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RAPORTUL DE ACTIVITATE 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ADMINISTRARE MONUMENTE 

ȘI PROMOVARE TURISTICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA (DGAMPT)

ÎN ANUL 2022 

Direcț�ia  Generala�  de  Adminisțrare  Monumențe  s� i  Promovare  Turisțica�  a
Județ�ului  Hunedoara  (DGAMPT),  insțițuț�ie  publica�  aflața�  î*n  subordinea  Consiliului
Județ�ean Hunedoara a luaț ființ�a�  î*n anul 2021 prin conțopirea a doua�  insțițuț�ii aflațe de
asemenea la dața respecțiva�  î*n subordinea Consiliului Județ�ean Hunedoara, Agenț�ia de
Dezvolțare  Economico-Sociala�  a  Județ�ului  Hunedoara  (ADEH)  s� i  Serviciul  Public  de
Adminisțrare a Monumențelor Isțorice (SPAMI), cu scopul principal de a proțeja s� i pune
î*n valoare Ceța� ț�ile Dacice din Munț�ii Ora� s�ției, precum s� i unele monumențe isțorice s� i
case  memoriale  de  ințeres  județ�ean.  De  asemenea,  promovarea  valorilor  culțurale,
promovarea  țurisțica�  a  județ�ului  Hunedoara  s� i  conțribuț�ia  prin  mijloace  specifice  la
dezvolțarea durabila�  a județ�ului sunț obiecțive clare ale DGAMPT. 

Adminisțrarea, proțejarea, î*nțreț�inerea s� i punerea î*n valoare a Ceța� ț�ilor Dacice
din  Munț�ii  Ora� s�ției  –  Gra�dis�țea  de  Munțe–Sarmizegețusa  Regia,  Cosțes�ți–Ceța� ț�uie,
Cosțes�ți–Blidaru  (comuna  Ora� s�țioara  de  Sus),  Luncani  (Alun)–Piațra  Ros�ie  (comuna
Bos�orod) s� i Ba�niț�a (comuna Ba�niț�a) – monumențe isțorice incluse din anul 1999 î*n Lisța
pațrimoniului mondial UNESCO – reprezința�  priorița� ț�i pențru DGAMPT. 

De  asemenea,  Casa-Muzeu  Avram  Iancu  din  Baia  de  Cris� ,  Complexul  de
Monumențe T� ebea (comuna Baia de Cris�), Expoziț�ia Zesțrea Apusenilor din Vaț�a de Jos
(comuna Vaț�a  de Jos),  Casa Memoriala�  Dra� gan Munțean din Poieniț�a  Voinii  (comuna
Bunila), s� i Galeria Naț�ionala�  de Arța�  FORMA din Deva, preluațe î*n adminisțrare de ca� țre
DGAMPT, sunț parțe a unor proiecțe de dezvolțare, promovare s� i punere î*n valoare. 

DGAMPT  î*s� i  desfa� s�oara�  acțivițațea  î*n  conformițațe  cu  prevederile  legislaț�iei
roma*ne î*n vigoare s� i cu respecțarea prevederilor propriului Regulament de Organizare
și Funcționare al Direcției Generale de Administrare Și Promovare Turistică a Județului
Hunedoara s� i are urma� țoarele ațribuț�ii: 

a) Gesționarea s�i adminisțrarea direcța�  a Ceța� ț�ilor Dacice din Munț�ii Ora� s�ției s� i a
arealului  de  proțecț�ie  al  acesțora  aflațe  î*n  propriețațea  publica�  a  județ�ului
Hunedoara  s� i/sau  î*n  adminisțrarea  Consiliului  Județ�ean  Hunedoara,  î*n  speț�a�
monumențul isțoric Sarmizegețusa Regia–Gra�dis�țea de Munțe, precum s� i a alțor
monumențe ce vor fi preluațe î*n adminisțrarea Consiliului Județ�ean Hunedoara
s�i vor fi ațribuițe î*n gesțiunea s� i adminisțrarea direcța�  a DGAMPT;



b) Proțejarea s�i punerea î*n valoare a Ceța� ț�ilor Dacice din Munț�ii Ora� s�ției aflațe î*n
adminisțrare,  inclusiv  prin  acțivița� ț�i/acț�iuni  de  publicițațe  s� i  desfa� s�urarea  de
acțivița� ț�i de națura�  economica�  î*n ceea ce prives�țe edițarea s� i valorificarea prin
sțanduri proprii de mațerial  de popularizare (ghiduri,  cațaloage,  plianțe,  afis�e,
monografii,  replici,  s� .a.m.d.)  î*n  scopul  cunoas�țerii,  educa� rii  s� i  promova� rii
Ceța� ț�ilor Dacice din Munț�ii Ora� s�ției;

c) Sțabilirea de conțacțe, conțracțe s� i proțocoale de colaborare cu țerț�e organisme,
s�țiinț�ifice, isțorice, silvice, speologic, ețc, care î*s� i desfa� s�oara�  acțivițațea î*n zona de
compețența�  a  DGAMPT  precum  s� i  monițorizarea  desfa� s�ura� rii  s� i  finaliza� rii
acesțora î*n cele mai bune condiț�ii;

d) Asigurarea mijloacelor de proțecț�ie s� i paza�  a arealului Ceța� ț�ilor Dacice din Munț�ii
Ora� s�ției  s� i  monițorizarea  punerii  î*n  aplicare  a  acesțora,  colabora*nd  cu
organismele implicațe î*n acesțe acțivița� ț�i pe parcursul derula� rii conțracțelor;

e) IAnțreț�inerea, folosirea, exploațarea s� i punerea î*n valoare a Ceța� ț�ilor Dacice din
Munț�ii  Ora� s�ției  cu  respecțarea  prevederilor  Legii  nr.  422/2001  privind
proțejarea  monumențelor  isțorice,  republicața�  cu  modifica� rile  s� i  compleța� rile
ulțerioare,  a  Legii  nr.182/2000  privind  proțejarea  pațrimoniului  culțural
naț�ional mobil,  republicața�  cu modifica� rile s� i  compleța� rile ulțerioare a O.G. nr.
43/2000 privind proțecț�ia pațrimoniului arheologic s� i declararea unor sițuri ca
zone de ințeres naț�ional s� i a O.G. nr. 47/2000 privind sțabilirea unor ma� suri de
proțecț�ie a monumențelor isțorice care fac parțe din Lisța patrimoniului mondial
UNESCO;

f) Asigurarea  î*nțreț�inerii  țerenurilor  aferențe  zonelor  adminisțrațe,  a  ca� ilor  de
acces pe țraseele de vizițare, a î*nla� țura� rii vegețaț�iei care pune î*n pericol Ceța� ț�ile
Dacice  din  Munț�ii  Ora� s�ției  sau  aspecțul  general  al  acesțora,  cu  respecțarea
normelor silvice preva� zuțe de lege;

g) Elaborarea  Regulamențului  de  vizițare  al  Ceța� ț�ilor  Dacice  din  Munț�ii  Ora� s�ției
care se afla�  î*n propriețațea/adminisțrarea Consiliului Județ�ean Hunedoara s� i î*n
gesțiunea sau adminisțrarea direcța�  a DGAMPT; 

h) Asigurarea  condiț�iilor  corespunza� țoare  de  vizițare,  foțografiere,  filmare,
reproducere s� i  de publicițațe,  ce decurg din ințroducerea Ceța� ț�ilor  Dacice din
Munț�ii Ora� s�ției î*n circuițul public, cu respecțarea normelor legale î*n vigoare;

i) Gesționarea/adminisțrarea  direcța�  a  obiecțivelor  țurisțice/monumențelor
isțorice aflațe î*n  propriețațea publica a Județ�ului  Hunedoara ce vor fi  dațe î*n
adminisțrarea DGAMPT de ca� țre Consiliului Județ�ean Hunedoara;

j) Asigura�  premisele  pențru  documențarea  î*n  vederea  depisța� rii,  cunoas�țerii  s� i
dupa�  caz,  a  achiziț�iona� rii  de  obiecțe  de  pațrimoniu  pențru  complețarea  s� i
î*mboga� ț�irea colecț�iilor sale;

k) Asigura�  evidenț�a, conservarea, resțaurarea s�i pa� sțrarea obiecțelor de pațrimoniu
mobil s� i imobil ale insțițuț�iei;

l) Asigura�  sprijin pențru organizarea cerceța� rilor arheologice de țeren, sisțemațice
s� i de salvare pențru sițurile arheologice ale Ceța� ț�ilor Dacice din Munț�ii Ora� s�ției;

m) Asigura�  expunerea,  î*n  expoziț�ia  permanența�  s� i  î*n  expoziț�ii  țemporare,  ața* ț  la
puncțele de lucru, ca* ț s� i î*n alțe spaț�ii, a pațrimoniului propriu al colecț�iei publice;

n) Asigura�  țoațe condiț�iile pențru punerea î*n valoare s� i comunicarea publica�  prin
expoziț�ii,  publicaț�ii  s� i  comunica� ri  a  pațrimoniului  propriu  al  colecț�iei  publice
precum s� i rezulțațelor cerceța� rilor s�țiinț�ifice muzeologice s� i isțorice din sițurile
arheologice ale Ceța� ț�ilor Dacice din Munț�ii Ora� s�ției;



o) Asigura�  țoațe condiț�iile necesare privind ințegrițațea, securițațea, conservarea s� i
resțaurarea  bunurilor  clasațe  î*n  pațrimoniul  culțural  naț�ional  mobil  care  fac
obiecțul pațrimoniului propriu al colecț�iei publice;

p) Asigura�  s� i  garanțeaza�  accesul  publicului  s�i  al  specialis�ților  la  bunurile  care
consțițuie pațrimoniul propriu al colecț�iei publice;

q) Asigura�  cercețarea  sau,  dupa�  caz,  punerea  la  dispoziț�ie,  pențru  cercețare,  a
bunurilor din pațrimoniul propriu al colecț�iei publice;

r) Idențificarea insțrumențelor, ca� ilor s� i mijloacelor pențru realizarea programelor
s� i prognozelor de dezvolțare economico-sociala�  a județ�ului î*n principal î*n zona
țurismului;

s) Sprijinirea  procesului  de  implemențare  a  programelor  de  dezvolțare  ale
comunița� ț�ilor locale;

ț) Promovarea imaginii s� i a oporțunița� ț�ilor de afaceri s� i cooperare la nivel regional,
județ�ean s� i local s� i idențificarea unor surse de finanț�are ințerne s� i exțerne pențru
valorificarea pațrimoniului țurisțic;

u) Sțimularea crea� rii s�i implemența� rii mecanismelor de parțeneriaț public-privaț;
v) Asigurarea  promova� rii  poțenț�ialului  țurisțic  al  județ�ului  Hunedoara,  al  eco-

țurismului,  țurismului  rural,  țurismului  religios,  promovarea  produselor  s�i  a
mes�țes�ugurilor țradiț�ionale, prin parțeneriațe;

w) Organizarea  acț�iunilor  de  informare,  consulțing,  publicițațe,  seminarii  s� i
simpozioane î*n domeniul țurisțic;

x) Realizarea  s� i  sprijinirea  prin  mijloace  specifice  a  desfa� s�ura� rii  acțivița� ț�ilor
promoț�ionale la nivel județ�ean;

y) Accesarea, î*n nume propriu s�i î*n parțeneriaț, de programe de finanț�are naț�ionale
s� i ințernaț�ionale pențru realizarea unor proiecțe pențru dezvolțarea țurismului;

z) Organizarea  s� i  desfa� s�urarea  acțivița� ț�ii  de  „fund  raising”  pențru
finanț�area/cofinanț�area unor lucra� ri s� i  obiecțive de ințeres local,  județ�ean sau
regional;

aa) Organizarea î*n condiț�iile legii, direcț sau î*n parțeneriaț cu adminisțraț�iile publice
locale, insțițuț�ii,  agenț�i  economici s� i  organisme neguvernamențale – puncțe de
informare țurisțica�  î*n sțaț�iunile țurisțice de ințeres naț�ional sau local exisțențe s� i
î*n locaț�iile cu poțenț�ial țurisțic ridicaț din județ�ul Hunedoara;

bb) Parțiciparea  s� i/sau  organizarea  diverselor  evenimențe  ce  au  ca  scop
promovarea resurselor locale: obiecțive țurisțice, culțura, țradiț�ii,  mes�țes�uguri,
produse țradiț�ionale, ețc.      

Direcț�ia  Generala�  de  Adminisțrare  Monumențe  s� i  Promovare  Turisțica�  a
Județ�ului Hunedoara are urma� țoarea organigrama� :

- Consiliul de Adminisțraț�ie;
- Direcțor general;
- Direcțor;
- Consiliul s�țiinț�ific;
- Serviciul de Promovare și Dezvoltare a Turismului;
-  Serviciul Administrare Monumente, Resurse Umane și Administrativ,  î*n

cadrul ca� ruia funcț�ioneaza�  pațru comparțimențe s� i  anume:  Galeria Naț�ionala�  de Arța�
”FORMA”, Casa-Muzeu Avram Iancu din Baia de Cris�  s� i Complexul de Monumențe T� ebea,
Casa  memoriala�  Dra� gan  Munțean  din  Poieniț�a  Voinii,  Comparțimențul  Conțabilițațe,
Juridic, Resurse umane s� i Comparțimențul Colecț�ii Publice;

- Serviciul de Administrare a Cetăților Dacice.



Acțivițațea  Direcț�iei  Generale  de  Adminisțrare  Monumențe  s� i  Promovare
Turisțica�  a Județ�ului Hunedoara (DGAMPT) î*n anul 2022, a fosț urma� țoarea: 

 Evenimente

 Dragobete Creativ 
IAn  dața  de  23  februarie  2022,  Consiliul  Județ�ean  Hunedoara  s� i  DGAMPT  au

organizaț  evenimențul  „Dragobețe  Creațiv”  la  Galeria  Naț�ionala�  de  Arța�  FORMA din
Deva. „Dragobețe Creațiv” a fosț o iniț�iațiva�  a DGAMPT, prin Serviciul de Promovare s� i
Dezvolțare   a  Turismului  s� i  Serviciul  Adminisțrare  Monumențe,  Resurse  Umane  s� i
Adminisțrațiv.

Evenimențul a fosț o acț�iune de implicare a ținerilor î*n acțivița� ț�i de creaț�ie, de
descoperire a unor vechi elemențe de arța�  populara�  roma*neasca� , s� i nu numai. Asțfel, cu
ocazia evenimențului,  Galeria Naț�ionala�  de Arța�  FORMA a ga� zduiț ațeliere de picțura�
organizațe  de  un grup de aproximațiv  60  de  profesori  s� i  elevi  de  la  Liceul  de  Arțe
„Sigismund  Toduț�a� ”  din  Deva,  ațeliere  de  cioplire  a  lemnului,  de  cusuț  ii  s� i  de
confecț�ionare a zga� rdarelor, ț�inuțe de arțis�ți  s� i  mes�țeri locali (Radu Fachin, Asociaț�ia
„S� eza� țoare cu Bucurie”, profesor Alexia Neamț�u, arțisț Cosmina Moldoveanu).  Au fosț
oferițe diplome de parțicipare s�i imagini prințațe cu diferițe obiecțive țurisțice din județ�
pențru  a  fi  uțilizațe  ca  suporț  de  creaț�ie  î*n  cadrul  ațelierelor.  Evenimențul  a  fosț
promovaț  î*n mediul on-line, prin ințermediul publica� rii  de informaț�ii s� i foțografii.  De
asemenea,  au  fosț  disțribuițe  parțicipanț�ilor  pachețe  cu  mațeriale  de  promovare  a
obiecțivelor din județ�.

 Salon des Vacances de la Bruxelles
        IAn  perioada  24–27  marție  2022,  î*n  baza  unei  colabora� ri  cu  Minisțerul
Anțreprenoriațului  s� i  Turismului,  Consiliul  Județ�ean  Hunedoara  s� i  DGAMPT  au
parțicipaț  la  Salon  des  Vacances de  la  Bruxelles.  Minisțerul  a  decis  ca  î*n  acesț  an
imaginea sțandului Roma*niei sa�  fie județ�ul Hunedoara s� i a țransmis propunerea ca� țre
DGAMPT de a parțicipa î*n calițațe de parțener la acesț ța* rg, cel mai imporțanț din Belgia.
Ediț�ia cu numa� rul 63 a reuniț specialis�ți din domeniul țurismului mondial din pesțe 30
de  sțațe,  reprezența*nd  organisme  naț�ionale,  regionale  s� i  locale  de  țurism,  asociaț�ii
profesionale, operațori s� i agenț�ii de țurism, companii aeriene, firme de î*nchirieri auțo,



socieța� ț�i de țransporț feroviar sau naval, lanț�uri hoțeliere, camping-uri s� i alțe sțrucțuri
de cazare, parcuri de disțracț�ii ețc. 

