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Cuvânt înainte
adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare în România

Agenda

Locală 21 (AL21) a fost elaborată şi
adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în
1992, ca instrument de promovare a conceptului
dezvoltării durabile. După zece ani, la Johannesburg
în 2002, al II lea Summit promovează AL21 ca
principalul instrument în realizarea bunăstării
populaţiei lumii. Dedicată administraţiei locale, AL21
stabileşte prin participare publică un echilibru între
dezvoltarea economică, echitatea socială şi protecţia
mediului.
Conceptul dezvoltării durabile determină o reevaluare
permanentă a legăturilor dintre om şi natură şi
pledează pentru solidaritatea între generaţii ca singura
opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung.
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din
România sprijină activ dezvoltarea durabilă prin
asistenţa acordată în cadrul proiectului său de
“Construire a capacităţilor locale de implementare a
Agendei Locale 21 în România”. Proiectul a fost
implementat în 9 oraşe-pilot, în perioada 2000-2002,
iar ulterior intre 2003-2004, finalizându-se încă 13
oraşe. Proiectul acoperă în fiecare an un set de oraşe
şi se află sub coordonarea Centrului Naţional pentru
Dezvoltare Durabilă, agenţia de implementare a
PNUD pentru AL21.

Procesul participativ de elaborare a fost unic,
stimulând energia cetăţenilor, a sectorului privat, a
mediului academic, a ONG-urilor şi a autorităţilor
locale. Toţi aceştia s-au ridicat la înălţimea
aşteptărilor, iar eforturile lor colective au dat naştere
prezentului document. Acest raport îşi are rădăcinile în
necesităţile şi ideile locale, devenind o mărturie a
eforturilor, energiei şi entuziasmului lor. Fie prin
furnizarea de informaţii, fie prin acordarea de asistenţă
tehnică, fie prin participarea directă, întreaga
comunitate a avut o contribuţie enormă la succesul
acestuia.
Rezultatul este o strategie coerentă, cu un plan
concret de acţiune şi de implementare. Ambele oferă
o garanţie practică a faptului că proiectul poate
răspunde necesităţilor comunităţii şi că reprezintă o
contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă în
România. Felicit şi mulţumesc tuturor celor care au
contribuit la succesul său.

Soknan Han Jung
Reprezentant Rezident PNUD
Coordonator Rezident ONU
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Cuvânt înainte
adresat de Primarul Municipiului Arad

Agenda Locală 21, instrument al dezvoltării durabile
care promovează un echilibru între creşterea
economică, echitatea socială şi protecţia mediului, ne
oferă un cadru generos de proiectare şi planificare a
viitorului municipiului Arad. Folosirea acestui cadru
într-un mod creativ şi inteligent a depins numai de noi
şi de capacitatea noastră de reuşi să stabilim relaţii de
parteneriat reale cu comunitatea locală.
Dintre etapele parcurse cele care au ridicat cele mai
mari provocări au fost acelea care au solicitat
capacitatea noastră de a determina participarea
cetăţenilor, a societăţii civile, a mediului universitar, a
tuturor celor interesaţi. Dincolo de rezultatul concret al
programului consider că un beneficiu la fel de
important îl constituie creşterea abilităţilor noastre de
a stabilii şi susţine un dialog constructiv la nivelul
comunităţii locale. Fără acest efort comun ar fi fost
aproape imposibil să reuşim să ne atingem obiectivele
propuse.
Rezultatul concret al acestui demers este un
document strategic coerent şi un plan de acţiune
realist. Acest document a fost realizat, fie prin
informaţiile oferite, prin participare directă, sau prin

I

asistenţa acordată, prin eforturile întregii comunităţi
locale. Doar astfel putem spune că încercăm să
răspundem nevoilor şi necesităţilor prezente şi viitoare
ale Aradului.
Doresc să mulţumesc tuturor celor care şi-au adus
aportul la derularea acestui proces, arădenilor care au
înţeles importanţa sa şi care ne-au sprijinit să-l ducem
la bun sfârşit. Vreau de asemene să mulţumesc
reprezentanţilor PNUD şi CNDD pentru asistenţa
oferită de-a lungul întregului parcurs. Sper că vom
reuşi la nivelul comunităţii şi administraţiei locale să
construim acele mecanisme care vor face ca planurile
şi proiectele identificate să prindă contur, să devină
realitatea de mâine a municipiului Arad.

Dorel Popa
Primarul Municipiului Arad
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I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ

I.1. EVALUARE

I.1.1. Capitalul natural

I.1.1.2. Populaţia
(Recensământul populaţiei şi locuinţelor - 2002):
172.827 locuitori, din care 82,7% sunt de naţionalitate
română, 13,0% maghiară, 1,7% rromi, 1,3%germani,
0,4% sârbi, 0,9% alte naţionalităţi.

I.1.1.3. Repere istorice importante
I.1.1.1. Localizarea geografică

Aşezare: Municipiul Arad este situat în extremitatea
vestică a ţării, în câmpia aluvionară a Aradului (fiind
primul oraş important din România la intrarea dinspre
Europa centrală) la intersecţia paralelei de 46°10´36II
latitudine nordică cu meridianul de 21°18´04II
longitudine estică, pe malul râului Mureş. Aradul se
află la o altitudine de 108,5 m şi are o suprafaţă de
4.618 ha.
Este amplasat la întretăierea unor importante reţele de
comunicaţii rutiere (pe E 68/60 la 594 km de Bucureşti
(E) si 275 km de Budapesta (V), pe E 671 la 50 km de
Timişoara (S) şi 117 km de Oradea (N), feroviare
(între magistrala feroviară care leagă România de
Europa Occidentală şi Orientul Apropiat, prin Ungaria,
Aradul fiind deservit de două gări şi fiind situat la 616
km de Bucureşti şi 275 km de Budapesta) şi aeriene
(Aeroportul Internaţional Arad, situat la 4 km de
centrul oraşului). Municipiul Arad, reşedinţă a judeţului
cu acelaşi nume este unul dintre centrele economice,
social-politice şi culturale ale României.
Cele mai apropiate puncte de frontieră sunt:
•

•
•

pe şosea:
- Turnu – 20,3 km
- Nădlac - 54 km
- Vărşand - 68 km
pe cale ferată: Curtici - 17 km
pe cale aeriană: Aeroportul Internaţional Arad.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

sfârşitul sec. VI î. Hr. - prima informaţie scrisă
despre existenţa daco-geţilor în această zonă;
106-119 d.Hr - zona Aradului este inclusă în
provincia romană Dacia;
mileniul I - incursiunile popoarelor migratoare:
goţi, huni, gepizi, avari, slavi;
sec VIII-IX, definitivarea procesului de
etnogeneză a poporului român;
1028 - voievodatul lui Ahtum este cucerit de
armata
cavalerilor
unguri;
populaţia
românească se regrupează în voievodate şi
cnezate de mai mică întindere, păstrându-şi
identitatea politică şi religioasă.
sec XI- prima atestare documentară a
Aradului într-un document editat la Buda în
anul 1347 de regele Ludovic I, în care este
intercalat un citat din anii 1080-1090, unde este
menţionat comitatul "Orod lângă fluviul Mureş";
1552-1554
se
construieşte
cetatea
turcească, pe malul drept al Mureşului, pe
locul actualei fabrici textile Teba. În jurul acestei
cetăţi s-a dezvoltat aşezarea civilă a vechiului
oraş, Aradul devenind un important punct
strategic şi un renumit centru comercial;
1689 - în urma Păcii de la Karlowitz, Aradul
trece sub stăpânirea habsburgică, graniţa
dintre Imperiul Otoman şi cel Habsburgic fiind
stabilită pe râul Mureş;
Ridicarea noii cetăţi a Aradului, situată în
sudul râului Mureş a marcat profund evoluţia
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•
•

•

•

•

ulterioară a oraşului. Construcţia a fost
concepută în stilul cetăţilor Vauban-Tenaille, de
o echipă de ingineri militari condusă de
Ferdinand Philipp Harsch. Lucrările au durat 20
de ani (1763 - 1783), folosindu-se mii de şerbi
ca forţă de muncă;
1834 - oraşul Arad, primeşte privilegiul de
"oraş liber regesc", fapt ce a favorizat
dezvoltarea sa economică şi socială ulterioară;
noiembrie 1918 - politicienii arădeni Ştefan
Cicio Pop, Vasile Goldiş, Ioan Suciu şi Ioan
Flueraş, lideri ai Consiliului Naţional Român
Central, cu sediul la Arad, pregătesc adunarea
plebiscitară de la Alba Iulia, unde la 1
Decembrie 1918, s-a votat unirea Transilvaniei
cu România;
1945 - 1989 Perioada comunistă - s-au
construit marile platforme industriale şi noi
cartiere de locuinţe pentru a face faţă migraţiei
populaţiei de la sate la oraş;
1989 - Revoluţia de eliberare de sub dictatura
comunistă, Aradul fiind al doilea oraş din
Romania care a păşit pe calea democraţiei,
datorită jertfei de sânge adusă de locuitorii săi;
1992 – primele alegeri locale democratice. S-a
structurat actualul administrativ (primăria).

I.1.1.4. Patrimoniul arhitectural
Dezvoltarea Localităţii în Decursul Istoriei
În municipiul Arad există 105 clădiri monumente de
arhitectură, din care 102 în zona centrală cuprinsă
într-o rezervaţie arhitecturală. În stare degradată sunt:
Biserica Cetaţii, fostă mănăstire franciscană, clădirea
Preparandiei Vechi (1821) şi Teatrul Vechi.
Începuturile oraşului Arad trebuie căutate în secolele
XVI -XVII, în perioada ocupaţiei turceşti. După
distrugerea de către turci, în anul 1551, a vechii cetăţi
Orod (Urod sau Wrod) situată pe teritoriul comunei
Vladimirescu, cuceritorii ridică o altă fortificaţie pe
malul drept al Mureşului, pe locul actualei fabrici textile
“TEBA”. În jurul acestei cetăţi va apare viitorul oraş.
Aradul se dezvoltă în perioada ocupaţiei otomane
(1551-1687), devenind, pe lângă un important punct
strategic şi un renumit centru de schimb comercial,
unde târgul ţinea zece zile şi zece nopţi, având
administraţie proprie, după cum consemnează Evlia
Celebi (1611-1684).

După retragerea stăpânirii turceşti, cetatea Aradului
trece sub dominaţia Imperiului Habsburgic (1687).
Aşezarea cunoaşte un avânt economic, politic şi
demografic. Între 1763-1783 se construieşte în bucla
Mureşului, în afara perimetrului urban, noua cetate a
Aradului (existentă şi astăzi) în stil Vauban. Aflat la
întretăierea unor importante drumuri comerciale,
Aradul devine cea mai dezvoltată urbe a zonei.
Renumitul târg de cereale şi vite, existenţa a numeroşi
meşteşugari, precum şi avântul demografic vor
determina ca la 1765, în centrul aşezării să se
contureze o stradă principală mai largă, viitorul
Bulevard.
În anul 1834 Aradul a fost declarat oraş liber regesc,
ceea ce îl va favoriza. Creşte spaţiul clădit al oraşului
cuprinzând, pe lângă vechiul nucleu din secolul al
XVIII-lea, actuala zonă Centrală şi cartierele
Pârneava, Şega, Gai şi Mureşel. Între 1870-1914 se
construiesc edificii civile impunătoare, instituţii şi
clădiri destinate unor întreprinderi. Paralel (18791888) se pun bazele actualelor diguri, ca urmare a
revărsărilor râului Mureş. Tot în această perioadă
(1880) începe pietruirea străzilor.
În perioada interbelică oraşul se extinde în continuare
prin includerea satului Micălaca şi înglobarea, ca
suburbii, a următoarelor perimetre construite:
Grădişte, Poltura şi Bujac. Se dezvoltă cartierele
Micălaca Nouă, Subcetate şi Gai (1930-1940). Se
extinde reţeaua de apă şi sistemul de canalizare.
Numărul întreprinderilor mari creşte de la 38 la 142.
Se deschid numeroase şcoli. Vechea şi impunătoarea
stradă principală devine bulevard şi cea mai
importantă zonă comercială. Aici sunt grupate marile
edificii publice: Teatrul, clădirea Primăriei, Banca
Naţională, palatul Cenad, palatul C.F.R., biserici,
hoteluri. Majoritatea acestor clădiri au fost construite la
sfârşitul secolului al XIX-lea. Pe lângă funcţia de
principală arteră de circulaţie bulevardul are şi rolul de
promenadă (Corso).
După cel de -al Doilea Război Mondial, Aradul se
dezvoltă ca un centru industrial. Se conturează marile
platforme industriale şi iau fiinţă întreprinderile
republicane, cu mii de locuri de muncă, fapt care a
determinat atragerea populaţiei din mediul rural. Ca
urmare a creşterii numărului de locuitori, au apărut
noile cartiere de blocuri şi zone de locuit: Aurel Vlaicu,
Calea Romanilor, Micălaca, Faleza Sud şi Banu
Mărăcine. De asemenea, s-au construit numeroase
clădiri publice: cinematograful “Dacia”, hotelurile
“Continental - Astoria” şi “Parc”, Casa de Cultură, Sala
Polivalentă, Spitalul Judeţean, Ştrandurile.
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Aspectul variat şi în acelaşi timp unitar arhitectural,
precum şi cadrul natural al râului Mureş, care strabate
oraşul, conferă municipiului Arad farmecul şi
caracterul său specific.

I.1.1.5. Clima
Continental-moderată,
cu
slabe
influenţe
mediteraneene. Altitudinea relativ mică, în medie de
110 m, se remarcă climatic în diferenţe mai atenuate
ale temperaturilor din succesiunea anotimpurilor, într-o
distribuţie anuală uniformă a elementelor dinamice şi
într-o repartiţie omogenă a radiaţiei solare. Influenţa
mediului urban asupra temperaturii aerului este
sesizabilă mai ales în sezonul rece, când diferenţa
dintre oraş şi împrejurimi poate atinge valori de 8 –
10oC. Vara, ca urmare a creşterii intensităţii radiaţiei
solare (peste 15 cal/cm2/lună) şi a predominării
timpului senin, temperatura aerului înregistrează valori
ridicate – media lunară depăşind 20oC.
•
•
•
•
•

Temperatura medie anuală: 12,39 o C;
Temperatura maximă absolută: 37,4 o C;
Temperatura minimă absolută: –16,5 o C;
Precipitaţii: 45,93 l/m2;
Vânt mediu: 2,575 l/m2;

Disfuncţionalităţi
Umiditatea reprezintă un element care intensifică
poluarea. Particulele solide din aer constituie nuclee în
jurul cărora vaporii de apă se condensează, ceea ce
duce la apariţia ceţii şi la ridicarea gradului de poluare
în straturile joase ale atmosferei.
Vânturile sunt unul din principalii parametri
meteorologici care determină transportul poluanţilor în
plan orizontal. Cunoaşterea direcţiilor dominante ale
vântului ajută la stabilirea sensurilor pe care e posibil
să se realizeze transportul unei mari cantităţi de
impurităţi, deci a sectoarelor cele mai expuse poluării.

I.1.1.6. Relieful
Municipiul Arad se află pe un relief ale cărui
caracteristici morfografice sunt asemănătoare
Câmpiei Banatului. Fiind situat la circa 110 m
altitudine, oraşul Arad este inclus în Câmpia
Mureşului, care a luat naştere prin depunerea

sedimentelor transportate de Râul Mureş pe
marginea vechiului lac Panonic. Aradul este situat
preponderent în lunca înaltă a Mureşului, flancată
la sud de Câmpia Vingăi (considerată o câmpie
piemontan terasată) iar la nord de Câmpia Aradului
(câmpie piemontan tabulară). Aceasta din urmă
prezintă câteva subdiviziuni ale căror părţi
marginale intră în perimetrul Aradului (Câmpia
Livadei la NE şi Câmpia Ierului la NV).
Monotonia peisajului geomorfologic este întreruptă
de existenţa unor cursuri de apă (vechi afluenţi ai
Mureşului) sau mici crovuri, ceea ce face să se
manifeste eroziunea laterală (prin surpări de mal)
sau acumularea de sedimente.
I.1.1.7. Resurse naturale
Neregenerabile
Diversitatea şi natura formaţiunilor geologice
explică marea varietate a resurselor naturale,
precum şi activităţile productive legate de
valorificarea acestora.
Cele mai bogate resurse naturale sunt:
•
•
•
•
•

granitele şi granadioritele
calcarele şi marnocalcarele
andezitele
zăcămintele de diabaze
zăcămintele de nisip şi pietriş

În câmpia Aradului sunt exploatate structurile
petroliere, având ca rezultat obţinerea petrolului şi a
gazelor de sondă.
Izvoarele termale şi minerale constituite importante
bogăţii naturale, cunoscute şi captate din cele mai
vechi timpuri. Izvoarele termale conţin ape
biocarbonate, calcice, magneziene şi sodice. Cele
minerale
au
o
componenţă
predominant
caorbogazoasă-feruginoasă, slab radioactivă.
Regenerabile
Principalele resurse naturale regenerabile ale
Aradului sunt apele de suprafaţă, cele de subteran
şi pădurile.
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Resursa naturală de apă constă din cele două
bazine hidrografice Mureş şi Crişul Alb şi din apele
subterane aflate, în principal, în conul aluvionar al
Mureşului şi Crişului Alb.

Municipiul Arad este alimentat cu apă potabilă
numai din surse subterane din fondul de captare
Arad-Ch. Criş, care are 118 puţuri.

Suprafaţa ocupată de păduri este 212.217 ha,
reprezentând 27,5% din suprafaţa totală a judeţului.

Apele de medie adâncime din conurile aluvionare
ale Crişului şi Mureşului constituie principala
resursă de apă, satisfăcătoare calitativ.

I.1.1.8. Calitatea factorilor de mediu

Din reţeaua de apă potabilă, consumul pentru
industrie a fost de 7.218 mii mc. Din resurse proprii,
industria a captat 1.361 mii mc.

Aer
Aerul atmosferic este unul din factorii de mediu
greu de controlat, deoarece poluanţii ajunşi în
atmosferă se disipează rapid şi nu mai pot fi captaţi
în vederea epurării. Reducerea poluării aerului se
poate realiza numai prin captarea şi tratarea
polunaţilor la sol. Poluarea atmosferică duce la
efecte globale asupra mediului: precipitaţiile acide,
degradarea stratului de ozon, efectul de seră, etc.
Disfuncţionalităţi
•

•

activitatea antropică care a introdus modificări
evidente ale mediului prin defrişări, regularizări
de cursuri de ape, prin drenarea bălţilor şi a
mlaştinilor.
factorii poluanţi, emişi pe teritoriu sau
transportaţi transfrontalier, care duc la
dezechilibre climatice.

Calitatea
aerului
ambiant
–
aciditate.
Concentraţiile de SO2 şi NO2 se determină în patru
staţii de supraveghere amplasate în municipiul
Arad: o staţie de fond şi 3 staţii de impact. În
decursul anului 2002 nu au existat depăşiri ale
CMA pentru aceşti poluanţi.
Apă
Resursele de apă pot constitui un factor limitativ al
dezvoltării economice regionale, mai ales dacă sunt
în deficit faţă de cerinţele societăţii.
Aradul, cu o suprafaţă de 7.654 km2, dispune de
unele dintre cele mai importante rezerve de apă din
România. Acest lucru a permis alimentarea fără
restricţii a populaţiei şi ramurilor economice.

Pentru supravegherea calităţii apelor subterane
freatice există în teritoriu un număr de 65 de foraje
de ordinul I şi 26 de foraje de ordinul II,
componente ale reţelei naţionale. La acestea se
adaugă forajele de supraveghere situate în raza
surselor de poluare a mediului (23 de foraje S.C.
ARCHIM S.A. şi 9 foraje la C.E.T. pe lignit).
Monitorizarea calităţii apelor freatice cuprinse în
reţeaua de supraveghere naţională se face de către
filiala Arad a Direcţiei Apelor Târgu Mureş, pentru
cele situate în Bazinul hidrografic Mureş.
Monitorizarea forajelor de supraveghere a
fenomenelor de poluare se face de către I.P.M.şi
D.S.P.
În municipiul Arad există importante rezervoare
naturale de ape termale şi minerale: zona
ştrandului Neptun, Mocrea, Lipova, Şofronea etc.
Disfuncţionalităţi
Râul Mureş este principalul factor de risc, în cursul
anilor 1930,1970 1975 înregistrându-se inundaţii.
Soluri
În zona administrativă a municipiului Arad (mai
puţin în arealul intravilan) predomină solurile din
clasa molisolurilor pigmentate de soluri cu caracter
intrazonal, bogate în humus, cu fertilitate
accentuată, apte pentru activităţile agricole. Soluri
intrazonale
sunt:
lăcoviştile,
vertisolurile,
soloneţurile şi solurile aluviale, dar suprafaţa
ocupată de acestea este relativ mică.
Analiza notelor de bonitare rezultate în urma
studierii datelor analitice, indică o tendinţă generală
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de îmbunătăţire a calităţii solurilor, dar şi de
degradare pe anumite suprefeţe.

Zona de foioase are păduri de cer şi gârniţă, ce
alternează cu culturi agricole sau pajişti secundare
cu păiuşuri şi Cephalarea transsilvanica.

Disfuncţionalităţi
Seismicitate
Reducerea calităţii solurilor se datorează accelerării
proceselor de pseodogleizare activă.

Municipiul Arad este situat intr-o zonă seismică D
cu gradul 7,5 seismic.

Pădurile şi biodiversitatea
Riscuri naturale
Direcţia Silvică Arad administrează o suprafaţă de
fond forestier din Municipiul Arad, proprietate
publică a statului.

Zonele expuse la riscuri naturale sunt situate pe
Valea Mureşului.

