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INTRODUCERE 
 
Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Arad decurge din 
necesitatea actualizării acestui tip de documentaţie periodic la 5–10 ani, în 
funcţie de politicile şi de programele de dezvoltare judeţene şi naţionale-în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului.  
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean are caracter director şi reprezintă 
expresia spaţială a programului de dezvoltare socio–economică a judeţului. 
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean trebuie să se coreleze cu prevederile 
Secţiunilor din Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN), cu Planul de 
Amenajare a Teritoriului Zonal (PATZ) daca acesta există, cu programele 
guvernamentale sectoriale precum şi cu alte programe de dezvoltare la nivel 
european şi naţional. 
Pentru Judeţul Arad se va avea în vedere corelarea cu Planul de Dezvoltare al 
Regiunii Vest, cu Studiile privind Planului de Amenajare  a Teritoriului Bazinului 
Tisei, precum şi cu Programele de cooperare transfrontalieră Romania Ungaria şi 
cele din Euroregiunea Carpatica. 
Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean devin obligatorii pentru 
celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază. 
  
Conţinutul lucrării 
Planul se va elabora în concordanţă cu metodologia „Conţinutul cadru al 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului în concordanţă cu prevederile legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritorilui şi urbanismul” – redactarea a III –a. 
Lucrarea se va întocmi în trei etape şi va avea următorul conţinut: 
ETAPA I – Elemente care condiţionează dezvoltarea. Structurată în două faze: 
Faza I – Documentaţie pentru avizul de mediu- care cuprinde elemente de 
pregatire a documentaţiei pentru evaluarea de mediu pentru planuri şi programe 
cu impact judeţean. 
Lucrarea cuprinde o inventariere a programelor de dezvoltare a infrastructuri 
tehnice abrobate din domeniul: 

- Gospodăririi Apelor- lucrările de asigurare a necesarului de apă pentru 
toate categoriile de consumatori 

- Infrastructura de cai de comunicaţii- dezvoltare şi modernizare pentru 
reţeaua existentă şi corelarea cu propunerile de dezvoltare a sistemului 
naţional şi european de transport şi căi de comunicaţie 

Faza a II-a – Elemente care condiţionează dezvoltarea 
Scopul fazei este identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea şi se 
efectuează pe componentele cantitative şi calitative ale caracteristicilor 
economico-sociale şi de mediu, grupate pe domenii–ţintă, cu evidenţirerea 
disfuncţionalităţilor şi problemelor specifice.  
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ETAPA  a II-a – Diagnostic prospectiv şi general, prioritati 
Analiza tendinţelor de dezvoltare a localităţilor se realizează prin studii şi 
prognoze şi prin analiza şi cercetarea condiţiilor pieţei (capital, muncă, terenuri). 
Activităţile de audit sunt orientate cu precădere către nivelul instituţional implicat 
în modelarea, dinamica cererii şi organizarea şi finanţarea ofertei de activităţi 
economice. 
Pe baza diagnosticului prospectiv şi a evaluării decalajului dintre situaţia actuală 
şi cea considerată necesară pentru orizontul stabilit, se formulează diagnosticul 
general al teritoriului judeţean. Diagnosticul general are ca scop integrarea 
rezultatelor fazei precedente, în vederea evidenţierii principalelor aspecte 
negative care afectează structurile teritoriale, sociale şi economice ale judeţului, 
precum şi a atuurilor şi oportunităţilor de care acesta beneficiază. Se vor stabili 
astfel, relaţiile dintre diferitele domenii, pentru a obţine formulări sintetice ale unor 
probleme complexe şi pentru a putea stabili ierarhia priorităţilor de soluţionare, în 
funcţie de gravitatea acestor probleme. 
 
ETAPA a III-a - Strategia de dezvoltare spaţială şi programul de măsuri; 
documentaţie pentru obţinerea avizelor 
Strategia de dezvoltare spaţială a judeţului cuprinde obiectivele strategice 
generale care vizează dezvoltarea teritoriului pe termen lung. Acestea au un 
caracter principial şi asigură orientarea spre dezvoltare. 
Obiectivele pentru domeniile-ţintă şi pentru componentele acestora trebuie să 
răspundă problemelor şi disfuncţionalităţilor identificate şi să se încadreze în 
obiectivele strategice generale, precum şi în obiectivele de protecţie a mediului 
stabilite în legislaţia privind protecţia mediului, precum şi în documentele 
programatice şi de acţiune elaborate de autorităţile pentru protecţia mediului. 
Programul de măsuri se va întocmi sub forma unui set coerent şi corelat de 
propuneri de dezvoltare / transformare spaţială a teritoriului. Măsurile de 
amenajare a teritoriului, subordonate obiectivelor specifice amenajării teritoriului, 
au dimensiune spaţială şi caracter director, din acestea decurgând implicaţii cu 
caracter economic, social şi de protecţie a mediului, susţinute organizatoric şi 
juridic, structurate pe etape, cu durata determinată – termen scurt, termen mediu 
şi termen lung. 
Documentaţia pentru obţinerea avizelor cuprinde o sinteză a lucrării ce urmează 
să fie supusă avizelor şi aprobărilor conform legislaţiei în vigoare.  
Lucrarea de faţă cuprinde o sumară analiză a situaţiei existente, ce va fi detaliată 
în Faza II, cu privire la elementele care influenţează dezvoltarea spaţială şi 
impactul lor asupra mediului natural şi uman, precum şi inventarierea strategiilor 
şi programelor cu incidenţă asupra teritorioriului existente pînă la data începerii 
studiului. Sunt prezentate principalele strategii la nivel european, naţional, 
regional, local în care se va încadra dezvoltarea teritoriului judeţean. Sunt 
prezentate programele care vizează în pricipal dezvoltarea infrastructurii 
teritoriale din domeniul transporturilor şi gospodăririi apelor, precum şi cele care 
au referire la protecţia mediului. 
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1.DATE GENERALE 
1.1 CADRUL NATURAL 
Aşezare geografică. 
Judeţul Arad este situat în Regiunea Vest şi se învecinează la sud cu judeţul 
Timiş, la nord cu judeţul Bihor, la est cu judeţul Hunedoara. 
Situat la graniţa de vest judeţul Arad se învecinează cu Ungaria. 
Teritoriul administrativ este încadrat în următoarele coordonate geografice: 

• Longitudine estică: 22°39' (Târnăviţa); 20°45' (Nădlac) 