DGAMPT Hunedoara a urma� riț  prin parțiciparea la acesț ța* rg ințernaț�ional de
țurism, ațragerea unui numa� r semnificațiv de țuris�ți belgieni s� i nu numai. La Salon des
Vacances de  la  Bruxelles,  DGAMPT  Hunedoara  a  parțicipaț  prin  reprezențanț�i  ai
Serviciului  de Promovare s� i  Dezvolțare a Turismului s� i  Serviciului  de Adminisțrare a
Ceța� ț�ilor Dacice. 
      De-a lungul celor pațru zile ale ța* rgului, țuris�ții au aflaț despre țurismul culțural,
țurismul isțoric, țurismul de avențura� ,  cel ețnografic sau chiar gasțronomic pe care î*l
ofera�  județ�ul Hunedoara. 
        Un momenț imporțanț l-a reprezențaț vizița Ambasadorului Roma*niei î*n Belgia,
E.S.  Andreea  Pa� sța* rnac  –   Ambasador  Exțraordinar  s� i  Plenipoțenț�iar  al  Roma*niei  î*n
Regațul  Belgiei  a  vizițaț  sțandul  naț�ional  al  Roma*niei  de  la  Bruxelles.  La  pavilionul
Roma*niei,  Excelenț�a  Sa  a  redescoperiț  județ�ul  Hunedoara,  fiind  pla� cuț  surprinsa�  de
facilița� ț�ile pe care le ofera�  zona. De asemenea, î*n urma discuț�iilor avuțe cu Excelenț�a Sa,
Hunedoara  are  oporțunițațea  de  a  parțicipa  pe  viițor  prin  ințermediul  Ambasadei
Roma*niei  î*n  Regațul  Belgiei,  la  prezența� ri  organizațe  î*n  acesț  sțaț  cu  scopul  de  a
promova circuițe naț�ionale, agro-țurismul, pachețele de țip cițy-break, țurismul acțiv, de
avențura�  s� i cel balnear, țradiț�ii populare, monumențe isțorice, parcuri naț�ionale.

 Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor
Consiliul  Județ�ean  Hunedoara  s� i  DGAMPT  au  organizaț  î*n  dața  de  15  aprilie

evenimențul  „Educaț�ie  pențru pațrimoniu”  la  Cosțes�ți.  Aici,  grupuri de elevi  s� i  cadre
didacțice  de  la  Liceul  Teorețic  „Aurel  Vlaicu”  din Ora� s�ție  s� i  de  la  S� coala  Gimnaziala�
„Hadrian Daicoviciu” din Ora� s�țioara de Sus au parțicipaț la acț�iunea dedicața�  celebra� rii
pațrimoniului culțural din Munț�ii Ora� s�ției, organizața�  de DGAMPT. Tinerii au luaț parțe
la  lecț�ii  de  isțorie  s� i  țururi  ghidațe  î*n  cețațea  dacica�  de  la  Cosțes�ți-Ceța� ț�uie.
Cons�țiențizarea  necesițaț�ii  de  prezervare  s� i  proțejare  a  pațrimoniului  î*n  conțexțul
schimba� rilor climațice a fosț adusa�  î*n ațenț�ia parțicipanț�ilor prin prezențarea susț�inuța�
de inspecțorul de specialițațe Dr. Alin Henț�. Asțfel, î*n conțexțul țemațicii impuse de ca� țre
Comitetul  Internațional  al  Monumentelor  și  Siturilor,  pențru  anul  2022,  ținerii
parțicipanț�i au avuț ocazia sa�  devina�  parțe imporțanța�  a proțeja� rii pațrimoniului isțoric.
Au  fosț  realizațe  mațeriale  foțo  s� i  video.  De  asemenea,  au  fosț  realizațe  posța� ri  de
promovare pe paginile DGAMPT, ața* ț î*naințe ca* ț s� i dupa�  evenimenț.



Ațelierele  anțice  ințeracțive,  organizațe  de  asociaț�ia  de  reconsțițuire  isțorica�
„Terra Dacica Aețerna”, au oferiț elevilor o viziune asupra mai mulțor aspecțe din viaț�a
dacilor.  Mereu  de  un  real  ințeres,  viaț�a  sțra�mos�ilor  nos�țri  a  reprezențaț  s� i  acum  o
componența�  imporțanța�  a evenimențului. Parțicipanț�ii au avuț ocazia sa�  vada�  replici ale
armelor  dacice,  ale  armurilor  sau  chiar  au  parțicipaț  la  un  ațelier  demonsțrațiv  de
gasțronomie anțica� , prilej cu care li s-a prezențaț modalițațea î*n care au evoluaț hrana s� i
alimențele din anțichițațe s� i pa*na�  î*n zilele noasțre. Fiecare elev, dar s� i cadrele didacțice
au primiț mațeriale de promovare cu obiecțivele țurisțice ale județ�ului Hunedoara. 

Sa� rba� țorirea  Zilei  Ințernaț�ionale  a  Monumențelor  s� i  Sițurilor  a  conținuaț,
ințrarea î*n monumențul isțoric de la Sarmizegețusa Regia fiind grațuița�  pe țoț parcursul
zilei.

 Deva Auto Tuning Show Underground 2022
 IAn zilele de 9 s� i  10 aprilie 2022, Consiliul Județ�ean Hunedoara s�i  DGAMPT au
parțicipaț,  î*n  calițațe  de  co-organizațori,  la  organizarea  evenimențului  „Deva  Auțo
Tuning Show Underground 22”,  î*n colaborare cu Asociaț�ia „Noi sunțem schimbarea”.
Evenimențul a avuț loc î*n parcarea subțerana�  a pieț�ei agroalimențare din Deva, la acesța
parțicipa*nd  70  de  concurenț�i  din  mai  mulțe  județ�e  ale  Roma*niei  (Arad,  Timis� ,
Hunedoara,  Alba,  Cluj,  Bisțriț�a-Na�sa�ud,  Maramures� ,  Ias� i,  Bra� ila,  Bras�ov,  Baca�u,  Sa� laj,
Sibiu, Bihor, Bucures�ți). 

Compețiț�ia a avuț ca scop promovarea î*nțr-un mod educațiv a pasiunii pențru
mas�ini s� i modificarea lor pențru a opțimiza un seț de cerinț�e de performanț�a� .  Pențru
ațingerea  obiecțivelor  de  promovare  țurisțica�  a  județ�ului  Hunedoara,  î*n  ra*ndul
parțicipanț�ilor la compețiț�ie, DGAMPT a susț�inuț organizarea acesței ediț�ii DATS prin
acordarea  de  plianțe,  sțickere,  bros�uri  de  promovare  țurisțica�  a  județ�ului,  diplome,
țrofee s� i  asigurarea serviciilor de sonorizare,  lumini s� i  amplasarea scenei țehnice pe
țoața�  durața evenimențului. 



 Deschiderea sezonului de vară la Sarmizegetusa Regia
Ziua de 1 mai a fosț sa� rba� țorița�  î*n capițala Regațului dacic. Turis�ții s-au bucuraț

de o experienț�a�  inedița�  oferița�  de Consiliul Județ�ean Hunedoara s� i Direcț�ia Generala�  de
Adminisțrare Monumențe s� i  Promovare Turisțica�  Hunedoara: țururi  ghidațe grațuițe,
oferițe prin specialis�ții direcț�iei. Timp de 45 de minuțe, un isțoric s� i/sau arheolog au
î*nsoț�iț  fiecare  grup  de  țuris�ți  s� i  au  prezențaț  isțoria  monumențului  isțoric
Sarmizegețusa Regia. Reprezențanț�ii țuțuror celor țrei servicii din cadrul DGAMPT au
fosț prezenț�i la deschiderea sezonului s� i au oferiț informaț�ii s� i mațeriale despre isțoria
acesțor locuri celor prezenț�i la evenimenț.

 „Măsuratul oilor”
Consiliul  Județ�ean Hunedoara,  DGAMPT,  Prima� ria  comunei  Lelese  s� i  Asociaț�ia

Pa�durenilor  au  organizaț  î*n  14  mai  2022,  evenimențul  „Ma� surațul  oilor”  î*n  T� inuțul
Pa�durenilor, la Lelese. 

Evenimențul a fosț sțrucțuraț î*n mai mulțe pa� rț�i: ma� surațul propriu-zis al oilor,
pețrecerea pa�dureneasca�  cu ca*nțec popular s� i nedeia care a î*ncepuț la la� sarea serii. La
obiceiul ma�surațului au asisțaț suțe de persoane, pe de-o parțe localnicii care au oferiț o
țradiț�ie veche din sțra�mos�i, iar pe de alța�  parțe țuris�ții care s-au bucuraț de frumuseț�ea
locurilor,  ma*ncarea specifica�  zonei s� i  de ospițalițațea ața* ț  de mulț cunoscuța�  î*n zona
pa�durenilor.

 Expoziția  temporară  „Sarmizegetusa  Regia  –  Trecutul  la  timpul
prezent” – Shopping City Deva



IAn  parțeneriaț  cu  Shopping Cițy  Deva, î*n  perioada  16–29  mai  2022,  Consiliul
Județ�ean  Hunedoara  s� i  DGAMPT  Hunedoara au  organizaț  expoziț�ia  țemporara�
„Sarmizegețusa Regia – Trecuțul la țimpul prezenț” î*n incința cențrului comercial,  cu
țema Cețațea dacica�  Sarmizegețusa Regia. Scopul principal a fosț de a populariza acesț
obiecțiv  î*n  ra*ndul  vizițațorilor  mall-ului.  S-a  urma� riț,  de  asemenea,  ațragerea  unui
numa� r ca* ț mai mare de țuris�ți î*n monumențul de pațrimoniu UNESCO.

IAn vederea unei bune desfa� s�ura� ri a expoziț�iei, DGAMPT Hunedoara a parțicipaț
cu  sțandul  de  promovare  țurisțica� ,  î*n  care  au  fosț  expuse  foțografii  reprezențațive
pențru civilizaț�ia dacica� , disțribuițe pe s�evalețe din lemn, poziț�ionațe de jur î*mprejurul
spaț�iului  desținaț  expoziț�iei,   replici  ale  unor  bra� ț�a� ri  din  aur  descoperițe  î*n  Munț�ii
Ora� s�ției, macheța�  dupa�  mațriț�a dacica�  descoperița�  î*n sițul Sarmizegețusa Regia, replici
dupa�  monedele de țip koson, Revisța de Turism a județ�ului Hunedoara, harța țurisțica�  a
județ�ului, flyere cu aplicaț�ia țurisțica�  a județ�ului „Discover Hunedoara”.

Pe perioada evenimențului, vizițațorii expoziț�iei au avuț la dispoziț�ie mațeriale
promoț�ionale  cu  coduri  QR  ava*nd  asțfel  posibilițațea  sa�  descarce  aplicaț�ia  țurisțica�
„Discover Hunedoara”. Pe perioada desfa� s�ura� rii expoziț�iei, poțriviț dațelor furnizațe de
Shopping Cițy Deva, pesțe 5000 de vizițațori au țrecuț pragul expoziț�iei „Sarmizegețusa
Regia – Trecuțul la țimpul prezenț”.

 Târgul European al Castelelor
La invițaț�ia Casțelului Corvinilor, î*n perioada 27–28 mai 2022, Consiliul Județ�ean

Hunedoara  s� i  DGAMPT  Hunedoara  au  parțicipaț  cu  sțand  de  promovare  la  Ta* rgul
European al Casțelelor, ediț�ia a VII-a. Parțiciparea DGAMPT s-a realizaț prin colaborarea
celor țrei servicii.

Au fosț expuse pațru replici ale unor bra� ț�a� ri dacice descoperițe la Sarmizegețusa
Regia, cu scopul ațragerii vizițațorilor î*n sțand, pențru a le fi oferițe mai mulțe informaț�ii
de popularizare a Ceța� ț�ilor Dacice adminisțrațe de DGAMPT Hunedoara. Toțodața� ,  au
fosț disțribuițe grațuiț mațeriale țipa� rițe de promovare țurisțica�  s� i informațive despre
județ�ul Hunedoara, țuris�ților prezenț�i la sțandul DGAMPT. Deasemenea, prin personalul
direcț�iei,  cei ințeresaț�i  au puțuț afla dețalii despre obiecțivele țurisțice s� i  isțorice din
județ�ul Hunedoara. 

Pe perioada evenimențului, vizițațorii sțandului au avuț la dispoziț�ie mațeriale
promoț�ionale cu codul QR s� i au fosț î*ndemnaț�i sa�  descarce aplicaț�ia țurisțica�  „Discover
Hunedoara”. De asemenea, la sțand a fosț uțilizața�  țableța digițala�  a insțițuț�iei pențru a
face demonsțraț�ii s� i pențru a prezența publicului aplicaț�ia țurisțica� .

IAn cadrul acț�iunilor de promovare s� i prezențare, personalul de specialițațe din
cadrul DGAMPT a poziț�ionaț  Sarmizegețusa Regia î*n  țopul  principalele desținaț�ii  din
Roma*nia,  cațegoria  țurism  isțoric  s�i  culțural.  De  asemenea,  au  fosț  promovațe  prin
ințermediul  mațerialelor  de  promovare,  țoațe  obiecțivele  țurisțice  aflațe  î*n



adminisțrarea DGAMPT, precum s� i locaț�ii sau obiecțive țurisțice din județ�ul Hunedoara.
Sțandul DGAMPT, a fosț unul ințeracțiv s� i prin prezenț�a personalului de specialițațe care
a oferiț vizițațorilor informaț�ii despre obiecțivele țurisțice ale județ�ului Hunedoara. 

De un real ajuțor au fosț mațerialele de promovare
disțribuițe aici,  care ala� țuri de informaț�iile oferițe la sțand au î*ndemnaț vizițațorii sa�
pețreaca�  mai mulțe zile î*n județ�ul Hunedoara, puța*nd asțfel sa�  realizeze un circuiț al
obiecțivelor țurisțice din județ�. 

 „Să știm mai multe, să fim mai buni” – Ziua Internațională a Copilului
IAn dața de 1 iunie 2022, Consiliul Județ�ean Hunedoara s� i DGAMPT au organizaț

evenimențul  „Sa�  s� țim  mai  mulțe,  sa�  fim  mai  buni”,  dedicaț  Zilei  Ințernaț�ionale  a
Copilului. Acț�iunea a fosț derulața�  î*n parțeneriaț cu Prima� ria comunei Ora� s�țioara de Sus,
î*n zona de agremenț a comunei Ora� s�țioara de Sus din sațul Cosțes�ți. Au parțicipaț 150
de copii de la s�colile primare din localița� ț�ile Ta* rsa, Ora� s�țioara de Sus, Bucium, Va� lis�oara,
Bos�orod, Ludes�ții de Jos s� i Ora� s�țioara de Jos. 

Evenimențul  a  fosț  filmaț  s� i  țransmis  live  pe  paginile  Facebook ale DGAMPT.
Toțodața� , promovarea î*n mediul on-line a fosț realizața�  ața* ț î*naințea evenimențului ca* ț
s� i  dupa�  acesța, prin ințermediul publica� rii  de informaț�ii,  foțografii  s� i  filma� ri de ca� țre
personalul DGAMPT. IAn cadrul evenimențului,  personalul DGAMPT din țoațe cele țrei
servicii  a  prezențaț  informaț�ii  despre  Sarmizegețusa  Regia  s�i  promovaț  aceasța�
desținaț�ie î*n ra*ndul parțicipanț�ilor. 

De  asemenea,  cei  mici  au  avuț  ocazia  sa�  experimențeze,
pențru ca* țeva ore, sțilul de viaț�a�  al dacilor s�i al romanilor. Prin parțiciparea membrilor
filialei  Deva  a  asociaț�iei  de  reconsțițuire  isțorica�  Terra  Dacica  Aețerna,  copiii  au
parțicipaț la ațeliere ințeracțive de modelare î*n luț, țir cu arcul, jocuri romane sau chiar
scriere  anțica� .  Asțfel,  parțicipanț�ii  au  avuț  ocazia  sa�  scrie  pe  un papirus  sau ța�bliț�e
cerațe, sa�  joace jocuri pe care le jucau copiii î*n anțichițațe sau sa�  î*s� i țesțeze î*ndema*narea
la țir cu arcul, ori sa�  î*s� i faca�  propriile juca� rii, asemeni celor cu care se jucau copii dacilor.
Ziua a fosț î*ncununața�  cu o compețiț�ie de î*ndema*nare a celor mici, prin concursuri ca de
exemplu, s�țafeța pa* inii.  Plin de culoare, ra* sețe s� i veselie, copiii au descoperiț î*n acesț
evenimenț un mod amuzanț de a î*nva� ț�a isțoria, dar s� i de a afla lucruri noi despre județ�ul
Hunedoara.  Au  fosț  î*mpa� rț�ițe  mațeriale  de  promovare  a  județ�ului,   țuțuror
parțicipanț�ilor.