În afara acestei suprafeţe, există şi păduri restituite
vechilor proprietari.

Spaţii verzi şi zone publice

Toată vegetaţia lemnoasă, indiferent de proprietar
sau administrator, este supusă regimului silvic de
gospodărire, respectiv Legii nr. 26/1996 – Codul
silvic.

Zona spaţiilor verzi ocupă 33,7 ha, reprezentând
0,8% din total intravilan. Spaţiile verzi din municipiu
sunt:

Direcţia Silvică Arad gospodăreşte fondul forestier,
având ca obiect de activitate, pe lângă activităţile
productive (în principal valorificarea masei
lemnoase) şi o serie de lucrări tehnice constând în:
reîmpăduriri, întreţinerea plantaţiilor tinere şi a
regenerărilor naturale, paza pădurilor, combaterea
dăunătorilor pădurii, ocrotirea vânatului, punerea în
valoare a masei lemnoase, controlul activităţii de
exploatare a masei lemnoase, etc.
Vegetaţia se caracterizează prin puternica
transformare antropică a vegetaţiei naturale.
Vegetatia intrazonală şi zonală - În luncile râurilor
creşte o vegetaţie specifică, alcătuită din păduri de
stejar în amestec cu frasin, ulm, pajişti de iarbă
moale, coada vulpii şi pir, ce alternează cu
terenurile agricole.
Local apar asociaţii de sărătură.
Flora. Prin poziţia sa geografică, Municipiul Aradul
dispune de un potenţial ecologic variat, constituit
mai ales din învelişul biotic.
În zona de silvostepă vegetaţia naturală ocupă
suprafeţe restrânse, datorită activităţii antropice de
extindere a culturilor agricole. Pajiştile secundare
sunt din păiuşuri, pelinită, barboasă, sadină etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zona verde Cetate – 7 ha
Parcul Eminescu – 3,2 ha
Parcul Copiilor – 1,5 ha
Faleza Malul Mureşului – 5,3 ha
Parc Europa - 5,3 ha
Zona verde Pădurice – 3,8 ha
Zona verde Căminul CFR – 0,9 ha
Zona verde Astoria – 0,8 ha
Zona verde Avram Iancu – 0,98 ha
Zona verde Splaiul Mureşului – 5,7 ha
Spaţii verzi cartier Aurel Vlaicu – 1,7 ha
Spaţiu verde UTA 0,5 ha
Spaţii verzi cartier Bujac – 0,81 ha
Spaţii verzi cartier Gai - 0,84 ha
Spaţii verzi cartier Micălaca – 2,56 ha
Zona Europa

Pădurea Ceala – principalul obiectiv recreativ din
zona Aradului – cuprinde arborete variate ca vârstă
şi specii, cu posibilitate de amenajare în apropiere
a unui parc botanic şi de distracţii, în suprafaţă de
100 ha, legat de zona construită din municipiu, dar
şi de pădurea Bezdin.
Ştrandul Neptun, sau Subcetate, este un alt
element recreativ, de mare importanţă şi
originalitate. Construit pe o suprafaţă de 31,7 ha,
situată în extravilanul Cetăţii, ştrandul are 5 bazine
de înot, din care 3 pentru copii.
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În municipiul Arad s-au identificat şi se află în
exploatare mai multe izvoare de ape termale:
•

•

•

în incinta Ştrandului Neptun – 1 foraj de 1.263
m adâncime (aflat în curs de reabilitare de către
SC Gospodărire Comunală SA, pentru folosinţă
în cadrul unui ştrand termal cu funcţionare pe
toată durata anului);
-în partea de nord-vest a oraşului, un foraj
aparţinând SC Pasărea Paradisului SRL, cu
intenţia de a realiza băi termale în scop
terapeutic;
-la băile aparţinând Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor: apă termală folosită în scop
terapeutic.

Protecţia mediului
Managementul deşeurilor
Datorită dezvoltării urbanistice şi industriale a
localităţilor, se produc cantităţi impresionante de
deşeuri industriale şi menajere. Aceşti “munţi” de
deşeuri menajere, stradale, industriale şi de altă
natură ocupă teren, ridică probleme privind
gospodărirea, prelucrarea şi evitarea poluării
mediului ambiant.
Deşeurile sunt provenite din sectorul gospodăresc
şi public ca:
•
•
•
•
•
•

Deşeuri alimentare - resturi de la bucătării,
alimente deteriorate, etc.;
Deşeuri combustibile - hârtie, cartoane, lemne,
frunze, textile, piele, cauciuc, plastic, etc.;
Deşeuri necombustibile - metale, sticlă,
ceramică, piatră, cărămidă, zgură, cenuşă;
Animale moarte - animale mici, pisici, câini,
păsări de curte, animale mari, cai, vaci, etc.;
Deşeuri de la demolări şi şantiere de constructii
- resturi de lemn‚ de construcţie, zidărie, beton
spart, metal vechi, moloz, etc.;
Deşeuri voluminoase - obiecte uzate din
gospodării: mobilă veche, maşini de gătit,
frigidere, televizoare, automobile abandonate.

Anual, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
inventariază agenţii economici care produc,
depozitează, reciclează şi incinerează deşeuri.

Această inventariere se desfăşoară conform Legii
nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, a
Hotărârii de Guvern nr. 155/1999 pentru
introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a
Hotărârii de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa
gestiunii deşeurilor, fiind coordonată de ICIM
Bucureşti şi MAPM Bucureşti.
Problema deşeurilor urbane este stringentă în
municipiul Arad, unde nu există un depozit
amenajat şi autorizat. Până în anul 1998
depozitarea deşeurilor urbane s-a făcut pe un teren
situat în intravilanul oraşului (str. Poetului). După
umplerea acestui depozit, nu s-au executat lucrări
de acoperire cu pământ.
În prezent, deşeurile se depozitează pe un teren
degradat din extravilanul oraşului (Calea 6
Vânători) în apropierea Penitenciarului Arad, tot
fără nici o amenajare specială. Şi acest depozit
este plin, fiind necesară rezolvarea problemei
deşeurilor în municipiul Arad.
În iunie 2002 Consiliul Local al Municipiului Arad a
hotărât, în urma procedurii prin licitaţie publică,
concesionarea activităţii de neutralizare a
deşeurilor urbane firmei austriace SC ASA Arad
Servicii Ecologice SRL, care va construi şi exploata
Rampa ecologică a municipiului Arad, având
capacitatea totală de 1.677.800 m3, dimensiuni 220
x460m, suprafaţa 9,63 ha, înălţimea maximă a
deşeurilor de la baza rampei 29 m, durata de
funcţionare aprox. 30 de ani.
Poluarea de impact
Poluarea atmosferei este monitorizată doar în
oraşul Arad, unde este concentrată aproape
întreaga industrie a judeţului, localitate cu un trafic
intens şi o densitate mare a populaţiei.
În ultimii 10 ani în oraşul Arad s-au produs
modificări economice şi sociale importante, care au
dus la modificarea stării de calitate a aerului:
•

închiderea Combinatului de Îngrăşăminte
Chimice din Arad în anul 1990, rezultând
scăderea concentraţiei dioxidului de azot şi a
amoniacului din aer;
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•

•
•

punerea în funcţiune a Centralei electro-termice
pe lignit în anul 1993, ceea ce a determinat
creşterea emisiilor de dioxid de sulf, monoxid şi
dioxid de carbon deşi centrala este prevăzută
cu electrofiltre pentru reţinerea pulberilor;
creşterea numărului de autovehicule, care a
dus la sporirea emisiilor de dioxid de azot şi
monoxid de carbon;
reducerea activităţilor în industria constructoare
de maşini, textilă, zootehnie având ca efect
micşorarea emisiilor de poluanţi în atmosferă.

Factori cu rol determinant în poluarea
atmosferei:
1. CET pe lignit
Această unitate funcţionează cu două cazane de
abur de 100 t/h, un cazan de 420 t/h şi un grup
energetic de 50 MW/h. Combustibilul folosit pentru
producerea de căldură şi energie este lignitul şi
gazul metan. Prin arderea acestor combustibili,
CET-ul pe lignit este principalul poluator cu dioxid
de sulf şi oxizi de azot. Astfel în anul 2000, 91,55 %
din cantitatea totală de SO2 şi 34,15 % din cea de
NOx au fost emise de acest agent economic.
Centrala electrotermică pe lignit este amplasată în
exteriorul oraşului, iar pentru evacuarea noxelor
există 2 coşuri de fum, construite din beton şi
având următoarele dimensiuni: cel de la cazanul de
abur industrial are o înălţime de 160 m, diametrul la
bază 6 m şi la vârf 3,5 m, iar cel de la cazanul de
abur energetic are înălţimea de 200 m, diametrul la
bază 19,5 m şi la vîrf 11 m. Pentru reţinerea
pulberilor, centrala este dotată cu electrofiltre care
au un randament de reţinere de 98 – 99 %
rezultând o poluare mult diminuată a atmosferei cu
particule solide.

nici un fel de instalaţii de filtrare, fiind dotată doar
cu 6 coşuri de fum din metal cu o înălţime de 25 m.
S-a impus C.E.T.-ului înlocuirea actualelor cazane
cu altele mai performante, pentru diminuarea
poluării asupra mediului ambiant.
3. S.C. IMAR S.A. – (fabrica de mobilă)
Este amplasată aproape de centrul oraşului şi
produce poluarea aerului cu funingine provenită de
la centrala termică a unităţii şi cu praf de rumeguş
de la staţia de exhaustoare insuficient etanşată.
În anul 1999 s-a construit o nouă centrală termică
performantă pentru arderea deşeurilor din lemn, iar
una din staţiile de exhaustare a fost mutată
perimetrul învecinat cu zona locuită.
Fenomenele de poluare cu funingine şi rumeguş sau redus ca frecvenţă, dar continuă să existe:
pulberile sedimentabile determinate în zonă în
lunile ianuarie, aprilie, septembrie au depăşit de
zeci de ori CMA (149; 21,5; 69,4 g/m2 lună).
4. Traficul auto
Are o pondere însemnată în poluarea atmosferei,
producând 98,80 % din cantitatea de CO, 74,7%
din cantitatea de NOx şi 6,2% din cantitatea de SO2
emise la nivelul judeţului.
Traficul auto este cauza marii cantităţi de pulberi în
suspensie
înregistrate
în
aproape
toate
determinările efectuate. Astfel:
•
•

mijloacele de transport ridică praful de pe
carosabilul nemăturat;
din camioanele neetanşe care transportă
materiale de construcţii, moloz din demolări,
cereale, “rămâne” pe carosabil o mare cantitate
de praf.

O altă sursă de poluare este halda de cenuşă şi
zgură care poluează aerul cu cenuşă, ca urmare a
întreţinerii insuficiente a digului de protecţie şi a
neumectării depozitului.

Sporirea continuă a numărului de autovehicule în
general şi a celor de “mâna a doua” în special,
duce la creşterea cantităţii de poluanţi emişi pe
arterele de circulaţie.

2. CET pe hidrocarburi

Din datele prezentate se desprind următoarele
concluzii:

Este situată în zona centrală a oraşului. Foloseşte
pentru producerea de energie electrică şi termică
gaz şi păcură cu un conţinut de sulf sub 1%. Ea
constituie o sursă de poluare, deoarece nu deţine

•
•

Nu au existat depăşiri ale CMA în anul 2002.
La poluantul amoniac, nu există surse
punctuale de poluare, cu toate că se regăseşte
în imisii la toate determinările efectuate.
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•
•

Amoniacul provine din fermentarea rezidurilor
din gospodării şi de la animale sau de pe solul
fertilizat cu compuşi cu azot, degajarea lui fiind
influenţată de umiditate şi de temperaturile
ridicate.
La poluantul NO2, variaţiile concentraţiilor
medii lunare sunt influenţate de condiţiile
meteorologice şi de intensitatea traficului auto.
Valorile concentraţiilor dioxidului de sulf sunt
foarte mici în toate staţiile de recoltare.
Determinarea SO2 –ului printr-o metodă cu un
monitor fotoacustic (împrumutat în acest scop)
indică însă concentraţii ale acestui poluant mult
mai mari (de ordinul 1mg/m3 faţă de 0,001
mg/m3) ceea ce înseamnă că actuala
metodologie şi dotare pentru determinarea
acestui poluant nu este suficientă.

Poluări cu pulberi în suspensie
Pulberile în suspensie se determină în cele trei
staţii de impact amplasate în municipiul Arad, în
regim de probe medii de 24 ore.

Cantităţile de pulberi, rezultate în urma inventarierii
de emisii nu justifică concentraţiile mari de pulberi
în suspensie determinate.
Cauze locale care conduc la poluarea cu praf a
oraşului Arad:
•
•
•
•

•

sistemele de încălzire proprie a locuinţelor cu
lemne, cărbune, motorină (45% din totalul
locuinţelor);
starea proastă a drumurilor, gropile din asfalt;
drumuri nemodernizate, care reprezintă 59 %
din total;
salubrizarea necorespunzătoare a oraşului:
începând cu numărul insuficient al containerelor
şi pubelelor, starea lor proastă şi nerespectarea
graficului de ridicare a gunoaielor. În acest fel,
particule organice de natură vegetală şi
animală provenite din gunoaiele uscate sunt
ridicate şi transportate de vânt;
activitatea de construcţii, demolarea unor
clădiri, depozitarea şi transportul materialelor
rezultare din demolări sau a celor de
construcţie se face fără a se lua măsuri care să
împiedice poluarea aerului cu praf.

Concentraţiile medii lunare depăşesc CMA pentru
acest poluant, frecvenţa depăşirilor fiind între 50 –
70 %.
Analiza mediului înconjurător (SWOT)
PUNCTE TARI
- Calitatea apei Râului Mureş
- Resursele de apă potabilă depăşesc necesarul estimat
pentru mai mult de 20 de ani
- Lipsa unităţilor economice poluante
- Pădurea Ceala şi Faleza Mureşului
- Intercalarea spaţiilor verzi cu spaţii de locuit şi industriale
- Încadrarea în normele de mediu, cu o singură execepţie
(pulberi în suspensie)
- Existenţa ONG-urilor de mediu
- Monitorizare permanentă a calităţii mediului
- Existenţa învăţământului de specialitate (mediu+ superior)

PUNCTE SLABE
- Lipsa unei rampe de gunoi ecologice şi a unui incinerator
- Insuficienţa şi vechimea reţelei de canalizare
- Spaţii verzi insuficiente cantitativ şi calitativ
- Indisciplina în construcţii
- Lipsa unei educaţii ecologice
- Salubrizarea precară a municipiului
- Lipsa unei soluţii de stabilizare a haldei de cenuşă CET
(63 ha)
- Existenţa unor enclave industriale în zonele rezidenţiale
- Slaba activitate a ONG-urilor de mediu
- Instabilitatea institutională şi legislativă a instituţiilor publice
de mediu
- Autorizarea autovehiculelor poluatoare
- Trafic greu în oraş
- Erori în dezvoltarea urbană (amplasarea greşită a staţiilor de
carburanţi)
- Creşterea ilegală a animalelor(ex. porcine)
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OPORTUNITĂŢI
- Realizarea parcului natural Lunca Mureşului
- Utilizarea excedentului de apă potabilă pentru alimentarea
localităţilor din vecinătate
- Utilizarea instrucţiunilor financiare ale UE pentru reabilitarea
reţelelor de alimentare şi canalizare
- Implicarea specialiştilor formaţi pe plan local
- Valorificare excedentului de “aer curat” (acordul de la Kyoto)

PERICOLE
- Lipsa colaborării interinstituţionale
- Nerespectarea principiilor dezvoltării durabile
- Utilizarea de materii prime şi combustibili de calitate slabă
- Creşterea criminalităţii
- Degradarea calităţii apei râului Mureş, datorită dezvoltării
economice din amonte

I.1.2. Capital Economic

I.1.2.1. Numărul şi structura societăţilor
comerciale înmatriculate în municipiul Arad
Situaţia înmatriculării firmelor din Municipiul Arad, structurată pe forma juridică şi domeniul de activitate.
Domeniul de
activitate
Agricultura
Industria
Construcţiile
Comerţul
Serviciile
Turismul
Total

Total

PF

AF

SRL

SNC

SCS

SA

SCA

RA

OC

286
1.502
492
4.747
3.081
429
10.537

12
139
59
555
1.021
13
1.799

42
185
51
1.315
183
64
1.840

216
1.088
361
2.799
1.775
347
6.586

1
9
1
8
3
1
23

0
2
0
0
0
0
2

14
72
19
68
87
4
264

0
0
0
0
1
0
1

1
3
1
1
2
0
8

0
4
0
1
9
0
14

Legendă:
Conform codificării activităţilor din economia naţională,
am definit în tabel:
Agricultura: Agricultură,
forestieră şi economia
piscicultura.

Silvicultură, Exploatarea
vânatului, Pescuitul şi

Industria: Industria extractivă, Industria prelucrătoare,
Energie electrică şi termică, gaze şi apă (mai puţin.
Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale
reciclabile, Gospodărirea resurselor de apă, captarea,
tratarea şi distribuţia apei).
Comerţul: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (mai
puţin grupa Reparaţii de articole personale şi
gospodăreşti).

Turismul: Hoteluri
agenţiilor de turism

şi

restaurante,

Activităţi

ale

Serviciile: Transport şi depozitare, Poştă şi
telecomunicaţii, Activităţi financiare, bancare şi de
asigurări, Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de
servicii
prestate
în
principal
întreprinderilor,
Administraţie publică, Învăţământ, Sănătate şi
asistenţă socială, Alte activităţi de servicii colective,
sociale şi personale, Activităţi ale personalului angajat
în gospodăriile personale, Activităţi ale organizaţiilor şi
organismelor extrateritoriale, plus grupele Edituri,
poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi,
Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale
reciclabile, Gospodărirea resurselor de apă, captarea,
tratarea şi distribuţia apei.
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Din graficele următoare reiese faptul că ponderea cea
mai mare a înmatriculărilor o au societăţile cu
răspundere limitată (S.R.L. cu un procent de 60% din
totalul înmatriculărilor), urmate de asociaţiile familiale

(A.F. cu un procent de 17% din totalul înmatriculărilor),
persoanele fizice (P.F. cu un procent de 17% din
totalul înmatriculărilor) şi societăţile pe acţiuni (S.A. cu
un procente de 3% din totalul înmatriculărilor).

Numărul şi structura firmelor
numărul firmelor
3000

PF
2500

AF
SRL

2000

SNC
SCS

1500

SA
1000
OC
SCS

SNC
<1%

RA
<1%

OC
<1%

Turismul

Serviciile

Comerţul

Construcţiile

Agricultura

PF

Industria

SRL

SCA
<1%

domeniu de activitate

totalul înmatriculărilor) şi agriculturii (cu un procent de
3% din totalul înmatriculărilor).
NP
17%

Numărul total şi structura firmelor
Serviciile
29%

SRL
63%

OC

0

forma juridică

SA
3%

RA

500

SCA

SCS
<1%

SCA

FA
17%

Primul loc din punct de vedere al numărului de firme
înmatriculate îl ocupă cele care activează în domeniul
comerţului (cu un procent de 45% din totalul
înmatriculărilor), urmând în ordine descrescătoare
firmele care activează în domeniul serviciilor (cu un
procent de 29% din totalul înmatriculărilor), industriei
(cu un procent de 14% din totalul înmatriculărilor),
construcţiilor (cu un procent de 5% din totalul
înmatriculărilor), turismului (cu un procent de 4% din

Turismul Agricultura
4%
3%

Industria
14%
Construcţiile
5%

Comerţul
45%

Din totalul firmelor înmatriculate în judeţul Arad, 63%
sunt înmatriculate în municipiul Arad.
Dintre firmele cu asociaţi străini din judeţ, 73%
fiinţează în municipiul Arad. De asemenea, 93% din
capitalul investit aceste firme, aparţin celor
înmatriculate în municipiul Arad.
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Principalii investitori străini, provin din următoarele ţări:
•
•
•

Italia, cu un procent de 43% din totalul firmelor
străine
Germania, cu un procent de 17% din totalul
firmelor străine
Ungaria, cu un procent de 10% din totalul
firmelor străine

I.1.2.2. Dinamica economiei municipiului Arad
între anii 1998 – 2002

Se observă o creştere a valorii cifrei de afaceri pentru
firmele care activează în domeniul industiei, comerţului,
serviciilor şi turismului în perioada ultimilor 3 ani.
Cifra de afaceri cu valoarea cea mai ridicată se
înregistrează în sectorul comerţului (cu un
procent de 54% din totalul cifrei de afaceri pe economia
municipiului), urmată de sectorul industrial (cu un
procent de 27%, serviciilor (cu un procent de 12%),
construcţiilor (cu un procent de 5%), turismului (cu un
procent de 1%) şi agriculturii (cu un procent de 1%).

Situaţia pe ramuri de activitate:
Dinamica cifrei de afaceri

Agricultură:

Evoluţia cifrei de afaceri în perioada 1998-2002, pe
domenii de activitate (datele sunt exprimate in
milioane USD).
Domeniul
Agricultura
Industria
Construcţiile
Comerţul
Serviciile
Turismul
Total

1998
1999
2000
2001
2002
11,69 12,19 17,58
8,66
11,64
272,01 280,59 233,83 252,73 266,27
67,76 62,19 65,66 64,36 49,92
388,3 392,07 408,95 467,67 529,94
72,93 73,45 79,11 83,73 111,3
10,47
9,66
9,56
10,23 12,48
823,16 830,15 814,69 887,38 981,55

Dinamica cifrei de afaceri
pe ani şi domenii de activitate
600
500

valoarea
cifrei de
afaceri

Cifra de afaceri pentru firmele care activează în
domeniul agricol prezintă fluctuaţii de la an la an, în
anul 2002 realizându-se o uşoară creştere a acestui
indicator faţă de anul precedent.