• Latitudine nordică: 45°57' (Cuvejdia); 46°38' (Berechiu)  
Poziţia sa geografică favorabilă este accentuată şi de intersecţia de drumuri 
europene (Coridorul European rutier IV şi drumul rapid care va lega Ucraina cu 
Serbia), precum şi de distanţele relativ scurte până la capitalelei României-
Bucureşti (603 km), Ungariei-Budapesta (284 km), Austriei-Viena (506 km) şi 
Serbiei-Belgrad (215 km).  
Suprafaţă 
Cu o suprafaţă de 7.754 kmp, judeţul Arad deţine un procent de 3,65% din 
întreaga suprafaţă a României, fiind al şaselea judeţ ca întindere al ţării. 
Clima 
Factorii genetici ai climei: radiaţia solară, bilanţul radiativ, poziţia geografică, 
altitudinea, circulaţia maselor de aer, caracterul suprafeţei active determină 
existenţa pe teritoriul judeţului Arad a unui climat temperat continental moderat, 
cu influenţe oceanice. 
Clima are nuanţe mai moderate faţă de ate regiuni de campie; astfel, comparând 
câmpia Aradului cu partea centrala a Câmpiei Române, temperaturile medii 
anuale sunt apropiate în jur de 100C, în Câmpia Aradului vara este mai puţin 
călduroasă 210C faţă de 230C, iarna mai puţin friguroasă -10C faţă de -40C şi 
precipitaţiile mai bogate 600 mm faţă de 400 mm.  
Regimul temperaturii aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse 
între10,80C (câmpie) şi 60C (pe cele mai mari înălţimi) cu abateri maxime de cca. 
20C (în plus sau minus) de la un an la altul. Valoarea temperaturii medii anuale în 
câmpie este de peste 100C, în dealurile piemontane este de 90C, iar în regiunile 
munţilor mijlocii între 8-60C. Temperatura maximă absolută a fost de 41,50C 
(19/07/1946 la Minis), iar cea minimă absolută de –300C (5/02/1954 la Arad). In 
regiunile depresionare (Gurahonţ) temperaturile aerului nu prezintă valori 
negative mari, ceea ce arată că aceasta prezintă un climat de adăpost. 
Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este relativ blândă în judeţul 
Arad variind între -10C (in câmpie) şi     -5 0C (în munţi), iar temperatura medie a 
lunii celei mai calde oscilează între 210C în zona câmpiilor şi 160C în regiunea 
muntoasă din est. Amplitudinile termice nu sunt aşa de ridicate ca în regiunea de 
est a ţării datorită influenţei moderatoare a maselor de aer oceanic. Totuşi în 
câmpiile joase, acestea ajung la 230C, în zona dealurilor fiind cuprinse între 220C 
şi 200C, iar în zona montană sub 200C. 
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Regimul precipitaţiilor indică valori medii anuale ce variază între 577 mm la staţia 
din Arad şi 1.200 mm în 1926 la Ineu, iar cele minime au fost în unii ani sub 300 
mm în 1928 la Arad şi în 1947 la Chişineu-Criş. În zona câmpiilor media 
plurianuală a precipitaţiilor este de 600 mm datorită influenţei maselor de aer 
oceanic. Izohieta de 600 mm trece prin mijlocul câmpiei Aradului, iar cea de 700 
mm urmează zona de contact dintre câmpie şi dealurile piemontane. In zona 
dealurilor piemontane media este cuprinsă între 700-800 mm, iar în zona 
montană între 800-1.200 mm. Numărul zilelor cu precipitaţii sub formă de 
ninsoare se ridică la 18-30 pe an. 
Regimul eolian indică o frecvenţa mai mare a vânturilor din sectorul nordic şi 
vestic şi viteze medii de 3-4 m/s. La staţia Arad vântul dominant bate din sectorul 
nordic 13,0% şi sudic 12,4%. Frecventa cea mai slabă este cea din sectorul estic 
3,8%. 
Diferenţieri topoclimatice sunt introduse, în special de configuraţia şi altitudinea 
reliefului, dar şi de expunerea versanţilor, caracterul suprafeţei active. Astfel, un 
topoclimat de adăpost întâlnim in zonele depresionare, depresiunea Almaş-
Gurahonţ şi culoarul Văii Mureşului. 
Relief 
Relieful judeţului este variat, zonele de câmpie, colinare şi muntoase (de joasă 
altitudine) ocupând suprafeţe relativ egale. Principalele altitudini muntoase sunt: 

- Codru Moma- vârf Pleşu 1112,4m 
- Codru Moma - vârf Moma 854m 
- Bihor- vârf Piatra Aradului 1428,8m 
- Zărand- vârf Highiş 798,5m; vârf Ţapului 800,3m; vârf Husu 804m 