 „Piramida Lupilor”
IAn  perioada  04–05  iunie  2022,  Consiliul  Județ�ean  Hunedoara  s� i  DGAMPT  au

parțicipaț î*n calițațe de coorganizațori la evenimențul „Piramida Lupilor”. Compețiț�ia de
joc sporțiv de țip airsofț, ajunsa�  la a doua ediț�ie, s-a desfa� s�uraț î*n localițațea S�oimus� .
Echipele  parțicipanțe  au  fosț  din  Deva,  Bisțriț�a,  Consțanț�a,  Alba,  Res� iț�a,  Ludus� ,  Sf.
Gheorghe,  Bucures�ți,  Drobeța  Turnu Severin.  IAn  țoțal,  la  compețiț�ie  au concuraț  105
parțicipanț�i î*mpa� rț�iț�i î*n 12 echipe de seniori s� i 3 echipe de juniori.

DGAMPT Hunedoara a acordaț mațeriale de promovare țurisțica� , cupe sporțive,
medalii s� i obiecțe promoț�ionale pențru premierea parțicipanț�ilor. 
       Compețiț�iile sporțive reprezința�  un resorț imporțanț pențru a ațrage î*n județ�ul
nosțru vizițațori din diferițe pa� rț�i ale ț�a� rii. Compețiț�iile cu desfa� s�urare anuala�  implica�
cres�țerea  noțorieța� ț�ii  acesțor  evenimențe  s� i  ațragerea  unui  numa� r  mai  mare  de
parțicipanț�i  de  la  an  la  an.  Implicarea  DGAMPT  î*n  susț�inerea  acesțor  evenimențe
sporțive reprezința�  o ma� sura�  de cres�țere a popularița� ț�ii județ�ului Hunedoara î*n ra*ndul
comunița� ț�ilor de sporțivi, care conduce la cres�țerea numa� rului de țuris�ți.

 „În ie, cu mândrie”
 IAn dața de 24 iunie 2022, Consiliul Județ�ean Hunedoara s� i DGAMPT au organizaț
evenimențul „IAn ie, cu ma*ndrie”, dedicaț Zilei Universale a Iei. Acț�iunea a fosț derulața�  î*n
parțeneriaț cu Cențrul de Culțura�  s� i Arța�  al Județ�ului Hunedoara.  Ziua Universala�  a Iei
reamințes�țe î*n fiecare an de ca�mas�a țradiț�ionala�  roma*neasca� , obiecț vesțimențar cu care
ne ma*ndrim. Evenimențul a adus laolalța�  ansambluri folclorice din județ�ul Hunedoara,
țradiț�ii,  ințerpreț�i  s� i  muzica�  de calițațe din regiunile ețnografice ale județ�ului nosțru:
Ansamblul „Rițmuri Za� ra�ndene”, Ansamblul „Leles�ana” , Ansamblul „Haț�egana”, S� coala
Populara�  de  Arța�  a  Cențrului  de  Culțura�  s� i  Arța�  al  județ�ului  Hunedoara,  Ansamblul
Folcloric  Profesionisț  „Dra�gan  Munțean”,  Mara  Bianca  Puica,  Ana  Teodora  Anuț�oiu,
precum  s� i  invițaț�ii  speciali:  celebrul  țaragoțisț  Pera  Bulz  s� i  cunoscuțul  ințerpreț  de
folclor Ovidiu Olari au animaț Parcul Cețațe din Deva. De asemenea, la evenimenț au fosț
prezenț�i produca� țorii locali din județ�  care au oferiț celor prezenț�i țradiț�ionalele ii din
județ�ul  Hunedoara,  bucațe  specifice  județ�ului  nosțru,  precum  s� i  diferițe  obiecțe
arțizanale.  

Promovarea culțurii s� i  țradiț�iilor populare reprezința�  un obiecțiv imporțanț la
nivel  județ�ean,  iar  marcarea  Zilei  Ințernaț�ionale  a  Iei  prințr-un  evenimenț  dedicaț
acesțui simbol roma*nesc reprezința�  o ma�sura�  de cres�țere a gradului de cons�țiențizare
asupra î*nsemna� ța� ț�ii valorilor noasțre naț�ionale. Evenimențul s� i-a ațins scopul propus.
Suțe de oameni au î*mbra� caț ia țradiț�ionala�  s� i au veniț î*n Parcul Cețațe pențru a sa� rba� țori
ala� țuri de DGAMPT ca�mas�a țradiț�ionala� . 



 Festivalul antic „Aqua Sacra Germisara”      
IAn  perioada  02–03  iulie  2022,  Consiliul  Județ�ean  Hunedoara  s� i  DGAMPT  au

parțicipaț î*n calițațe de parțeneri la Fesțivalul anțic „Aqua Sacra Germisara”, evenimenț
care s-a desfa� s�uraț î*n parcul de la*nga�  ba� ile romane din Geoagiu.

Cu acesț prilej, au fosț organizațe ațeliere ințeracțive de gasțronomie dacica�  s� i
romana� ,  moneța� rie, ț�esa� țorie, confecț�ionare s� i  prezențare de arme s� i  echipamențe de
lupța� ,  concursuri  de  țir  cu  arcul,  aruncarea  suliț�ei  sau „s�țafeța  pa* inii”,  demonsțraț�ii
milițare  (lupțe  daco-romane),  rițualuri  din  viaț�a  civila�  a  romanilor  sau  lupțe  de
gladiațori. Asțfel, cei prezenț�i la fesțival au puțuț vedea cum se ț�esea î*n anțichițațe, cum
se creau î*nca� lț�a� rile  anțice,  dar s� i  cum se fa�ureau monede sau arme.  IAn  acelas� i  țimp,
țuris�ții prezenț�i î*n sțaț�iune au avuț prilejul de a gusța: „globi”, un soi de papanas�i, cu
miere s� i piper, sau „morețum” un aperițiv din bra*nza�  proaspa� ța�  de vaci, amesțecața�  cu
țoț felul de mirodenii, usțuroi s� i ruța�  – o planța�  folosița�  des î*n anțichițațe, precum s�i alțe
bucațe delicioase preparațe î*n buca� ța� ria fesțivalului exacț ca î*n urma�  cu 2.000 de ani.
Timp de doua�  zile, țuris�ții au avuț ocazia sa�  țra� iasca�  precum sțra�mos�ii nos�țri, dacii s� i
romanii. Ața* ț viaț�a civila� , ca* ț s� i viaț�a milițara�  a fosț o experienț�a�  inedița�  pențru cei veniț�i
î*n sțaț�iunea Geoagiu-Ba� i. Pa� rea ca�  țimpul s-a opriț î*n urma�  cu doua�  mii de ani, iar î*n faț�a
lor se desfa� s�ura scene asema�na� țoare cu cele descrise î*n scrierile anțicilor. 

Ediț�ia  din  2022   a  avuț  o  amploare  mai  mare,  ava*nd  î*n  vedere  fapțul  ca�  la
momențul desfa� s�ura� rii evenimențului, sțaț�iunea funcț�iona la capacițațe maxima� , gradul
de ocupare fiind de 100%, iar asțfel, numa� rul parțicipanț�ilor a fosț de aproximațiv 1200
de persoane.

Pențru ațingerea obiecțivelor de promovare s� i  dezvolțare țurisțica�  a  județ�ului
Hunedoara, țuris�ților aflaț�i î*n sțaț�iune s� i țuțuror celor care au luaț parțe la evenimenț,
le-au fosț oferițe mațeriale de promovare a obiecțivelor țurisțice s� i isțorice din județ�ul
Hunedoara.  



 „Ziua porților deschise” pe șantierul școală de la Costești-Cetățuie.
        A doua ediț�ie  a  s�colii  de  vara�  ArheoArhițecțura  s-a  desfa� s�uraț  î*n  acesț  an î*n
monumențul  isțoric  Cosțes�ți-Ceța� ț�uie  din Munț�ii  Ora� s�ției.  Acesț  program educaț�ional
ințerdisciplinar  a  fosț  organizaț  de  S�anțierul  Arheologic  „Ceța� ț�ile  Dacice  din  Munț�ii
Ora� s�ției”,  Universițațea  Babes�  Bolyai,  Insțițuțul  Naț�ional  al  Pațrimoniului,  Muzeul
Civilizaț�iei  Dacice  s� i  Romane  Deva,  Asociaț�ia  Monumențum,  cu  sprijinul  Muzeului
Naț�ional de Isțorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca s� i al Consiliului Județ�ean Hunedoara
prin  DGAMPT.  IAn  cadrul  acesțui  proiecț,  sțudenț�ii  au  avuț  ocazia  sa�  se  implice  î*n
acțivița� ț�i  precum  cercețarea  arheologica� ,  realizarea  documențaț�iei  de  arhițecțura� ,
ințervenț�ie de î*nțreț�inere s� i conservare primara�  a zidurilor anțice. Evenimențul a fosț
î*ncheiaț prin organizarea unei „Zile a porț�ilor deschise” pe dața de 23 iulie.

 Festivalul de reconstituire istorică „Dac Fest”
Consiliul Județ�ean Hunedoara, DGAMPT, Oras�ul Simeria, Asociaț�ia Terra Dacica

Aețerna, Cențrul Culțural s� i de Creaț�ie al Oras�ului Simeria au organizaț î*nțre 15–17 iulie
a XII-a ediț�ie  a fesțivalului de reconsțițuire isțorica�  „Dac Fesț – Sub semnul lupului”,
ediț�ie  care a reuniț numeroase țrupe de reconsțițuire isțorica�  din Europa, precum s� i
pasionaț�i de isțorie anțica�  de prețuțindeni.

Ediț�ia a XII-a a „Dac Fesț – Sub semnul lupului” a fosț cea mai mare de pa*na�  acum
s�i  a  î*nregisțraț  chiar  s� i  un  record,  pesțe  10.000  de  vizițațori  î*n  cele  doua�  zile  ale
fesțivalului. Mulț�i dințre aces�ția au veniț din alțe județ�e s� i chiar din alțe ț�a� ri, î*nca*nțaț�i
fiind de ațmosfera fesțivalului ca* ț s� i de isțoria anțica� . Acesț aspecț esțe unul exțrem de
benefic pențru țurismul din județ�ul Hunedoara, î*nțruca* ț mulț�i dințre cei veniț�i la fesțival
au poposiț mai mulțe zile î*n județ�ul Hunedoara.
          A fosț amenajaț un sțand cu mațeriale promoț�ionale s� i informațive despre Ceța� ț�ile
Dacice din Munț�ii Ora� s�ției s� i despre cele mai imporțanțe obiecțive țurisțice s� i isțorice ale
județ�ului Hunedoara. Au fosț oferițe informaț�ii de ințeres țurisțic vizițațorilor s�i a fosț
promovața�  imporțanț�a monumențelor adminisțrațe de DGAMPT Hunedoara, precum s� i
a celorlalțe obiecțive din județ�.



 Festivalul de operă și muzică clasică „Opera Nights”
IAn perioada 28–31 iulie 2022, județ�ul Hunedoara a fosț gazda Fesțivalului Ințernaț�ional
de  Opera�  „Opera Nighțs”,  ediț�ia  2022.  Unul  dințre  cele  mai  apreciațe  evenimențe
culțurale organizațe de Consiliul Județ�ean Hunedoara, DGAMPT, Teațrul Dramațic „Ion
D. Sî*rbu din Pețros�ani,  Teațrul de arța�  Deva,  Biblioțeca Județ�eana�  „Ovid Densus�ianu”
Hunedoara – Deva s� i Cențrul de Culțura�  s� i Arța�  al Județ�ului Hunedoara a reveniț î*n acesț
an cu o ediț�ie cu țoțul speciala� . Pațru specțacole de î*nalța�  ț�inuța�  au fosț prega� țițe pențru
țrei localița� ț�i  ale județ�ului (Pețros�ani,  Hunedoara s� i  Deva),  î*n locaț�ii  speciale, oferind
asțfel posibilițațea țuțuror iubițorilor de opera�  sa�  asisțe î*n mod grațuiț la punerea î*n scena�  a
unor capodopere ale culțurii ințernaț�ionale. 
             IAn cadrul evenimențului,  publicul  a avuț ocazia sa�  reî*nța* lneasca�  nume de
referinț�a�  din muzica clasica�  s� i de opera� , din ț�ara�  s� i din sțra� ina� țațe. Ansamblul orchesțra� -
baleț-cor al Teațrului Naț�ional de Opera s� i Baleț „Oleg Danovski” din Consțanț�a, condus
de dirijori din Tokyo, Bucures�ți s� i Consțanț�a, a acompaniaț solis�ții din Tokyo, Bras�ov,
Bucures�ți s� i Consțanț�a.
         Județ�ul Hunedoara a deveniț,  cu ocazia acesțui fesțival,  o verițabila�  capițala�  a
muzicii  clasice.   Cu  aceasța�  ocazie,  angajaț�ii  DGAMPT  au  fosț  prezenț�i  la  serile  de
specțacol. Au fosț realizațe foțografii, filma�ri, țransmisiuni live s� i monțaj mațerial video
de promovare a evenimențului s� i a județ�ului Hunedoara. Acesțea au fosț țransmise pe
paginile  de  Facebook s� i  Insțagram ale DGAMPT. Evenimențul  a  fosț  promovaț s� i  î*n
publicaț�iile s� i coțidianele din județ�ul Hunedoara, ca* ț s� i prin ințermediul țeleviziunilor
locale s�i naț�ionale.

 Campionatul național de viteză în coastă – Etapa Straja



            Federaț�ia Roma*na�  de Auțomobilism Sporțiv (FRAS), î*n parțeneriaț cu Consiliul
Județ�ean Hunedoara, prin DGAMPT au organizaț, î*n perioada 12 – 14 augusț, la Sțraja,
evenimențul auțomobilisțic care a pus județ�ul  Hunedoara pe harța județ�elor unde se
organizeaza�  compețiț�ii de o asemenea anvergura� .
           La aceasța�  ețapa�  a compețiț�iei au parțicipaț pesțe 1000 de persoane,  concurenț�i,
organizațori  s� i  sțaff  țehnic,  precum s� i  publicul  pasionaț  de  auțomobilism.  Mai  mulț,
Campionațul  Naț�ional  de Vițeza�  î*n  Coasța�  s-a bucuraț  de o expunere mare î*n  mass-
media, ața* ț î*n cea locala�  (țeleviziuni, coțidiane, sițe-uri de profil), ca* ț s� i la nivel naț�ional,
evenimențul  fiind  preluaț  s� i  promovaț  ața* ț  prin  ințermediul  marilor  țrusțuri  de
țeleviziune,  ca* ț  s� i  î*n  spaț�iul  virțual  (sițe-uri,  bloguri,  reț�ele  de  socializare).  Au  fosț
prezenț�i la evenimenț angajaț�i ai Serviciului de Promovare s� i Dezvolțare a Turismului,
î*n vederea promova� rii acesței compețiț�ii, precum s� i pențru a promova î*nțreg județ�ul s� i
obiecțivele  (  î*n  special  cele  aflațe  î*n  adminisțrarea  DGAMPT  Hunedoara).  Toțodața� ,
echipa DGAMPT Hunedoara a realizaț premierea ca* s� țiga� țorilor compețiț�iei. 
       Organizarea unui evenimenț sporțiv de asemenea anvergura�  la Sțraja reprezința�  o
mețoda�  eficiența�  de promovare a acesței desținaț�ii țurisțice, care conduce la cres�țerea
numa� rului de țuris�ți î*n sțaț�iune pe țimpul verii, cu efecțe direcțe asupra zonei Va� ii Jiului.

 Ziua porților deschise la Sarmizegetusa Regia
            IAncheierea cerceța� rilor arheologice sisțemațice de la Sarmizegețusa Regia a fosț
marcața�  prin organizarea unei zile a porț�ilor deschise, î*n dața de 20 augusț 2022. IAn
cadrul acesțui evenimenț, țuris�ții au beneficiaț de ințrare s� i ghidaje grațuițe oferițe de
sțudenț�ii Faculța� ț�ii de Isțorie s� i Filosofie din cadrul Universița� ț�ii Babes�-Bolyai din Cluj-
Napoca. Prezențarea sițului a fosț complețața de prezențarea cerceța� rilor arheologice s� i
a  rezulțațelor  acesțora.  Toațe  acesțe  acțivița� ț�i  s-au  desfa� s�uraț  sub  supravegherea
membrilor  colecțivului  s�țiinț�ific  din  Munț�ii  Ora� s�ției,  reprezențanț�i  ai  Universița� ț�ii
Babes�-Bolyai  din Cluj-Napoca,  Muzeului  Naț�ional  de  Isțorie  a  Transilvaniei  din  Cluj-
Napoca, Muzeului Civilizaț�iei Dacice si Romane din Deva s� i DGAMPT.

 Festivalul Pădurenilor „Drăgan Muntean”
          Consiliul Județ�ean Hunedoara, DGAMPT, Cențrul de Culțura�  s� i Arța�  al Județ�ului
Hunedoara, Prima� ria s� i Consiliul local al Comunei Bunila, Prima� ria s� i Consiliul local al
Comunei  Ghelari,  au  organizaț  î*n  zilele  de  27  s� i  28  augusț  2022  a  41-a  ediț�ie  a
Fesțivalului  Pa�durenilor „Dra�gan Munțean”,  evenimenț la care a parțicipaț un numa� r
impresionanț de oameni (familie, auțorița� ț�i, ansambluri s� i arțis�ți, precum s� i țoț�i cei care
l-au iubiț pe Dra�gan Munțean s� i î*i pa� sțreaza�  vie amințirea).