Industrie
În ultimii trei ani, cifra de afaceri a firmelor care
activează în domeniul industrial prezintă o creştere
constantă. Din totalul acesteia pe ultimii cinci ani,
ponderea cea mai însemnată o are producţia textilă şi
a confecţiilor, cu un procent de 19,10% din cifra de
afaceri totală, urmată de industria alimentară şi a
băuturilor, cu un procent de 18,89% şi, în ordinea
descrescătoare a procentului cifrei de afaceri,
industria echipamentelor electrice şi optice (15,68%
din totalul cifrei de afaceri), prelucrarea lemnului şi a
mobilierului (13,49%), industria mijloacelor de
transport (9,26%), producţia confecţiilor metalice
(7,93%), producţia încălţămintei (4,60%).
În 2002, situaţia se prezintă astfel: producţia textilă şi
a confecţiilor reprezintă 23,53% din totalul cifrei de
afaceri, urmată de producţia lemnului şi a mobilierului
(16,92%), producţia mijloacelor de transport (14,39%),
producţia alimentară (9,91%), producţia încălţămintei
(7,64%).

400
300
200
100

2002

2001

2000

1999

1998

Industria

Agricultura

domeniu de activitate

Construcţiile

Comerţul

Serviciile

Turismul

0

anul bilanţului

Comerţ
Cifra de afaceri în domeniul comerţului prezintă o
curbă ascendentă în ultimii cinci ani. Faţă de anul
precedent, 2002 a adus o creştere a cifrei de afaceri
de 1,13 ori. Ponderea cea mai mare a avut-o comerţul
cu produse alimentare (31,79%).
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Servicii
În cei cinci ani analizaţi, cifra de afaceri în domeniul
serviciilor s-a aflat într-o continuă creştere. Ponderea
cea mai mare au avut-o serviciile în transport cu un
procent de 31,70% din totalul cifrei de afaceri a
perioadei, urmate de alte servicii prestate în principal
întreprinderilor
(15,57),
alte
servicii
(13,04),
recuperarea deşeurilor (7,71), poştă şi telecomunicaţii
(5,61).
Serviciilor în transport le revine procentul cel mai mare
din totalul cifrei de afaceri din anul 2002 (41%),
urmate de alte servicii prestate în principal
întreprinderilor (17,05%), recuperarea deşeurilor
(6,23%), alte servicii (5,56%), depozitări (4,51%),
imobiliare (4,49%).

Dinamica profitului net pe o perioadă de cinci
ani: (datele sunt exprimate în milioane USD).
1999
0,22
20,42
2,49
7,01
4,62
0,52
35,28

Astfel, dacă în cazul agriculturii şi industriei se
remarcă doar o uşoară creştere a eficienţei (de la 9,02
la 9,38, respectiv de la 10,34 la 11,86), în cazul
comerţului, şi în special al turismului, această eficienţă
prezintă un salt evident (de la 34,74 la 40,70,
respectiv de la 15,04 la 23,11).

Structura exportului
Structura principalelor mărfuri exportate în anul
2002, în procente:

Dinamica profitului net

Domeniul 1998
Agricultura
0,14
Industria
25,59
Construcţiile 4,01
Comerţul
9,02
Serviciile
4,4
Turismul
0,46
Total
43,62

Se constată o creştere a acestui indicator economic în
domeniile agricol, al construcţiilor şi serviciilor. Dar cel
mai interesant aspect este urmărirea profitului net în
raport cu cifra de afaceri corespunzătoare domeniului.
Se poate analiza eficienţa cu care s-a obţinut acest
profit net, în raport cu volumul rulajului valoric (cifra de
afaceri).

2000
0,27
15,3
1,82
9,64
6,66
0,72
34,41

2001
0,96
24,43
2,42
13,46
7,09
0,68
49,04

2002
1,24
22,45
2,85
13,02
12,86
0,54
52,96

Dinamica profitului net
pe ani şi domenii de activitate
30

TOTAL EXPORT
1. Materiale şi articole textile
2. Mijloace de transport (îndeosebi pe C.F.)
3. Maşini, aparate şi echipamente electrice
4. Încălţăminte, pălării, umbrele
5. Mărfuri şi produse diverse (mobilă)
6. Animale vii şi produse animale
7. Metale comune şi articole provenite din
acestea
8. Produse din lemn şi împletituri
9. Materiale plastice, cauciuc şi articole
provenite din acestea
10. Alte produse

100,0
38,0
15,8
14,7
10,6
7,8
3,6
3,1
2,2
0,9
3,3

I.1.2.3. Structura ocupaţională pe sectoare
economice în perioada 1998 – 2002 (numărul de
angajaţi)

25
20

valoarea
profitului 15
net

10
5

2002

2001

2000

1999

1998

Agricultura

Industria

Comerţul

Construcţiile

domeniu de
activitate

Serviciile

Turismul

0

anul bilanţului

Domeniul
Agricultura
Industria
Construcţiile
Comerţul
Serviciile
Turismul
Total

1998
1999
2000
2001
2002
2.399 1.731 1.411
740
654
32.492 30.812 31.849 30.984 29.148
5.768 5.332 6.252 7.622 7.951
9.976 10.446 10.649 10.370 9.146
9.674 8.935 9.556 9.648 9.597
1.653 1.512 1.549 1.633 1.814
61.962 58.768 61.266 60.997 58.310
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Luându-se în calcul numărul de salariaţi pe anul 2002,
se observă că domeniul industrial ocupă forţa de
muncă în proporţia cea mai mare (53,13%), urmând
comerţul (17,78%), serviciile (16,54%), construcţiile
(13,07%), turismul (2,80%) şi agricultura (1,26%).
Aceste proporţii se păstrează relativ constante pe
întreaga perioadă analizată.

Grafic, această evoluţie se exprimă astfel:
Dinamica ratei rentabilităţii economice
pe ani şi domenii de activitate
14
12
10

Evoluţia numărului de salariaţi:

8
rata
rentabilităţiii
6
economice

Dinamica numărului de salariaţi
pe ani şi domenii de activitate

4

35.000

2

30.000

5.000

2002

2001

2000

1999

1998

Agricultura

Industria

Construcţiile

domeniu de
activitate

Comerţul

Serviciile

Turismul

0

anul bilanţului

I.1.2.4. Structura şi evoluţia principalilor
indicatori economici în perioada 1998 - 2002

Este definită ca raport de eficienţă între profitul brut
(rezultatele din exploatare) şi capitalul permanent.
1998
1
7
8
8
10
10

1999
1
5
6
7
8
8

2002

2001

2000

1999

1998

Industria

Agricultura

anul bilanţului

O creştere mai accentuată a indicelui de rentabilitate
economică se observă doar în cazul construcţiilor şi
serviciilor.
La sfârşitul anului 2002 se remarcă o diferenţiere a
acestui indice pe domenii economice: scăzut în turism
şi agricultură şi crescând înspre sfera construcţiilor,
serviciilor şi industriei.

Rata rentabilităţii veniturilor
Acest indicator se referă la cifra de afaceri a
întreprinderii (la preţ vânzare - T.V.A.), ca efort, şi
profitul brut, ca efect.

Rata rentabilităţii economice

Domeniul
Agricultura
Industria
Construcţiile
Comerţul
Serviciile
Turismul

Construcţiile

domeniu de
activitate

10.000

Comerţul

Turismul

15.000

Serviciile

0

25.000

numărul
20.000
de
salariaţi

2000
1
4
5
7
10
10

2001
3
8
5
7
9
6

2002
5
9
12
6
13
4

Prin profitul brut se acoperă procentul (redat în tabelul
de mai sus) din efortul financiar depus pentru
formarea capitalului permanent al firmei.

Domeniul
Agricultura
Industria
Construcţiile
Comerţul
Serviciile
Turismul

1998
2
11
7
3
9
7

1999
2
8
5
3
10
8

2000
2
8
4
3
11
10

2001
13
11
5
4
10
8

2002
11
9
7
3
13
5

Acest indicator este legat de procesul de producţie,
reflectând
efectiv
procesul
de
transformareconservare de potenţial în produse.
Grafic, rentabilitatea veniturilor pe ramuri economice şi
ani se prezintă astfel:
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I.1.2.5. Mediul de afaceri

Dinamica ratei rentabilităţii veniturilor
pe ani şi domenii de activitate

Primăria Municipiului Arad sprijină investitorii
interesaţi în dezvoltarea afacerilor în general, şi în
special în cele două noi zone industriale, prin
vânzarea de teren al cărui preţ include infrastructura
de utilităţi. Pe lângă aceasta, oferă consultanţă pentru
obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare începerii
activităţilor.

14
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8
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rentabilităţiii
6
veniturilor
4
2
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Comparativ
cu
celelalte
ramuri
economice,
rentabilitatea veniturilor este mai mare în domeniul
serviciilor, urmat de agricultură şi industrie.

Zona Industrială Arad Vest s-a înfiinţată în 1998, ca
parte integrantă a ZONEI DE DEZVOLTARE
ECONOMICĂ ARAD, componentă esenţială a
strategiei zonei Aradului, având rolul de pol
investiţional pentru acest judeţ. Ea cuprinde: Zona
Industrială Arad, Terminalul Cargo de pe Aeroportul
Internaţional Arad, Târgul Internaţional Arad, Zona
Liberă Arad – Curtici.
Elemente de atractivitate pentru investitori în ZIA:
•

Eficienţa activităţii
Pentru caracterizarea eficienţei activităţii, se mai pot
calcula indicatorii de rata veniturilor la 1 leu profit brut.
Agricultura
Industria
Construcţiile
Comerţul
Serviciile
Turismul

1998
50
10
14
30
11
14

1999
42
12
19
35
10
13

2000
61
13
25
32
9
10

2001
8
9
20
27
10
12

2002
9
11
15
33
8
19

Dinamica eficienţei activităţii
pe ani şi domenii de activitate

•
•
•
•

•

70

•
•

60
50

eficienţa 40
activităţii

Deschidere şi implicare activă a administraţiei
locale în politica de dezvoltare economicosocială orientată spre atragerea investiţiilor
străine.
Municipalitatea deţine terenuri pe care le poate
concesiona sau vinde.
Autonomie financiară şi de decizie a
municipalităţii.
Poziţie geografică strategică, principala poartă
de intrare în România dinspre Uniunea
Europeană.
Municipiul Arad este cel mai important nod al
reţelelor de transport rutiere şi feroviare
transeuropene din vestul României, fiind inclus
în Coridorul Paneuropean IV care leagă Europa
de Vest de ţările Europei de Sud - Est şi Asiei
Centrale.
Terminalul Cargo la Aeroportul Internaţional
Arad.
Infrastructură extinsă.
Forţă calificată de muncă şi o bogată tradiţie
industrială.

Zona Industrială Arad Vest dispune de o suprafaţă
de 150 ha teren intravilan, situat pe platforma de N-V
a municipiului Arad. Are ca destinaţie activităţi
industriale, de servicii şi de depozitare. Dispune de
acces direct la drumul european E 68.
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domeniu de
activitate

Serviciile

Turismul

0

anul bilanţului

Zona este prevăzuta cu următoarele facilităţi de
infrastructură: intersecţie de drum cu centura
ocolitoare a municipiului Arad, E 68, drum colector,
reţea de apă potabilă, rezervor de apă pentru
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stingerea incendiilor, reţea de canalizare menajeră şi
pluvială, reţea de gaz de medie şi joasă presiune,
reţea de electricitate de 20 KV.
La 30 iunie 2003, în Zona Industrială Arad Vest
deţineau teren următoarele firme:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

„LEONI WIRING SYSTEMS ARAD” S.R.L. – 8,44
ha. – producţie componente auto, piese
electronice şi electrotehnice (2 PARCELE);
„EASTERN TECHNOLOGY” S.R.L. – 2,00 ha. producţie pentru subansamble de electronică
industrială, cercetare şi elaborare de programe de
test de funcţionalitate;
„NDB LOGISTICA ROMANIA” S.R.L. - 7,50 ha spaţii de depozitare şi centru logistic;
„EURO IMOBILIARE” S.R.L. - 6,60 ha. producţie aparatură electromecanică şi electrică;
(2 PARCELE);
„ROMANIA COMBI” S.A. - 0,99 ha. - comisionare
vamală;
„VELVET PELARAD” S.R.L. - 3,00 ha. - prestări
servicii şi comerţ, în domeniul vehicolelor de
transport internaţional;
CAMERA
DE
COMERŢ
INDUSTRIE
ŞI
AGRICULTURĂ a judeţului Arad - 2,76 ha. –
complex expoziţional, spaţii de depozitare,
parcări;
„INCONTRO PREFABBRICATI” S.A. - 9,00 ha. producţie şi depozitare;
„COTURNIX” S.R.L. – 1,98 ha. – depozitare şi
producţie pentru industria textilă (2 PARCELE);
„RUMANIAN ARTS & CRAFTS” S.R.L. – 10,00
ha. - producţie în industria ceramică şi de
porţelan;
„JOHNSON ROMANIA” S.R.L. - 1,73 ha. producţie aparatură electrocasnică;
„MEDIA VAM SPEDIZIONIERE” S.R.L. – 0,25
ha.- comisionare vamală;
„LGA EXPRES” S.R.L. - 0,25 ha. – comisionare
vamală;
„TAKATA - PETRI ROMANIA” S.R.L. – 18,28 ha.
– producţie volane şi sisteme de siguranţă pentru
autoturisme;
„MIC ROMÂNIA” S.R.L. – 1,73 ha. – producţie şi
depozitare în domeniul textil;
„ROWO” S.R.L. – 0.49 ha. – comisionare vamală
a importurilor privind produsele destinate
dezvoltării şi perfecţionării agriculturii şi transport
internaţional;

17. „J.R.L. EDITION” S.R.L. – 0,99 ha. – producţie şi
comercializare de mobilă;
18. „MANITOBA TEX” S.R.L. – 4,99 ha – producţie în
domeniul textil;
19. „C.M.T & COMPANY” S.R.L – 3,04 ha –
producţie pentru industria uşoară;
20. „INVEST ITALROM” S.R.L. – 1,52 ha - producţie
în domeniul confecţionării încălţămintei;
21. „VILLDIA TRANS INTERNAŢIONAL” S.R.L. 0,50 ha. – comisionare vamală;
22. „TOP” S.A. – 1,50 ha;
23. MINISTERUL
FINANŢELOR
DIRECŢIA
REGIONALĂ VAMALĂ ARAD – 2,00 ha.
24. ROMTRANS S.A. - 0,5 ha – comisionare vamală;
25. WOODCOTE S.R.L. - 0,4 ha – SPAŢII DE
DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCŢIE
PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE;
26. Total plus s.r.l. – 0,99 ha – SPAŢII DEPOZITARE,
BIROURI,
LOGISTICĂ
DISTRIBUŢIE
ŞI
TRANSPORT;
27. Total mbc s.r.l. – 0,35 ha – PRODUCŢIE
ACCESORII ÎNCĂLŢAMINTE;
28. DEZNA CONSULTING S.R.L. - 0,39 ha – spaţii
de depozitare şi prestări servicii;
29. WORLD CONSULTING S.R.L. - 2,21ha – SPAŢII
DE PRODUCŢIE.
Valoarea investiţiilor în infrastructura Zonei Industriale
Arad Vest era la 01.03.2003 de 4 milioane euro, dată
la care din suprafaţa de 150 ha a zonei era vândută
mai mult de 90%.
Se estimează că la începutul anului 2004 firmele
prezente acum în Zona Industrială Arad Vest vor
avea un număr mai mare de 3.500 angajaţi.
Datorită succesului înregistrat de Zona Industrială
Arad Vest, s-a inaugurat o nouă zonă industrială,
Zona Industrială Micălaca I Est
La 30 iunie 2003, în Zona Industrială Micălaca I Est
deţineau teren următoarele firme:
1.
2.

3.
4.

„SELIN S” S.R.L. – 1,23 ha. – prestări servicii;
„MANOLO” S.R.L. – 0,70 ha. – comerţ cu piese şi
accesorii pentru autovehicule şi transporturi
rutiere de mărfuri intern şi internaţional;
AF AUTO SML - 0,40 ha – reprezentanţă auto
(DEALER PEUGEOT);
„QUARK MOTORS” S.R.L. - 0,96 ha. –
reprezentanţă auto (DEALER VOLKSWAGEN);
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5.
6.
7.
8.

„INTER SERVICE MUREŞUL” S.R..L - 1,49 ha. prestări servicii şi comerţ;
„VALDORF” S.R.L. - 1,05 ha. – prestări servicii în
domeniul hotelier;
„VALDORF” S.R.L. - 3,99 ha. – complex
comercial, spaţii de depozitare;
„MANOLO” S.R.L. – 0,60 ha. – comerţ cu piese şi
accesorii pentru autovehicule şi transporturi
rutiere de mărfuri intern şi internaţional;

9.

„MISTER’S” S.R.L. – 0,99 ha. – producţie confecţii
şi sediu;

I.1.2.6. Transporturile
Aradul a fost cel dintâi oraş din ţară cu o reţea de
transport public cu autobuze şi a avut prima cale
ferată electrificată din Europa de est şi a opta din
lume.

Situaţia structurii parcului de autobuze şi tramvaie şi gradul de uzură al acestora la sfârşitul anului 2002
{PRIVATE}
Parc inventar din care:

Vechimea mijloacelor de transport

AUTOBUZE
166+6 microbuze
81 unităţi IKARUS
26 unităţi ROMAN
23 unităţi RENAULT
18 unităţi ISUZU
8 unităţi alte mărci
10 unităţi Mercedes

TRAMVAIE
203 din care:
91 unităţi TG4+TG6+TG8
57 unităţi TATRA T4R
36 unităţi TIMIS TM2+remorcă
17 unităţi GOTHA+ remorcă
2 unităţi Ganz
40-45 ani: 58 buc.
35-40 ani: 35 buc.
30-35 ani: 15 buc.
25-30 ani: 19 buc.
20-25 ani: 52 buc.
15-20 ani: 22 buc.
1995 reconstruite: 2 buc.

1-5 ani: 19 buc.
5-10 ani: 17 buc.
10-15 ani: 38 buc.
peste15 ani: 98 buc.

Numărul de călători transportaţi zilnic este de cca.
30.000 dintre care 20.000 sunt transportaţi în curse
convertite.

Transportul feroviar

În Municipiul Arad există· 117 staţii de tramvai şi 126
staţii de autobuz.

Aradul este deservit de două gări, fiind situat la 616
km de Bucureşti şi 275 km de Budapesta.

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea serviciilor
prestate de companie (transportul rutier de
persoane) se încearcă achiziţionarea unui sistem de
monitorizare a vehiculelor. Acest sistem informatic de
gestiune şi control al datelor (în special utilizarea
tehnologiilor GPS) va permite mărirea gradului de
siguranţă şi confort a călătorilor.

Transportul aerian
Aeroportul Internaţional Arad este situat la 4 km de
centrul oraşului. Traficul redus nu pune probleme de
poluare.

I.1.2.7. Reţele tehnico - edilitare
•
•
•
•
•
•

Lungime străzi total: 343 km
Lungime străzi modernizate: 212 km
Lungimea simplă a reţelei de distribuţie apă
potabilă: 521.4 km
Lungimea simplă a reţelei de canalizare: 440
km
Lungimea simplă a reţelei de gaz: 355 km
Abonamente telefonice telefonie fixă: 59381
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I.1.2.8. Societatea informaţională şi
disfuncţionalităţi
Din punct de vedere al utilizării echipamentelor de
calcul şi al informaţiei, Municipiul Arad nu se situează
la nivelul progresului economic înregistrat în ultimii 5
ani.
Dintr–un număr de 8.320 de agenţi economici, doar
29,8 % au adrese de email la sediul firmelor şi 0,69 %
(respectiv 57) folosesc tehnica de calcul pentru
conducerea proceselor tehnologice.
Un număr de 9 societăţi comerciale au ca obiect
principal de activitate “ prelucrarea datelor”, 37 sunt
profilate pe repararea şi întreţinerea echipamentelor
de calcul, iar firmele şi persoanele fizice care
prestează servicii de contabilitate pe calculator se
cifrează la 835.
Nici Municipiul, nici Judeţul Arad nu au informatizat
serviciile publice, cu excepţia depunerii bilanţurilor,
toate instituţiile din Municipiu au pagini de internet,
care însă nu oferă servicii interactive on line.
Şcolile şi unităţile sanitare au fost dotate în proporţie
de 81 % cu tehnica de calcul prin sponsorizări şi
proiecte de finanţare, datorită slabelor resurse locale.
În Municipiul Arad funcţionează 3 tomografe
electronice provenite din donaţii.
Din cele 15 banci care functionează în Arad, 9 oferă
servicii de telebanking. Datorită strategiei de
marketing a băncilor, multe societăţi comerciale
efectuează plata salariilor prin cartele de debit, dar
posesorii acestora nu pot efectua plăţi prin aceste
instrumente în reţeaua comercială şi la instituţiile
publice.
În Municipiu funcţionează mai mulţi furnizori de
internet, însă doar o parte a utilizatorilor au
abonamente la domiciliu, majoritatea utilizând
posturile de lucru de la servici.

I.1.2.9. Turismul de afaceri
Acest tip de turism s-a dezvoltat în special după 1989,
când au fost create în Arad oportunităţi de investiţii
pentru întreprinzătorii stăini.