Vegetaţia  
Corespunzător factorilor fizico-geografici vegetaţia este variată şi bogată în specii 
caracteristice florei continentale. În judeţul Arad sunt răspândite diverse plante 
medicinale: arborele Gingo biloba, Tuia silvestris, brânduşa de primăvară, 
brânduşa de toamnă, brânduşa galbenă, stejar, fag, carpen, salcâm, graminee 
perene etc. 
Vegetaţia se caracterizează prin predominarea formaţiunilor zonale de silvostepă 
(asociat, pe suprafeţe mici, chiar de stepă şi forestiere), a celor azonale de luncă 
şi prin puternica transformare antropică a vegetaţiei naturale; numai 44% din 
teritoriul judeţului este ocupat de o vegetaţie naturală propriu-zisă, sau foarte 
puţin transformată (aici se include fondul forestier, păşunile şi fâneţele), restul 
56% fiind transformată foarte mult prin înlocuirea ei cu vegetaţie de cultură 48% 
din totalul judeţului sau alte folosinţe ale terenului. 
Vegetaţia forestieră (26% din suprafaţă judeţului) ocupă suprafeţe mai mari în 
zona montană şi în dealurile piemontane. Se recunosc următoarele grupe de 
formaţiuni: carpineto-făgete, goruneto-carpinete (care împreună ocupă cele mai 
mari suprafeţe forestiere), gorunete cu horsti, goruneto-cerete, girniteto-cerete, 
goruneto-fagete, precum şi asociaţii de pajişti secundare pe locul fostelor păduri 
defrişate. 
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Vegetaţia de silvostepă şi chiar de stepă în extremitatea vestică a câmpiei 
Aradului se caracterizează prin predominarea formaţiunilor ierboase, întâlnindu-
se însă rar şi pâlcuri de vegetaţie lemnoasă. Pajiştile stepice ruderalizate, 
xerofile, mezofile de sărături şi cele stepizate sunt restrânse în urma extinderii 
suprafeţelor arabile. 
Vegetaţia azonală de luncă, cu caracter hidrofil şi mezofil este alcătuită dintr-o 
serie de specii ierboase şi lemnoase caracteristice (sălcii, plop, anin). Pe unele 
suprafeţe lacustre cresc nufărul alb şi galben. 
În urma procesului de eutrofizare au fost afectate o serie de specii de pe teritoriul 
judeţului: Crinul de baltă-Butonus umbellatus, Mlaştiniţa-Epipactus palustris, 
Laptele câinelui-Euphorbia cyparisias, Rachitan-Lytbnum salicarnia, Nufărul alb-
Nymphaea alba, Nufărul galben-Nuphar luteum, Stupiniţa-Platanthera bifolia, 
Broscăriţa-Potamogeton natans, Săgeata apei-Sagâtaria sagâtifolies,etc. 
Un rol perturbator în cadrul ecosistemelor îl are şi seceta prelungită din ultimii ani 
care favorizează producerea incendiilor, secarea unor bălţi, a râurilor cu cursuri 
temporare dar şi uscarea vegetaţiei în special a coniferelor care au o rezistenţă 
mai scăzută la secetă. 
Un alt factor cu rol destabilizator îl au şi zăpezile abundente care duc la 
degradarea speciilor arbustive aşa cum s-a întâmplat acum trei ani în Rezervaţia 
Botanică “Dosul Laurului “ din comuna Gurahonţ, sat Zimbru-administrată de 
Ocolul Silvic Gurahonţ. 
Fauna 
Particularităţile reliefului, climei şi vegetaţiei asigură o biodiversitate a faunei cu o 
compoziţie şi răspândire variată. Din speciile existente pot fi enumerate mistreţul, 
râsul, ursul, vulpea, vidra, veveriţa, căpriorul, iepurele, fazanul, raţa, gâsca, 
cocorul, barza, ariciul, cucuveaua, corbul, bufniţa şorecarul, potârnichea. 
Dintre speciile ameninţate şi protejate prin lege sunt stârcul galben, şoimul 
dunărean, egreta mică, dropia, barza neagră şi râsul. Ameninţarea cu dispariţia 
unor specii se datorează procesului intens de antropizare, cultivării excesive a 
unor suprafeţe de pajişti naturale precum şi amplorii luate de braconaj. 
La nivelul judeţului poluarea ocupă cote sub nivelul mediu pe ţară. Nu sunt 
observate degradări îngrijorătoare ale florei şi faunei datorită modificării 
parametrilor de mediu. 
Solurile 
La nivelul judeţului Arad substratul pedologic este variat remarcându-se 
cernoziomurile, solurile brune şi solurile silvestre care ocupă principalele forme 
de relief. La acestea se adaugă unele soluri sărăturoase, soluri aluviale şi 
lacoviştile (ca soluri azonale şi intrazonale). 
- cernoziomurile - ocupă suprafeţe întinse în câmpia Aradului şi oferă condiţii 
excelente pentru culturile agricole, orizontul A bogat în humus având o grosime 
de 40-50 cm. Ca varietăţi întâlnim cernoziomuri freatic-umede şi cernoziomuri 
levigate. 
- solurile brune de pădure, cu un orizont A de humus de 15-40 cm şi un orizont B 
cu argilă ocupă suprafeţe mai mari în câmpiile înalte, dealurile piemontane şi 
depresiuni. Aceste soluri se pot afla in diferite stadii de podzolire şi gleizare. Ca 
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varietăţi, întâlnim soluri brune-gălbui de pădure şi soluri argiloiluviale, asociate cu 
litosoluri şi regosoluri. 
- solurile silvestre montane brune-gălbui şi brune-acide ocupă spaţiile mai înalte, 
cu o vegetaţie forestieră compactă. 
Resursele subsolului 
Judeţul Arad posedă resurse ale subsolului bogate şi diverse. Unele din resurse 
au fost exploatate încă din vremea romanilor şi sunt aproape epuizate, altele în 
schimb, nu sunt nici astăzi suficient exploatate şi reprezintă un potenţial valoros. 
În zona de câmpie se află importante zăcăminte de hidrocarburi lichide şi 
gazoase (Sântana, Zădăreni, Bodrogu Nou, Nădlac). 
Minereurile metalifere se extrag din zonele de deal şi de munte (munţii Zărandului 
şi Codru Moma) - fier, mangan, molibden (Dezna, Moneasa, Săvârşin), dar şi 
metale preţioase (aur şi argint) la Chisindia, Dud, Cladova. 
Importante depozite de materiale de construcţii se află de-a lungul văii Mureşului 
(nisip, granit, granodiorit, diorit) şi a Crişului Alb (andezit, uraniu, azbest), la 
Gurahonţ şi Bârsa (pământuri colorate şi caolin) şi la Moneasa (marmură). 
Una din bogăţiile subsolului, insuficient exploatată la ora actuală, o reprezintă 
apele termale şi minerale. Izvoare se găsesc la Moneasa, Macea, Chişineu Criş, 
Lipova, Curtici. Dintre acestea sunt recunoscute pentru efectele lor medicale 
apele minerale de la Moneasa, Lipova şi Dezna şi Curtici, pentru apa termală. 
Reţeaua hidrografică 
Judeţul Arad dispune de unele dintre cele mai importante rezerve de apă din 
România. Resursele de suprafaţă formează reţeaua hidrografică al cărui bazin 
este de 7.654 km2, aparţinând în  proporţie de 41% Mureşului, 41% Crişului Alb, 
15% Crişului Negru şi 3% la Bega Veche. 
Debitul Crişului Negru are valori medii de 29 m3/s la Zerind, Crişul Alb are un 
debit care creşte de la 13,7 m3/s la Gurahonţ la 18,6 m3/s la Bocsig şi  la 21,4 
m3/s la Chişineu-Criş. Afluenţii Crişului Alb au debite între 1-3 m3/s la Hălmagiu, 
Zeldis, Dezna, Cigher. 
Râul cel mai important care străbate judeţul este Mureşul, al doilea râu al 
României ca lungime (761 km) şi ca suprafaţă hidrografică (27.890 kmp), după 
Dunăre. 
Resursele de apă de suprafaţă: Mureşul constituie râul cu cel mai mare debit, 
intrând în judeţ cu un debit de 142 m3/s, iar la Arad 154 m3/s. Debitele maxime 
ale Mureşului pot ajunge la peste 2.000 m3/s (2.150 m3/s) şi duc la apariţia 
inundaţiilor. Utilizarea lui este însă restricţionată de calitatea apelor, la capăt de 
bazin hidrografic râul concentrând poluanţi care îl fac utilizabil numai pentru 
industrie şi agricultură. 
Crişul Alb este al doilea râu ca mărime, intrând în judeţ cu un debit de 14,2 mc/s, 
fiind folosit aproape numai pentru agricultură, în special pentru unităţi piscicole. 
Crişul Negru - la limita nordică a judeţului - şi afluentul său principal Teuzul, au o 
pondere mai redusă. 
Resursele de apă subterane: Sunt deosebit de valoroase atât sub aspect 
cantitativ cât şi calitativ, contribuind decisiv la satisfacerea nevoilor populaţiei şi a 
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activităţilor economice, în special a celor industriale. Apele subterane se 
caracterizează printr-un debit bogat şi prin situarea pânzei freatice, în general, la 
mică adâncime (peste 2/3 din Câmpia Aradului are ape subterane la mai puţin de 
3 m adâncime). 
Densitatea reţelei hidrografice se înscrie între 0,6-0,8 km/km2. Cele mai mici 
valori ale densităţii reţelei de râuri se înregistrează pe interfluviul Mureş-Canalul 
Morilor. In bazinele râurilor Beliu, Moneasa şi Tăcăşele se înregistrează cele mai 
ridicate valori ale densităţii reţelei hidrografice. Densitatea medie a reţelei de râuri 
în cuprinsul judeţului Arad este de 0,5 km/km2. 
Dintre suprafeţele lacustre amintim, în special, lacurile naturale de luncă, 
numeroase pe Valea Mureşului, lacurile antropice cum ar fi lacul de baraj de la 
Tauţ. 
După conţinutul chimic, apele din limitele judeţului Arad pot fi incluse în 
următoarele categorii: 