Fesțivalul Pa�durenilor „Dra�gan Munțean” a î*nregisțraț un record de parțicipare
la ediț�ia din acesț an.  Aproximațiv 500 de oameni au ales sa�  vina�  la casa națala�  din
Poieniț�a  Voinii  pențru a parțicipa la acț�iunea de comemorare organizața�  î*n memoria
marelui arțisț.  Curțea casei națale a fosț mai plina�  ca niciodața� , iar cel mai iubiț fiu al
pa�durenilor a fosț comemoraț as�a cum se cuvine.
        Manifesțarea a fosț urmața�  de lansarea proiecțului  „Muzica�  vocala�  țradiț�ionala�
din T� inuțul Pa�durenilor”, a arțisțului Ioan Bocs�a, proiecț susț�inuț de Consiliul Județ�ean
Hunedoara s� i DGAMPT Hunedoara, realizaț cu ocazia finaliza� rii acț�iunii de culegere a
folclorului muzical din T� inuțul Pa�durenilor s� i de salvare a acesțui valoros pațrimoniu
imațerial. 
        Angajaț�ii  DGAMPT  Hunedoara  din  țoațe  cele  țrei  servicii  au  fosț  prezenț�i  la
evenimenț  s� i  au disțribuiț  celor  prezenț�i  mațeriale  de  promovare  a  obiecțivelor  din
județ�ul  Hunedoara,  suveniruri  care î*l  î*nfa� ț�is�eaza�  pe Doinițorul  Ardealului,  precum s� i
renumițele pla� cințe pa�durenes�ți, specifice zonei pa�durenilor. 
      . 

 Serbările Naționale de la Țebea
Consiliul  Județ�ean  Hunedoara,  prin  DGAMPT,  Cențrul  de  Culțura�  s� i  Arța�  al

Județ�ului Hunedoara, Prima�ria s� i Consiliul local al Comunei Baia de Cris� , au organizaț, î*n
dața  de  11 sepțembrie  2022,  la  T� ebea,  evenimențul  de  comemorare  a marelui  erou
țransilva�nean, Avram Iancu. Manifesța� rile culțurale î*nchinațe memoriei lui Avram Iancu,
de la a ca� rui deces s-au î*mpliniț î*n 2022, 150 de ani, au fosț organizațe, as�a cum esțe
țradiț�ia, î*n a doua duminica�  a lunii sepțembrie.

DGAMPT  Hunedoara a  amenajaț  un  sțand  cu  mațeriale  promoț�ionale  s�i
informațive cu mațeriale de promovare a Complexului de Monumențe T� ebea sau a alțor
obiecțive adminisțrațe de ca� țre DGAMPT, respecțiv din județ�ul Hunedoara.
       Cu o zi î*naințe, sa*mba� ța� , 10 sepțembrie, picțura Bisericii cu Tricolor de la T� ebea,
î*n  curțea ca� reia odihnes�țe  marele nosțru Erou Naț�ional,  Avram Iancu,  a fosț sfinț�ița� ,
chiar î*n ziua î*n care s-au î*mpliniț 150 de ani de la moarțea Cra� is�orului Munț�ilor. Au fosț
prezențe î*nalțe feț�e biserices�ți care au oficiaț slujba de sfinț�ire a noii picțuri a Bisericii
Orțodoxe „Adormirea Maicii Domnului” de la T� ebea, comuna Baia de Cris� .  Cu aceasța�
ocazie speciala� ,  Casa Muzeu Avram Iancu, de la Baia de Cris�  a  fosț amenajața�  fesțiv,
î*nțreaga gospoda� rie purța*nd țricolorul roma*nesc.
        Duminica� , ceremonialul religios, cel milițar, depunerile de coroane la morma*nțul
„Cra� is�orului Munț�ilor”, dar s� i specțacolul  folcloric de amploare au adus la T� ebea zeci de



mii de oameni. Acțivițațea a avuț ca scop omagierea marelui erou naț�ional, Avram Iancu,
precum s� i promovarea Complexului de Monumențe T� ebea. 

 Lansare proiect Exploring Dacia
       Proiecțul digițal „Exploring Dacia” - Trecutul la timpul prezent - a fosț lansaț î*n
dața  de  28  ocțombrie  2022.  Acum,  capițala  Daciei  pre-romane,  un  siț  de  o  valoare
inesțimabila� ,  aflaț  pe  lisța  pațrimoniului  mondial  UNESCO,  beneficiaza�  de  un  nou
insțrumenț de promovare s� i de punere î*n valoare, î*n cadrul proiecțului derulaț de ca� țre
Consiliul  Județ�ean  Hunedoara,  prin  DGAMPT,  s� i  co-finanț�aț  de  ca� țre  Adminisțraț�ia
Fondului  Culțural  Naț�ional. Proiecțul  consța�  î*nțr-o aplicaț�ie  de realițațe  augmențața� ,
care ofera�  informaț�ii despre monumențele de culț de la Sarmizegețusa Regia s�i unele
arțefacțele descoperițe aici. Aplicaț�ia a fosț țesțața�  î*n faț�a celor prezenț�i la evenimenț s� i
s-au fa� cuț demonsțraț�ii î*n cadrul workshop-ului organizaț aici. Au fosț digițizațe 30 de
obiecțe valoroase descoperițe î*n incința monumențului, piese care se afla�  fizic la Muzeul
de Isțorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca s� i Muzeul Civilizaț�iei Dacice s� i Romane din
Deva. Doua�  dințre elemențele arhițecțonice din Zona Sacra�  beneficiaza�  de reconsțrucț�ie
digițala�  3D, asțfel î*nca* ț sa�  ofere privițorului senzaț�ia aproape reala�  de ințeracț�iune cu
acesțea. Aplicaț�ia poațe fi accesața�  de pe țelefon sau țableța�  prin ințermediul sițe-ului
dedicaț proiecțului www.exploringdacia.ro. 

 Festivalul Cetății Mălăiești – Istorie și tradiții     
      Consiliul  Județ�ean  Hunedoara,  prin  DGAMPT,  Cențrul  de  Culțura�  s� i  Arța�  al
Județ�ului  Hunedoara  s�i  Prima� ria  s� i  Consiliul  local  al  Comunei  Sa� las�u  de  Sus,  au

http://www.exploringdacia.ro/


organizaț,  î*n  dața  de  03.09.2022,  la  Ma� la� ies�ți,  cea  de-a  IV-a  ediț�ie  a  evenimențului
Fesțivalul  Ceța� ț�ii  Ma� la� ies�ți  –  Isțorie  s� i  țradiț�ii.  Fesțivalul  promoveaza�  din  puncț  de
vedere țurisțic s� i culțural monumențul isțoric cuprins î*n lisța Monumențelor Isțorice,
precum s� i produca� țorii locali din comuna Sa� las�u de Sus, ințerpreț�i s� i obiecțive țurisțice
din T� ara Haț�egului, fiind un obiecțiv care î*s� i aduce aporțul la dezvolțarea s� i promovarea
țurismului î*n zona î*n care se desfa� s�oara�  – T� ara Haț�egului. Promovarea s� i dezvolțarea
țurismului  î*n  județ�ul  Hunedoara sunț  obiecțive  clare  pențru DGAMPT,  moțiv  pențru
care insțițuț�ia se implica�  î*n organizarea evenimențelor de acesț gen. 
        Cei prezenț�i la fesțival au avuț parțe de parade ale ga� rzilor, prezența� ri de arme s� i
demonsțraț�ii de lupța� . Au fosț acțivița� ț�i î*n aer liber, ațeliere specifice, țir cu arcul, iar cei
ințeresaț�i au puțuț afla mai mulțe despre isțoria acesțor minunațe locuri. 
        Fesțivalul  Ceța� ț�ii  Ma� la� ies�ți  –  Isțorie s� i  Tradiț�ii  esțe singurul  fesțival  din T� ara
Haț�egului  care  ofera�  specțațorilor,  țuris�ților,  parțicipanț�ilor,  momențe  de  recreare
isțoric,  demonsțraț�ii  s� i  ațeliere  medievale,  ța* rg  de  produse  țradiț�ionale  s� i  specțacol
folcloric. Asțfel de evenimențe au la baza�  pa� sțrarea vie a țrecuțului isțoric s� i promovarea
țradiț�iilor roma*nes�ți. Cețațea medievala�  Ma� la� ies�ți esțe considerața�  o adeva� rața�  bijuțerie
a T� a� rii  Haț�egului.  Forța� reaț�a a fosț ridicața�  la sfa* rs� ițul secolului al XIV-lea fiind unul
dințre principalele puncțe de ațracț�ie ale zonei.
       

         
 Ziua Mondială a Turismului la Sarmizegetusa Regia

 Consiliul  Județ�ean Hunedoara,  DGAMPT, î*n  colaborare cu Inspecțorațul  S� colar
Județ�ean Hunedoara, au organizaț î*n dața de 27.09.2022, evenimențul Ziua Mondiala�  a
Turismului î*n monumențul isțoric Sarmizegețusa Regia.
    Aproximațiv 150 de elevi care sțudiaza�  țurismul î*n s�colile din județ�ul Hunedoara
au  ra� spuns  invițaț�iei  DGAMPT  Hunedoara  de  a  sa� rba� țori  aceasța�  zi  speciala�  la
Sarmizegețusa Regia. La nivel mondial, țema aleasa�  pențru anul 2022 a fosț legața�  de
„rega*ndirea țurismului”, asțfel ca�  elevii au la� saț deoparțe cu bucurie conforțul claselor
de curs pențru a cunoas�țe isțoria prin ințermediul unei lecț�ii deschise s�i pențru a î*nva� ț�a
țainele  ghidajului.  Pe  durața  a  4  ore,  grupurile  de  copii  au  avuț  parțe  de  ghidaj  de
specialițațe, afla*nd lucruri inedițe ața* ț despre sițul Sarmizegețusa Regia ca* ț  s� i  despre
isțoria locului.
       Au  parțicipaț  elevi  de  la:  Liceul  Teorețic  „Avram  Iancu”   din  Brad,  Liceul
Tehnologic „Cris�an” din Cris�cior, Liceul Tehnologic Agricol din Geoagiu, Liceul Teorețic
„I. C. Bra� țianu” din Haț�eg, Liceul „Prof. Bora Tiț Liviu” din Baru s� i ținerii volunțarii ai
Sarmizegețusei, care î*nvaț�a�  la Liceul Teorețic „Aurel Vlaicu” din Ora� s�ție. 



 1 Decembrie – Ziua Națională a României
          Evenimențul a ca� rui scop a fosț reprezențaț de cinsțirea memoriei eroilor ca�zuț�i
î*n lupțele pențru drepțurile naț�iunii roma*ne, s-a desfa� s�uraț la T� ebea, î*n Complexul de
Monumențe,  precum  s� i  la  Casa-Muzeu  Avram  Iancu  din  Baia  de  Cris� ,  î*n  dața  de  1
decembrie  2022.  Evenimențul  a  fosț  organizaț  de  Consiliul  Județ�ean  Hunedoara  s� i
DGAMPT cu ocazia Zilei Naț�ionale a Roma*niei.
           Au fosț  depuse coroane de  flori  s� i  s-a  ț�inuț  o  slujba�  speciala�  î*n  memoria
Cra� is�orului Munț�ilor s� i a țuțuror eroilor ca�zuț�i î*n lupțele pențru eliberarea naț�ionala� . Un
scop  imporțanț  al  evenimențului  a  fosț  reprezențaț  de  promovarea  Complexului  de
Monumențe T� ebea.

 Iată, vin colindători!
IAn  dața  de  22  decembrie  2022,  î*n  curțea  ințerioara�  a  Consiliului  Județ�ean

Hunedoara,  s-a  desfa� s�uraț  evenimențul  „Iața� ,  vin  colinda� țori”,  organizaț  de  Consiliul
Județ�ean Hunedoara,  DGAMPT,  Cențrul  de  Culțura�  s� i  Arța�  al  Județ�ului  Hunedoara s� i
Biblioțeca Județ�eana�  Ovid Densus�ianu Hunedoara-Deva. Cu acesț prilej au fosț scoase î*n
evidenț�a�  colindele s� i obiceiurile de iarna�  din județ�ul Hunedoara.
      Grupuri de colinda� țori s� i ansambluri cunoscuțe din județ�ul Hunedoara au creaț
ațmosfera  perfecța�  pențru  sa� rba� țoarea  Cra�ciunului.  Arțis�ții  au  ara� țaț  țuțuror  celor
prezenț�i  fapțul  ca�  î*n  unele  zone  din  județ�ul  Hunedoara  țradiț�iile  se  pa� sțreaza�  cu
sfinț�enie, asța dațorița�  celor care au ales sa�  țransmița�  copiilor s� i nepoț�ilor țoț ce cunosc
despre  isțoria  locurilor  s� i  despre  obiceiurile  de  aici.  IAn  vederea  promova�rii
evenimențului, au fosț realizațe mațeriale de promovare consța*nd î*n foțografii s� i video
care au fosț disțribuițe pe paginile insțițuț�iei, ața* ț î*naințea evenimențului, ca* ț s� i dupa�
desfa� s�urarea acesțuia. Toțodața� , specțacolul a fosț țransmis î*n direcț s� i a beneficiaț de
promovare prin țeleviziunea locala�  Anțena 3 Deva.



 Spectacol  extraordinar  de  Anul  Nou,  cu  participarea  orchestrei
Filarmonicii de Stat din Sibiu

        Evenimențul a fosț concepuț pențru a marca finalul de an î*nțr-un mod inediț,
î*nțr-o zona�  deosebița�  a județ�ului Hunedoara, T� ara Zarandului. La evenimențul din dața
de  29  decembrie  2022  a  parțicipaț  orchesțra  Filarmonicii  de  Sțaț  din  Sibiu  care  a
susț�inuț un Concerț Exțraordinar cu durața de aproximațiv 90 de minuțe. Programul a
fosț susț�inuț de Ansamblul de Camera�  al Filarmonicii de Sțaț din Sibiu. 

Organizarea  unui  evenimenț  de  o  asemenea  anvergura�  î*n  T� ara  Zarandului  a
reprezențaț o oporțunițațe exțraordinara�  de scoațere î*n evidenț�a�  a zonei, a frumuseț�ii s� i
poțenț�ialului țurisțic, țoațe fiind obiecțive principale ale DGAMPT.      

Pențru  a  diversifica  modalițațea  de  promovare  a  zonei  s� i  pențru  a  pune  î*n
valoare T� ara Zarandului s� i prin ințermediul evenimențelor de acesț gen (care aici nu au
mai avuț loc de mai bine de 20 de ani),  DGAMPT Hunedoara,  cu acordul  Consiliului
Județ�ean  Hunedoara,  organizeaza�  s� i  asțfel  de  acț�iuni,  adresa*ndu-se  unui  public
numeros. Sala  Cinema Zarand are o capacițațe de 400 de persoane, iar accesul a fosț
asiguraț î*n mod grațuiț, pe baza�  de invițaț�ie.

 Galeria Națională de Artă FORMA din Deva 
Insțițuț�ia are ca obiecțiv desfa� s�urarea de acțivița� ț�i î*n domeniul culțural-educațiv,

cu  accenț  pe  afirmarea  s� i  dezvolțarea  arțelor  vizuale,  propuna*ndu-s� i  sa�  promoveze
valorile culțurale cu ajuțorul arțis�ților plasțici profesionis�ți din domeniu, sa�  susț�ina�  s� i sa�
puna�  î*n valoare poțenț�ialul creațiv specific, sa�  iniț�ieze s� i sa�  susț�ina�  evenimențe arțisțice
valoroase la nivel local, naț�ional, european s� i ințernaț�ional, precum s� i proiecțe educațiv-
culțurale desținațe diferițelor cațegorii de public, pențru a sțimula cres�țerea consumului
culțural s� i  a  poțenț�a  vizibilițațea galeriei  (lansa� ri  de carțe,  concerțe,  piese de țeațru,
proiecț�ii de film, conferinț�e ețc). 

IAn cadrul Galeriei Naț�ionale de Arța�  „FORMA” se realizeaza�  la propunerea Uniunii
Arțis�ților Plasțici din Roma*nia, calendarul acțivița� ț�ilor culțurale, ca urmare a Acordului
de  parțeneriaț  î*nțre  Consiliul  Județ�ean  Hunedoara,  DGAMPT  Hunedoara  s� i  Uniunea
Arțis�ților  Plasțici  din  Roma*nia,  î*ncheiaț  î*n  urma  Hoța� ra* rii  Consiliului  Județ�ean
Hunedoara nr.154 din 28 augusț 2020.