Bază hotelieră în anul 2002
Baza hotelieră în Municipiul Arad este constituită din
următoarele:
•
•
•
•

Nr. unităţi de cazare turistică: 17
Capacitatea de cazare: 1.895 locuri
Nr turişti cazaţi: 80.692, din care 55.406 turişti
din România şi 25.286 turişti din alte ţări
Nr. de înnoptări: 115.936, din care 72.816 ale
turiştilor din România, iar 43.120 ale turiştilor
din alte ţări

Instituţii, agenţi economici turism:
•
•
•

20 agenţii de turism
11 agenţii transport persoane
13 ONG-uri de turism

Capacitate de cazare 2003:
Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire
Hoteluri
Central ***
Continental Astoria ***
Parc***
Marem***
President ***
Aradul **
Ardealul **
Petrol Residence**
Total
Pensiuni turistice oraş
Paradis ***
Cory **
Rareş **
Roberto **
Roua **
Xe-Mar **
Olimp **
Bibart Panorama **
Mili **
Gianina **
Total

Nr. locuri
86
320
240
36
71
56
170
41
1.020
14
12
54
41
67
22
40
18
26
20
314
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Nr crt
1
2
3
4

1
2
3

Denumire
Pensiuni Pădurea Ceala
Lir *
Lac *
Mac Don *
Zori de Zi *
Total
Moteluri
Peco - Cet **
Hanul de la Răscruce **
Arad Vest **
Total

Nr. locuri

Nr crt

14
16
14
21
65

1
2
3

20
32
17
69

Denumire
Camping-uri
Subcetate *
Lir **
Zori de Zi *
total
Total locuri cazare

Nr. locuri
70
16
8
94
1.562

Turismul de tranzit
Datorită situării în imediata apropiere de frontiera cu
Ungaria, municipiul Arad este vizitat de numeroşi
turişti care au ca destinaţie localităţi din România sau
din ţările învecinate.

Analiza mediului economic (SWOT)
PUNCTE TARI
- Suprafaţă forestieră în vecinătate
- Râul Mureş şi lacurile din zonă
- Existenţa zonei Industriale
- Existenţa unui terminal cargo şi a zonei libere la aeroport
- Existenţa târgului internaţional
- Existenţa aeroportului Internaţional
- Amplasarea municipiului în coridorul IV
- Tradiţia municipiului ca vechi centru economic
- Calitatea ridicată a resurselor umane
- 80% din firme sunt IMM-uri

PUNCTE SLABE
- Epuizarea disponibilităţii forţei de muncă calificată
- Lipsa de performanţă a sectorului de stat
- Infrastructura învechită
- Sistemul de încălzire depăşit
- Neutralizarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi
industriale
- Necorelarea ofertei sistemului educaţional cu necesităţile
dezvoltării economice a municipiului
- Existenţa unor capacităţi neutilizate
- Lipsa unui cadru legislativ pentru protecţia meşteşugarilor
- Insuficienţa dezvoltării sectorului servicii
- Insuficienţa exploatare a potenţialului existent
- Desfiinţarea industriei Alimentare
OPORTUNITĂŢI
PERICOLE
- Consacrarea municipiului ca oraş târg
- Concurenţa judeţelor învecinate
- Consacrarea municipiului ca furnizor pentru industria auto şi - Inconsecvenţa în aplicarea strategiei de dezvoltare durabilă
ca operator pentru industria textilă
din partea factorilor politici
- Municipalitatea vinde teren investitorilor
- Îmbătrânirea forţei de muncă calificată
- Angajamentul guvernului pentru construcţia autostrăzii
Nădlac-Arad–Bucureşti
- Experienţa în câştigarea şi derularea proiectelor finanţate
prin Grant-uri EU
- Revitalizarea industriei contructoare de maşini
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I.1.3 Capital social

Structura populaţiei pe grupe de vârstă

I.1.3.1. Echiparea teritoriului

Ponderea femeilor în total este de 52,8%, faţă de
47,2% a bărbaţilor. Populaţia municipiului Arad pe
grupe de vârstă se prezintă astfel:
0-4 ani
5-9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 si peste

Pe o suprafaţă totală de 26.660 ha, din care 5.830 ha
intravilan, se înregistrează un număr de 370 km de
străzi orăşeneşti, din care 220 km sunt străzi
modernizate, adică 59,5%.
1996 1997 1998
Locuinţe
existente - total 71.245 71.342 71.405
număr
Locuinţe în
9.991 7.532 6.416
proprietate
publică - număr
Locuinţe din
60.603 63.159 64.338
fonduri private

1999 2000 2001
71.503 71.592 71.710

6.416 6.415 6.175
64.436 65.177 65.535

Deşi numărul locuinţelor nu a înregistrat modificări
majore, se remarcă un continuu transfer al dreptului
de proprietate dinspre proprietatea publică spre cea
privată (91,2% din totalul locuinţelor existente).

7.515
8.477
12.287
12.110
14.911
15.758
17.417
11.159
15.202
16.116
12.927
8.298
9.461
7.512
6.537
4.426
1.731
1.567

Structura populaţiei pe naţionalităţi:
I.1.3.2. Structura şi dinamica populaţiei

Naţionalitatea
Români
Maghiari
Rromi
Germani
Sârbi
Alte naţionalităţi

În Municipiul Arad, polulaţia a crescut în ultimele şase
decenii cu 88%, la 1 ianuarie 2001 fiind structurată
astfel:
Total: 183.411 din care:
•
•

bărbaţi: 86.510
femei: 96.901

Populaţia
(Recensământul populaţiei şi al locuinţelor - 2002):
172.827 locuitori, din care 82,7% sunt de naţionalitate
română, 13,0% maghiară, 1,7% rromi, 1,3%germani,
0,4% sârbi, 0,9% alte naţionalităţi
Se poate observa că între 2001 şi 2002 a avut loc o
uşoară scădere în rândul populaţiei (de 10.584).

% din total populaţie
82,7
13,0
1,7
1,3
0,4
0,9

Structura populaţiei ocupate şi active:
Populaţie total
Populaţie ocupată
Populaţie activă

183.411
76.516
93.476

Dinamica populaţiei ocupate şi ponderea ei în totalul
populaţiei active depinde de mai mulţi factori:
•

capacitatea economiei locale de a crea noi locuri
de muncă;

30
MUNICIPIUL

•
•
•

•

raportul dintre cererea şi oferta de muncă;
motivaţia participării la muncă.
Referitor la evoluţia numărului total al populaţiei,
se constată o descreştere începând cu anul
1992, datorită în principal următorilor factori:

•

scăderea ratei natalităţii faţă de rata mortalităţii
generale;
migrarea din localitate a unui număr mai mare de
persoane faţă de cele care îşi stabilesc domiciliul
în localitate.

Structura populaţiei din punct de vedere al forţei de muncă
Salariaţi total - nr. mediu
Nr.mediu salariaţi în industrie – total
Nr.mediu salariaţi în industria prelucrătoare
Nr.mediu salariaţi în comerţ
Nr.mediu salariaţi în transport, depozitare,
poştă, comunicaţii
Nr.mediu salariaţi în sănătate şi asistenţă socială
Nr.mediu salariaţi în constructii
Nr.mediu salariaţi în învăţămănt
Nr.mediu salariaţi în agricultură
Nr.mediu salariaţi în administraţia publică
Nr.mediu salariaţi în activ.financiare,
bancare şi asigurări
Nr.mediu salariaţi în ind.extractivă
Nr. mediu salariaţi în energie electrică şi termică,
gaze şi apă

1996
93.663
34.451
31.525
20.463

1997
105.187
32.450
29.135
36.255

1998
80.091
33.950
30.756
10.373

1999
71.661
29.756
26.913
9.853

2000
73.409
29.226
26.398
9.913

2001
76.516
35.197
32.307
10.849

959

1.109

1.210

1.219

1.136

1.136

4.146
6.243
4.020
3.551
1.429

4.181
6.249
4.479
2.576
1.451

4.240
6.359
4.659
2.994
1.525

3.686
5.679
4.291
1.414
1.636

3.867
7.831
4.141
1.513
2.012

4.520
5.327
3.901
1.216
1.934

959

1.109

1.210

1.219

1.136

1.136

635

798

728

575

526

528

2.291

2.517

2.466

2.268

2.302

2.362

Natalitatea şi mortalitatea
Numărul celor decedaţi depăşeşte numărul noi
născuţilor, ceea ce a avut o influenţă negativă asupra
sporului natural al populaţiei la nivelul municipiului
Arad.
Evoluţia natalităţii şi a mortalităţii în perioada
1996-2001:
Specificaţie 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Nascuţi – vii 1.496 1.536 1.565 1.624 1.501 1.432
Decedaţi
2.322 2.266 2.322 2.241 2.091 1.996
Decedaţi sub
29
29
13
25
19
17
un an

Rata natalităţii era de 8,2 născuţi-vii la 1.000 locuitori,
faţă de rata mortalităţii generale de 11,4 decedaţi la
1.000 locuitori.
Se constată o tendinţă accentuată de imigrare a
populaţiei, deoarece municipiul Arad dispune de un
potenţial economic atractiv.

I.1.3.3. Ocrotirea sănătăţii populaţiei
Numărul medicilor ce revin la 1000 locuitori:
Specificaţie 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Nr.medici +
2,8
3,0
3,2
3,5
5,4
stomatologi la 2,9
1.000 locuitori
Din care:
Nr.medici la
2,4
2,3
2,5
2,8
3,0
4,3
1.000 locuitori

Numărul de paturi din unităţile sanitare ce revine
la 1.000 locuitori:
Specificaţie 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Nr.paturi la
14,1 14,6 14,6 14,6 13,2 13,2
1000 locuitori
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În municipiul Arad există următoarea reţea sanitară: 3
spitale (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Spitalul
Clinic Municipal, Spitalul Clinic de ObstetricăGinecologie),10 unităţi publice (ambulatorii de
specialitate ale spitalelor), 86 cabinete private, 126
cabinete medici de familie publice şi private, 1 unitate
de asistenţă medicală de urgenţă, 1 centru de
imagistică.
INDICATORI
DEMOGRAFICI
Natalitatea
Mortalitatea
Mortalitate infantilă
Mortalitatea
Spor natural
Rată avorturi
Mortalitatea maternă

ANUL 2002
TOTAL AN
1281
7‰
1920
10,5 ‰
13
0,1 ‰
5
3,9
-639
-3,5 ‰
-----

ANUL 2003
TRIM.I 2003
320
7,5 ‰
564
13,2 ‰
2
6,3 ‰
2
6,2 ‰
-244
-5,7 ‰
-----

Incidenţa bolilor cronice şi infecţioase pe municipiul Arad
INCIDENŢA
BOLILOR CRONICE
ŞI INFECŢIOASE

ANUL 2002
TOTAL AN

8.741,5
‰
38.530,4
183.287
H.T.A.
‰
29.087,9
Cardiopatie
138.422
‰
ischemică
6.288,06
Boli cerebro
29.912
vasculare
‰
6.525,6
Boală pulmonară cr.
31.042
Obstructivă
‰
6.266,6
29.810
Boală ulceroasă
‰
5.008,9
23.827
Ciroză hepatică
‰
Insuficienţă renală
4.445 934,4 ‰
cronică
7.677,2
36.520
Tumori maligne
‰
1.483,1
7.055
T.B.C.
‰
7.590,6
36.108
Tulburări mintale
‰
48
10,1 ‰
Infecţii gonococice
138
29,01 ‰
Sifilis
139
29,2 ‰
Hepatită virală
Diabet zaharat

41.583

TRIM.I 2003
11.990
51.745
39.167
8.473
9.271
8.205
6.391

2.520,5
‰
10.877,8
‰
8.233,6
‰
1.781,2
‰
1.948,9
‰
1.724,9
‰
1.343,5
‰

1.206

253,5 ‰

4.819

1.013,04
‰

1.980

416,2 ‰

4.791
9
31
15

1.007,2
‰
1,9 ‰
6,5 ‰
1,15 ‰

Structura unităţilor cu paturi din Municipiul Arad, la
31.12.2002 şi la 31.05. 2003:
Denumire unitate cu
paturi
Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă
Arad
Spitalul Clinic
Municipal Arad
Spitalul Clinic de
ObstetricăGinecologie ”Dr.
Salvator Vuia”

Nr. paturi,
31.12.2002

Nr. paturi,
31.05.2003

1.069 paturi

799 paturi

808 paturi

565 paturi

436 paturi

285 paturi

I.1.3.4. Protecţia socială şi asistenţa comunitară
Protecţia socială
DGMSS – Arad, prin Direcţia Asistenţă Socială,
coordonează şi monitorizează toate prestaţiile şi
serviciile sociale pe raza municipiului Arad:
1. Alocaţia de stat pentru copii
01.06.2003 beneficiază de alocaţie
Arad, 8.586 copii, reprezentând
numărul total de alocaţii pe judeţul
beneficiari pe judeţ).

– până la
în municipiul
26,21% din
Arad (32.753

2. Alocaţia suplimentară pentru familiile cu mai
mulţi copii – până la 01.06.2003, beneficiază de
această alocaţie 4.007 familii în municipiul Arad,
reprezentând 23,80% din numărul total de alocaţii
suplimentare (16.830 familii beneficiare pe judeţ).
3. În municipiul. Arad au beneficiat de ajutor social
la sfârşitul lunii mai 2003, potrivit Legii 416/2001, un
număr de 459 familii şi persoane singure.
La sfârşitul lunii mai 2003, în municipiul Arad
existau 3.542 şomeri din care 1.487 femei,(36,37%
din numărul total de şomeri pe judeţ: 9.737).
Familiile numeroase şi fără posibilităţi materiale
sunt sprijinite cu alimente, îmbrăcăminte, obiecte
de uz casnic, medicamente şi aparate protetice, de
către
asistenţa
socială
şi
organizaţiile
neguvernamentale din municipiu.
Deşi s-au derulat mai multe programe sociale
privind eradicarea fenomenului „copiii străzii”, totuşi
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aceştia continuă să existe într-un număr destul de
mare în municipiul Arad, mai ales în zona Gării
CFR, majoritatea lor provenind din alte judeţe.
Persoane cu dizabilităţi
Numărul persoanelor cu handicap din municipiul
Arad înregistrate la sfârşitul lunii iunie 2003, este de
1.298, din care 488 de gradul III, 700 de gradul II si
92 de gradul I.
Asistenţa comunitară
S-au înfiinţat şi funcţionează în cadrul Direcţiei de
asistenţă comunitară din Arad servicii pentru copii
şi minori:
Centre de educaţie multiculturală pentru copii,
care să asigure prevenirea abandonului şcolar în
rândul copiilor rromi şi a celor proveniţi din medii
defavorizate. Aceste centre sprijină pregătirea
copiilor cu vârstă şcolară depăşită şi a celor care au
abandonat şcoala. Prin asigurarea şcolarizării,
copiii au posibilitatea însuşirii unei meserii şi, mai
târziu, a obţinerii unui loc de muncă;
Casa Izvor, este un centru terapeutic şi educaţional
pentru copiii Hiv seropozitivi, excluşi de la alte şcoli.
Centrul asigură cazarea, masa, şcolarizarea şi
pregătirea pentru asumarea responsabilităţilor în
viaţa de adulţi.
Serviciul de ocrotire a minorilor coordonează
toate instituţiile Consiliului Local al municipiului
Arad care furnizează servicii pentru copii şi minori.
Astfel, sub autoritatea acestuia se află creşele şi
următoarele instituţii:

Serviciile pentru adulţi sunt: Serviciul social, care
asigură plata ajutorului social, a ajutoarelor de
urgenţă, compensaţiile pentru încălzirea locuinţelor,
indemnizaţiile de naştere, drepturile de masă la
Cantina municipală, garantarea situaţiei de risc
social pentru obţinerea unor drepturi etc., deţinând
baza de date privind persoanele, familiile şi
grupurile aflate în stare de risc social din municipiul
Arad.
Cantina socială oferă zilnic masa de prânz unui
număr de cca. 600 beneficiari, majoritatea copii şi
persoane vârstnice, găzduind de asemenea întâlniri
ale organizaţiilor neguvernamentale, programe de
instruire, expoziţii.
Reţea de 8 Centre de zi pentru vârstnici care
funcţionează în cartierele municipiului, oferind
posibilitatea petrecerii timpului liber, consiliere în
probleme sociale şi juridice, vizite ale asistentului
social la domiciliul membrilor, asistenţă medicală,
consiliere psihologică individuală şi de grup,
servirea mesei, suport social în caz de îmbolnăvire,
asistenţă stomatologică, ajutoare umanitare,
acordare de medicamente, ajutor de urgenţă,
organizarea diferitelor momente festive, turism
social, alte servicii.
Centrul informaţional pentru rromi asigură
informaţii legate de serviciile oferite de instituţii şi
ONG-uri, modalitatea de accesare a serviciilor,
informare privind posibile locuri de muncă, educaţie
pentru sănătate, sănătatea reproducerii, prevenirea
şi combaterea consumului de alcool şi droguri,
promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Căminul social pentru ocrotirea tinerilor ieşiţi din
orfelinate, asigurând cazare temporară – de până la
3 ani – şi sprijin pentru integrare socială, unui
număr de 50 de beneficiari. Tuturor tinerilor li se
asigură locuinţă de către autoritatea locală, după
trecerea termenului de 3 ani. Peste 90% din tineri
au un loc de muncă permanent.

Serviciul de asistenţă la domiciliu se adresează
persoanelor vârstnice şi celor cu dizabilităţi,
imobilizate la pat sau la domiciliu, lipsite de suport
social. Oferă asistenţă în igienizarea locuinţei,
acordă primul ajutor şi asistenţă medicală primară,
socială şi emoţională, în rezolvarea problemelor
administrative şi personale, consiliere socială şi
juridică, precum şi alte servicii, în funcţie de
necesităţile asistatului. Serviciul are cca. 100 de
beneficiari lunar.

Centrul de reabilitare socio-profesională pentru
tineri cu handicap, oferă posibilitatea învăţării
unor deprinderi, executând munci de croitorie,
confecţionând flori de mătase, plicuri pentru
medicamente şi bijuterii, broderii, ţesături etc.

Adăpostul de noapte oferă cazare pe timpul nopţii
persoanelor aflate în dificultate (minori, femei
însărcinate, femei cu mulţi copii, vârstnici, persoane
cu handicap). Asigură beneficiarilor cina şi micul
dejun. Se preocupă de starea de sănătate a celor
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cu probleme şi acordă sprijin material, constând din
îmbrăcăminte, medicamente, obiecte de uz
personal. Ajută beneficiarii să-şi găsească un loc
de muncă şi sprijină reintegrarea socială a
acestora.
Centrul de îngrijire şi asistenţă, unitate sociomedicală de ocrotire în sistem rezidenţial a unui
număr de 220 vârstnici şi persoane cu dizabilităţi,
face parte din reţeaua de asistenţă socială a
persoanelor adulte, care nu pot avea o viaţă
independentă (din cauza bolii sau a gradului de
handicap de care suferă) şi necesită asistenţă
socială şi medicală permanentă.
Centrul de primire şi distribuire a ajutoarelor
umanitare, oferă – pe bază de anchete sociale,
persoanelor şi familiilor fără posibilităţi materiale –
îmbrăcăminte, alimente, obiecte de uz personal, de
uz casnic, rechizite etc. Donaţiile se primesc de la
membrii comunităţii, ori de la instituţii şi ONG-uri din
ţară sau din străinătate.
Centrul de colaborare şi consultanţă între
administraţia publică locală şi organizaţiile
neguvernamentale asigură legătura permanentă a
autorităţilor locale cu societatea civilă, dar şi a
ONG-urilor între ele, având o importanţă deosebită
în realizarea parteneriatelor public-privat pentru
obiective de interes comunitar. Oferă consultanţă,
organizează întâlniri cu reprezentanţii autorităţii
locale, cu politicieni, reprezentanţii unor instituţii a
căror activitate prezintă interes pentru ONG-uri,
întâlniri cu reprezentanţii presei, cu potenţiali
sponsori, voluntari etc. Deţine baza de date privind

ONG-urile. Împreună cu ONG-urile, realizează
materiale de prezentare a organizaţiilor, editează
Catalogul anual al ONG-urilor din municipiul Arad,
organizează Târguri de prezentare etc.
I.1.3.5. Învăţământul
Printre instituţiile de învăţământ de prim rang ale
oraşului se numără: Colegiul Naţional „Moise
Nicoară”, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”,
Liceul pedagogic „Dimitrie Ţichindeal”, Colegiul
Economic,
Liceul
german
„Adam
Müler
Guttenbrunn” şi Liceul „Csiki Gergely”.
Grădiniţe
TIP DE UNITATE
Program normal
Program prelungit
Program săptămânal
TOTAL

UNITĂŢI
29
19
2
50

GRUPE
64
103
10
177

COPII
1265
2625
216
4108

UNITĂŢI
2
3
5

GRUPE
55
12
67

COPII
611
111
722

Învăţământ special
TIP UNITATE
Înv. Special
Secţii înv. Special
TOTAL

Şcoli
TIP UNITATE

UNITĂŢI

Şcoli I-IV
Şcoli I-VIII
Licee şi grupuri şcolare
TOTAL

4
17
21
42

Înv. primar
clase
Elevi
8
114
229
5.010
56
1.335
293
6.459

Înv. Gimnazial
Clase Elevi
257
91
348

6.354
2.358
8.712

Înv. liceal
Clase elevi

362
362

9.296
9.251

Înv. profesional Inv. ucenici
clase
elevi
clase
elevi

102
102

2.448
2.448

14
14

313
313

34
MUNICIPIUL

Situaţia la învăţătură
Nivel învăţământ
Primar
Gimnazial
Liceal
Profesional
Ucenici
Total
Nivel
învăţământ
Primar
Gimnazial
Liceal
Profesional
Ucenici
Total

Nr. elevi
corigenţi
124
838
942
156
19
2079

Nr. elevi început de an
6.459
8.712
9.296
2.448
313
27.228

%
1.94
9.7
10.36
7.02
6.57

Nr. elevi sfârşit de an
6.379
8.633
9.095
2.222
289
26.618

Nr. elevi
Nr. elevi
Nr. elevi
neşcolarizare neşcolarizare exmatriculaţi
26
7
75
77
113
80
22
75
5
20
241
84
175

Reînfiinţarea învăţământului superior, prin Universitatea
de Vest "Vasile Goldiş" în 1990 şi Universitatea „Aurel
Vlaicu” în 1991, a constituit un act de reparaţie morală
faţă de Arad.
În Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" funcţionează 11
facultăţi: Facultatea de Drept, Facultatea de Marketing
Management Informatică, Facultatea de Medicina
Generală, Facultatea de Stomatologie, Facultatea de
Ştiinţe Umanist-Creştine, Filologie, Facultatea de Ştiinţe
Politice, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
Inginerie, Informatică, Biologie şi 8 colegii universitare:
Economia Comerţului, Asistenţă socială, Tehnică
dentară, Asistenţi medicali, Institutori, Contabilitate,
Silvicultură, totalizând 40 de specializări. Numărul total
al studenţilor este de peste 10.000.
Structura de cercetare ştiinţifică cuprinde şapte centre.
În universitate mai funcţionează: Centrul pentru
învăţământ la distanţă, Editura ”Vasile Goldiş University
Press”, tipografia proprie, Academia CISCO, Centrul de
testări ECDL, Biroul pentru consultanţă şi plasare în
serviciu pentru studenţi şi absolvenţi, Biblioteca
Centrală Universitară cu peste 450.000 volume şi
colecţia de artă ”Doina şi Baruţu Arghezi”.
Oferta socială şi recreativă pentru studenţi cuprinde:
cămine şi cantine, clubul Ateneu, stadionul Gloria,
complexul universitar Macea, Cabana GuadeamusMoneasa, cabinetul medical.