- izvoare termale bicarbonatate-sulfatate din zona aferentă bazinului 
Crişurilor, a căror geneză este legată de prezenţa unui sistem de falii 
(apele carbogazoase alcaline de la Moneasa);  

- izvoare carbogazoase feruginoase în Dealurile Lipovei; 
- izvoare bicarbonatate calcice termale, carbogazoase şi sulfuroase sodice 

din zona Mureşului legate de prezenţa formaţiunilor vulcanice neogene 
din zonă. 

Calitatea factorilor de mediu 
Analiza calităţii factorilor de mediu este realizată conform datelor existente pînă în 
prezent, în principal provenind din studiul efectuat de institutul AQUAPROIECT 
pentru proiectul „Dezvoltarea spaţială durabilă în Bazinul hidrografic al Râului 
Tisa(TISA-RO)- 2005 (INCD URBANPROIECT, AQUAPROIECT SA)” din cadrul 
programului de cercetare AMTRANS şi a Raportului anual privind starea factorilor 
de mediu în judeţul Arad- 2006. 
Calitatea aerului 
Pentru urmărirea calităţii atmosferei, la nivelul municipiului Arad funcţionează 
reţeaua de supraveghere a calităţii aerului care face parte integrantă din sistemul 
naţional de monitoring al mediului şi care-şi propune să determine calitatea 
aerului prin măsurarea concentraţiilor de dioxid de azot, dioxid de sulf, amoniac şi 
pulberi. 
În judeţul Arad, calitatea aerului este afectată de poluări locale cauzate în 
principal de arderile din industria energetica, instalaţiile de ardere neindustrială, 
transportului rutier, arderile din industria de prelucrare şi de alte surse mobile.  
La nivelul judeţului poluarea aerului este sub nivelul mediu al ţării deoarece în 
Arad nu funcţionează unităţi industriale mari poluatoare a aerului, iar în ultimii ani 
activităţile industriale poluatoare au înregistrat o importantă reducere. 
În judeţul Arad, la nivelul anului 2001, ponderea cea mai mare în emisii de 
poluanţi în atmosferă o avea producerea de energie electrică şi termică şi traficul 
auto. Din cantitatea totală de SO2 emis, 64,4% provine de la CET şi 33,96% din 
transport auto, iar restul de 1,64% de la alţi poluatori; la NO2 28,14% reprezintă 
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ponderea CET-urilor şi 69,72% traficul auto; la CO 99,27% reprezintă ponderea 
traficului  auto şi 0,64% a CET-urilor. 
Emisiile de poluanţi gazoşi( dioxid de sulf şi dioxid de azot) monitorizate în anul 
2006 în patru puncte din judeţ nu au înregistrat depăşiri în concentraţia medie 
lunară. Sursa majora de emisii de SO2 rămâne S.C. CET Arad prin cele zece 
instalatii mari de ardere (hidrocarburi şi lignit) şi sursa cu cea mai mare pondere 
pentru emisia de oxizi de azot este transportul rutier. 
Din monitorizarea pulberilor totale în cadrul APM Arad, cele mai importante 
cantităţi provin din instalaţiile de arderi neindustriale (locuinţe) 76,89 %, arderi în 
industria energetică 11,369% şi transport rutier 10,85%.  De menţionat că SC 
CET Arad - pe lignit este prevăzut cu electrofiltre pentru reţinerea pulberilor, care 
funcţionează cu un randament de 99,6%.  
Disfuncţionalităţi generatoare de poluare atmosferică în municipiul Arad: 

- extinderea spre periferie a oraşului prin construcţia de mari cvartaluri de 
blocuri, a determinat ca marile unităţi industriale au ajuns să fie amplasate 
în centrul oraşului.  

- structura veche a reţelei de trafic, dominată de o artera principală nu 
permite fludizarea traficului, dezvoltarea zonelor pietonale, a zonelor verzi 
de protecţie, circulaţia aerului; 

- ponderea redusă a spaţiilor verzi şi luciurilor de apă. În prezent spaţiile 
verzi deţin 6 % din suprafaţa oraşului (350 ha), iar luciul de apă 3,5 % 
(210 ha). 

Disfuncţionalităţi generatoare de poluare atmosferică în judeţul Arad: 
- sistemele de încălzire proprie a locuinţelor cu lemne, cărbune, motorină; 
- starea proastă a drumurilor, gropile din asfaltul drumurilor sunt 

“depozite”favorite ale prafului;  
- drumuri nemodernizate care reprezintă 59 % din reţeaua de drumuri a 

municipiului; 
- salubrizarea necorespunzătoare a localităţilor începând cu numărul 

insuficient al containerelor şi pubelelor, starea lor necorespunzătoare 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 începând cu demolarea unor clădiri, depozitarea 
materialelor de construcţii, transportul materialelor rezultare din demolări 
sau a materialelor de construcţii se face fără a se lua minimele măsuri 
care să împiedice poluarea aerului cu praf. 