Acțivițațea Galeriei Naț�ionale de Arța�  FORMA î*n anul 2022 a fosț urma� țoarea: 

 Expoziții



 Expoziț�ia personala�  de porțrețe, caricațuri s� i ilusțraț�ii „POLITIKUM” - MARIAN
AVRAMESCU - 18.01.2022 – 14.02.2022; 

 Expoziț�ie  de  picțura�  s� i  grafica�  „ARTA  VISELOR  PURE”  –  MAP TYAP S  IOSIF-
16.02.2022 –  05.03.2022 – expoziț�ie  omagiala� ;  lansarea î*n  premiera� ,  a  ca� rț�ii
despre cariera s� i viaț�a arțisțului, auțor: Gazda JoR zsef;

 Expoziț�ie de grup –„CHERCHEZ LA FEMME” - Expoziț�ie  de  arța�  vizuala�  dedicața�
Zilei Femeii – 08.03.2022 – 18.03.202;
Prezențare expoziț�ie:
Au expus:  Rodica AILINCAS I, Oțilia BOCANICIU, Roxana BUTA, Emanuela CIBU,

Daniela CONSTANTIN, Sanda ERCHEDI, Suzana FAA NTAA NARIU, Gloria GRATI, Ana-Maria
IANCU, Elena JIANU, Flavia JURCA, Edwina KASLER, Diana MATIAS POPOVICI, Smaranda
MOLDOVAN, Alina NEALCOS� , Daniela ORAVIT� ANU, Diana PANTEA,  Andreea POENAR,
Adriana POPA,  Doina REGHIS�  IONESCU,  Ana-Maria  RUGESCU,  Ma�da� lina STAN s� i  Eva
SUT TOU .

 Expoziț�ia de grup – „NOIMA acț�iune” - 21.03.2022 – 15.04.2022;
Au  expus:  Ciprian  BODEA,  Dan  GHERMAN,  Cosmin  FRUNTES� ,  Sorin

SCURTULESCU s� i Andrei ROSETTI.
 Expoziț�ia de arța�  conțemporana�  „CAMERA TIMPULUI MEU”  - LIVIU NEDELCU -

18.04.2022 – 14.05.2022
 Expoziț�ia  personala�  de  arța�  decorațiva�  –  „Acoperis�ul  Universului”  -  IOAN

TAS MAA IAN - 16.05.2022 – 08.06.2022;
 Expoziț�ia personala�  de picțura�  – S�TEFAN PELMUS�  - 10.06.2022 – 08.07.2022;
 Expoziț�ia personala�  – „DOCTOR COLORIS CAUSA” – ION BARBU - 11.07.2022 –

26.09.2022;

 Expoziț�ie  de  desen,  picțura�  s� i  sculpțura�  –  „307”  -  ALEXANDRU GROSU,  LIVIU
NEDELCU S� I DAN PERJOVSCHI -  26.09.2022 – 07.10.2022;

 Expoziț�ia personala�  de picțura�  „ATEMPORALE” – MARIA BALEA -  10.10.2022 –
11.11.2022

 Expoziț�ia  personala�  –  „SOLSTIT� II”  –  GHEORGHE  ZAS RNESCU-  14.11.2022  –
16.12.2022;

 Expoziț�ie de grup – SALONUL ARTELOR VIZUALE HUNEDORENE „SENZORIAL S� I
AFECTIV” – 19.12.2022 – 13.01.2023
Au expus membrii Filialei Deva a Uniunii Arțis�ților Plasțici (UAP) din Roma*nia s� i

invițaț�i: Rodica AILINCAS I, Mircea BAA TCAS , Ionela BLAJ, Tițus BLAJ, Roxana BUTA, Daniel
BOCSE,  Dan  CAA RJOI,  Daniel  DAS IAN,  Maxim  DUMITRAS� ,  Sanda  ERCHEDI,  Doroțhea
FLEISS,  Ioan  HERMAN,  Flavia  JURCA,  Edwina  KASLER,  Crisțian  MAA T� IU,  Ovidiu



MUNTEANU,  Gheorghe  MURES�AN,  Alina  NEALCOS� ,  Doina  NELEGA,  Marius  OLARIU,
Diana  PANTEA,  John  PIARVA,  Andreea  POENAR,  Adriana  POPA-CAS NIJA,  Elena  RAD
EMANOIL,  Doina  REGHIS�  IONESCU,  Andrei  ROSETTI,  Lili  RUB,  Ana-Maria  RUGESCU,
Adrian  SAMSON,  Ma�da� lina  STAN,  Eva  SUT TOU  Kalman  SZTRHARSZKY,  Ioan  S�EU,  Ion
TAS MAA IAN, Alina TELEMAN, Vasile TOLAN, Horia S� țefan TRAA NC s� i Gheorghe ZAS RNESCU

                                                                           
 Organizarea expozițiilor:

IAn  vederea  organiza� rii  expoziț�iilor,  personalul  galeriei  realizeaza�  urma� țoarele
acțivița� ț�i:

- Manevrarea lucra� rilor; 
- Depozițarea lucra� rilor;
- IAmpachețarea/despachețarea lucra� rilor;
-  Panoțarea expoziț�iei  î*n  colaborare cu arțisțul  expozanț s� i  Uniunea Arțis�ților

Plasțici Filiala Deva;
- Organizarea vernisajelor. 

 Realizarea materialelor grafice și promovarea expozițiilor:
IAn vederea promova� rii imaginii Galeriei Naț�ionale de Arța�  „FORMA”, a Consiliului

Județ�ean Hunedoara s� i a arțisțului, a disemina� rii opțime a oferței culțurale s� i a ațragerii
publicului, s-au realizaț afis�e, invițaț�ii, bannere, flyere, țexțe de prezențare s� i mațeriale
informațive,  țexțe de sala�  î*n  expoziț�ii,  scurțe filme care au rulaț  pe plasma aflața�  î*n
vițrina spaț�iului. IAn acesț sens personalul din cadrul Comparțimențului Galerii de Arța�  a
realizaț  foțografierea  lucra� rilor,  graphic  design-ul,   țehnoredacțarea,  edițarea  foțo  s� i
video a mațerialelor.

Promovarea acțivița� ț�ilor î*n mediul online a asiguraț o buna�  s� i opțima�  informare a
publicului cu privire la acțivița� ț�ile culțural-arțisțice s�i educațive ale galeriei, promovarea
proacțiva�  a  oferței  sale culțurale î*n  spaț�iul  virțual  s� i  media,   precum s� i  ațragerea s� i
menț�inerea  conțacțului  dințre  galerie  s� i  publicul  ța*na� r  (dințre  vizițațori,  un  numa�r
considerabil fiind elevi ai liceelor din oras� , cu preca�dere ai Liceului de Muzica�  s� i Arțe



Plasțice „Sigismund Toduț�a� ”  Deva)  Aceasța  s-a realizaț  prin acțualizarea acțivița� ț�ilor
galeriei s�i publicarea sisțemațica� , î*nțr-o forma�  ațracțiva�  vizual s�i accesibila�  la nivel de
conț�inuț, de anunț�uri, informa�ri, prezența� ri cu caracțer țemațic sau general, dupa�  caz, s� i,
impliciț, țip comunicaț de presa�  ața* ț î*n mediul online (prin reț�elele de socializare), ca* ț s� i
î*n  mass-media locala�  din dorinț�a  asigura� rii  unei publicița� ț�i  opțime s� i  viabile  țuțuror
acțivița� ț�ilor culțurale derulațe, precum s� i î*n scopul ațragerii publicului larg.

Aceasța�  promovare a dus la ațingerea obiecțivelor privind eficiențizarea relaț�iei
galerie-public, asțfel î*nca* ț Galeria Naț�ionala�  de Arța�  „FORMA” sa�  devina�  un puncț major
de ațracț�ie, î*nregisțra*ndu-se s� i o prezenț�a�  sporița�  a publicului. 

De menț�ionaț sunț apariț�iile î*n mass-media locala�  s� i naț�ionala�  (Anțena 3 Deva,
HD365  TV,  Info  HD,  Hunedoara  libera� ,  Servus  Hunedoara,  S� țirile  Transilvaniei,
Hunedoara.online,  Agenț�iadecarțe.ro),  care  au  dus  la  o  s� i  mai  mare  vizibilițațe  a
acțivița� ț�ii galeriei.

 Oferirea de informații vizitatorilor  (rol ințermediar public-arța)
Acțivițațea personalului pune î*n primul ra*nd accenț pe dezvolțarea relaț�iilor cu

publicul,  ața* ț  prin informarea acesțuia despre exponațe s� i  arțis�ții  expozanț�i,  ca* ț  s� i  î*n
scopul  ațingerii  obiecțivului  privind  cres�țerea  gradului  de  acces  s� i  parțicipare  a
publicului la evenimențele culțurale. Se susț�ine parțiciparea ținerei generaț�ii la acțul de
culțura�  prin eficiențizarea relaț�iei  cu profesorii  Liceului  de Arțe „Sigismund Toduț�a� ”
care fac vizițe periodice cu elevii, urma� rind cres�țerea ințeresului pențru arța�  s� i pențru
acțivița� ț�ile  cu  caracțer  culțural.  Toțodața� ,  acesțe  ințeracț�iuni  duc  la  cunoas�țerea
publicului, adapțarea programelor la nevoile acesțuia s� i de asemenea la educarea lui din
puncț de vedere vizual.

IAn  cadrul  evenimențelor  organizațe  de  DGAMPT  ca* ț  s�i  î*n  cazul  celor  la  care
DGAMPT  a  avuț  calițațea  de  coorganizațor,  au  fosț  realizațe  foțografii,  filma�ri,
țransmisiuni live s� i monțaj mațerial video de promovare a evenimențelor, precum s� i a
zonelor î*n care acesțea s-au desfa� s�uraț. Mațerialele de promovare au fosț publicațe pe
paginile de Facebook ale DGAMPT, ca* ț s� i pe sițe-ul propriu, s� i au beneficiaț de disțribuiri
pe grupuri s� i pagini de profil. 

Toțodața� , evenimențele au beneficiaț de promovare prin publicaț�iile, coțidianele,
sițe-uri de promovare țurisțica� , ca* ț s� i prin ințermediul țeleviziunilor locale s� i î*n unele
cazuri naț�ionale. 

Insțițuț�iile de presa�  cu care DGAMPT Hunedoara a colaboraț pențru servicii de
publicare î*n presa scrisa�  s� i online s� i/sau servicii de țeleviziune, î*n anul 2022, au fosț:
- VOCEA HUNEDOAREI (Midas Media SRL);
- SERVUS HUNEDOARA (TMT Media Ințernaț�ional SRL);
- MESAGERUL HUNEDOREAN (Media Hunedoreana�  SRL);
- KAPITAL TV (Quanțum Media GRup SRL);
- HUNEDOARA LIBERAS  (Gold Comunicațion SRL);
- HD 365 (HD 365 Producțion SRL);
- EXCLUSIV MEDIA (Exclusiv Media Grup SRL);
- CRONICA VAS II JIULUI (MBD Reporțer Media SRL);
- APUSENI INFO (Napobiț SRL);
- ANTENA 3 DEVA (Anțena 1 Deva SRL)
- ACCENT MEDIA (Accenț Media SRL);



- MONDO TV (Experț Media Adverțising SRL);
- GO HUNEDOARA (Cuaneț Media Adverțising SRL);

 Colaborări instituționale

Direcț�ia  Generala�  de  Adminisțrare  Monumențe  s� i  Promovare  Turisțica�  a
Județ�ului  Hunedoara  (DGAMPT)  colaboreaza�  s� i  coopereaza�  cu  auțorița� ț�i  ale
adminisțraț�iei publice cențrale sau locale, agenț�ii  de dezvolțare regionala� ,  insțițuț�ii  s� i
servicii publice, comparțimențe funcț�ionale din cadrul Consiliului Județ�ean Hunedoara,
agenț�i  economici, organizaț�ii neguvernamențale, persoane fizice s� i juridice din ț�ara�  s� i
sțra� ina� țațe. 

Pențru ducerea la  î*ndeplinire a acesțor obiecțive,  DGAMPT a î*ncheiaț  î*n  anul
2022 urma� țoarele parțeneriațe:

 Acord de parțeneriaț cu Asociaț�ia „Noi sunțem schimbarea” din Hunedoara î*n
vederea  promova�rii  resurselor  locale  s� i  a  poțenț�ialului  țurisțic  din  județ�ul
Hunedoara;

 Acord  de  parțeneriaț  cu  Comuna  Lelese,  județ�ul  Hunedoara  î*n  vederea
promova� rii  resurselor locale,  a valorilor,  țradiț�iilor,  a poțenț�ialului țurisțic din
comuna Lelese;

 Acord  de  parțeneriaț  cu  Universițațea  din  Bucures�ți  î*n  vederea  promova� rii
resurselor  locale,  a  valorilor,  țradiț�iilor,  a  poțenț�ialului  țurisțic  din  județ�ul
Hunedoara; 

 Acord de parțeneriaț cu Deva Shopping Cițy Srl î*n vederea punerii la dispoziț�ie  a
unui spaț�iu localizaț î*n incința Deva Shopping Cițy pențru evenimențe/expoziț�ii;

 Acord de parțeneriaț cu Asociaț�ia Club Sporțiv Lupii Deva î*n vederea promova�rii
resurselor locale, a valorilor, țradiț�iilor, a poțenț�ialului țurisțic, a pațrimoniului
mațerial s� i imațerial UNESCO; 

 Acord de parțeneriaț cu Parohia Orțodoxa�  Roma*na�  T� ebea î*n vederea promova� rii
resurselor  locale,  a  valorilor,  țradiț�iilor  s� i  a  poțenț�ialului  țurisțic  din  județ�ul
Hunedoara  s� i  proțejarea  pațrimoniului  culțural  naț�ional  s� i  local,  î*n  special
Complexul de Monumențe T� ebea;

 Acord de parțeneriaț cu Asociaț�ia Clubul de Dans Sporțiv Elițe Dance Academy
Deva  î*n  vederea  promova� rii  resurselor  locale,  a  valorilor,  țradiț�iilor,  a
poțenț�ialului țurisțic din județ�ul Hunedoara; 

 Acord de parțeneriaț cu Regia Naț�ionala�  a Pa�durilor – Romsilva (Direcț�ia Silvica�
Hunedoara) s� i Regia Naț�ionala�  a Pa�durilor – Romsilva (Parcul Națural Gra�dis�țea
Muncelului  –  Cioclovina)  î*n  vederea promova� rii  s� i  cons�țiențiza� rii  imporțanț�ei
pațrimoniului culțural s� i națural al județ�ului Hunedoara, î*n special aria ceța� ț�ilor
dacice din Munț�ii Ora� s�ției;

 Acord  de  parțeneriaț  Municipiul  Brad  î*n  vederea  realiza� rii  unui  evenimenț
„Concerț  exțraordinar de Anul  Nou” î*n  vederea promova� rii  țuțuror resurselor
locale, a pațrimoniului isțoric s� i  culțural al județ�ului Hunedoara s� i î*n special a
pațrimoniului mațerial s� i imațerial din Municipiul Brad s� i din T� ara Zarandului.

De  asemenea,  î*n  anul  2022,  DGAMPT  a  conținuaț  colabora� rile  insțițuț�ionale
anțerioare cu:

- Minisțerul Culțurii;



- Insțițuțul Naț�ional al Pațrimoniului din Bucures�ți;
- Universițațea Babes�-Bolyai din Cluj-Napoca;
- Muzeul Naț�ional de Isțorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca;
- Universițațea Tehnica�  din Cluj-Napoca;
- Regia Naț�ionala�  a Pa�durilor–Romsilva. Direcț�ia Silvica�  Hunedoara;
-  Regia  Naț�ionala�  a  Pa�durilor–Romsilva.  Parcul  Națural  Gra�dis�țea  Muncelului–

Cioclovina;
- Direcț�ia Județ�eana�  pențru Culțura�  Hunedoara;
- Inspecțorațul de Jandarmi Județ�ean „Decebal” Hunedoara;
- Prima� riile comunelor Ora� s�țioara de Sus, Bos�orod s� i Ba�niț�a;
- Prima� ria comunei Baia de Cris� ;
- Inspecțorațul S� colar Județ�ean Hunedoara;

 Cercetare arheologică  

IAn  anul  2022,  Consiliul  Județ�ean  Hunedoara  prin  DGAMPT  a  alocaț  suma  de
150,000 RON pențru cercețarea arheologica� , suma�  din care s-a efecțuaț cerceța� ri la:

 Grădiștea  de  Munte-Sarmizegetusa  Regia (24.07–22.08;  01.09–
21.09.2022): 

IAn  perioada  24  iulie  –  22  augusț  s-a  derulaț  o  prima�  ețapa�  a  campaniei
arheologice la Sarmizegețusa Regia, unde cerceța� rile au vizaț parțea cențrala�  a as�eza� rii
(țerasele a IX-a s� i a X-a din cuprinsul sancțuarului). Sa�pa� țura de pe țerasa a IX-a a avuț
drepț obiecțiv principal idențificarea s� i documențarea unui segmenț nou al zidului de
susț�inere a țerasei, reper consțrucțiv major care ofera�  numeroase dețalii cu privire la
evoluț�ia  țerasei  s� i  a  edificiilor  ridicațe  î*n  diferițe  faze  aici.  Pe  țerasa  a  X-a  a  fosț
amplasața�  o suprafaț�a�  î*n exțremițațea sudica� ,  zona�  mai puț�in cunoscuța�  din puncț de
vedere arheologic. Aceasța�  parțe a țerasei a fosț afecțața�  ața* ț de ințervenț�iile mulțiple
din anul 1980, ca* ț s� i de lucra� ri din anii '90.  Chiar s� i î*n asemenea condiț�ii,  cercețarea
acțuala�  a  avuț  rezulțațe  imporțanțe,  fiind  descoperițe,  î*nțre  alțele,  o  parțe  dințre
fundaț�iile  unei  consțrucț�ii  anțice  cu  dimensiuni  impozanțe.  S� i  aici  au  fosț  aflațe
numeroase arțefacțe (fragmențe ceramice, piese din bronz, plumb s� i fier, recipiențe din
sțicla� ,  piese  de  mozaic,  fragmențe  de  piese  arhițecțurale  cu  rol  decorațiv).  IAn  luna
sepțembrie,  invesțigaț�iile  au  fosț  exținse  pe  țerasa  a  X-a  pențru  a  obț�ine  informaț�ii
despre  consțrucț�ia  amințița� ;  țoțodața� ,  a  fosț  finalizața�  cercețarea î*n  suprafaț�a  de  pe
țerasa a IX-a. 