Nr. elevi promovaţi
6.186
7.604
8.040
2.044
265
24.139
Nr. elevi
repetenţi
85
210
11
7
313

Nr. elevi
abandon
45
39
59
62
1
203

%
96.75
88.1
88.4
92
91,7

%
0.7
0.41
0.63
2.53
0.32

Pornind de la tradiţiile învăţământului românesc din
această zonă a ţării, în anul 1990 a fost înfiinţată, prin
Hotărârea Guvernului României nr. 567 din 18 mai
1990, Universitatea „Aurel Vlaicu”, instituţie de
învăţământ superior de stat. Structura academică a
Universităţii „Aurel Vlaicu” cuprinde 6 facultăţi
(Facultatea de Teologie, Facultatea de Inginerie,
Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de
Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Facultatea de Ştiinţe
Exacte), 5 departamente (Departamentul de Pregătire a
Personalului Didactic, Departamentul de MatematicăInformatică, Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi
Formare Continuă, Departamentul de Limbi Străine şi
Sport, Departamentul de Proiecte, Programe şi Relaţii
Internaţionale), 5 colegii (Colegiul de petrol şi gaze,
Colegiul pedagogic de institutori, Colegiul de tehnologie
informatică, Colegiul de asistenţă socială, Colegiul de
automobile). Managementul eficient al conducerii
Universităţii „Aurel Vlaicu” a condus la creşterea
numărului de studenţi (6.079 în anul universitar
2002/2003) şi la lărgirea ofertei educaţionale, astfel
încât de la 14 specializări în anul 2000, s-a ajuns la 33
în anul 2003. Un alt obiectiv prioritar cuprins în strategia
de dezvoltare a universităţii este integrarea în spaţiul
universitar
european
şi
internaţional.
Astfel,
Universitatea „ Aurel Vlaicu” a încheiat peste 25 de
acorduri bilaterale (mobilităţi de studenţi şi cadre
didactice, dezvoltarea de proiecte educaţionale şi de
cercetare ştiinţifică comune), în cadrul programelor
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europene: SOCRATES – Erasmus, Leonardo da Vinci,
CEEPUS, PC6, PHARE 2000. Colaborează cu
universităţi şi institute de cercetare din: Spania, Italia,
Portugalia, Franţa, Germania, Danemarca, Ungaria,
Serbia, Grecia, Republica Cehă, Polonia, Israel, Cuba,
Chile, Argentina şi ţările arabe. Ca o recunoaştere a
calităţii procesului de învăţământ şi a managementului
deosebit de activ, Universitatea „Aurel Vlaicu” este
membră a Asociaţiei Universităţilor din Regiunea
Carpatică (ACRU) şi a Asociaţiei Internaţionale a
Universităţilor (IAU). Universitatea „Aurel Vlaicu” s-a
implicat, ca factor decizional, în dezvoltarea Regiunii V
Vest România, prin promovarea cunoaşterii atât în
procesul de învăţământ, cât şi în mediul economic
regional. În acest context, participă la structurarea şi
promovarea programelor ClipREG şi INTERREG, a
unui Centru de Transfer Tehnologic ca parte a Zonei
Industriale a Aradului, precum şi a unui Incubator de
Afaceri. Cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă
a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor (anii
terminali, master, doctorat) se desfăşoară în cadrul
catedrelor, colectivelor de cercetare şi Centrelor de
Cercetare recunoscute de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
(CNCSIS): Centrul de Cercetare „Florin Vălu”, Centrul
de Cercetări Chimice şi Tehnologice. În anul 2002, cu
sprijinul şi sub egida Consiliului Europei, ia fiinţă, în
cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Institutul European –
ca o recunoaştere a potenţialului educaţional, instructiv,
ştiinţific şi managerial al Universităţii „Aurel Vlaicu”.
Institutul European realizează conexiuni internaţionale
pe plan ştiinţific, formativ şi cultural, fiind abilitat să
intermedieze, să formeze şi să certifice programe în
aceste domenii cu studenţi, postgraduali şi agenţi
economici.
Forma de învăţământ
Nr.unităţi Nr.elevi
Grădiniţe de copii
54
4.208
Şcoli din învăţământul primar şi
21
16.810
gimnazial
Licee
22
9.238
Şcoli profesionale, complementare
1
2.944
sau de ucenici
Şcoli tehnice şi de maiştri
1
74
Şcoli postliceale
3
1.107
Institute de învăţământ superior
2
8.979
din care:
sector public
1
4.625
sector privat
1
4.354

Resursele umane şi materiale în învăţământul
preuniversitar:
A. Personal didactic: 2.429
din care:
• educatoare: 278
• învăţători: 374
• profesori şi maiştri: 1.777
B. Populaţia şcolară - 34.381: învăţământ preşcolar 4.208; învăţământ primar - 7.190; învăţământ
gimnazial - 9.620; învăţământ liceal - 9.238;
învăţământ profesional, complementar, ucenici 2.944; învăţământ postliceal - 1.107; învăţământ de
maiştri - 74.
C. Baza materială: săli de clasă şi cabinete şcolare 1.172; laboratoare şcolare - 252; ateliere şcolare 151.

I.1.3.6. Potenţialul cultural
Municipiul Arad deţine un bogat patrimoniu culturalistoric, oferind vizitatorilor un adevărat muzeu în aer
liber al stilurilor arhitectonice specifice sec XVIII, XIX şi
XX, monumente de artă şi istorie, spectacole de teatru,
concerte ale filarmonicii, expoziţii de artă plastică, de
istorie şi ştiinţe ale naturii, festivaluri şi sărbători.
Iubitorii de arhitectură pot admira clădiri construite în stil
baroc, renascentist, eclectic, clasic, neogotic sau
secession.

Oferta culturală
Teatrul de Stat Arad, care dispune de trupe
profesioniste încă din 1948, pe parcursul anilor fiind
puse în scenă aproape 400 de piese în 15.000 de
reprezentaţii. Activitatea teatrală a debutat în anul
1874, când a fost construită clădirea teatrului.
Teatrul de Marionete, înfiinţat în 1951, organizator al
Festivalului Internaţional Euromarionete, o ediţie la
fiecare 2 ani, începând cu anul 1993.
Festivalul Naţional de Teatru clasic
Teatrul Vechi, unde au loc spectacole underground
sau ale Teatrului de Curte.
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Teatrul Maghiar, înfiinţat în anul 2002, care îşi
desfăşoară activitatea la Casa Jelen, organizator al
Zilelor Dramei Maghiare.

Expoziţii
Expoziţiile de pictură, sculptură, obiecte decorative din
sticlă, lemn, textile, pot fi vizitate la următoarele galerii
de artă:
•
•
•
•
•
•

Colecţia de artă “ Doina şi Baruţu Arghezi”
Galeria Delta
Galeria Muzeului
Galeria Alfa
Galeria Clio
Galeria Turnul de Apă

Filarmonica de Stat Arad este continuatoarea
primului Conservator din România şi al şaselea din
Europa, înfiinţat în anul 1833. Sala din incinta Palatului
Cultural, cu o capacitate de 800 de locuri, unde au loc
concertele este renumită pentru acustica şi
decoraţiunile interioare deosebite. Ocazional, orchestra
Filarmonicii susţine concerte în bisericile Aradului.

Bilblioteca judeţeană "A. D. Xenopol". Biblioteca
a fost inaugurată în 1882, acumulând un fond de carte
de peste 500.000 exemplare pe parcursul celor peste
120 de ani de existenţă. Cea mai veche comoară de
patrimoniu o constituie: Questiones Quodlibetae, a lui
Duns Ioannes, editată la Veneţia în limba latină, în
anul 1481. În cadrul bibliotecii se organizează audiţii
muzicale comentate, se citesc poveşti pentru copii, au
loc expoziţii de carte sau conferinţe.
Biblioteca Centrală Universitară cu peste 450. 000
volume şi colecţia de artă ”Doina şi Baruţu Arghezi”.
Muzeul de istorie, ştiinţele naturii şi artă: secţia
istorie, secţia ştiinţele naturii, secţia artă: Casa
Memorială Vasile Goldiş

Festivaluri
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival de teatru în limba engleză "Teen Play"
Festivalul florilor (Faleza Mureşului)
Târgul meşterilor populari, Târg de artă culinară
(P-ţa Avram Iancu)
Primăvara arădeană
Festival de Teatru stradal Ilariada
Zilele dramei maghiare
Zilele Aradului
Festivalul minorităţilor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festivalul Naţional de Teatru Clasic
Festivalul internaţional de teatru liceal francofon
"Amifran"
Gala filmului documentar
Ziua mondială a muzicii - deschiderea stagiunii
2003-2004 la Filarmonica de Stat Arad
Festivalul
internaţional
al
ansamblurilor
folclorice pentru copii "Aşa-i jocul pe la noi"
Festivalul vinului
Festivalul studenţesc "Unifest"
1 Decembrie - Ziua naţională a României
Zilele muzicii sacre - Filarmonica de Stat Arad
Serbări de Crăciun şi Anul Nou
Festivalul stundenţesc de teatru în spaţii
neconvenţionale

I.1.3.7. Multiconfesionalitatea
Un atribut al Municipiul Arad este multiconfesionalitatea, demonstrată prin diversitatea cultelor
existente: ortodox, romano-catolic, greco-catolic,
evanghelic-luteran, reformat, neo-protestant, mozaic.

Structura populaţiei după religie
Religia
ortodoxă
romano-catolică
reformată
greco-catolică
penticostală
baptistă
adventistă
alte religii
atei

% din total populaţie
72,7
12,1
3,1
1,0
4,4
4,5
0,5
1,7
0,1

Lăcaşele de cult cu valoare istorică:
Cult

An

Stil
arhitectonic

romanocatolic

1904

renascentist

Biserica Reformată

reformat

1852

Catedrala

ortodox

1870

Denumire
Catedrala catolică
Arad centru
ordinul călugărilor
minoriţi provincia
sfântă Elisabeta

baroc
clasicizant
baroc
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Denumire
"Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul
Biserica sârbească
"Sf. Petru şi Pavel"
Sinagoga neologă

Cult

An

Stil
arhitectonic

ortodox

1822

baroc timpuriu

1834

grec, toscan

1906

neogotic

1821

baroc

1845

baroc

1762

baroc

mozaic
evanghelicBiserica Roşie
luteran
Biserica catolică din romanoAradul Nou
catolic
Biserica ortodoxă
ortodox
din Micalaca
Mănăstirea "Sf.
ortodox
Simion Stâlpnicul"

I.1.3.8. Sport şi Agrement
Puţine oraşe din ţară se pot mândri cu o tradiţie
sportivă asemănătoare. În Arad s-au născut mari
campioni şi chiar discipline sportive, îmbogăţind
tezaurul sportului românesc.
Primul meci oficial de fotbal din România a avut loc în
Arad, la 15 august 1899. Cu o tradiţie de invidiat,
fotbalul a ajuns sportul de suflet al arădenilor. Echipa
fanion a oraşului a fost şi a rămas UTA. Înfiinţată de
un mare industriaş arădean (baronul Francisc
Neuman), în perioada interbelică, UTA a atins apogeul
performanţelor sale în ediţia 1971/1972 a Cupei
Campionilor Europeni, când a eliminat din competiţie
faimoasa şi puternica echipă Feyeenord Rotterdam,
deţinătoare a Cupei Campionilor Europeni şi a Cupei
Intercontinentale.
Cel mai mare succes al canotajului arădean a fost
obţinut de Valeria Răcilă (Clubul UTA), care a devenit
campioană olimpică la simplu în 1976, la Jocurile
Olimpice de la Montreal, după ce în anul anterior şi-a
adjudecat titlul de campioană europeană.
O altă ramură sportivă care a adus victorii Aradului a
fost tenisul de masă. Clubul Voinţa a obţinut peste 100
de titluri naţionale, două medalii de argint la
Campionatele Mondiale, medalii de aur, argint şi bronz
la Europene, 33 de titluri balcanice, ajungând de două
ori în finala Cupei Campionilor Europeni.
Gimnastica este un alt sport cu tradiţie: Emilia Eberle,
campioană mondială şi olimpică (Moscova, 1980),
este cel mai cunoscut nume al gimnasticii arădene.

Baschetul, care s-a bucurat de o largă popularitate
încă din deceniul '50, a obţinut în ultimii ani mari
succese şi trofee, culminând cu ediţia de campionat
2000/2001, când atât baschetbalistele arădene de la
BC ICIM, multiple campioane naţionale, cât şi băieţii
de la West Petrom au câştigat titlurile naţionale,
Aradul devenind cel mai important centru
baschetbalistic din România şi principalul furnizor de
sportivi pentru loturile naţionale.
Studenţi ai Universităţii de Vest ” Vasile Goldiş” din
Arad şi sportivi de performanţă, Otilia Bădescu la tenis
de masă şi Adrian Jigău la haltere au adus titluri de
campioni europeni.
Handbalul, tenisul de câmp, tirul, nataţia, atletismul,
halterele, boxul şi luptele s-au remarcat de asemenea
prin performanţele unor sportivi: Roman Codreanu,
medaliat cu bronz la lupte greco-romane la Jocurile
Olimpice de la Moscova din 1980, Sorin Babi, devenit
campion olimpic la pistol liber şi Silvia Káposztay,
campion şi recordman mondial la proba de pistol
standard.
În ultimele decenii ale secolului trecut s-au dezvoltat şi
alte ramuri sportive ca judo, artele marţiale, rugby,
culturism şi fitness, existând câteva săli de sport bine
dotate în acest sens.
Ştrandul Neptun este unul dintre cele mai frumoase
locuri de agrement de acest fel din ţară, fiind amplasat
în bucla Mureşului. Ocupă aproape 40 de hectare de
verdeaţă, incluzând bazine de înot, terenuri de sport,
locuri de joacă pentru copii, cluburi, discoteci, peste
1.500 de cabine şi 300 de căsuţe tip camping.
Faleza Mureş, unde se află numeroase terenuri de
sport şi parcuri concepute la sfârşitul sec XIX.
Pădurea Ceala, situată la 2 km în vestul oraşului, pe o
suprafaţă de 1.560 ha, este unul din locurile preferate
ale arădenilor pentru petrecerea timpului liber. Aici se
află un lac natural, Lacul Moltăreţ. Deosebit de
pitorească este şi Insula Mureş, situată la marginea
sudică a pădurii. Pe insula formată între albia
principală a râului Mureş şi o deviaţie a acestuia, se
află numeroase case de odihnă şi cabane.
Pădurea Vladimirescu situată în apropierea râului
Mureş, oferă un peisaj specific pădurilor de luncă.

I.1.3.9. Mass Media
După 1989 mass media arădeană a cunoscut, la fel ca
în restul ţării, o creştere explozivă. În prezent există
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trei cotidiene: „Adevărul” – Arad, „Observator arădean”
„Agenda Zilei” „Realitatea” şi „Jelen”.
Apar patru săptămânale: „Buletinul de Arad”, „Viaţa
Arădeană”, „Arca”, şi „Relief”.
Emit două posturi de radio: „Radio Arad”, „Pro FM”Arad şi trei posturi de televiziune: „RCS Arad”, „TV
Arad”, „Pro TV”,

I.1.3.10. Ordinea publică şi siguranţa
cetăţeanului
În municipiul Arad s-a realizat un nou dispozitiv de
siguranţa publică care conjugă eforturile şi efectivele
tuturor forţelor din domeniu: poliţie, jandarmerie,
gardieni publici. Au fost constituite 9 zone în care agenţi
de siguranţă publică îşi desfăşoară activitatea în trei

schimburi prin activităţi specifice în teren, patrulări pe
jos ori cu mijloace auto, în aşa fel încât legătura
cetăţean – poliţist să fie cât mai directă şi eficace. Rata
criminalităţii în 10 iulie 2003 se cifrează la 545
infracţiuni la 100.000 locuitori, rata criminalităţii
economico-financiare fiind de 186 infracţiuni la 100.000
locuitori, iar cea de natură juridică înregistrând 205
infracţiuni la 100.000 locuitori.
În vederea asigurării şi menţinerii ordinii publice în
municipiu au fost organizate 9 razii, 266 acţiuni şi s-au
efectuat 14.475 controale la agenţii economice sau
persoane fizice şi 420 descinderi ori percheziţionări.
Acţiunile au dus la depistarea a 265 minori care
cerşeau sau nu îşi justificau prezenţa în municipiu, s-au
constatat 14.902 contravenţii în valoare de 5.833 mil.
lei, cele mai multe la L 61/1991 privind ordinea publică
şi O.U.G. 195/2002 privind regimul circulaţiei rutiere.

Analiza mediului social (SWOT)
PUNCTE TARI
Cultură
- Cetatea Aradului
- Potenţialul cultural (existenţa instituţiilor şi a tradiţiilor)
Asistenţa comunitară
- Existenţa ONG-urilor şi activitatea depusă
- Colaborarea instituţională
OPORTUNITĂŢI

I.2. OBIECTIVE

I.2.1. Obiectivele generale

PUNCTE SLABE
- Lipsa ofertei culturale în perioada estivală
- Introducerea în reţeaua spaţiilor culturale a celor alternative
- Lipsa monumentelor reprezentative
- Inexistenţa unui sistem de promovare a ofertei culturale

PERICOLE
- Creşterea numărului de “captivi în sistemul” de asistenţă
socială

•
•
•
•
•
•

Principalele obiective ale dezvoltării municipiului Arad
sunt:
•
•
•

dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea
accesului neîngrădit la aceasta
accesul la locuinţă;
protecţia mediului;

îmbunătăţirea stării de sănătate;
reducerea sărăciei;
regenerarea urbană;
prezervarea diversităţii etnice şi culturale;
dezvoltare
economică
prin
dezvoltarea
sectorului terţiar, a cercetării şi a educaţiei
suportul şi participarea comunităţii;

Conform scenariului de dezvoltare luat în considerare,
Municipiul Arad va deveni, în jurul anului 2020, nucleul
unei aglomerări urbane majore şi nu doar o localitate
de sine stătătoare. Va fi centrul unei zone
metropolitane care va cuprinde, pe lângă actualul
oraş, şi localităţile din vecinătate: Vladimirescu,
Livada, Şofronea, Felnac, Şagu şi Fîntînele.
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I.2.2 Obiective specifice

I.2.2.3. Regenerarea urbană
•

I.2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii de bază
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construirea unei şosele de centură în jurul
municipiului Arad.
Construirea unui nou pod rutier peste râul
Mureş.
Realizarea extinderii şi modernizării sistemului
de canalizare în municipiul Arad.
Lărgirea
perimetrului
municipiului
prin
elaborarea unui Plan Urbanistic General care
să includă noua zonă metropolitană.
Extinderea infrastructurii de tip urban-şosele,
reţele gaz, apă, canalizare, telecomunicaţii- în
viitoarea zonă metropolitană.
Punerea în aplicare a unor soluţii pentru traficul
pietonal şi al bicicliştilor.
Extinderea transportului în comun cu tramvaiul
prin terminarea traseului circular (inelului) din
municipiu.
Crearea unor condiţii corespunzătoare de
parcare.
Darea în funcţiune a tronsonului de autostradă
Nădlac – Arad – Deva.
Modernizarea sistemului de producere şi
distribuire a energiei termice.
Modernizarea sistemului de semaforizare
pentru îmbunătăţirea traficului.
Prelungirea pistei şi construirea terminalului 2
în cadrul Aeroportului.
Construirea unei pasarele pietonale peste râul
Mureş.

I.2.2.2. Protecţia mediului
•
•
•
•
•
•

Extinderea zonelor împădurite cu rol de
protecţie aflate la periferia oraşului.
Reducerea poluării cu pulberi în suspensie.
Introducerea unui sistem de reciclare a
deşeurilor.
Extinderea spaţiilor verzi.
Susţinerea industriilor nepoluante.
Introducerea combustibililor alternativi –
metanol, GPL- pentru transportul auto.