Priorităţi cu privire la măsurile de protecţia calităţii aerului cuprinse în Strategia de 
dezvoltare a judeţului pentru perioada 2007-2013: 

• CET-ul pe hidrocarburi deţine un loc important în ierarhia surselor de poluare 
ale municipiului, fiind necesară dotarea sa cu mijloace eficiente de depoluare, 
respectiv aprovizionarea cu materii prime de calitate bună într-un mod 
corespunzător, astfel încât să nu polueze împrejurimile frumos 
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• Introducerea automonitoringului de către agenţii economici poluatori ai aerului 

• Trecerea treptată la folosirea benzinei fără plumb prin construirea de motoare 
pentru autovehiculele de acest tip şi echiparea celor deja existente cu catalizatori 
în vederea folosirii benzinei fără plumb; 

• Reconsiderarea aşezărilor umane ca sisteme ecologice coerente şi viabile; 
strategia dezvoltării urbanistice viitoare trebuie să aibă în vedere adoptarea 
dezvoltării durabile şi instalarea în prim plan a mediului; 

• Optimizarea salubrizării oraşului şi construcţia rampei ecologice de gunoi a 
oraşului; 

• Modernizarea drumurilor şi menţinerea în stare bună a celor existente. 
 

Calitatea apei 
Apele de suprafaţă 
Judeţul Arad este traversat de două râuri principale: Mureşul şi Crişul Alb. 
Calitatea acestor cursuri de apă se urmăreşte în şase secţiuni de control de 
ordinul I, astfel: pe râul Mureş - Lipova, Arad şi Nădlac iar pe Crişul Alb - 
Gurahonţ, Bocsig şi Vărşand. 
Lungimea sectoarelor supravegheate din punct de vedere al calităţii apei este de 
564 km. 
Din punct de vedere al calităţii, conform Normativului 1146/2002, cursurile de apă  
din judeţul Arad se incadrează în următoarele proporţii: 
Clasa I- 7,12% din lungimea totală a cursurilor de apă ale judeţului. 
Clasa II -79,4% din lungimea totală a cursurilor de apă ale judeţului. 
Clasa III -10,88% din lungimea totală a cursurilor de apă ale judeţului. 
Clasa IV – 2,59% din lungimea cursurilor de apă ale judeţului. 
Clasa V – nu există. 
In categoria IV de calitate, considerată apă degradată este inclus doar Canalul 
Mureş Mort pe o porţiune de 20 km, în special datorită indicatorilor regimului de 
oxigen şi a nutrienţilor. Cauza degradării apei Canalului Mureşul Mort este 
evacuarea apelor uzate industriale de pe platforma industriei alimentare NV şi a 
necurăţării albiei canalului care este în administrarea Regiei de Îmbunătăţiri 
Funciare. 
Influenţate de regimul hidrologic al râurilor, valorile coeficienţilor de poluare 
prezintă o tendinţă de scădere în timp, ca urmare a reducerii activităţilor 
economice poluatoare. 
Pentru râul Mureş, din amonte înspre aval se observă o tendinţă de scădere a 
gradului de poluare, fenomen caracteristic unui curs mare de apă unde 
fenomenul de autoepurare este mai puternic decât cel de poluare. Mai ales că în 
judeţul Arad marii poluatori şi-au încetat activitatea, s-au şi-au redus-o 
substanţial. 
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Coeficientul de poluare în secţiunea de intrare în judeţ (Lipova) este de 
asemenea în scădere, ceea ce înseamnă că şi în judeţele amonte scade gradul 
de poluare, ca urmare a reducerii activităţilor poluatoare. 
Râul Crişul Alb nu prezintă probleme deosebite de poluare. Acest râu era 
caracterizat prin concentraţiile crescute în metale (Zn, Pb), datorită evacuărilor de 
la exploatările miniere. Dar cum şi acestea şi-au diminuat sau au sistat 
activitatea, poluarea cu metale este sporadică. 
S-au înregistrat depăşiri ale CMA pentru fenoli, mangan, zinc, azotaţi. 
Apele subterane freatice  
Pentru supravegherea calităţii apelor subterane freatice există pe teritoriul 
judeţului Arad un număr de 65 de foraje de ordinul I şi 26 de foraje de ordinul II, 
componente ale reţelei de supraveghere naţională. La acestea se adaugă forajele 
de supraveghere a fenomenelor de poluare 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), precum şi 
unele fântâni situate în jurul gropii de gunoi a municipiului Arad. 
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 şi de către Direcţia Apelor Oradea pentru cele 
situate în bazinul hidrografic Crişul Alb. În anul 2004 s-au recoltat şi analizat ape 
freatice dintr-un număr de 49 foraje. 
Principalele caracteristici ale calităţii apelor în judeţ sunt: 

- Apele de suprafaţă din judeţul Arad au suferit o degradare importantă 
datorită poluării cu substanţe nocive provenite din judeţele amonte la care 
s-au adăugat cele provenite din industria şi agricultura judeţului Arad. 
După anul 1990 calitatea apelor de suprafaţă s-a îmbunătăţit în primul 
rând datorită reducerii producţiei industriale şi zootehnice. 

- Atât Râul Mureş cât şi râul Crişul Alb se încadrează în clasa a II-a de 
calitate, iar canalele Mureşel, Mureş Mort şi Ier, sunt degradate. 

- Staţia de epurare a municipiului Arad a fost modernizată printr-un proiect 
cuprins în programul de schimburi bilaterale dintre România şi 
Danemarca, care viza acţiuni în direcţia protejării mediului. În urma 
modernizării staţiei de epurare, eficienţa de epurare este bună (suspensii 
= 19,5 mg/l; CBO5 = 21,3 mg/l), dar prin procesul de degradare aerobă a 
substanţelor organice se formează azotaţi şi fosfaţi a căror concentraţie 
nu se încadrează în prevederile NTPA – 001 (NO3

- = 45,8 mg/l, PO4
3- = 

8,5 mg/l). Din această cauză epurarea este considerată insuficientă. Este 
în derulare un nou proiect pentru denitrificarea şi defosforizarea apelor 
uzate evacuate cu aceleaşi fonduri.  

- Se impune îmbunătăţirea monitoringului şi automonitoringului, 
introducerea debitmetriei pentru supravegherea calităţii apelor de 
suprafaţă, subterane şi uzate. 