 Luncani–Piatra Roșie (14.06 – 02.07.2022) 
Cerceța� rile  arheologice  sisțemațice  desfa� s�urațe  î*n  aria Ceța� ț�ilor  Dacice  din

Munț�ii Ora� s�ției au debuțaț cu o campanie la Luncani – Piațra Ros�ie (14 iunie – 2 iulie).
Pe perioada campaniei de cercețare arheologica� , au parțicipaț î*n țoțal, un numa� r de 14
zilieri  precum  s� i  reprezențanț�i  ai  Universița� ț�ii  Babes�  Bolyai  Cluj-Napoca,  Muzeului
Naț�ional  de  Isțorie  a  Transilvaniei  Cluj-Napoca,  Muzeului  Județ�ean  Mures� ,  Muzeului
Civilizaț�iei  Dacice  s� i  Romane  Deva,  precum  s� i  Direcț�iei  Generale  de  Adminisțrare
Monumențe  s� i  Promovare  Turisțica�  a  Județ�ului  Hunedoara.  Aici,  invesțigaț�iile
arheologice au vizaț consțrucț�iile cu baze de piațra�  aflațe pe plațoul superior, respecțiv
pe țerasa I. Prima dințre consțrucț�iile menț�ionațe se numa� ra�  î*nțre edificiile dacice cu
arhițecțura�  monumențala�  (planul  ei  cuprinde  cel  puț�in  cinci  î*nca�peri  de  mari



dimensiuni). Au fosț documențațe î*n dețaliu o serie de aspecțe consțrucțive s� i, țoțodața� ,
a fosț descoperița�  o canțițațe impresionanța�  de arțefacțe (suțe de fragmențe ceramice,
preponderenț de la vase de provizii cu o capacițațe mare – chiupuri, piese din fier s� i din
bronz). Cerceța� rile au conținuaț pe țerasa I la edificiul cu absida� , demersul compleța*nd
informaț�iile  arheologice din anul anțerior (a fosț confirmaț, asțfel, ca�  î*nca�perile cu baze
de calcar  idențificațe  de Consțanțin Daicoviciu  î*nca�  din anul  1949 reprezința�  parțea
cențrala�  a unui edificiu roțund, la ra*ndul lui cu arhițecțura�  monumențala� , specifica�  zonei
capițalei Regațului Dacic).

  
 Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia (Octombrie – Noiembrie

2022)
Supravegherea arheologica�  desfa� s�urața�  î*n lunile ocțombrie – noiembrie a anului

2022  a  fa� cuț  parțe  din  cadrul  proiecțului  Capitala  Daciei  –  muzeu  viu  al
patrimoniului cultural european (a se vedea Pcț. 5. Proiecțe), care are ca scop lucra� ri
de conservare – resțaurare a zidului de incința�  al forțificaț�iei de la Gra�dis�țea de Munțe –
Sarmizegețusa Regia. Lucra� rile au debuțaț cu eliberarea s� i î*nlocuirea vechiului canal de
drenaj  din  jurul  zidului  forțificaț�iei.  La  supravegherea  arheologica  au  parțicipaț
reprezențanț�i ai Universița� ț�ii Babes�  Bolyai Cluj-Napoca, Muzeului Naț�ional de Isțorie a
Transilvaniei  Cluj-Napoca,  Muzeului  Județ�ean  Mures� ,  Muzeului  Civilizaț�iei  Dacice  s� i
Romane Deva, precum s� i Direcț�iei Generale de Adminisțrare Monumențe s� i Promovare
Turisțica�  a Județ�ului Hunedoara.

 Servicii

 Asigurarea pazei în Cetățile Dacice din Munții Orăștiei
Conform prevederilor Legii nr. 23 din 20 marție 2020 privind regimul juridic al

Cetăților  Dacice  din  Munții  Orăștiei,  care  fac  parte  din  Lista  patrimoniului  mondial
UNESCO și  unele  măsuri  pentru  protejarea acestora,  î*n  anul  2022 au fosț  conținuațe
serviciile  de  asigurare  a  pazei  î*n  Ceța� ț�ile  Dacice  din  Munț�ii  Ora� s�ției,  aflațe  î*n
propriețațea  (Cosțes�ți–Ceța� ț�uie,  Cosțes�ți–Blidaru,  Piațra  Ros�ie  s� i  Ba�niț�a)  s� i
adminisțrarea  (Sarmizegețusa  Regia–Gra�dis�țea  de  Munțe)  Consiliului  Județ�ean
Hunedoara/Direcț�iei Generale de Adminisțrare Monumențe s� i  Promovare Turisțica�  a
Județ�ului Hunedoara. 

 Reparații  și  întreținere curentă a Complexului  de Monumente Țebea,
comuna  Baia  de  Cris� ,  județ�ul  Hunedoara  (î*n  concordanț�a�  cu  prevederile
Acordului de Parțeneriaț î*ncheiaț î*nțre DGAMPT s� i Parohia Orțodoxa�  Roma*na�
T� ebea – î*n calițațe de propriețar al Complexului de Monumențe T� ebea):

 Aleea  principala�  de  acces  dinspre  DN  76  –  E  79  s� i  aleea  secundara�  dinspre
Ca�minul Culțural din localițațea T� ebea;

 Amenajarea gardului Complexului de Monumențe T� ebea;
 Amenajarea celor doua�  arce decorațive de la ințrarea principala�  î*n Complexul de

Monumențe T� ebea
 Amplasare  piațra�  decorațiva�  la  morma*nțul  lui  Avram  Iancu,  la  mormințele

țribunilor  Ioan  Buțeanu  s� i  Simeon  Groza,  mormințele  eroilor  s� i  la  goruni  lui
Horea, Avram Iancu, Regele Ferdinand, Regina Maria s� i Henri Mațhias Berțheloț;



 Lucra� ri de î*nțreț�inere a gardului morma*nțului lui Avram Iancu s�i la mormințele
țribunilor Ioan Buțeanu s� i Simeon Groza;

 Cura� ț�are placaje de mozaic de la aleile  de acces î*n Complexul de Monumențe
T� ebea;

 Vopsirea fundaț�iilor s�i bordurilor de piațra�  din Complexul de Monumențe T� ebea;
 Spa� larea gardurilor, fundaț�iilor, s� i a aleilor de acces î*n Complexul de Monumențe

T� ebea.

 Servicii de întreținere și conservare a Mormântului lui Avram Iancu  –
monumenț isțoric ” î*nscris î*n Lisța Monumențelor Isțorice din Roma*nia, cod
LMI HD-IV-m-A-03501 – realizațe de ca� țre un resțaurațor ațesțaț s� i care au
presupus  acț�iuni  de  cura� ț�are,  cura� ț�are  chimica� ,  biocidare,  consolidare  s� i
hidrofobizare, 



 Lucrări de construcții diverse la Casa-Muzeu Avram Iancu din Baia de
Criș, comuna Baia de Cris� , județ�ul Hunedoara, realiza*ndu-se lucra� ri î*n curțea
casei. 

 Proiecte 

IAn  anul  2022,  DGAMPT  a  sprijiniț  logisțic  s� i  cu  ajuțorul  personalului  de
specialițațe urma� țorul proiecț:

 Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european 
Promotor al proiectului: UAT Județ�ul Hunedoara 
Parteneri  ai  proiectului:  Fundaț�ia  Mihai  Eminescu  Trusț  (Roma*nia)  s� i  Møre  &
Romsdal Counțy Council (Norvegia) 
Valoarea totală a proiectului: 13.290.477,62 RON (2.746.250,15 EURO)
Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național):
9.182.390,99 RON (1.897.384,23 EURO)
Durată: 43 luni 
Locație  de  implementare:  Saț  Gra�dis�țea  de  Munțe,  comuna  Ora� s�țioara  de  Sus,
județ�ul Hunedoara.
Mai  mulțe  dețalii  despre  proiecț,  se  poț  consulța  la  urma� țoarea  adresa� :

hțțps://www.ro-culțura.ro/calendar-online/capițala-daciei---muzeu-viu-al-
pațrimoniului-culțural-european. 

Toț î*n anul 2022, DGAMPT a depus, ca* s� țigaț, implemențaț s� i finalizaț urma� țorul
proiecț:

 Exploring Dacia
Promotor  al  proiectului:  Direcț�ia  Generala�  de  Adminisțrare  Monumențe  s� i
Promovare Turisțica�  a Județ�ului Hunedoara

https://www.ro-cultura.ro/calendar-online/capitala-daciei---muzeu-viu-al-patrimoniului-cultural-european
https://www.ro-cultura.ro/calendar-online/capitala-daciei---muzeu-viu-al-patrimoniului-cultural-european


Parteneri ai proiectului:  Muzeul Civilizaț�iei  Dacice s� i  Romane din Deva,  Muzeul
Naț�ional  de  Isțorie  a  Transilvaniei  din  Cluj-Napoca,  Insțițuțul  Naț�ional  al
Pațrimoniului 
Valoarea totală a proiectului  (90% AFCN și  10% buget propriu):  61.047,  00
RON s� i 6.783,00 RON
Durată: 4 luni

Descriere: 
Proiecțul EXPLORING DACIA, proiecț co-finanț�aț de ca� țre Adminisțraț�ia Fondului

Culțural Naț�ional, aria Pațrimoniu Culțural Mațerial, a consțaț î*n realizarea unei aplicaț�ii
de  realițațe  augmențața�  care  ofera�  informaț�ii  despre  monumențele  de  culț  de  la
Gra�dis�țea  de  Munțe  –  Sarmizegețusa  Regia  (comuna  Ora� s�țioara  de  Sus,  Județ�ul
Hunedoara), precum s� i o serie de dețalii despre unele elemențe arhițecțonice s� i anumițe
arțefacțe descoperițe î*n incința acesțui monumenț isțoric (siț arheologic) î*nscris î*n Lisța
pațrimoniului Mondial UNESCO. 

Mai exacț, î*n aceasța�  perioada�  au fosț digițizațe 31 de arțefacțe descoperițe î*n
incința monumențului isțoric care se afla�  î*n colecț�iile Muzeului Naț�ional de Isțorie a
Transilvaniei  din Cluj-Napoca s� i  Muzeului Civilizaț�iei  Dacice s� i  Romane din Deva.  De
alțfel,  cele  doua�  insțițuț�ii,  ala� țuri  de  Insțițuțul  Naț�ional  al  Pațrimoniului,  ne-au  fosț
parțeneri î*n cadrul acesțui proiecț. Doua�  dințre elemențele arhițecțonice din zona sacra�
a monumențului isțoric au beneficiaț de reconsțrucț�ie digițala�  3D, asțfel î*nca* ț sa�  ofere
privițorului o senzaț�ie ca* ț mai apropiața�  de realițațe prin ințeracț�iunea cu aceasța. Cele
31  de  arțefacțe  s� i  respecțiv  cele  doua�  elemențe  arhițecțonice  au  fosț  ințegrațe  î*n
aplicaț�ie uțilizațorii puța*nd vizualiza nu doar scanarea/reconsțrucț�ia lor, ci s� i informaț�ii
despre  acesțe  piese/elemențe  arhițecțonice  disponibile  ața* ț  î*n  limba  roma*na�  ca* ț  s� i
limba engleza� . Colegii de la cele țrei insțițuț�ii parțenere ne-au ajuțaț î*n realizarea fis�elor
obiecțelor scanațe s� i digițalizațe. Aplicaț�ia EXPLORING DACIA poațe fi accesața�  de pe
țelefon sau țableța�  prin ințermediul sițe-ului dedicaț proiecțului www.exploringdacia.ro
sau din Play Sțore-ul de la Google. Serviciile țehnologice privind realizarea aplicaț�iei au
fosț furnizațe de ca� țre Universițațea Tehnica�  din Cluj-Napoca. 
Toț î*n cadrul proiecțului au fosț țipa� rițe 10.000 de flyere care conț�in informaț�ii despre
proiecț, co-finanț�area din parțea Adminisțraț�iei Fondului Culțural Naț�ional, parțenerii, s� i
care au fosț disțribuițe la Cențrele naț�ionale de informare s� i  promovare țurisțica�  din
județ�ul  Hunedoara  s� i  principalii  operațori  de  țurism  din  acelas� i  județ�  conform
proceselor verbale anexațe acesțui Raporț final. 

De asemenea, proiecțul EXPLORING DACIA s-a bucuraț de o promovare ințensa�
î*n mass-media ața* ț î*n perioada de precampanie, ca* ț s� i dupa�  realizarea aplicaț�iei, țesța� rii
s� i  lansa� rii,  s� i  promova� rii  care  a  avuț  loc  î*n  dața  de  28.10.2022  î*n  sițul  arheologic
Gra�dis�țea de Munțe – Sarmizegețusa Regia. (Acesț evenimenț de lansare, î*mpreuna�  cu
afis�ul  evenimențului  a  fosț  țransmis  spre  s�țiinț�a  Adminisțraț�iei  Fondului  Culțural
Naț�ional, evenimențul apa� ra*nd ața* ț pe pagina de Facebook a AFCN, ca* ț s� i î*n newslețțer-
ul  cu  evenimențele  co-finanț�ațe  de  ca� țre  AFCN).  Mai  exacț,  î*n  precampanie,  a  fosț
difuzața�  o s�țire informațiva� , s� i țrei arțicole î*n mass-media. Dupa�  realizarea aplicaț�iei a
fosț difuzața�  o emisiune, au apa� ruț cinci arțicole î*n mass-media s� i un banner publicițar
cu aplicaț�ia afis�aț țimp de mai mulțe zile î*n mass-media.

Rezultate obținute:
IAn  cadrul  proiecțului  EXPLORING  DACIA,  proiecț  co-finanț�aț  de  ca� țre

Adminisțraț�ia  Fondului  Culțural  Naț�ional,  aria  Pațrimoniu  Culțural  Mațerial,  s-a
realizarea o aplicaț�ie de realițațe augmențața�  care ofera�  informaț�ii despre monumențele



de culț  de la Gra�dis�țea de Munțe – Sarmizegețusa Regia (comuna Ora� s�țioara de Sus,
Județ�ul Hunedoara), precum s� i o serie de dețalii despre unele elemențe arhițecțonice s� i
anumițe  arțefacțe  descoperițe  î*n  incința  acesțui  monumenț  isțoric  (siț  arheologic)
î*nscris î*n Lisța pațrimoniului Mondial UNESCO. 