•
•
•
•
•
•

Refacerea clădirilor aparţinând patrimoniului
arhitectural al municipiului.
Modernizarea
şi
reabilitarea
locuinţelor
existente, în parteneriat cu asociaţiile de
proprietary.
Valorificarea zonei Buclei Mureşului, incluzând
Cetatea Aradului.
Amplasarea şi reamplasarea de monumente pe
domeniul public.
“Estetizarea” cartierelor de locuit existente şi
construirea dotărilor necesare la zonele
construite în anii 70-80.
Construirea de noi cartiere de locuinţe.
Reabilitarea spaţiilor industriale dezafectate.

I.2.2.4. Economia
•
•
•
•
•

Extinderea noilor Zone Industriale.
Atragerea industriilor de înaltă tehnologie.
Atragerea de investitori în vederea construirii
de supermagazine tip MALL.
Construirea de noi spaţii de cazare, hoteluri şi
pensiuni.
Activarea Bursei de Mărfuri Arad.

Sprijinirea sectorului IMM, un obiectiv important pentru
dezvoltarea locală durabilă are două componente
majore:
1.

Respectarea prevederilor acquis-ului la nivel local,
în domeniul Liberei circulaţii a serviciilor (cap. 3
de negociere) şi al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
(cap. 16 de negociere), pentru prevenirea emiterii
pe plan local a unor decizii care ar putea fi
restrictive pentru activitatea IMM-urilor. Acest
aspect vizează, în principal administrarea
următoarelor legii cu impact asupra dezvoltării
IMM:
- Legea nr.133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii,
precum şi Legea privind stimularea înfiinţării
şi dezvoltării IMM (aflată în proces de
dezbatere parlamentară)
- Legea nr.507/2002 privind organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi economice de
către persoane fizice, precum şi Legea
privind autorizarea şi înregistrarea în registrul
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2.

comerţului a persoanelor fizice care
desfăşoară activităţi economice în mod
independent şi a asociaţiilor familiale (aflată
în proces de dezbatere parlamentară)
- Legea nr.650/2002 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă şi aplicarea
Normelor metodologice de implementare a
acestora.
Dezvoltarea parteneriatelor pe proiecte prioritare
identificate de Agenda Locală 21 pentru IMM-urile
locale. În cadrul acestor parteneriate pot fi
implicate Agenţiile de Dezvoltare Regională,
precum şi asociaţiile de reprezentare a sectorului
IMM, inclusiv reprezentanţele teritoriale ale
CNIPMMR realizându-se astfel:
- consultarea factorilor de răspundere regionali
pentru actualizarea Strategiei de Dezvoltare
a sectorului IMM pe perioada 2004-2008;
- dezvoltarea de programe locale şi regionale
pentru asigurarea dezvoltării durabile a
regiunilor şi creşterea competitivităţii IMM;
- dezvoltarea reţelelor locale de fonduri de
garantare;
- susţinerea accesului IMM la servicii de
consultanţă şi informare;
- asigurarea
sustenabilităţii
parcurilor
industriale şi a incubatoarelor de afaceri;
- susţinerea transferului afacerilor în cazul
întreprinderilor mici şi mijlocii;
- susţinerea accesului IMM la utilităţile publice;
- modernizarea departamentelor administraţiei
publice locale în scopul creşterii eficienţei
acestora în relaţia cu întreprinzătorii;
- iniţierea unui dialog permanent între
ANIMMC, primărie şi prefectură asupra
problemelor ivite în relaţia cu întreprinzătorii
în aplicarea Normelor metodologice;
- organizarea de seminarii tematice pentru
găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare
durabilă
şi
pentru
preîntâmpinarea
introducerii unor bariere artificiale în calea
dezvoltării afacerilor.

I.2.2.5. Sănătate şi protecţia socială
•
•
■

Realizarea Clinicii Universitare de Oncologie.
Reducerea violenţei domestice.

•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea de servicii sociale specializate
pentru persoanele cu handicap.
Reintegrarea socială a copiilor străzii.
Acordarea de sprijin social pentru tinerii
proveniţi din casele de tip familial.
Dezvoltarea de programe sociale pentru
populaţia de etnie rromă.
Sprijin pentru persoane seropozitive HIV /
bolnave SIDA.
Implicarea comunităţii locale în stabilirea
politicilor privind sănătatea şi protecţia socială.

I.2.2.6. Educaţie
•
•
•
•
•
•

Promovarea unui învăţământ deschis, corelat
cu nevoile de calificare.
Crearea şi dezvoltarea de centre pentru
educaţia adulţilor.
Implicarea copiilor şi a tinerilor în activităţile
comunitare.
Crearea unor centre de zi pentru şcolari.
Implicarea comunităţii locale în stabilirea
politicilor educaţionale.
Realizarea Campusului Universitar în zona
Alfa.

I.2.2.7. Cultura şi arta
•
•
•
•
•

Echilibrarea programului cultural.
Îmbunătăţirea relaţiei cultură-educaţie.
“Aradul”- expoziţie permanentă.
Organizarea
de
ateliere
de
creaţie
internaţională de sculptură, pictură şi grafică.
Realizarea Monumentului Marii Uniri.

I.2.2.8. Sport şi agrement
•
•
•
•
•

Crearea unui nou stadion în Zona Ceala.
Extinderea Ştrandului.
Reabilitarea stadioanelor şi a bazelor sportive
existente.
Realizarea unui parc de distracţii în vecinătatea
Expo Arad International.
Construirea unui mini-hotel pentru tineret în
incinta ştrandului.
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II. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE PENTRU
DEZVOLTARE DURABILÃ

II.1. CONSIDERAÞII GENERALE

P

lanul Local de Acţiune (PLA) - ca instrument de
planificare şi implementare - conţine un set de politici
pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen
determinat, în scopul realizării obiectivelor generale
fixate într-o strategie. Realizarea planului local de
acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de
ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de
Dezvoltare Durabilă (SLDD).
Periodic, Planul Local de Acţiune trebuie revizuit astfel
încât ţintele fixate să ţină cont de evoluţia
macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la
nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunităţii
locale cu privire la implementarea lui. Cu cât
revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja
de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect
este mai mică, având în vedere că, pe măsură ce se
inaintează în timp, variabilele care caracterizează
sistemul socio-economic supus analizei (Municipiul)
ce trebuie luate în calcul la stabilirea coordonatelor
unui model de dezvoltare socio-economică durabilă,
se multiplică. Din acest motiv se recomandă ca Planul
Local de Acţiune ce va fi întocmit de fiecare oraş
cuprins în Agenda Locala 21 să fie revizuit odată la 2
ani, chiar dacă este proiectat pentru 10 ani.

de aplicare trebuie să ţină cont de interesele acestei
comunităţi, respectiv de asociaţii ale oamenilor de
afaceri, sindicate, asociaţii şi fundaţii cu activitate
caritabilă, culturală, de protecţie a patrimoniului
cultural şi arhitectonic, asociaţii pentru protecţia
mediului sau/şi animalelor, congregaţii religioase.
În PLA orice masură ce se concretizează într-un
program, sub-program ori proiect trebuie să ţină cont
de urmatoarele aspecte:
•

•

•

II.2. PRINCIPII ªI CONDITII

Planul

Local de Acţiune se adresează comunităţii
locale, drept pentru care măsurile, numărul acestora şi
prioritizarea lor (probabil punctul cel mai sensibil din
cuprinsul PLA), precum şi mecanismele instituţionale

•

Concordanţa între ţintele fixate în programe,
sub-programe, proiecte cu obiectivele
generale cuprinse în Strategia Locală de
Dezvoltare Durabilă;
existenţa unor resurselor financiare limitate,
condiţie ce influenţează modalitatea de
finanţare şi mecanismele juridice pe care se
întemeiază un program, sub-program sau
proiect (de ex. împrumut bancar, împrumut
extern, obligaţiuni municipale, concesiune,
vânzare, închiriere, parteneriat public-privat
întemeiat pe un set de contracte de
concesiune, vânzare ori de altă natură etc);
evitarea efectului de evicţiune (ca noţiune
economică) potrivit căruia o creştere a
cheltuielilor publice determină o reducere a
consumului sau a investiţiilor private, în
condiţiile în care resursele sunt limitate.
Autoritatea publică trebuie să evalueze
permanent oportunitatea realizării unei investiţii,
nu numai în raport cu resursele sale financiare
prezente, dar şi cu cele viitoare, precum şi cu
opţiunile populaţiei, astfel încât să încurajeze
responsabilitatea comunitară şi individuală,
precum şi parteneriatul în realizarea unui
proiect de dezvoltare locală;
gradul de popularizare (cunoaştere publică)
al unui program, sub-program, proiect, prin
diseminarea informaţiei în rândul comunităţii
locale. În acest sens, PLA va trebui să cuprindă
mecanismul dezbaterii publice la analiza
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•
•

programelor şi sub-programelor ce urmează a fi
realizate;
implicarea părţilor interesate în realizarea
unui program, sub-program sau proiect;
norme de reglementare versus norme de
autoreglementare. Autoritatea locală va avea
în vedere că sunt situaţii în care organizaţiile
non-profit sau asociaţiile profesionale ale
oamenilor de afaceri îşi pot fixa reguli pe baze
voluntare în situaţia realizării unui proiect fără
intervenţia autorităţii publice prin reglementări.
De
aceea
este
bine
să
se
evite
suprareglementarea De asemenea, există
situaţii în care pentru realizarea unui proiect,
reglementările autorităţii publice locale se
combină cu cele voluntare, în special în cazul
parteneriatului public-privat.

II.3. OBIECTIVE GENERALE

P

rincipalele obiective ale dezvoltării municipiului Arad
sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea
accesului neîngrădit la aceasta;
accesul la locuinţă;
protecţia mediului;
îmbunătăţirea stării de sănătate;
reducerea sărăciei;
regenerarea urbană;
prezervarea diversităţii etnice şi culturale;
dezvoltare
economică
prin
dezvoltarea
sectorului terţiar, a cercetării şi a educaţiei
suportul şi participarea comunităţii.

Conform scenariului de dezvoltare luat în considerare,
Municipiul Arad va deveni, în jurul anului 2020, nucleul
unei aglomerări urbane majore şi nu doar o localitate
de sine stătătoare. Va fi centrul unei zone
metropolitane care va cuprinde, pe lângă actualul
oraş, şi localităţile din vecinătate: Vladimirescu,
Livada, Şofronea, Felnac, Şagu şi Fântânele.

II.4. MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A
CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE

1. îmbunătăţirea
relaţiei
între
cetăţeni şi
autorităţile locale prin:
a. crearea de centre de informare a cetăţenilor
şi/sau birouri de relaţii publice ale Primăriei
la nivelul fiecărui cartier;
b. crearea de comitete cetăţeneşti consultative
permanente;
c. arondarea unei anumite zone din municipiu
fiecărui consilier local de care să răspundă
şi să o reprezinte;
d. transmisia TV în direct a şedinţelor
Consiliului Local al Municipiului Arad.
2. eficientizarea activităţii autorităţilor locale prin:
a. programe de pregătire a funcţionarilor
pentru furnizarea unor servicii de calitate;
b. asigurarea unor politici şi proceduri detaliate
pentru asigurarea unor servicii de calitate;
c. înfiinţarea şi asigurarea funcţionării optime a
sistemului de „ghişeu unic”.
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II.5. PROIECÞIA FINANCIARÃ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Autorităţi publice
Învăţământ
Sănătate
Cultură
Asistenţă socială
Servicii de dezvoltare
publică şi locuinţe
Subvenţii energie
termică
Agricultură şi
silvicultură
Transporturi şi
comunicaţii
Alte acţiuni
economice
Alte acţiuni
Transferuri către alte
bugete
Dobânzi
Rambursări de
împrumuturi
Fond de rezervă
Împrumuturi acordate
Cheltuieli cu
destinaţie specială
TOTAL

Ponderea capitolelor bugetare în total
execuţie execuţie execuţie buget initial
2001 (%) 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%)
7,72
6,07
4,51
7,58
36,21
35,92
27,16
33,81
0,52
0,47
0,60
0,73
4,90
4,49
3,72
6,38
6,03
9,70
7,20
7,66

Execuţie
2000
(mii lei)

Execuţie
2001
(mii lei)

Execuţie
2002
(mii lei)

42.244.106
35.175.351
1.187.375
19.178.612
24.146.275

50.768.305
238.274.256
3.448.059
32.251.183
39.662.195

51.626.101
305.382.132
4.009.451
38.159.085
82.467.863

62.875.442
378.687.648
8.318.398
51.814.727
100.361.047

93.355.253
416.213.848
8.944.000
78.581.930
94.296.050

execuţie
2000 (%)
13,50
11,24
0,38
6,13
7,72

64.848.738

124.939.241

108.559.027

245.542.996

191.886.319

20,73

18,99

12,77

17,61

15,59

49.761.500

62.481.053

126.460.876

317.812.444

223.200.000

15,91

9,50

14,87

22,79

18,13

0

1.327.726

1.476.300

0

0

0,00

0,20

0,17

0,00

0,00

31.561.612

28.597.160

22.583.063

37.138.069

25.000.000

10,09

4,35

2,66

2,66

2,03

5.949.328

1.318.224

279.529

225.929

500.000

1,90

0,20

0,03

0,02

0,04

4.638.598

3.301.024

6.661.361

7.983.539

17.889.000

1,48

0,50

0,78

0,57

1,45

0

567.138

1.353.247

1.276.289

1.500.000

0,00

0,09

0,16

0,09

0,12

0

0

500.000

10.482.150

21.003.000

0,00

0,00

0,06

0,75

1,71

0

0

0

9.000.000

52.710.000

0,00

0,00

0,00

0,65

4,28

0
0

0
0

0
0

0
2.000.000

6.000.000
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,14

0,49
0,00

34.155.244

71.039.393

100.694.361

160.885.502

0

10,92

10,80

11,84

11,54

0,00

312.846.739

657.974.957

850.212.396 1.394.404.180 1.231.079.400

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Nr.
Denumire indicatori
Crt.

Execuţie
Buget iniţial
2003 (mii lei) 2004 (mii lei)

II.6. OBIECTIVELE SPECIFICE ªI PROIECTELE IDENTIFICATE

ECONOMIC
Nr.
crt

Obiective specifice

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

1

Atragerea industriilor de
înaltă tehnologie

Alte

Parc Tehnologic
Arad

10 milioane
Euro

2

Extinderea noilor zone
industriale

Privat

Parcul Industrial
Nord

20 milioane
Euro

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

Parteneriat

Monitorizare
şi evaluare

2010

Universităţile

Consiliul Judeţean,
Consiliul Local

Biroul Agenda
Locală 21
Primăria

2007

Grupul Codlea

Grupul Codlea

Grupul Codlea
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Nr.
crt

Obiective specifice

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

Parteneriat

Privat

Zona Industrială
Aqua Ideeaq

10 milioane
Euro

2005

SC AQUADEEA

SC AQUADEAA

3

Atragerea investitorilor în
vederea construirii de
supermagazine tip mall

Primărie

Mall în Arad

5 milioane
Euro

2010

Primărie

Primărie

4

Construirea de noi spaţii
de cazare,hoteluri şi
pensiuni

Oriunde

Hotel

20 milioane
Euro

2014

Privat

Privat

Monitorizare
şi evaluare
SC
AQUADEEA
COM
Biroul Agenda
Locală 21
Primarie
Biroul Agenda
Locală 21
Primărie

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ŞI REGENERAREA URBANĂ
Nr.
crt

Obiective specifice

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

1

evitarea traversării
oraşului de către
circulaţia de tranzit
în special a traficului
greu.

CLM Arad,
Privat,
BERD
ISPA

2

Modernizarea,
eficientizarea şi
extinderea sistemului de
semaforizare din
Municipiul Arad

CLM Arad

Asigurarea a 304 locuinţe
pentru tineri prin
3 programul de construcţii
de locuinţe pentru tineri,
în regim de închiriere

ANL

4

Reabilitarea drumurilor
de pământ

CLM Arad

5

Evitarea traversării
oraşului de către
circulaţia de tranzit, în
special a traficului greu.

CLM Arad

Ridicarea standardului de accesarea fondurilor
locuire în cadrul unui
europene
6
cartier periferic al
nerambursabile
municipiului
CLM Arad
Ridicarea standardului de
locuire în cadrul unui
7
cartier periferic al
municipiului

-accesarea
fondurilor
europene
nerambursabile
- CLM Arad

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect
Legătură rutieră
între DN 7 (Arad –
37,8
Nădlac) şi DN 69 milioane
(Arad – Timişoara)
Euro
peste râul Mureş
Modernizarea,
eficientizarea
1,16
şi extinderea
milioane
sistemului de
Euro
semaforizare din
Municipiul Arad
Programul de
construcţii de
4,3 mil
locuinţe pentru
Euro
tineri, în regim de
închiriere
Reabilitarea reţelei
stradale fără
îmbrăcăminţi
1,8 mil
moderne din
Euro
municipiul Arad Etapa I
Legătura rutieră
între pasaj inferior 2,26 mil
Aradul Nou şi podul
Euro
rutier Micălaca
Reţele de
canalizare
427.500
menajeră şi
Euro
pluvială cartier Gai,
mun. Arad
Reţele de
canalizare
menajeră şi
pluvială, cartier
Bujac, mun.Arad

525.000
Euro

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

Parteneriat

Monitorizare
şi evaluare

2010

Primăria Municipiului
Arad
Administraţia
Patrimoniului Local

Public privat

Administraţia
Patrimoniului
Local

20042007

Primăria Municipiului
Arad
Administraţia
Patrimoniului Local

20052008

ANL
Administraţia
Patrimoniului Local

20042005

Administraţia
Patrimoniului Local

Administraţia
Patrimoniului
Local

20042006

Administraţia
Patrimoniului Local

Administraţia
Patrimoniului
Local

36 luni

CLM Arad
Administraţia
Patrimoniului Local
Apm Arad

RJAC Arad

CLM Arad
Apm Arad

36 luni

CLM Arad
Administraţia
Patrimoniului Local
Apm Arad

RJAC Arad

CLM Arad
Apm Arad

Administraţia
Patrimoniului
Local

CLM Arad

Administraţia
Patrimoniului
Local
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Nr.
crt

Obiective specifice

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect

Ridicarea standardului de
locuire în cadrul unui
8
cartier periferic al
municipiului

CLM Arad

Reţele de
canalizare
menajeră şi
pluvială cartier
Aradul Nou,
mun.Arad

9

Îmbunătaţirea accesului
spre zone de agreement

CLM Arad
CGA Arad

Pasarele peste râul
Mureş

10

Reabilitarea clădirilor
monumente de
arhitectură

CLM Arad

Studiu privind
reabilitarea
clădirilor
monumente de
arhitectură

20042005

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

Parteneriat

Monitorizare
şi evaluare

CLM Arad
Administraţia
Patrimoniului Local
Apm Arad

RJAC Arad

CLM Arad
Apm Arad

CGA Arad

CLM Arad

CLM Arad

APL
CLM

APL

SOCIAL
Nr.
crt

Obiective specifice

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Înfiinţarea de centre de zi Ministerul Educaţiei,
cu cantine în incinta
Cercetării şi Tineretului Centre de şcolari
1.
şcolilor primare, şcoli
Fonduri Phare
gimnaziale
Alte fonduri
extrabugetare

2.

3.

4.

1.500.000
Euro
65.000
mil. lei

2004 2014

Centru de voluntariat

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Centru de
voluntariat

25.000
Euro
1.050
mil. lei

2004 2008

Centru multifuncţional
pentru tineri

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului
Alte fonduri
extrabugetare

Centru
multifuncţional
pentru tineri

25.000
Euro
1.050
mil. lei

2004 –
2006

Centru de consultanţă
pentru părinţi

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Centru de
consultanţă pentru
părinţi

40.000
Euro
1.700
mil. lei

2004 –
2008

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

Parteneriat

Inspectoratul şcolar Inspectoratul şcolar judeţean
judeţean Arad
Arad
Direcţia de Dezvoltare
Direcţia de Dezvoltare şi
şi Asistenţă
Asistenţă Comunitară Arad
Comunitară Arad
Direcţia Administrarea
Direcţia Administrarea
Patrimoniului Local Arad
Patrimoniului Local
ONG-uri
Arad
Direcţia de Dezvoltare şi
Inspectoratul şcolar
Asistenţă Comunitară Arad
judeţean Arad
Inspectoratul şcolar judeţean
Direcţia de Dezvoltare
Arad
şi Asistenţă
Instituţii
de
învăţământ
Comunitară Arad
superior
ONG-uri
ONG-uri
Inspectoratul şcolar
Direcţia de Dezvoltare şi
judeţean Arad
Asistenţă Comunitară Arad
Direcţia de Dezvoltare Inspectoratul şcolar judeţean
şi Asistenţă
Arad
Comunitară Arad
Instituţii de învăţământ
Direcţia Administrarea
superior
Patrimoniului Local
ONG-uri
Arad
Direcţia de Dezvoltare şi
Asistenţă Comunitară Arad
Inspectoratul şcolar Inspectoratul şcolar judeţean
judeţean Arad
Arad
Direcţia de Dezvoltare Casa Corpului Didactic Arad
şi Asistenţă
Universităţile din Arad
Comunitară Arad
ONG-uri
Instituţii de sănătate

Monitorizare
şi evaluare

Inspectoratul
Şcolar
judeţean Arad

Direcţia de
Dezvoltare şi
Asistenţă
Comunitară
Arad

Inspectoratul
Şcolar
judeţean Arad

Inspectoratul
Şcolar
judeţean Arad

46
MUNICIPIUL

Nr.
crt

Obiective specifice

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Înfiinţare a 3
Înfiinţare a 3 grădiniţe în Ministerul Educaţiei,
5.
grădiniţe în cartiere
cartiere defavorizate Cercetării şi Tineretului
defavorizate
Alte fonduri
extrabugetare

430.000
Euro
18.060
mil. lei

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Centru informaţional
Ministerul Educaţiei,
6.
pentru drepturile copilului Cercetării şi Tineretului
Alte fonduri
extrabugetare

12.000
Euro
504
mil. lei

Cămin social pentru
7. tinerii absolvenţi proveniţi
din case de copii

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Centru
informaţional
pentru drepturile
copilului

1.200.000
Cămin social
Euro
pentru tinerii
absolvenţi proveniţi 50.400
din case de copii
mil. lei

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Accesibilizarea
Ministerul Educaţiei,
Accesibilizarea şcolilor
şcolilor pentru copii
Cercetării
şi
Tineretului
8. pentru copii cu handicap
cu handicap
locomotor
Fonduri Phare
locomotor
Alte fonduri
extrabugetare

9.