Surse de poluare semnalate: 
-în bazinul Mureşului, ARISCO SA Arad, SCPP Ferma de porci Lipova, SC 
URBISERV SA Lipova, APOTERM NADLAC,  



 11 

-în bazinul Crişurilor, Consiliul local Ineu şi Chişineu Criş; complexele noi de 
creştere şi îngrăşare a porcilor S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L  din comunele 
Mişca, Apateu, Cermei, Şintea Mare, Şicula, Bârsa. 
Surse de poluare prin depozite de deşeuri necorespunzătoare sunt în localităţile: 
Sebiş, Pâncota, Nădlac, Arad, Lipova. 
Calitatea solurilor 
Pentru urmărirea evoluţiei fertilităţii naturale a solurilor sub impactul activităţii 
antropice, începând cu anul 1990 s-a instituit sistemul judeţean de monitoring. 
Structura solului pe categorii de calitate a fost apreciată în funcţie de factorii 
pedogenetici care concură la stabilirea fertilităţii solului. Această apreciere s-a 
putut realiza doar pentru suprafeţe agricole şi neproductive, pe aceste suprafeţe 
existând studii şi date. Totalul acestor suprafeţe este de 517.109 ha. 
În cadrul judeţului Arad cea mai mare pondere din totalul suprafeţei agricole este 
ocupată cu soluri din clasa a III-a de calitate (36% respectiv 186.486 ha). Din 
cadrul acestei clase fac parte soluri afectate de diferiţi factori de degradare 
(exces de umiditate stagnant, argiloiluviere, salinizare şi alcalizare secundară). 
Terenurile din clasa I şi a II-a de calitate ocupă o suprafaţă de 164.813 ha (adică 
31,86 % din totalul suprafeţei agricole a judeţului). Se remarcă ameliorarea 
calităţii solurilor din clasele I-a şi a II-a de calitate şi reducerea sensibilă a calităţii 
solurilor din clasele a III-a şi a IV-a. 
Priorităţile de intervenţie cu privire la protecţia solurilor se referă la: 
- funcţionarea sistemului de monitoring al calităţii solurilor bazat pe o reţea amplă 
de puncte de observaţie- cauzată de exploatări diversificate a solurilor, atât din 
punct de vedere al agenţilor economici, al culturilor cât şi al tratamentelor aplicate 
- determinarea anuală a evoluţiei diferitelor tipuri de sol, fiind strict necesare 
recomandările pentru perioada următoare. 
- asigurarea fondurilor pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică de 
către agenţii economici pentru zona haldelor de steril, respectiv de către consiliile 
locale pentru suprafeţele ocupate de deşeuri menajere. 
 
Factori de risc natural: inundaţii, alunecări de teren, seisme 
Analiza factorilor de risc se va prezenta detaliat în Etapa I Faza II a acestei 
documentaţii. In această fază sunt prezentate succint principalele aspecte care 
pot fi considerate relevante pentru surprinderea caracteristicilor judeţului Arad 
sub acest aspect. 
Inundaţii. Producerea inundaţiilor are ca principale cauze ploile abundente, cu 
debite mari şi durată mică căzute în arealele neapărate împotriva inundaţiilor sau 
în acele  zone cu lucrări de apărare unde s-a depăşit gradului de apărare pentru 
care au fost executate, sau unde s-au produs deteriorări ale lucrărilor existente.  
Principalele zone inundabile din judeţ se află în unităţile administrativ teritoriale: 

- Bazinul Mureşului: Arad, Lipova, Pecica, Nădlac, Petriş, Săvârşin, 
Vărădia, Birchiş, Bata, Bârzava, Conop, Ususău, Păuliş, Vladimirescu, 
Fântânele, Vladimirescu, Felnac, Secusigiu, Semlac, Şeitin; 
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- Bazinul Crişurilor: Almaş, Dieci, Gurahonţ, Sebiş, Peşcuţa, Bârsa, Buteni, 
Bocsig, Ineu. Şicula, Zărand, Sintea, Brazii, , Hălmagiu, Hălmăgel, 
Moneasa, Dezna, Chişindia , Tauţ, Târnova, Seleuş, Igneşti, Beliu, 
Cărand, Mişca, Hăşmaş, Craiva, Archiş, Cermei, Apateu. 

Managementul activităţii de apărare împotriva inundaţiilor, la nivel naţional, se 
înscrie în Strategia Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii – HG 
1854/2005. 

Acţiunea majoră la nivel judeţean, este realizarea hărţilor de risc la inundaţii, 
acţiune prevăzută şi în Legea 575/2001 – Plan de Amenajare a Teritoriului 
Naţional Secţiunea V – Zone de Risc natural. În baza viitoarelor hărţi şi a 
prevederilor normativelor pentru acest domeniu, se va putea realizarea 
amenajarea teritoriului judeţului în condiţiile apărării împotriva inundaţiilor. 
Alunecări de teren. In judeţul Arad se pot diferenţia, după potenţialul de 
producere a alunecărilor de teren şi a proceselor de eroziune trei categorii de 
terenuri ( conform Studiului “Macrozonarea teritoriului din punct de vedere al 
riscului la alunecări de teren” elaborat de GEOTEC SA în anul 1998, care a stat 
la baza elaborării Secţiunii a V–a “Zone de risc natural” a Planului de Amenajare 
a Teritoriului Naţional): 

• terenuri cu potenţial scăzut de producere a alunecărilor de teren- caracterizate 
din punct de vedere geomorfologic de relieful plan, orizontal, afectat de 
procese de eroziune nesemnificative. Pe albiile râurilor predomină procesele 
de sedimentare, eroziunea producându-se numai în timpul viiturilor. Nivelul 
apelor freatice se află la adâncime mică. 

• terenuri cu potenţial mediu de producere a alunecărilor de teren- caracterizate 
din punct de vedere geomorfologic de relieful de tip colinar caracteristic 
zonelor piemontane şi de podiş fragmentate de reţele hidrografice mărginite 
de versanţi cu înălţimi medii şi înclinări în general până la 45 o. În timpul 
viiturilor se produc eroziuni. Nivelul apelor freatice se află la adâncimi mai mici 
de 5 metri. 

• terenuri cu potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren- trenuri cu 
stabilitate foarte redusă, afectate de eroziune puternică-excesivă asociată cu 
ravenări şi alunecări de teren active; frecvente situaţii cu exces de umiditate 
determinat de pânze freatice, torenţi sau izvoare de coastă. 

Alunecările de tren înregistrate în după anul 2006 au avut ca principală cauză 
fenomene meteorologice marcate de ploi abundente care au determinat 
intensificarea instabilităţii versanţilor. 
Strategia Naţională de Protecţia Mediului 2004-2025- Combaterea dezastrelor 
naturale şi antropice este documentul de bază pentru elaborarea Planului Local 
de Acţiune pentru Mediu (Arad 2005). Obiectivul strategic principal este:  
Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile naturale în scopul gestionării eficiente a 
resurselor materiale. 