Ava*nd  î*n  vedere  țimpul  scurț  de  implemențare  a  proiecțului  –  lunile  iulie  –
ocțombrie, au fosț finalizațe țoațe acțivița� ț�ile proiecțului,  î*ncadra*ndu-ne î*n țermenele
preva� zuțe î*n proiecțul iniț�ial depus ca� țre Adminisțraț�ia Fondului Culțural Naț�ional, dupa�
cum urmeaza� :

- Acțivița� ț�i ce ț�in de managemențul de proiecț, respecțiv iniț�ierea, planificarea,
implemențarea, monițorizarea s� i î*ncheierea proiecțului – î*n perioada iulie – noiembrie
2022; 

-  Sțabilirea  țraseului  de  vizițare  s� i  a  puncțelor  de  ințeres  care  au  fosț
implemențațe  î*n  aplicaț�ia  de  realițațe  augmențața�  –  luna  iulie  2022  –  s-au  ales
monumențele de culț din zona sacra�  de la Gra�dis�țea de Munțe – Sarmizegețusa Regia; 

- Prega� țirea informaț�iilor isțorice s� i a mețadațelor pențru aplicaț�ia de realițațe
augmențața� ,  î*n  perioada iulie  –  augusț  2022  –  î*mpreuna�  cu colegii  de  la  insțițuț�iile
parțenere  au  fosț  realizațe  fis�ele  î*n  roma*na�  s� i  engleza�  ale  pieselor  scanațe  s� i  a
elemențelor arhițecțonice reconsțruițe digițal; 

- Digițizarea arțefacțelor isțorice care au fosț ințegrațe î*n aplicaț�ia de realițațe
augmențața�  – perioada iulie – augusț 2022 – au fosț digițizațe 31 de arțefacțe aflațe î*n
colecț�iile  Muzeului  Naț�ional  de  Isțorie  a  Transilvaniei  din  Cluj-Napoca  s� i  Muzeului
Civilizaț�iei Dacice s� i Romane din Deva; 

- Reconsțrucț�ia digițala�  a celor doua�  elemențe arhițecțonice – perioada augusț-
sepțembrie 2022 – au fosț realizațe reconsțrucț�ii digițale a doua�  elemențe arhițecțonice
din sițul arheologic Gra�dis�țea de Munțe – Sarmizegețusa Regia; 

- Realizarea aplicaț�iei de realițațe augmențața�  î*n lunile augusț – sepțembrie 2022
–Aplicaț�ia  EXPLORING  DACIA  poațe  fi  accesața�  de  pe  țelefon  sau  țableța�  prin
ințermediul sițe-ului dedicaț proiecțului www.exploringdacia.ro sau din Play Sțore-ul de
la Google; 

-  Realizarea  websițe-ului  dedicaț  proiecțului,  î*n  perioada  augusț  –  ocțombrie
2022 – Websițe-ul esțe disponibil la adresa www.exporingdacia.ro; 

- Tesțarea aplicaț�iei in sițu – luna ocțombrie 2022 – Evenimențul a avuț loc î*n
dața de 28.10.2022; 

- Workshop de prezențare – luna ocțombrie 2022 – Evenimențul a avuț loc î*n
dața de 28.10.2022; 
-  Evenimenț  de  prezențare  s� i  populare  a  produsului  culțural  in  sițu  –  luna

ocțombrie 2022 – Evenimențul a avuț loc î*n dața de 28.10.2022; 
-  Precampanii  s� i  campanii  de  promovare  î*n  mass-media  s� i  prin  canalele  de

diseminare a informaț�iilor s� i a produsului culțural – perioada sepțembrie – noiembrie
2022: 

 S� țire  promovare  –  18.10.2022  -  hțțps://www.facebook.com/wațch/?
v=437311391893670 ; 

 Arțicol promovare 1 – 20.10.2022 -  hțțp://hunedoaralibera.ro/exploring-dacia-
proiecț-imporțanț-pențru-județul-hunedoara/ ; 

 Arțicol promovare 2 – 20.10.2022 - hțțps://apuseni.info/2022/10/20/vesțigiile-
arheologice-dacice-din-hunedoara-ințra-in-epoca-digițala/ ; 

 Arțicol  promovare  3  –  22.10.2022  -  hțțp://hunedoaralibera.ro/descopera-
aplicația-exploring-dacia-țrecuțul-la-țimpul-prezenț/ ; 



 Arțicol promovare 4 – 28.10.2022 - hțțps://apuseni.info/2022/10/28/proiecțul-
digițal-exploring-dacia-a-fosț-lansaț-azi/ ; 

 Arțicol  promovare  5  –  29.10.2022  -  hțțp://hunedoaralibera.ro/inediț-județul-
hunedoara/; 

 Emisiune  informațiva�  31.10.2022  -
hțțps://www.facebook.com/EmisiuneOraExacța/videos/525790402699901 ; 

 Arțicol  promovare  6  –  02.11.2022  -
hțțps://apuseni.info/2022/11/02/sarmizegețusa-regia-promovața-cu-ajuțorul-
țehonologiei-de-ulțima-generație/ ; 

 Arțicol  promovare 7 – 03.11.2022 -  hțțp://hunedoaralibera.ro/sarmizegețusa-
regia-promovața-cu-ajuțorul-țehonologiei-de-ulțima-generație/; 

 Arțicol  de  promovare  8  –  04.11.2022  -  hțțp://hunedoaralibera.ro/exploring-
dacia-sarmizegețusa-regia/; 

 Banner publicițar cu aplicaț�ia – afis�aț î*n perioada 28.10.2022 – 07.11.2022; 
- Disțribuirea a 10.000 de flyere care conț�in informaț�ii despre proiecț la Cențrele

naț�ionale  de  informare  s� i  promovare  țurisțica�  din  județ�ul  Hunedoara  s� i  principalii
operațori de țurism din acelas� i județ�.

IAn ceea ce prives�țe rezulțațele as�țepțațe ale proiecțului, acesțea se vor concrețiza
prin  cres�țerea  ațracțivița� ț�ii  acesței  desținaț�ii  țurisțice  s� i  culțurale  pențru  vizițațorii
roma*ni s� i sțra� ini ințeresaț�i de uțilizarea simbioțica a țehnologiei in pațrimoniul isțoric,
si,  impliciț  prin  cele  15.000  de  desca� rca� ri  esțimațe  ale  aplicaț�iei  specifice  pe
dispozițivele mobile ale uțilizațorilor prezenț�i î*n sițul arheologic. Toțodața� , va fi sporiț
gradul de accesibilițațe al specialis�ților din domeniu la resursele s� i informaț�iile isțorice
definițorii  pențru  obiecțivul  vizaț,  ața* ț  prin  ințermediul  aplicaț�iei  mobile  ca* ț  s� i  al
websițe-ului  dedicaț  care  va  oferi  acces  la  o  baza  de  dațe  valoroasa�  formața�  din
reproducerile 3D ale arțefacțelor s� i informaț�iile de specialițațe aferențe.



 Realizarea  materialelor  tipărite  și  materialelor  on-line  pentru
promovarea  patrimoniului  cultural  și  material  al  județului
Hunedoara

 Remachețare bros�ura�  „Alege Hunedoara”, ambalaj monede de țip koson, mini-
ghid  de  țurism,  flyer  de  promovare  a  sițe-ului  +  aplicaț�ia  mobila�  î*n  limba
franceza� ;

 Remachețare mini-ghid țurism – limba engleza� ;
 Realizare grafica�  pențru țoațe evenimențele desfa� s�urațe î*n anul 2022;

 Grafica�  s� i machețare Revisța de țurism „Regia” – numerele 2 s� i 3;
 Realizare țexțe pențru revisța „Regia” – numerele 2 s� i 3, 
 Realizare  grafica�  s� i  machețare  bros�ura�  de  prezențare  pențru  Complexul  de

Monumențe T� ebea s� i Sarmizegețusa Regia;
 Grafica�  s� i  machețare  flyer  pențru Fesțivalul  Pa�durenilor  „Dra�gan Munțean” s�i

Serba� rile Naț�ionale de la T� ebea;
 Grafica�  s� i machețare mațerial de promovare A5 țip acordeon – 16 pagini;
 Grafica�  s� i  machețare  album  de  prezențare  „Descopera�  Hunedoara”  –  160  de

pagini; 
 Realizare țexțe pențru album de prezențare „Descopera�  Hunedoara”; 
 Realizare grafica�  sțicker aplicaț�ie mobila – forma�  de inima� ;
 Realizare grafica�  diplome, afis�e  s� i  invițaț�ii  –  diverse evenimențe DGAMPT sau

colaborațori;



 Acțualizare  sițe  www.discoverhunedoara.com prin  revizuirea  informaț�iilor
exisțențe s� i ada�ugarea unor secț�iuni noi;

 Revizuire s� i acțualizare țexțe s� i grafica�  la mațerialele țipa� rițe exisțențe;
 Grafica�  sțeaguri  personalizațe  –  idențițațe  Consiliul  Județ�ean  Hunedoara  +

DGAMPT,  Sarmizegețusa  Regia,  idențițațe  Hunedoara  –  milioane  de  ani  de
poves�ți s� i legende;

 Grafica corț evenimențe ouțdoor;
 Updațe  s� i  î*nțreț�inere  sițe-uri  www.dgampț.ro,  www.discoverhunedoara.com  ,  

www.produsdehunedoara.ro;
 Updațe s� i î*nțreț�inere aplicaț�ie mobila „Discover Hunedoara”
 Realizare sițe www.exploringdacia.ro  .  

 Impact, vizibilitate și vizitare a patrimoniului cultural și natural al
județului Hunedoara

 Număr de vizitatori în obiectivele administrate de către DGAMPT în
anul 2022:

 Sarmizegețusa Regia–Gra�dis�țea de Munțe – 65,000 de vizițațori;
 Complexul de Monumențe T� ebea – aproximațiv 15,000 de vizițațori;
 Galeria Naț�ionala�  de Arța�  FORMA – aproximațiv 5,000 de vizițațori;
 Casa-Muzeu Avram Iancu din Baia de Cris�  – aproximațiv 500 de vizițațori;
 Casa  Memoriala�  Dra� gan  Munțean  din  Poieniț�a  Voinii  –  aproximațiv  500

vizițațori;
 Expoziț�ia  ețnografica�  Zesțrea  Apusenilor  din  Vaț�a  de  Jos  –  aproximațiv  100

vizițațori; 

 IAn anul 2022 au fosț î*nțocmițe s�i aprobațe prin Hoța� ra* re a Consiliului Județ�ean
Hunedoara, Regulamențe de vizițare pențru urma� țoarele obiecțive adminisțrațe
de ca� țre DGAMPT:  

o Gra�dis�țea de Munțe – Sarmizegețusa Regia;
o Cosțes�ți–Ceța� ț�uie;
o Cosțes�ți–Blidaru;
o Piațra Ros�ie;
o Complexul de Monumențe T� ebea;
o Casa-Muzeu Avram Iancu;
o Casa Memoriala�  Dra� gan Munțean;
o Expoziț�ia Ețnografica�  zesțrea Apusenilor;
o Galeria Naț�ionala�  de Arța�  FORMA.

 
 Activitate în mediul on-line 

 Pagina  „Enjoy  Hunedoara”  î*nregisțreaza�  la  dața  de  31.12.2021  un  numa� r  de
181.392  de  aprecieri  ale  paginii  s� i  un  numa� r  de  183.147  urma� rițori.  IAn  ce



prives�țe  principalele  oras�e  î*n  care  locuiesc  persoanele  care  apreciaza�  pagina
„Enjoy  Hunedoara”,  cel  mai  mare  procenț  î*l  deț�ine  Bucures�ți,  urmaț  de
Timis�oara, Deva s� i  Hunedoara.  86,1% dințre persoanele care apreciaza�  „Enjoy
Hunedoara” locuiesc î*n Roma*nia, urma*nd Marea Brițanie s� i  Germania cu pesțe 3
procențe;

 Toțodața� ,  a  fosț  creaț  conț�inuț  s� i  au  fosț  î*nțreț�inuțe  s� i  acțualizațe  paginile
DGAMPT:  www.dgampț.ro   (care  î*nregisțreaza�  3707  accesa� ri),
www.discoverhunedoara.com (cu  21.012  accesa� ri),
www.produsdeehunedoara.ro  3828 accesa� ri),  („Discover Hunedoara” – conț de
Insțagram  (3453  urma� rițori),  DGAMPT–  conț  de  Facebook (2100  aprecieri  s� i
2300 urma�rițori);

 Acțualizare aplicaț�ie mobila�  „Discover Hunedoara”  prin ada�ugare de unița� ț�i  de
cazare noi s� i obiecțive țurisțice, modificare imagine principala�  (icon) s� i imagine
pagina de pornire;

 Realizare machețe pențru bannere online publicațe î*n ziare țipa� rițe s� i publicaț�ii
online  pențru  promovarea  aplicaț�iei  mobile  „Discover  Hunedoara”  pențru
promovarea proiecțului „Exploring Dacia”, ca* s� țigaț de DGAMPT Hunedoara s� i co-
finanț�aț de AFCN;

 Concepere țexțe de promovare s� i  realizare de posța� ri  zilnice pe pagina „Enjoy
Hunedoara” s� i posța� ri ocazionale pe paginile de Facebook „DGAMPT” s� i „Cețațea
Dacica�  Sarmizegețusa Regia”;

 IAnțocmirea  s� i  țransmițerea  periodica�  a  arțicolelor  scrise  pențru  promovarea
acțivița� ț�ii  DGAMPT  s� i  a  obiecțivelor  adminisțrațe  î*n  ziare  online  s� i  țipa� rițe,
precum s� i î*n țeleviziunile locale din județ�ul Hunedoara;

 IAnțocmirea  s� i  țransmițerea  periodica�  de  comunicațe  s� i  invițaț�ii  ca� țre  presa�  s� i
ca� țre auțorița� ț�i,  î*n vederea parțicipa� rii la evenimențele organizațe de DGAMPT
Hunedoara.

 Realizarea  numerelor  2  s� i  3  din Revista  de  turism  REGIA,  prin  care  sunț
popularizațe diferițe acț�iuni, evenimențe, informaț�ii de ințeres țurisțic, precum s� i
dațe  imporțanțe  referițoare  la  sțrațegiile  de  dezvolțare  țurisțica�  a  județ�ului
Hunedoara. Prin ințermediul revisței de țurism sunț aduse î*n ațenț�ia publicului
mațeriale  riguros  documențațe  asupra  Ceța� ț�ilor  Dacice  din  Munț�ii  Ora� s�ției  s� i
asupra alțor  obiecțive  aflațe  î*n  adminisțrarea Consiliului  Județ�ean Hunedoara
sau  DGAMPT,  precum  s� i  zone  țurisțice  de  mare  ințeres  din  județ�.  Toațe
acțivița� ț�ile de documențare, edițare, realizare mațeriale scrise s� i grafica�  pențru
revisța�  au fosț efecțuațe î*n regie proprie de DGAMPT;

http://www.produsdeehunedoara.ro/
http://www.discoverhunedoara.com/
http://www.dgampt.ro/


 Au  fosț  î*nțocmițe  conțracțe  cu  insțițuț�ii  de  presa�  din  județ�ul  Hunedoara,  î*n
vederea  promova�rii  evenimențelor  s� i  acț�iunilor  î*nțreprinse  de  DGAMPT
Hunedoara;

 Au  fosț  realizațe  64  de  videoclipuri  de  prezențare  a  zonelor  s�i  obiecțivelor
țurisțice precum s� i a evenimențelor organizațe de DGAMPT (Acesțe mațeriale au
fosț  filmațe  s� i  monțațe  î*n  regie  proprie,  la  realizarea  acesțora  parțicipa*nd
personalul  DGAMPT,  inclusiv  voice-over,  moderațor/prezențațor,  cameraman,
specialisț î*n realizarea monțajului);

 Parțe din imaginile realizațe î*n anul 2022 au fosț preluațe de ca� țre țeleviziunile
locale  s� i  naț�ionale  cu  scopul  realiza� rii  de  s�țiri  s� i  emisiuni  de  promovare  a
țurismului roma*nesc.

 S-a  realizaț  un  numa� r  de  93  de  foțoreporțaje,  s�edinț�e  s� i  sesiuni  foțo  ale
obiecțivelor țurisțice din județ�, la evenimențele organizațe s�i promovațe de ca� țre
DGAMPT s� i Consiliul Județ�ean Hunedoara. Acesțe mațeriale, î*n varianța edițața� ,
au  reprezențaț  posța� ri  pe  conțurile  de  Facebook  „Enjoy  Hunedoara”  s� i
„DGAMPT”,  publicare  î*n  aplicaț�ia  județ�ului  Hunedoara,  î*n  publicaț�ia  „REGIA”-
Revisța de țurism a județ�ului Hunedoara.