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Ministerul Educaţiei,
Centru de sprijin pentru Cercetării şi Tineretului
familii monoparentale
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Centru de ocrotire a
10. persoanelor dependente
de alcool şi droguri

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

360.000
Euro
15.120
mil. lei

2004 2008

2004 2006

2004 2008

2004 2008

Centru de sprijin
pentru familii
monoparentale

50.000
Euro
2.100
mil. lei

2004 2006

Centru de ocrotire
a persoanelor
dependente de
alcool şi droguri

110.000
Euro
4.620
mil. lei

2004 2008

Instituţiile /
Departamentele
responsabile
Inspectoratul şcolar
judeţean Arad
Direcţia de Dezvoltare
şi Asistenţă
Comunitară Arad
Direcţia Administrarea
Patrimoniului Local
Arad
Inspectoratul şcolar
judeţean Arad
Direcţia de Dezvoltare
şi Asistenţă
Comunitară Arad
Direcţia Administrarea
Patrimoniului Local
Arad
Direcţia de Dezvoltare
şi Asistenţă
Comunitară Arad
Direcţia Administrarea
Patrimoniului Local
Arad
Direcţia Judeţeană de
Protecţie a Drepturilor
Copilului Arad
Inspectoratul şcolar
judeţean Arad
Direcţia de Dezvoltare
şi Asistenţă
Comunitară Arad
Direcţia Administrarea
Patrimoniului Local
Arad

Parteneriat

Monitorizare
şi evaluare

Inspectoratul şcolar judeţean
Arad
Inspectoratul
Direcţia de Dezvoltare şi
Şcolar
Asistenţă Comunitară Arad judeţean Arad
ONG-uri

Inspectoratul şcolar judeţean
Arad
Inspectoratul
Direcţia de Dezvoltare şi
Şcolar
Asistenţă Comunitară Arad
judeţean Arad
Casa Corpului Didactic Arad
ONG-uri
Inspectoratul şcolar judeţean
Arad
Direcţia de
Direcţia de Dezvoltare şi
Asistenţă Comunitară Arad Dezvoltare şi
Asistenţă
Direcţia Judeţeană de
Comunitară
Protecţie a Drepturilor
Arad
Copilului Arad
ONG-uri
Direcţia de Dezvoltare şi
Asistenţă Comunitară Arad
Direcţia
Inspectoratul şcolar judeţean
Administrarea
Arad
Patrimoniului
Inspecţia Regională pentru
Local Arad
Persoane cu Handicap Arad
ONG-uri

Direcţia de Dezvoltare Inspectoratul şcolar judeţean
Arad
şi Asistenţă
Direcţia de
Comunitară Arad
Direcţia de Dezvoltare şi
Dezvoltare şi
Direcţia Administrarea Asistenţă Comunitară Arad
Asistenţă
Patrimoniului Local Casa Corpului Didactic Arad
Comunitară
Arad
Instituţii de învăţământ
Arad
Inspectoratul şcolar
superior
judeţean Arad
ONG-uri
Direcţia de Dezvoltare şi
Direcţia de Dezvoltare Asistenţă Comunitară Arad
şi Asistenţă
Direcţia de Sănătate Publică
Direcţia de
Comunitară Arad
Arad
Dezvoltare şi
Direcţia Administrarea
Direcţia Judeţeană de
Asistenţă
Patrimoniului Local
Protecţie a Drepturilor
Comunitară
Arad
Copilului Arad
Arad
Direcţia de Sănătate
Instituţii de învăţământ
Publică Arad
superior
ONG-uri

47
ARAD

Nr.
crt

Obiective specifice

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

Construirea de locuinţe
11. sociale pentru 500 de
familii

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Crearea de locuri de
muncă pentru rromi,
implicarea lor în
reabilitarea locuinţelor
proprii

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

12.

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect
Construirea de
locuinţe sociale
pentru 500 de
familii

15.000.000
Euro
2004 2008
630.000
mil. lei

Crearea de locuri 100.000
de muncă pentru
Euro
rromi, implicarea lor
4.200
în reabilitarea
mil. lei
locuinţelor proprii

2004 2006

Crearea a două parcuri
de agrement (unul în C13.
lea A. Vlaicu şi unul în
zona Confecţii)

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Crearea a două
parcuri de
5.000 Euro
agrement (unul în
210
C-lea A. Vlaicu şi
mil. lei
unul în zona
Confecţii)

2004 2014

Centru de zi şi centru
rezidenţial temporar
14.
pentru persoane
vârstnice şi cu dizabilităţi

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Centru de zi şi
centru rezidenţial
temporar pentru
persoane vârstnice
şi cu dizabilităţi

120.000
Euro
5.040
mil. lei

2004 2008

Locuinţe şi ateliere
15. protejate pentru tineri cu
dizabilităţi severe

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Locuinţe şi ateliere
protejate pentru
tineri cu dizabilităţi
severe

200.000
Euro
8.400
mil. lei

2004 2010

Centru rezidenţial pentru
16. victimele violenţei în
familie

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Centru rezidenţial
pentru victimele
violenţei în familie

100.000
Euro
4.200
mil. lei

2004 2014

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

Parteneriat

Direcţia de Dezvoltare
Direcţia de Dezvoltare şi
şi Asistenţă
Asistenţă Comunitară Arad
Comunitară Arad
Direcţia Administrarea
Direcţia Administrarea
Patrimoniului Local Arad
Patrimoniului Local
ONG-uri
Arad
Direcţia de Dezvoltare
Direcţia de Dezvoltare şi
şi Asistenţă
Asistenţă Comunitară Arad
Comunitară Arad
Direcţia Administrarea
Direcţia Administrarea
Patrimoniului Local Arad
Patrimoniului Local
Agenţia Judeţeană de
Arad
Ocupare a Forţei de Muncă
Agenţia Judeţeană de
Arad
Ocupare a Forţei de
ONG-uri
Muncă Arad
Direcţia de Dezvoltare
Direcţia de Dezvoltare şi
şi Asistenţă
Asistenţă Comunitară Arad
Comunitară Arad
Direcţia Administrarea
Direcţia Administrarea
Patrimoniului Local Arad
Patrimoniului Local
ONG-uri
Arad
Direcţia de Dezvoltare
Direcţia de Dezvoltare şi
şi Asistenţă
Asistenţă Comunitară Arad
Comunitară Arad
Direcţia Administrarea
Direcţia Administrarea
Patrimoniului Local Arad
Patrimoniului Local
Arad
Inspecţia Regională pentru
Inspecţia Regională Persoane cu Handicap Arad
pentru Persoane cu
ONG-uri
Handicap Arad
Direcţia de Dezvoltare
şi Asistenţă
Comunitară Arad
Direcţia de Dezvoltare şi
Direcţia Administrarea Asistenţă Comunitară Arad
Patrimoniului Local
Inspecţia Regională pentru
Arad
Persoane cu Handicap Arad
Inspecţia Regională
ONG-uri
pentru Persoane cu
Handicap Arad
Direcţia de Dezvoltare şi
Asistenţă Comunitară Arad
Direcţia Judeţeană de
Direcţia de Dezvoltare
Protecţie a Drepturilor
şi Asistenţă
Copilului Arad
Comunitară Arad
Direcţia Judeţeană de Inspectoratul şcolar judeţean
Arad
Protecţie a Drepturilor
Copilului Arad
Inspectoratul de Poliţie al
municipiului Arad
Inspectoratul şcolar
judeţean Arad
Instituţii de învăţământ
superior
ONG-uri

Monitorizare
şi evaluare
Direcţia
Administrarea
Patrimoniului
Local Arad

Direcţia
Administrarea
Patrimoniului
Local Arad

Direcţia de
Dezvoltare şi
Asistenţă
Comunitară
Arad

Direcţia de
Dezvoltare şi
Asistenţă
Comunitară
Arad

Direcţia de
Dezvoltare şi
Asistenţă
Comunitară
Arad

Direcţia de
Dezvoltare şi
Asistenţă
Comunitară
Arad
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Nr.
crt

Obiective specifice

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Cabinet de
Cabinet de informatică şi Ministerul Educaţiei, informatică şi limbi
17. limbi moderne pentru Cercetării şi Tineretului moderne pentru
copiii HIV seropozitivi
copiii HIV
Fonduri Phare
seropozitivi
Alte fonduri
extrabugetare

Program de instruire a
18. personalului implicat în
asistenţa socială

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Centre de zi pentru
persoane cu handicap

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Centru de sprijin pentru
femei

10.000
Euro
420
mil. lei

Program de
instruire a
personalului
implicat în asistenţa
socială

25.000
Euro
1.050
mil. lei

Centre de zi pentru
persoane cu
handicap

60.000
Euro
2.520
mil. lei

Consiliul Local al
Municipiului Arad
Fonduri Phare
Alte fonduri
extrabugetare

Centru de sprijin
pentru femei

25.000
Euro
1.050
mil. lei

- reducerea numărului de
femei agresate pe raza
mun. Arad
21.
- oferirea unei locuinţe de
refugiu temporar pentru
aceste femei şi copiii lor.

- Primăria Arad
- MMSSF
-ONG-uri de profil

„Adăpost pentru
femeile agresate”

75.000
Euro

- oferirea de servicii de
specialitate pentru copiii
cu deficienţe psihomotorii
22.
- oferirea de timp liber şi
recreere pentru părinţii
copiilor cu deficienţe
psiho-motorii

- Primăria Arad
- MMSSF
- ONG- uri de
specialitate

„Centru de zi
pentru copii cu
deficienţe psihomotorii”

65.000
Euro

19.

20.

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

2004 2006

Inspectoratul şcolar
judeţean Arad
Direcţia de Dezvoltare
şi Asistenţă
Comunitară Arad
Direcţia Judeţeană de
Protecţie a Drepturilor
Copilului Arad

2004 2010

Direcţia de Dezvoltare
şi Asistenţă
Comunitară Arad
Instituţii de învăţământ
superior

Parteneriat

Direcţia de Dezvoltare şi
Asistenţă Comunitară Arad
Direcţia Judeţeană de
Protecţie a Drepturilor
Direcţia de
Copilului Arad
Inspectoratul şcolar judeţean Dezvoltare şi
Asistenţă
Arad
Comunitară
Inspectoratul de Poliţie al
Arad
municipiului Arad
Instituţii de învăţământ
superior
Culte
Direcţia de Dezvoltare şi
Asistenţă Comunitară Arad
Direcţia de
Instituţii de învăţământ
Dezvoltare şi
superior
Asistenţă
Comunitară
Instituţii ale administraţiei
Arad
publice locale din ţări U.E.
ONG-uri

Direcţia de Dezvoltare
şi Asistenţă
Direcţia de Dezvoltare şi
Comunitară Arad
Asistenţă Comunitară Arad
2004 –
Direcţia Administrarea Inspecţia Regională pentru
2006
Patrimoniului Local Persoane cu Handicap Arad
Arad
ONG-uri
ONG-uri
Direcţia de Dezvoltare
Direcţia de Dezvoltare şi
şi Asistenţă
Asistenţă Comunitară Arad
Comunitară Arad
Direcţia Judeţeană de
Direcţia Administrarea
Protecţie a Drepturilor
Patrimoniului
Local
2004 Copilului Arad
Arad
2010
Instituţii de învăţământ
Instituţii de învăţământ
superior
superior
Instituţii de sănătate
Instituţii de sănătate
ONG-uri
ONG-uri
- Primăria Arad
- DDFSS Arad
- DJPDC Arad
ONG-uri de profil din ţară şi
5 ani
străinătate
- Poliţia mun. Arad
-Direcţia de sănătate
publică

5 ani

- DJPDC Arad
- ONG-uri de
specialitate

Monitorizare
şi evaluare

Direcţia de
Dezvoltare şi
Asistenţă
Comunitară
Arad

Direcţia de
Dezvoltare şi
Asistenţă
Comunitară
Arad

DDFSS Arad

ONG-uri de profil din ţară şi
DJPDC - Arad
străinătate
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Nr.
crt

Obiective specifice

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

acţiune de promovare a
forţei de
muncă din municipiu prin
-Primărie
măsuri integrate:
(ex.
din
taxe locale)
-orientare profesională,
23
-resurse
proprii
-preformare profesională,
-firme
interesate
să să
-formare profesională,
angajeze personal
-consiliere profesională,
-medierea locurilor de
muncă

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect

Centru de
promovare
profesională în
municipiul Arad

350.000
Euro

2 ani

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

Parteneriat

-Fundaţia RomânoGermană
-Primăria,
Departamentul

-FRG,
-Primăria Arad
-Inspectoratul Şcolar Arad
-AJOFM
-Centrul Zonal de Educaţia
Adulţilor,
-firme

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

Parteneriat

Monitorizare
şi evaluare

MEDIU
Nr.
crt

Obiective specifice

Eliminarea pericolului
unor îmbolnăviri, prin
1 afectarea freaticului şi
solului; redarea terenului
folosinţei economice
2

3

4

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect

-accesarea fondurilor
Ecologizare Rampă
europene
de Gunoi Câmpul
nerambursabile
Liniştii
-bugetul local

Eliminarea poluării cu
ape reziduale menajere
şi industriale netratate

CLM Arad
CJ Arad
ISPA
Fonduri private

Introducerea colectării
selective a deşeurilor şi
reciclării acestora

CLM Arad
Fonduri private
Fonduri
nerambursabile

1,4 mil
Euro

Reabilitarea Staţiei
de Epurare
3 mil Euro
Indagrara
Studiu de
fezabilitate cu
privire la
introducerea
selectivă a
deşeurilor
Program pilot

Cadastru verde al
Extinderea spaţiilor verzi
Primarie şi alte resurse Municipiului Arad în
din Arad
sistem GIS

1.000 Euro

Monitorizare
şi evaluare

20042005

CLM Arad
Sc salubritate
Apm Arad

20042006

CLM Arad
CJ Arad
RAJAC Arad

Public privat
CLM Arad
CJ Arad
RAJAC Arad

Apm Arad

CLM Arad

Public privat
CLM Arad

APM
Biroul Agenda
Locala 21

2004

20.000
Euro

2005

100.000
Euro

20052008

CLM Arad
Apm Arad

Direcţia Silvică
Primăria Municipiului Agenţia de Protectia Mediului Biroul Agenda
Arad
S.C Gospodarirea Comunala Locală 21
Arad SA

GUVERNARE - ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Nr.
crt

1

Obiective specifice

Finanţare:
Primărie
Alte resurse

- buget CLM Arad şi
Crearea de comitete
alte surse de finanţare:
consultative cetăţeneşti
PHARE

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect
Crearea de
comitete
consultative
cetăţeneşti pe
cartier

10. 000
Euro

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

Parteneriat

Monitorizare
şi evaluare

P.M.A
DDAC

Primăria Arad

din partea
finanţatorilor
externi şi
locali.

50
MUNICIPIUL

Nr.
crt

Obiective specifice

2

Îmbunătăţirea relaţiei
între cetăţeni şi
autorităţile locale

3

eficientizarea activităţii
autorităţilor locale
îmbunătăţirea relaţiei
între cetăţeni şi
autorităţile locale
îmbunătăţirea relaţiei
între cetăţeni şi
autorităţile locale

4

5

6

eficientizarea activităţii
autorităţilor locale

Finanţare:
Primărie
Alte resurse
- buget CLM Arad şi
alte surse de finanţare:
PHARE
Fondul Român de
Dezvoltare Socială
buget CLM Arad şi alte
surse de finanţare
GRASP, PHARE,
buget CLM Arad şi alte
surse de finanţare
GRASP, PHARE,

Valoare
Perioada
Titlul Proiectului estimativă
de timp
Proiect

Instituţiile /
Departamentele
responsabile

Parteneriat

Monitorizare
şi evaluare

Primăria Arad şi cu alte
organizaţii neguvernamentale din domenii
diverse (social, cultural,
sănătate, turism, mediu

CLM Arad

Centru Informare
Cetăţeni

15.000
Euro

12 luni

Primăria Municipiului
Arad

Sistem informatic
de management al
documentelor

10.000
Euro

18 luni

PMA, APL, DDAC

CLM Arad

Reţea de infokioskuri

65.000
Euro

12 luni

PMA

CLM Arad

50.000
Euro

12 luni

CLM Arad

12.000
Euro

18 luni

PMA, APL, DDAC

Transmisia TV în
buget CLM Arad şi alte
direct a şedinţelor
surse de finanţare
CLM Arad
Sistem de
buget CLM Arad şi alte
Managemant al
surse de finanţare
Calităţii conform
GRASP, PHARE,
ISO 9001:2000

II.7. STRUCTURILE DE
MONITORIZARE ªI EVALUARE

Parteneriat public privat

CLM Arad

ANEXE
a. Proiectele în curs de realizare cu
finanþare externã sau de la buget

P

entru monitorizarea şi evaluarea progreselor,
structura de monitorizare a implementării P.L.D.D va
cuprinde actuala structură a Agendei Locale 21 Arad,
în cadrul căreia Biroul Agendei Locale 21 va avea un
rol preponderent de coordonare a monitorizării şi
evaluării realizând:
•
•
•

Urmărirea gradului de realizarea a obiectivelor
stabilite în cadrul Strategiei Locale de
Dezvoltarea Durabilă.
Propunerea de măsuri corective astfel încât să
permită adaptarea continuă a politicilor locale în
vedere atingerii obiectivelor.
Derularea mecanismelor de evaluare care vor
include consultarea beneficiarilor proiectelor şi
a cetăţenilor municipiului.

•
•
•
•
•
•

PHARE 2000 – Infrastructura regională şi
locală: Utilităţi în Zona Industrială Arad – Faza
de implementare.
Centru de Resurse şi Informaţii pentru ONG
Arad, PHARE – Societatea Civilă.
Strategia de Inovare Regională – pe regiunea V
Vest – Programul cadrul al 6-lea al Comisiei
Europene.
Capacity Building for European integration
Experts Body – proiect Leonardo da Vinci.
Reforma administraţiei Publice în România –
Program GRASP – finanţare USAID.
Proiect de înfrăţire urbană finanţat de Comisia
Europeană TOWN TWINNING, Arad/România
– Calasetta/Italia.
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•
•
•
•
•
•

Program de dezvoltare mutuală – transfer
Know-how, faza a III-a, finanţat de Fondul DFID
al Regatului Unit al Marii Britanii.
Educaţie şi formare multiculturală pentru copii şi
tineri – CURCUBEU – finanţat de Fundaţia
Kinderdorf Pestalozzi Elveţia.
Centru de zi şi izolator medical pentru persoane
fără adăpost, finanţat de Fondul Român de
Dezvoltare Socială.
Servicii inovatoare de asistenţă la domiciliu –
finanţat de Fondul Român de Dezvoltare
Socială.
Reţea Europeană de turism în spaţiul rural –
Faza a II-a – finanţat prin INTERREG IIIC.
Reţea Socială Europeană (ESN) Persoane
Singure Solicitante de Azil.

b. Proiecte prioritare
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizarea reţelei de canalizare menajeră şi
pluvială în cartierul Gai, municipiul Arad.
Realizarea reţelei de canalizare menajeră şi
pluvială în cartierul Bujac, municipiul Arad.
Reabilitarea Cetăţii Aradului, în vederea intrării
în circuitul turistic internaţional.
Modernizarea arterei de circulaţie strada
Pădurii- Piaţa Română în municipiul Arad.
Legătură rutieră între DN 7 (Arad – Nădlac) şi
DN 69 (Arad – Timişoara) peste râul Mureş.
Complex social multifuncţional.
Centru de ocrotire pentru persoane dependente
de alcool şi droguri.
Măsuri complexe de integrare socială a
comunităţii roma.

c. Cooperare intra-judeþeanã
•
•
•

■

ADR 5 Vest (Agenţia de Dezvoltare Regională
5 Vest).
Bugetul Local, hotărârea CLM Arad.
Reţea de Centre de Informare Europeană în
judeţul Arad.

d. Parteneriat public-privat dupã domenii
începând cu 1996
•
•
•
•
•

Servicii sociale KIRKLEES – MAREA
BRITANIE.
WURZBURG – GERMANIA.
TRENCIN – SLOVACIA: 1997.
HODMEZOVASARHELY – UNGARIA.
Parcuri industriale TATABANYA – UNGARIA.