Acţiunea prioritară majoră la nivel judeţean, este realizarea hărţilor de risc la 
inundaţii şi alunecări de teren, acţiune prevăzută şi în Legea 575/2001 – Plan de 
Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea V – Zone de Risc natural.  
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Seismicitate. În conformitate cu datele din PATN – Secţiunea - “Zone de risc 
natural”, din punct de vedere al intensităţii cutremurelor – scara MSK (SR –11100 
– 93), teritoriul judeţului Arad se încadrează în zona 6 şi 7 de intensitate 
seismică: 

6 - cu perioada medie de revenire de cca. 100 ani  
71–cu perioada medie de revenire de cca. 50 ani  

Avînd în vedere faptul că valoarea cea mai ridicată a intensităţii seismice la 
nivelul teritoriului naţional este 9 şi valoarea cea mai ridicată a coeficientului 
seismic - KS este 0,32 (în zona seismică A), se consideră că teritoriul de studiu nu 
aparţine unei zone cu probleme deosebite din punct de vedere al expunerii 
construcţiilor la riscul seismic. 
 
Zone naturale protejate 
Conform Legii privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 
Secţiunea a III-a – zone protejate(Legea nr.5/2000) si H.G. 2151 privind 
instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone, s-au identificat 
următoarele valori de patrimoniu natural naţional care necesită instituirea lor ca 
zone protejate pentru asigurarea protecţiei lor: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea Observaţii Localizarea Suprafaţa 
(ha) 

1. Pestera Valea Morii Rezervaţie spelogică com. Moneasa 5,00 
2. Dosul Laurului Rezervaţie botanică com. Gurahonţ, sat Zimbru 32,20 
3. Baltele Gurahonţ Rezervaţie botanică com. Gurahonţ 2,00 
4. Runcu-Groşi Rezervaţie forestieră com. Barzava 261,80 
5. Poiana cu narcise 

Rovina 
Rezervaţie botanică oraşul Ineu 0,10 

6. Balta Rovina Rezervaţie zoologică oraşul Ineu 120,00 
7. Balta Şoimoş Rezervaţie zoologică oraşul Lipova 1,00 
8. Padurea Sic Rezervaţie zoologică com. Cărand, sat Seliştea 17,80 
9. Peştera lui Duţu Rezervaţie spelogică com. Săvarşin, sat Căprioara 0,10 
10. Peştera Sinesie Rezervaţie spelogică com. Săvarşin 0,10 
11. Locul fosilifer 

Monoroştia 
Rezervaţie paleontologică com. Barzava 0,10 

12. Locul fosilifer Zăbalţ Rezervaţie paleontologică com. Dorgoş, sate Ususău şi 
Zăbalţ 

5,00 

13. Pădurea de stejar 
pufos de la Cărand 

Rezervaţie forestieră com. Cărand 2,10 

16. Prundul Mare Rezervatie mixta com. Semac, oraşul Pecica, 
com. Secusigiu, mun. Arad 

654,9 

17. Lunca Muresului Parc natural mun. Arad oraşul Pecica, 
com. Secusigiu, com. 
Semac, com. Şeitin, com. 
Felnac, oraşul Nădlac 

14266,0 

18. Padurea Lunca 
– colonie de stârci 

Arie de protectie speciala 
avifaunistica 

com. Mişca 2.0 

19. Padurea Socodor – 
colonie de stârci 

Arie de protectie speciala 
avifaunistica 

com. Socodor 3.1 

 Suprafata totala   14833,9 

 
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 27/2000, din data de 28.03.2000, 
si Hotărârii nr. 1/1995, din data de 27.01.1995 a Comisiei Administrative de pe 
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lângă Prefectura Judeţului Arad au fost declarate următoarele arii protejate de 
importanţă judeţeană: 
 

Nr. 
crit. 

Denumirea Observaţii Localizarea Suprafaţa 
(ha) 

1. Rezervaţia de palierus spina de la Radna Rezervaţie botanică Lipova 5,00 

2. Rezervaţia forestiera „Arboretele de fag de 
la Râul Mic” 

Rezervaţie forestieră com. Hălmăgel 165,6 

3. Rezervaţia forestiera „Pădurea de fag de la 
Arghişel” 

Rezervaţie forestieră com. Archiş 144,8 

4. Rezervaţia mixta „Dealul Mocrei” Rezervaţie mixtă oraşul Ineu 107,2 

5. Rezervaţia naturala mixtă Moneasa Rezervaţie mixtă com. Moneasa 6273,1 

6. Rezervaţia „Pădurea Magura cu ghimpi 
Pătârs” 

Rezervaţie mixtă com. Ususău 111,7 

7. Rezervaţia „Pădurea cu ghimpi de la Groşi 
Peştiş” 

Rezervaţie mixtă com. Săvarşin 470,9 

8. Rezervaţia „Dealul Pleşa” Rezervaţie mixtă oraşul Sebiş 290,6 

 Suprafata totala   7568,9 

 
Siturile de importanta comunitară ca parte integrata a reţelei ecologice europene 
Natura 2000 în Romania, instituite prin Ordinul nr. 766/5.05.2007 al MMDD sunt:  
 Crişul Alb (com. Chişneu-Criş, Pilu, Socodor) 
 Crişul Negru (com. Mişca, Zerind) 
 Defileul Mureşului Inferior (com. Bârzava, Bata, Birchiş, Conop, Petriş, 

Săvârşin, Ususău, Vărădia de Mureş) 
 Drocea (com. Almaş, Bârzava, Brazii, Buteni, Chişindia, Gurahonţ, Săvârşin, 

Vărădia de Mureş) 
 Lunca Mureşului Inferior (com. Arad, Nădlac, Pecica, Secusigiu, Şeitin, 

Semlac, Zădăreni) 
 Mlaştina Sarchinez (com. Vinga) 
 Rovina –Ineu (com. Ineu) 
 Solurile Sărăturate Socodor (com. Socodor) 
 
1.2. POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 
Populaţia 
Populaţia judeţului Arad, este în prezent de 457958 locuitori, cu o densitate de 
59.1 loc/km2, înscriindu-se printre judeţele cu densitate mică, dar apropiată de 
cea a regiunii din care face parte.  
 

