 

Instituţii/ 
departamente 
responsabile 

Observaţii 

A.6.1 - Achiziționare și dotare cu echipamente TIC 
necesare învățământului on-line a elevilor Școlii 
Gimnaziale Teliucu Inferior, comuna Teliucu Inferior, 
jud. Hunedoara 

MFE- POC 
/ Buget local 

CL Teliucu 
Inferior 

Documentație 
depusă pentru 
finanțare prin 
Programul 
Operațional 
Competitivitate 
2014-2020 
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A.6.2- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
internatului şcolar de la Şcoala Gimnazială Teliucu 
Inferior 
 
 
 
 
 
 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 
 

CL Teliucu 
Inferior 
 

 

II. DIRECŢIA STRATEGICĂ 2 –CREAREA UNUI 
MEDIU FAVORABIL INVESTIŢIILOR 

   

Obiective  Finanţare 
departamente 

Instituţii/ 
departamente 
responsabile 

Observaţii 

B.2.1- Preluarea în proprietatea Consiliului local 
Teliucu Inferior a Centrului de  afaceri  Teliuc, 
susţinerea şi dezvoltarea lui 

MInisterul 
Economiei/ 
Buget local/ 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

Au fost făcute 
demersuri la 
Ministerul 
Economiei 

B.2.2-  Realizarea unui miniparc industrial pe 
platforma Minvest   

Buget local / 
Programe de 
finanţare-POTJ 
/ Finanţare 
privată 

CL Teliucu 
Inferior 

Parteneriat 
public privat 

B.2.3-  Realizarea unui complex turistic pe terenul 
fostei cariere Teliuc   

Buget local/ 
Finanţare 
privată/ 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

Parteneriat 
public privat 

B:2.4  Realizarea unui complex turistic pe terenul 
existent în zona învecinată cu Lacul Cinciş   

Buget local/ 
Finanţare 
privată/ 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

Parteneriat 
public privat 

B.2.5- Actualizare plan urbanistic general comuna 
Teliucu Inferior  

Buget local CL Teliucu 
Inferior 

In lucru 

B.2.6- Construirea de spaţii dotate corespunzător 
pentru fabricarea ţuicii 

Programe de 
finantare/ 
Buget local 

CL Teliucu 
Inferior 

Parteneriat 
public privat 

 
III. DIRECŢIA STRATEGICĂ 3 – MODERNIZAREA ŞI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE 

Obiective  Finanţare 
departamente 

Instituţii/ 
departamente 
responsabile 

Observaţii 

C.3.1 Amenajare Centru de servicii publice şi sociale 
pentru cetăţeni 
 

Buget local / 
Programe de 
finanţare/ 
Buget de stat 

CL Teliucu 
Inferior 

  

C.3.2- Extinderea și dotarea sediului primăriei 
comunei Teliucu Inferior 

Buget local/ 
Programe de 

CL Teliucu 
Inferior 
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finanțare / 
Buget de stat 

C.3.3- Reabilitare și modernizare stadion comunal 
Minerul 

Buget local / 
Programe de 
finanţare/ 
Finanțare 
privată 

CL Teliucu 
Inferior 

 . 

C.3.4- Construirea de capele mortuare în toate 
satele din comună 

Buget local/ 
Buget de stat 

CL Teliucu 
Inferior 

  

C.3.5- Reabilitare și modernizare dispensar medical 
Cinciș- Cerna 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

 

C.3.6- Amenajarea unui punct sanitar în zona de 
agrement lac Cinciş 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

 

IV. DIRECŢIA STRATEGICĂ 4 – DEZVOLTAREA SPIRITULUI COMUNITAR PARTICIPATIV AL 
CETĂŢENILOR  
  

       

Obiective  Finanţare 
departamente 

Instituţii/ 
departamente 
responsabile 

Observaţii 

D.4.1- Măsuri pentru păstrarea curăţeniei şi a ordinii 
publice  

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

CONTINUU 

D.4.2- Promovarea potenţialului turistic şi 
agroturistic  

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

CONTINUU 

D.4.3- Informarea cetăţenilor privind fonduri externe  Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

CONTINUU 

D.4.4- Sprijin pentru întreprinzători pentru 
deschiderea unei afaceri  

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

CONTINUU 

D.4.5- Reabilitare şi modernizare puncte de 
informare a cetăţenilor, în toate satele comunei  
 
 
 
 
 
 

Buget local / 
Programe de 
finanţare 

CL Teliucu 
Inferior 

Realizat 

 