Parteneriate iniţiate în 2001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augusta, Georgia, SUA
Louisville, Kentucky, SUA
Roanoke, Virginia, SUA
Dallas, SUA
Nashville, SUA
Alameda, California, SUA
Boise, SUA
Belfast, Irlanda
Norwick
Alentejo – Portugalia
Trento şi Genova – Italia
Vorau şi Viena – Austria
Biebergau – Germania
Fleurance – Franţa
Szeged – Ungaria
Goteborg şi Molnicke – Suedia
Lomza – Polonia
Trogen – Elveţia
Grantown–on–Spey – Scoţia
Rovaniemi – Finlanda

e. Oraºe înfrãþite:
FUSHUN – CHINA: Hot. CLM Arad nr.50/25.07.1994;
GYULA
–
UNGARIA:
Hot.
CLM
Arad
nr.73/31.10.1994, GIVATAJM – ISRAEL, ATLIT –
ISRAEL: Hot. CLM Arad nr.17/28.02.1994, Aderaţia la
Federaţia Mondială a oraşelor unite: UTO-engl.,
FMCU- franceză, hot. CLM Arad nr. 47/2001, 2003
Aderarea la AVEC -Asociaţia Oraşelor Europene de
Cultură, PECS – UNGARIA, 2003, hot nr.98/ 1.04.
2003
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III. PROIECTE PRIORITARE DIN CADRUL
AL 21 PENTRU PERIOADA 2004 - 2008

III.1. Realizarea reþelei de canalizare
menajerã ºi pluvialã în cartierul Gai,

•

Tipul de finanţare:
rambursabil.

nerambursabil

sau

C. Reglementări
A. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea
scopului
•
•

•

•
•
•
•

Departamente din cadrul consiliului care
răspund de realizarea programului/proiectului:
Administraţia Patrimoniului Local.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor
cartierului Gai, conectarea reţelei realizate la
reţeaua oraşului ARAD, ridicarea nivelului de
trai al cetăţenilor cartierului, crearea de noi
locuri de muncă prin lucrările care compun
investiţia, prevenirea inundaţiilor zonei cu ape
pluviale, prevenirea îmbolnăvirilor populaţiei
cauzate de ape menajere fără reţele adecvate,
înlăturarea efectelor negative asupra vegetaţiei,
culturilor din zonă.
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională-naţională: creşterea valorii
financiare a imobilelor cetăţenilor din cartier,
ridicarea valorii de achiziţionare a terenurilor
pentru
investiţii
în
zonă,
dezvoltarea
potenţialului local al oraşului, creşterea taxelor
colectate de la utilizatori.
Utilizatori potenţiali: principalii beneficiari ai
programului/proiectului sunt toţi locuitorii şi
unităţile economice ale oraşului.
Resurse
financiare
externe:
fonduri
nerambursabile, rambursabile.
Canalele de distribuţie: servicii publice.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
municipiul Arad.

B. Cerinţele financiare ale proiectului
•

Estimarea costului: 4.150.000 Euro.

•

•

Aplicarea proiectului/programului în contextul
macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii, la nivel local, în baza
resurselor disponibile: Reducerea disparităţilor
regionale constituie o prioritate a strategiei de
dezvoltare regională a Regiunii de Dezvoltare V
VEST prin înlăturarea decalajelor sociale
existente şi evitarea marginalizării.
Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/ proiectul: studiul de pre fezabilitate.

D. Termen de realizare
•

Proiectul se va realiza în funcţie de fonduri.

III.2. Realizarea reþelei de canalizare
menajerã ºi pluvialã în cartierul Bujac,

A. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea
scopului
•
•

•

Departamente din cadrul consiliului care
răspund de realizarea programului/proiectului:
Administraţia Patrimoniului Local.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor
cartierului Bujac, conectarea reţelei realizate la
reţeaua oraşului ARAD.
Influenţa aplicării programului în economia
locală,
regională-naţională:
ridicarea
standardului de locuire în cadrul unui cartier
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•
•
•
•

periferic al municipiului, racordarea reţelei la
sistemul de canalizare existent, reducerea
diferenţelor între gradul de dezvoltare a zonelor
centrale ale oraşului faţă de zone periferice,
realizarea reţelei de canalizare pluvială şi
canalizare menajeră în cartierul Bujac –Arad.
Utilizatori potenţiali: principalii beneficiarii sunt
locuitorii zonei.
Resurse
financiare
externe:
fonduri
rambursabile şi nerambursabile.
Canalele de distribuţie: servicii publice.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
municipiul Arad.

•

B. Cerinţele financiare ale proiectului
•
•

Estimarea costului: 5 milioane Euro.
Tipul de finanţare: nerambursabil
rambursabil.

sau

•

C. Reglementări
•

•

Aplicarea proiectului programului în contextul
macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii, la nivel local, în baza
resurselor disponibile: extinderea sistemului de
canalizare este necesară pentru realizarea unor
investiţii noi.
Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/ proiectul: studiu de pre –
fezabilitate.

D. Termen de realizare
•

Proiectul se va realiza în funcţie de fonduri.

•
•
•
•

III.3. Modernizarea arterei de circulaþie
strada Pãdurii - Piaþa Românã

A. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea
scopului
•

Departamente din cadrul consiliului care
răspund de realizarea programului/proiectului:
Administraţia Patrimoniului Local.

Impactul social şi /sau asupra calităţii mediului:
Infrastructura de acces în zonă, prin impactul
economic de creare de firme noi şi centre
comerciale de deservire a populaţiei va duce la
crearea de noi locuri de muncă în zonă, direct
şi indirect. În acest mod proiectul va contribui la
scăderea ratei şomajului din municipiul Arad;
de asemenea infrastrucura nouă crează
legături între cartiere, având următoarele
caracteristici de impact de mediu: Reducerea
degradării
clădirilor
din
zonă
datorită
denivelărilor şi scurgerilor de apă pluvială.
Scăderea poluării zonei prin creşterea
numărului de staţii de tramvaie, ca o alternativă
de transport ecologic. Crearea posibilităţii de
circulaţie a bicicletelor, cu impact pozitiv asupra
mediului; căi de acces confortabile pentru
pietoni şi zona carosabilă realizată la cerinţe
europene.
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională-naţională: Dezvoltarea unei
infrastructuri de acces în cadrul municipiilor în
zone cu acces dificil conduce la o dezvoltare a
zonei din punct de vedere economic, prin
crearea de întreprinderi şi zone comerciale
necesare. În acest mod proiectul va contribui la
scăderea diferenţelor de dezvoltare economică
existente în municipiu.
Utilizatori potenţiali: principalii beneficiari sunt
locuitorii şi unităţile economice ale oraşului,
turişti.
Resurse financiare externe: Phare 5,0 Euro,
Fondul National (33% din fonduri Phare):1,65 M
Euro, alte fonduri.
Canalele de distribuţie: Regiunea de Dezvoltare
V Vest, Primăria Arad.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Artera de circulaţie strada Pădurii – P-ţa
Romană
(Arenei)
pe
traseul:
strada
Conduraşilor – strada M. Kogălniceanu – strada
Preparandiei – strada Dornei face parte din
reţeaua stradală a municipiului Arad care
realizează legătura cu alte artere de circulaţie
importante ale oraşului.

B. Cerinţele financiare ale proiectului
•

Estimarea costului: 8,3 milioane euro din care:
Phare 5,0 milioane euro, Fondul National (33%
din fonduri Phare): 1,65 milioane euro, alte
fonduri.
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•

Tipul de finanţare: Phare Fondul National (33%
din fonduri Phare):1,65 milioane euro, alte
fonduri.

C. Reglementări
•

•

Aplicarea proiectului programului în contextul
macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii, la nivel local, în baza
resurselor disponibile: Corelaţia cu obiectivele
Planului National de Dezvoltare şi ale Planului
Regional.
Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: studiile de
Prefezabilitate şi Fezabilitate ale obiectivului au
fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al
Municipiului Arad nr. 337/28.11.2000 şi
respectiv nr. 107/24.04.2001

•

•
•

•
•

D. Termen de realizare
•

Proiectul se va realiza în mai multe etape până
în anul 2006.

B. Cerinţele financiare ale proiectului
•

III.4. Reabilitarea Cetãþii Aradului, în
vederea intrãrii în circuitul turistic
internaþional
Construită în stil Vauban din ordinul împărătesei Maria
Terezia, Cetatea Aradului, împreună cu capela din
interiorul fortificaţiei, a rămas într-o stare de
conservare unică din Europa.

•

A. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea
scopului

•

Departamente din cadrul consiliului care
răspund de realizarea programului/proiectului:
Administraţia Patrimoniului Local.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
înfiinţarea de noi locuri de muncă, ce va duce la
reducerea şomajului din regiune, atât în
domeniul turismului, cât şi în exploatarea
infrastructurii;
oprirea
degradării
Cetăţii

Estimarea costului: 10 milioane Euro, din care
Phare 5,0 milioane euro, Fondul Naţional (33 %
din fonduri Phare): 1,65 milioane euro, Cofinanţare locală 1,65 milioane euro, alte surse:
1,7 milioane euro.
Tipul de finanţare: Phare, fond naţional, cofinanţare locală, alte surse.

C. Reglementări
•

•

Aradului,
printr-o
conservare
asigurată;
amenajarea peisagistică va duce la evitarea
deteriorării mediului de pe malul stâng al
Mureşului.
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională/naţională: atragerea de noi
investiţii în domeniul turistic, prin oferirea de
infrastructură adecvată; creşterea PIB regional
prin noile investiţii create în zonă.
Utilizatori potenţiali: principalii beneficiari sunt
cetăţenii oraşului, turiştii, unităţi economice.
Resurse financiare externe: ţinând cont de
anvergura financiară a proiectului, acesta se
pretează la o finanţare mixtă Phare 5,0 miloane
euro, Fondul Naţional (33 % din fonduri Phare):
1,65 milioane euro, Co-finanţare locală 1,65
milioane euro,alte surse: 1,7 milioane euro.
Canalele de distribuţie: Consiliul Local Arad,
Regiunea de Dezvoltare de V Vest.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Municipiul Arad.

•

Aplicarea proiectului programului în contextul
macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii, la nivel local, în baza
resurselor disponibile: în conformitate cu
Capitolul 1.3 din Planul Naţional de Dezvoltare
2002-2005 turismul în România este perceput
în general ca reprezentând o sursă potenţială
de creştere economică.
Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/ proiectul: studiu de
fezabilitate; în anul 2003 au fost realizate
analize economice, financiare, evaluarea
impactului asupra mediului.
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D. Termen de realizare
•

Proiectul se va realiza în mai multe etape în
funcţie de fonduri.

III.5. Legãturã rutierã între DN 7 (Arad –
Nãdlac) ºi DN 69 (Arad – Timiºoara) peste
râul Mureº
Podul este amplasat în centrul oraşului, pe drumul
naţional nr. 69 (DN69) Arad - Timişoara, iar circulaţia
se desfăşoară cu restricţii. Astfel, accesul tramvaielor
tip Electrotimiş, care produc vibraţii mari, este interzis,
la fel ca şi accesul vehiculelor cu o masă mai mare de
3,5 tone.

•
•
•
•

A. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea
scopului
•
•

•

Departamente din cadrul consiliului care
răspund de realizarea programului/proiectului:
APL.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
Creşterea importanţei localităţii în următorii ani,
Aradul fiind în apropierea frontierei de vest a
României, impune şi asigurarea unei circulaţii
cu confort sporit, atât pentru cea de tranzit, cât
şi pentru cea locală. În acest sens se impune
executarea a mai multe puncte de legătură amplasări de poduri - peste râul Mureş. În
vederea facilitării unei legături între partea de
vest a municipiului şi partea de sud, se propune
construirea unui pod rutier nou peste râul
Mureş, în prelungirea străzii Pădurii, urmând ca
pentru creşterea atractivităţii drumului de
centură să se construiască noi drumuri de
acces către aceasta.
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională/naţională: proiectele de
sistematizare pentru municipiul Arad, analiza
de impact privind realizarea podului peste
Mureş, studiile de circulaţie efectuate pentru
municipiul Arad, indică ca oportune şi
necesare, realizarea mai multor poduri peste
râul Mureş, precum şi o etapizare de execuţie a
acestora, în funcţie de creşterea traficului în
viitor. Studiile scot în evidenţă necesitatea
executării acestor lucrări prin etapizare, condiţia
primă fiind folosirea la maximum a reţelei

existente şi evitarea traversării oraşului de
către circulaţia de tranzit şi, în special, a
traficului greu. Prin aceste studii se urmăreşte
ca lucrările să folosească la maxim sistemul de
străzi existent, să evite demolările şi să
conserve specificul urbanistic al oraşului. De
asemenea, circulaţia vehiculelor, precum şi
devierea acestora să se poată face în condiţii
de confort sporit, siguranţă şi viteză, fără
întreruperi şi cu un număr cât mai redus de
puncte de impact.
Utilizatori potenţiali: cetăţenii Aradului şi turişti.
Resurse financiare externe: proiect finanţat de
Direcţia Comisiei Europene pentru angajări şi
servicii sociale şi alte fonduri.
Canalele de distribuţie: Primăria Arad.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Podul nou, din cartierul Micălaca, amplasat în
zona de est a municipiului, nu poate satisface
necesităţile de trafic, neavând o legătură
corespunzătoare pe partea stângă a râului
Mureş, la reţeaua stradală a oraşului (Aradul
Nou).

B. Cerinţele financiare ale proiectului
•
•

Estimarea costului: 37,8 milioane EURO.
Tipul de finanţare: nerambursabil
rambursabil.

sau

C. Reglementări
•

•

Aplicarea proiectului programului în contextul
macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii, la nivel local, în baza
resurselor disponibile: armonizarea proiectului
cu strategia de dezvoltare durabilă naţională şi
regională.
Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul - proiectul: pentru podul
peste râul Mureş este realizat proiectul tehnic
iar pentru legătura rutieră între pod şi DN 7
respectiv DN 69 studiul de fezabilitate este în
faza de aprobare.

D. Termen de realizare
•

Proiectul se va realiza în mai multe etape
funcţie de fonduri.
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III.6. Centru de Ocrotire pentru
persoanele dependente de alcool ºi
droguri

D. Termen de realizare

A. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea
scopului

III.7. Complex Social Multifuncþional

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Manager de proiect: Dir. Etelca Nagy
Departamente din cadrul consiliului care
răspund de realizarea programului/proiectului:
Consiliul local al municipiului Arad prin Direcţia
de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad.
Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din
surse externe, dacă este cazul.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
Ameliorarea situaţiei sociale a beneficiarilor,
prin întreruperea dependenţei de alcool şi
droguri.
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională/naţională: crearea unor noi
locuri de muncă.
Utilizatori potenţiali: beneficiarii proiectului sunt
persoanele dependente de alcool şi droguri.
Resurse financiare externe: fonduri Phare, alte
fonduri extrabugetare.
Canalele de distribuţie: servicii publice, servicii
de asistenţă comunitară.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Municipiul Arad.

•

A. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea
scopului
•
•

•

•

B. Cerinţele financiare ale proiectului
•
•

Estimarea costului: 110.000 euro.
Tipul de finanţare: nerambursabil, donaţii,
fonduri proprii.

C. Reglementări
•

•

Aplicarea proiectului programului în contextul
macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii, la nivel local, în baza
resurselor disponibile: reintegrarea socială a
persoanelor dependente de alcool şi droguri.
Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul- proiectul: legislaţia în
vigoare, studii de fezabilitate.

Proiectul se va realiza, în funcţie de fonduri,
între 2004-2008.

•
•

Manager de proiect: Etelca Nagy
Departamente din cadrul consiliului care
răspund de realizarea programului/proiectului:
Consiliul local al municipiului Arad prin Direcţia
de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
Proiectul va contribui la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor centrului.
Utilizarea
serviciilor
Complexului
social
multifuncţional va oferi vârstnicilor şi bolnavilor
cronici posibilitatea de a servi masa într-un
spaţiu special amenajat, de a se socializa cu
ceilalţi beneficiari, de a-şi petrece timpul liber,
de a beneficia de ergoterapie şi de consiliere
individuală şi de grup, de a putea avea
intimitate cu vizitatorii lor, contribuind astfel la
participarea beneficiarilor la viaţa socială şi la
facilitarea şi încurajarea relaţiilor interumane.
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională/naţională: proiectul îşi propune
înfiinţarea unui Complex social multifuncţional
în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă Arad.
Complexul va fi format dintr-o sală de mese
pentru 60 de persoane, un centru de zi, două
săli pentru consiliere şi primire pentru oaspeţi,
un cabinet medical, un centru de ergoterapie şi
4 camere pentru bolnavi, beneficiari ai
Serviciului de asistenţă la domiciliu şi membrii
ai comunităţii care necesită temporar îngrijire
medicală, temporar şi care se pot întoarce în
căminele lor.
Utilizatori potenţiali: beneficiarii proiectului vor fi
locuitorii oraşului, bătrânii care au nevoie de
îngrijire.
Resurse
financiare
externe:
fonduri
rambursabile şi nerambursabile.
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•
•

Canalele de distribuţie: Centrul de Asistenţă şi
îngrijire Arad, Societatea Naţională de Cruce
Roşie din România.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Municipiul Arad.

•

B. Cerinţele financiare ale proiectului
•
•

Estimarea costului: 75.000 euro.
Tipul de finanţare: nerambursabil
rambursabil.

sau

C. Reglementări
•

Aplicarea proiectului programului în contextul
macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii, la nivel local în baza
resurselor disponibile.

D. Termen de realizare
•

Proiectul se va realiza 12 luni de la data
finanţării.

III.8. Mãsuri complexe de integrare
socialã a membrilor comunitãþii rroma

•

•
•

Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională/naţională: proiectul îşi propune
îmbunătăţirea calităţii vieţii a unui număr de 18
familii din cadrul comunităţii rromilor, prin
acordarea de sprijin financiar pentru repararea
locuinţelor. Beneficiarii sunt din cadrul familiilor
copiilor care frecventează Complexul social
multicultural, familii numeroase, sărace şi care
locuiesc în locuinţe degradate. Beneficiarii vor fi
angajaţi pentru repararea locuinţelor, proiectul
creând astfel posibilitatea beneficiarilor de a
avea un sentiment de proprietate asupra
rezultatelor proiectului, va stimula crearea unei
reţele de suport social, de încredere şi întrajutorare în vederea creării de capital social
între membrii comunităţii rromilor, fiind şi un
generator de venit pentru membrii săraci ai
comunităţii. Rromii vor participa la o calificare la
locul de muncă, în meseria de zidar, prin
intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă.
Utilizatori potenţiali: principalii beneficiari sunt
cele 18 familii a căror locuinţă va fi reparată, un
număr total de 115 de aparţinători iar beneficiar
indirect comunitatea rromilor.
Resurse
financiare
externe:
fonduri
rambursabile şi nerambursabile.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Municipiul Arad.

B. Cerinţele financiare ale proiectului
A. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea
scopului
•

•

Departamente din cadrul consiliului care
răspund de realizarea programului/proiectului:
Consiliul local al municipiului Arad prin Direcţia
de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
proiectul va contribui la îmbunătăţirea calităţii
vieţii a 18 familii, respectiv prin îmbunătăţirea
condiţiilor de locuit, la angajarea a 18 membrii
ai comunităţii rroma pentru repararea
locuinţelor şi crearea unei reţele de încredere,
într-ajutorare şi suport social iar 18 membrii ai
comunităţii vor fi calificaţi în meseria de zidar.

•
•

Estimarea costului: 75.000 euro.
Tipul de finanţare: nerambursabil
rambursabil.

sau

C. Reglementări
•

Aplicarea proiectului programului în contextul
macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii, la nivel local în baza
resurselor disponibile

D. Termen de realizare
•

Proiectul se va realiza în anul 2004.
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III.9. Centru multifuncþional pentru tineri

A. Scurtă descriere a proiectului cu precizarea
scopului
•

•

•

•

■

Departamente din cadrul consiliului care
răspund de realizarea programului/proiectului:
Consiliul local al municipiului Arad prin Direcţia
de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
proiectul are ca obiect asigurarea petrecerii
plăcute şi utile a timpului liber a tinerilor din
municipiul Arad. Se adresează studenţilor şi
elevilor şi oricăror alte categorii de tineri,
indiferent de naţionalitate, sex, religie etc.
Impactul unui Centru multifuncţional pentru
tineri este semnificativ asupra întregii
comunităţi locale, nu numai a tinerilor – în
număr mare în Arad, datorită celor două
Universităţi – ci şi a părinţilor, cadrelor
didactice, mediului de afaceri etc.
Influenţa aplicării programului în economia
locală/regională/naţională: proiectul îşi propune
asigurarea consilierii tinerilor în domeniile care
îi interesează în mod deosebit: orientare
şcolară/profesională, modalităţi de ocupare a
unor locuri de muncă, consiliere socială şi
juridică, sprijinirea încrederii în sine, acceptarea
diversităţii. De asemenea, centrul urmează să
ofere consiliere antidrog de către tineri
profesionişti în care cei aflaţi în stare de risc pot
avea încredere.

•
•
•

•

•
•
•
•

Centrul va dispune de săli de consiliere, sală de
calculatoare, de săli cu jocuri de societate, de
posibilităţi de practicare a unor sporturi.
Tinerii vor fi consultaţi cu privire la nevoile lor şi
stabilirea priorităţilor în ce priveşte dotarea şi
dezvoltarea centrului.
Se vor putea organiza dezbateri, seminarii şi
colaborarea centrului cu alte centre de tineret
din ţară şi din străinătate, astfel încât centrul să
funcţioneze într-o reţea.
Tinerii vor fi bine informaţi cu privire la
posibilităţile de instruire în domeniile ce privesc
nevoile economiei locale, astfel încât impactul
centrului va fi unul pozitiv asupra economiei
locale.
Utilizatori potenţiali: tineri din municipiul Arad.
Resurse
financiare
externe:
fonduri
rambursabile şi nerambursabile
Canale de diseminare: mass-media locală şi
naţională, afişe, pliante, buletine informative,
seminarii, ateliere de lucru etc.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Municipiul Arad.

B. Cerinţele financiare ale proiectului
•
•

Estimarea costului: 25.000 Euro.
Tipul de finanţare: nerambursabil
rambursabi.

şi/sau

D. Termen de realizare:
•

Proiectul se va realiza în perioada 2004-2006.