 Activități administrative și juridice

 Activitate resurse umane:
 Modificarea  s�i  complețarea  Regulamențului  de  Organizare  s� i  Funcț�ionare,  a

organigramei s�i a sțațuțului de funcț�ii a DGAMPT;
 Acțivița� ț�i  de  managemenț  ale  resurselor  umane  (conțracțe  de  munca�  pențru

personalul nou î*ncadraț, acțe adiț�ionale);
 Complețarea s� i țransmițerea Regisțrului General de Evidenț�a�  a Salariaț�ilor;
 Redacțarea s� i comunicarea deciziilor ințerne, de nivel general s� i/sau individual,

î*n vederea ducerii spre î*ndeplinire;
 IAnțocmirea lucra� rilor privițoare la organizarea s�i desfa� s�urarea î*n condiț�iile legii a

concursurilor  pențru  ocuparea  posțurilor  vacanțe  –  4  posțuri  inspecțor  de
specialițațe s�i 1 posț consilier juridic;

 Organizarea examenelor pențru promovarea angajaț�ilor î*n grade/țrepțe imediaț
superioare conform prevederilor legale – 3 posțuri inspecțor de specialițațe;

 Implemențarea  Hoța� ra* rilor  Consiliului  Județ�ean  Hunedoara  de  aprobare  a
modifica� rii sțațuțului de funcț�ii ca urmare a absolvirii examenelor de promovare
î*n grade/țrepțe imediaț superioare;

 Calcularea Cerțificațelor de Concediu medical;
 IAnțocmirea  sțațului  de  plața�  pențru  țoț�i  angajaț�ii  prin  ințroducerea  de  dațe

corecțe din ponțaje, cu evidenț�ierea s� i calcularea exacța�  a concediilor medicale,
concediilor de odihna� ,  concediilor pla� țițe  sau nepla� țițe,  a  nemoțivațelor sau a
alțor sițuaț�ii;

 Eliberarea adeverinț�elor cu numa�rul  de zile  de concediu medical  s� i  coduri  de
indemnizaț�ie de pe cerțificațe medicale pențru țoț�i angajaț�ii la cerere;

 IAnțocmirea s� i eliberarea la cererea angajaț�ilor de adeverinț�e de î*ncadrare pențru
medicul  de  familie,  s�coala� ,  calcul  chirii,  girare,  cumpa�ra� ri  î*n  rațe,  prima� rii,
alocaț�ii ețc., î*n baza acțelor oficiale;

 Evidenț�a concediilor de odihna�  efecțuațe sau neefecțuațe;



 Menț�inerea relaț�iilor cu furnizorul de servicii medicale pențru conțrolul medical
obligațoriu de angajare s� i periodic anual – ra� spunde ca țoț�i angajaț�ii sa�  respecțe
aceasța�  cerinț�a� ;

 IAnțocmirea, verificarea s� i țrimițerea spre aprobarea direcțorului general a foilor
colecțive de prezenț�a�  (ponțajul cențralizațor);

 Asigurarea secrețariațului Consiliului de Adminisțraț�ie;
 Asigurarea pa� sțra� rii s� i compleța� rii la zi a Regisțrului de evidenț�a�  a Deciziilor;
 Exercițarea  conțrolului  de  regularițațe,  prin  viza  de  cerțificare  î*n  privinț�a

realița� ț�ii, regularița� ț�ii s� i legalița� ț�ii operaț�iunilor economico-financiare;
 Primirea s� i î*nregisțrarea declaraț�iilor de avere s�i declaraț�iilor de ințerese; 
 Transmițerea ca� țre Agenț�ia Naț�ionala�  de Ințegrițațe (ANI) î*n vederea î*ndeplinirii

ațribuț�iilor de evaluare a copiilor cerțificațelor, ale declaraț�iilor de avere s� i ale
declaraț�iilor de ințerese s� i ca* țe o copie cerțificața�  a regisțrelor speciale.

 Activitate contabilă
 IAnțocmirea  conțului  de  execuț�ie  bugețara�  pe  arțicole  s� i  alineațe  conform

bugețului iniț�ial, ulțerior exporțaț s� i aprobaț î*n aplicaț�ia Forexebug;
 Transmițerea  ca� țre  Trezoreria  Deva  a  bugețului  iniț�ial,  a  documențaț�iei  de

rețragere, respecțiv deschidere credițe bugețare, inclusiv borderoul cențralizațor
privind dispoziț�ia de deschidere credițe bugețare, respecțiv sițuaț�ia fluxurilor de
țrezorerie;

 Organizarea s� i  asigurarea urma�ririi execuț�iei bugețare pențru țoațe acțivița� ț�ile
finanț�ațe din bugețul propriu s� i subvenț�iile acordațe de ca� țre Consiliul Județ�ean
Hunedoara; 

 IAnțocmirea raporța� rilor privind dațoria publica�  s� i monițorizarea chelțuielilor de
personal aferenț lunilor anului 2022, respecțiv țransmis î*n aplicaț�ia Forexebug,
raporțul  privind  balanț�a  de  verificare  valida�  aferența�  fieca� rei  luni  ale  anului
2022;

 IAnțocmirea bilanț�ului  conțabil,  respecțiv darea de seama�  aferența�  țrimesțrelor
anului 2022 (bilanț�, sițuaț�ie fluxuri de țrezorerie, balanț�a de verificare, conțul de
rezulțaț  pațrimonial,  conțul  de  execuț�ie  a  insțițuț�iilor  publice  finanț�ațe  din
venițuri proprii s� i subvenț�ii – venițuri s� i chelțuieli) inclusiv țransmițerea on-line
Forexebug a raporța� rilor anuale î*n țermenul sțabiliț);

 S-a î*nțocmiț angajarea, lichidarea, ordonanț�area s� i plața chelțuielilor, precum s� i
organizarea, evidenț�a s� i raporțarea angajamențelor bugețare;

 S-au efecțuaț operaț�iuni de conțrol financiar prevențiv conform OMFP 923/2014
asupra țuțuror operaț�iunilor cu impacț financiar, asupra fondurilor publice s� i a
pațrimoniului public;

 S-au reparțizaț țoațe facțurile de bunuri s� i servicii, respecțiv invesțiț�ii ințrațe î*n
cadrul DGAMPT, respecțiv î*nregisțraț î*n programul de conțabilițațe pe arțicole
bugețare, î*n ordine cronologica� ;

 S-au  efecțuaț  operaț�iuni  de  deconțare  cu  țrezoreria  sțațului  s� i  alțe  insțițuț�ii
bancare (pla� ț�i de furnizori, presța� ri servicii, alțe pla� ț�i);

 S-a verificaț regisțrul de casa�  î*nțocmiț zilnic de ca� țre casier, respecțiv î*nregisțraț
î*n  conțabilițațe  operaț�iunile  de  î*ncasa� ri-va*nza� ri,  inclusiv  emițerea  foilor  de
va� rsa�ma*nț ca� țre Trezoreria Deva;

 S-au î*nțocmiț documențele salariale (sțațele de plața� , borderouri, OP-uri, diverse
rapoarțe) aferențe anului 2022;



 Au fosț  î*nțocmițe  declaraț�iile  privind obligaț�iile  de plața�  la  bugețul  de sțaț  s�i
fondurile  de  asigura� ri  sociale  precum  s� i  declaraț�ia  L125  –  formular  aferenț
procedurii de țransmițere a dațelor î*n regisțrul public;

 S-au asiguraț documențele s�i  sumele necesare pențru deplasa� rile efecțuațe de
personalul propriu î*n ințeres de serviciu;

 Au fosț operațe î*n conțabilițațe bonurile de consum aferenț carburanțului uțilizaț
pențru  deplasa� rile  efecțuațe  de  personalul  propriu  î*n  ințeres  de  serviciu,
consumuri de mațeriale cura� ț�enie, mațeriale dezinfecțanțe, bilețe de vizițare ețc;

 S-au  î*nțocmiț  noțele  conțabile  lunare  s� i  balanț�ele  de  verificare  respecțiv
verificarea balanț�ei scripțice din conțabilițațe cu fis�ele de magazie;  

 S-a  asiguraț  evidenț�a  analițica�  a  debițorilor  s�i  credițorilor  s� i  a  furnizorilor
DGAMPT, î*n as�a fel î*nca* ț sa�  se cunoasca�  î*n permanenț�a�  sițuaț�ia reala�  a acesțora
precum s� i evidenț�a țuțuror pla� ț�ilor efecțuațe din bugețul insțițuț�iei; 

 S-a  î*nțocmiț  evidenț�a  analițica�  a  chelțuielilor  de  invesțiț�ii  pe  obiecțive  î*n
conformițațe cu lisțele de invesțiț�ii  anexațe la bugețul de venițuri s� i  chelțuieli
precum  s� i  î*nțocmirea  sițuaț�iei  cențralizațoare  a  invesțiț�iilor  ca� țre  Trezoreria
Deva;

 S-a asiguraț evidenț�a conțabila� , sințețica�  s� i analițica�  a mijloacelor fixe, pe locuri
de  folosinț�a� ,  a  obiecțelor  de  invențar  î*n  magazii  s� i  î*n  folosinț�a� ,  precum  s� i  a
mațerialelor pe gesțiuni s� i pe feluri de mațeriale, î*n scopul pa� sțra� rii ințegrița� ț�ii
pațrimoniului DGAMPT;

 Prega� țirea  lisțelor  de  invențariere  s� i  predarea  lor  comisiei  de  invențariere,
precum s� i consemnarea rezulțațelor invențarierii î*n conțabilițațe; 

 Efecțuarea demersurilor privind țrecerea insțițuț�iei de pe sursa de finanț�are G –
venițuri s� i chelțuieli, pe susra de finanț�are A – bugeț local, î*n conțabilițațe s�i la
țrezorerie;

 IAndosariere documențe.

 Activitate juridică
 Avizarea s� i conțrasemnarea acțelor cu caracțer juridic emise/elaborațe î*n anul

2022 î*n cadrul DGAMPT;
 Verificarea  legalița� ț�ii  acțelor  cu  caracțer  juridic  s� i  adminisțrațiv  primițe  spre

avizare:
 Avizarea s� i  conțrasemnarea Deciziilor Direcțorului  general emise/elaborațe î*n

anul 2022;
 Elaborarea Regulamențului ințern al DGAMPT;
 Acțualizarea Regulamențului ințern al DGAMPT;
 Organizarea procedurii  legale de achiziț�ii  publice privind serviciile de paza�  î*n

Ceța� ț�ile Dacice din Munț�ii Ora� s�ției, proceduri î*n care DGAMPT a avuț calițațea de
auțorițațe conțracțanța� ;

 IAnțocmirea/elaborarea  conțracțelor  de  presța� ri  servicii  (paza� ,  î*nțreț�inere  s� i
reparaț�ii echipamențe IT, medicina muncii, SSM/PSI, î*nchiriere țoalețe ecologice;
î*nțreț�inere  casa�  marcaț,  cura� ț�enie),  execuț�ie  lucra� ri  (reparaț�ii  curențe  la
Complexul de Monumențe T� ebea s� i Casa-Muzeu Avram Iancu din Baia de Cris�),
furniza� ri de produse s� i acorduri de parțeneriaț;

 Elaborarea s� i supervizarea î*nțocmirii proiecțului de bugeț pențru anul 2022; 
 Elaborarea  programului  anual  al  achiziț�iilor  publice  pențru  anul  2022  al

DGAMPT;



 Corespondenț�a�  scrisa� ,  țelefonica�  cu  diverse  insțițuț�ii,  socieța� ț�i  comerciale,
colaborațori, furnizori de servicii s� i produse ețc., cu care DGAMPT are î*n derulare
proiecțe comune, relaț�ii conțracțuale, colabora� ri; 

 Achiziții publice
 IAnțocmirea lucra� rilor de achiziț�ii publice pe anul 2022;
 IAnceperea demersurilor  necesare  pențru î*nregisțrarea/reî*nnoirea/recuperarea

î*nregisțra� rii  auțorița� ț�ii  conțracțanțe  î*n  SICAP  sau  recuperarea  cerțificațului
digițal, daca�  esțe cazul;

 Elaborarea s� i, dupa�  caz, acțualizarea, pe baza necesița� ț�ilor țransmise de celelalțe
servicii s� i comparțimențe ale auțorița� ț�ii conțracțanțe, sțrațegia de conțracțare s� i
programul anual al achiziț�iilor publice;

 Elaborarea sau, dupa�  caz, coordonarea acțivița� ț�ii  de elaborare a documențaț�iei
de ațribuire s� i a documențelor-suporț, pențru procedurile de achiziț�ii publice, pe
baza necesița� ț�ilor țransmise de comparțimențele de specialițațe;

 IAndeplinirea  obligaț�iilor  referițoare  la  publicițațe,  asțfel  cum  sunț  acesțea
preva� zuțe de lege;

 Aplicarea s� i finalizarea procedurile de ațribuire;
 Realizarea achiziț�iilor direcțe;
 Parțiciparea la î*nțocmirea documențaț�iilor privind achiziț�iile publice de bunuri,

servicii s� i lucra� ri s� i daca�  a fosț cazul parțiciparea î*n comisiile de evaluare;
 Parțiciparea la monițorizarea execuț�iei conțracțelor de bunuri, servicii s� i lucra� ri

derulațe de ca� țre DGAMPT sau Consiliul Județ�ean Hunedoara s� i, daca�  a fosț cazul,
parțiciparea î*n cadrul comisiilor de recepț�ie aferențe acesțor conțracțe;

 Consțițuirea s� i pa� sțrarea dosarului de achiziț�ie publica� .

 Alte acțiuni 

 Amplasare panouri de informare cu programul s� i  regulamențele de vizițare î*n
Ceța� ț�ile  Dacice  din  Munț�ii  Ora� s�ției:  Sarmizegețusa  Regia,  Cosțes�ți–Ceța� ț�uie,
Cosțes�ți–Blidaru s� i Piațra Ros�ie;

 Amplasare  panouri  de  informare  cu  denumirea  obiecțivului  s� i  programul  de
vizițare la: Complexul de Monumențe T� ebea, Casa-Muzeu Avram Iancu din Baia
de Cris�  s� i Casa Memoriala�  Dra� gan Munțean din Poieniț�a Voinii;

 Realizare  bros�uri  de  informare  cu  obiecțivele  adminisțrațe  de  DGAMPT  –
Sarmizegețusa Regia s� i Complexul de Monumențe T� ebea; 

 Colaborare cu cențrele de informare țurisțica�  din județ�, precum s� i cu unița� ț�ile de
cazare, s� i punerea la dispoziț�ia acesțora a mațerialelor de promovare țurisțica�  a
județ�ului, î*n funcț�ie de necesița� ț�i s� i solicița� ri;

 IAnțocmirea  sițuaț�iilor  cențralizațoare  s� i  sțațisțice  cu  privire  la  numa�rul  de
î*nnopța� ri  s� i  sosiri  î*n  județ�,  precum s� i  a numa� rului  de vizițațori  î*nregisțraț�i  la
principalele obiecțive țurisțice din județ�;

 Realizare corț personalizaț ouțdoor ”Sarmizegețusa Regia”, de mari dimensiuni,
pențru parțicipare la diferițe acț�iuni s� i evenimențe organizațe de DGAMPT sau de
alț�i parțeneri;

 Lucra� ri de igienizare a suprafeț�ei î*mpa�durițe (î*ndepa� rțare la� sța� ris� , crengi ca� zuțe
ețc) s�i a celor acoperițe de gazon din perimețrul adminisțraț al ceța� ț�ilor dacice
din Munț�ii Ora� s�ției;



 Lucra� ri de degajare a arborilor ca�zuț�i î*n urma furțunilor precum s� i de î*nla� țurare
a  crengilor  rezulțațe din acesțe  acțivița� ț�i  din suprafaț�a  adminisțrața� ,  inclusiv
țocarea  resțurilor  vegețale  rezulțațe  î*n  urma  acesțor  ca�deri  accidențale  de
arbori;

 Mențenanț�a insțalaț�iei de colecțare a dejecț�iilor provenițe de la țoalețe precum s� i
operaț�iunile de vidanjare a fosei sepțice de ca* țe ori s-a impus acesț lucru;

 Transporțarea  permanența� ,  la  Sediul  adminisțrațiv  Gra�dis�țea  de  Munțe–Valea
Alba�  a  des�eurilor  generațe  de  țuris�ți  î*n  vederea  colecța� rii  acesțora  de  ca� țre
operațorul licenț�iaț din zona� ;

 Aprovizionarea zilnica�  cu apa�  a rezervorului de sțocare a apei de 3000 lițri î*n
vederea asigura� rii î*nțreț�inerii corespunza� țoare a țoalețelor;

 Asigurarea cura� ț�eniei s� i gesționarea ordinii pe țronsonul zonei piețonale pavațe
al DJ 705A;

 Achiziț�ionarea,  debițarea  s� i  manipularea  masei  lemnoase  necesare  pențru
pavilioanele  adminisțraț�iei  s� i  Jandarmeriei,  precum  s� i  la  Sediul  adminisțrațiv
Gra�dis�țea de Munțe–Valea Alba� , pențru asigurarea î*nca� lzirii pe  perioada rece;

 Aprovizionarea  rițmica� ,  cu  combusțibil  pențru  funcț�ionarea  generațoarelor
elecțrice s� i a uțilajelor de î*nțreț�inere pențru spaț�ii verzi;

 Gesționarea parca� rii auțoțurismelor î*n perioada de maxim aflux țurisțic;
 Lucra� ri de degajare a țraseelor de vizițare din cețațea Cosțes�ți–Ceța� ț�uie;
 IAnțreț�inerea periodica�  (cosiț, î*ndepa� rțare vegețaț�ie ca� zuța�  ețc) î*n Complexul de

Monumenț T� ebea s� i Casa-Muzeu Avram Iancu din Baia de Cris� ;
 IAnțreț�inere periodica�  (cura� ț�enie) Casa Memoriala�  Dra� gan Munțean din Poieniț�a

Voinii s� i Expoziț�ia Ețnografica�  Zesțrea Apusenilor din Vaț�a de Jos.   

DGAMPT
Direcțor general,
Radu BARB


	Activitate în mediul on-line
	Actualizare aplicație mobilă „Discover Hunedoara” prin adăugare de unități de cazare noi și obiective turistice, modificare imagine principală (icon) și imagine pagina de pornire;
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	Concepere texte de promovare și realizare de postări zilnice pe pagina „Enjoy Hunedoara” și postări ocazionale pe paginile de Facebook „DGAMPT” și „Cetatea Dacică Sarmizegetusa Regia”;
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	Întocmirea și transmiterea periodică de comunicate și invitații către presă și către autorități, în vederea participării la evenimentele organizate de DGAMPT Hunedoara.
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