Unitate teritorială Suprafata 
totala (ha) Populaţia  2006 Densitatea 

populatiei ( 2006 ) 

ROMANIA 23839071 21610213 90.5 

REGIUNEA VEST 3203317 1929158 60.2 

JUDEŢUL  ARAD 775409 458920 59.1 

După 1989, populaţia judeţului a scăzut mai puternic decât scăderea medie la 
nivel naţional. Dacă la nivelul întregii ţări s-a înregistrat în perioada 1992 – 2002 o 
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scădere cu 5% a populaţiei, în aceeaşi perioadă, la nivelul judeţului Arad s-a 
înregistrat o scadere cu 6%. Această scădere accentuată s-a datorat imediat 
dupa 1990 migraţiei masive către occident, în ultimii ani datorită plecării populaţiei 
la muncă în străinătate, suprapusă, începând cu anul 1992, peste sporul natural 
negativ. O parte din pierdere a fost compensată însă printr-o migraţie internă din 
alte zone ale României. 
In perioada de la ultimul recensământ indicele de evoluţie a populaţiei judeţului a 
fost de 98,8% comparabil cu cel de la nivel naţional şi mai mare decât la nivel 
regional. 

Unitate teritorială 
evolutie populaţie 

2007/2002 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2007 

ROMANIA 98,7% 21833483 21772774 21711252 21658528 21565119 

REGIUNEA VEST 98,4% 1958035 1951518 1943025 1935094 1926707 

JUDEŢUL ARAD 98,8% 463432 462248 461578 460457 457958 

Structura populaţiei indică o distribuţie pe medii comparabilă cu cea la nivel 
naţional, în cadrul Regiunii Vest, insă judeţul Arad se remarcă printr-o pondere 
scăzută de populaţie urbană. 
Populaţia pe sexe, prezintă tendinţe de feminizare pe ansamblul judeţului, 
ponderea bărbaţilor în populaţia totală a judeţului fiind mai redusă decât la nivel 
naţional. Feminizarea populaţiei este mai accentuată în mediul rural. 
 

 Teritoriu  Populaţie 
Pondere 
din total 

masculin feminin 
populaţie % populaţie % 

Total medii ROMANIA 21565119  100 10511076 0.49 11054043 0.51 
- REGIUNEA VEST 1926707  100 929845 0.48 996862 0.52 
- JUDEŢUL ARAD 457958  100 220326 0.48 237632 0.52 
Urban ROMANIA 11914343 0.55 5702935 0.54 6211408 0.56 
- REGIUNEA VEST 1223832 0.64 584442 0.63 639390 0.64 
- JUDEŢUL ARAD 254072 0.55 120406 0.55 133666 0.56 
Rural ROMANIA 9650776 0.45 4808141 0.46 4842635 0.44 
- REGIUNEA VEST 702875 0.36 345403 0.37 357472 0.36 
- JUDEŢUL ARAD 203886 0.45 99920 0.45 103966 0.44 

 

Evoluţia populaţiei pe medii şi sexe indică o scădere accentuată a populaţiei 
rurale comparativ cu tendinţele medii pe tară. Scăderea populaţiei în judeţ este 
determinată doar de scăderea populaţei rurale, în urban creşterea de populaţie 
fiind mai ridicată decât media naţională. De asemenea, creşterea de populaţie 
urbană masculină este relativ ridicată, fapt care indică o tendinţă de scădere a 
fenomenului de feminizare. 
 

Sexe Medii Regiuni de dezvoltare si 
judete POPULAŢIE 

2002 
POPULAŢIE 

2007 

Evolutie  
2002-2007 (%) 
  

Total Total medii ROMANIA 21833483 21565119 0.988 
- - REGIUNEA VEST 1958035 1926707 0.984 
- - JUDEŢUL ARAD 463432 457958 0.988 
- Urban ROMANIA 11638459 11914343 1.024 
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- - REGIUNEA VEST 1209933 1223832 1.011 
- - JUDEŢUL ARAD 235135 254072 1.081 
- Rural ROMANIA 10195024 9650776 0.947 
- - REGIUNEA VEST 748102 702875 0.940 
- - JUDEŢUL ARAD 228297 203886 0.893 

Masculin Total medii TOTAL 10664186 10511076 0.986 
- - REGIUNEA VEST 946218 929845 0.983 
- - JUDEŢUL ARAD 222881 220326 0.989 
- Urban ROMANIA 5596561 5702935 1.019 
- - REGIUNEA VEST 580272 584442 1.007 
- - JUDEŢUL ARAD 111559 120406 1.079 
- Rural ROMANIA 5067625 4808141 0.949 
- - REGIUNEA VEST 365946 345403 0.944 
- - JUDEŢUL ARAD 111322 99920 0.898 

Feminin Total medii ROMANIA 11169297 11054043 0.990 
- - REGIUNEA VEST 1011817 996862 0.985 
- - JUDEŢUL ARAD 240551 237632 0.988 
- Urban ROMANIA 6041898 6211408 1.028 
- - REGIUNEA VEST 629661 639390 1.015 
- - JUDEŢUL ARAD 123576 133666 1.082 
- Rural ROMANIA 5127399 4842635 0.944 
- - REGIUNEA VEST 382156 357472 0.935 
- - JUDEŢUL ARAD 116975 103966 0.889 

 
Prognoza populaţiei conform INS 2004 indică o evoluţie medie până la 95,28% a 
populaţiei feminine, 94,23% a populaţiei masculine şi 94,78% a populaţiei totale. 
 

Populaţie prognozată 

VARIANTA MEDIE 

2003 2005 2010 2015 2020 2025 

Populaţie feminina 239800 239500 237900 235500 232300 228500 

Populaţie masculina 221900 221200 219200 216600 213300 209100 

Populaţie totala 461700 460700 457100 452100 445600 437600 

 
 Populaţia prognozată 

2003 2005 2010 2015 2020 2025 

VARIANTA OPTIMISTĂ 461700 461000 459900 459800 460000 459900 

VARIANTA PESIMISTĂ 461700 460700 456800 451300 444100 435100 

 

Varianta medie de prognoză a populaţiei prezintă unele aspecte caracteristice 
care contribuie la fundamentarea strategiilor de dezvoltare a teritoriului judeţean. 
Asfel, se poate contata o creştere importantă a numărului de tineri de vârstă 
mică, o creştere a segmentului de populaţie în vârstă de muncă, fapt care 
necesită în principal politici de păstrare şi utilizare eficientă a forţei de muncă. 
Concomitent cu aceasta se poate constata şi creşterea segmentului de populaţie 
vărtnică care reclamă măsuri de protecţie socială şi creştere a calităţii serviciilor 
publice specifice. 
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Scăderea populaţiei feminine de vărstă fertilă este un aspect care poate genera 
scăderea populaţiei pe termen lung. Strategia de dezvoltare a teritoriului judeţean 
va avea ca principale obiective demografice contracararea tendintelor de 
scăderea a populaţiei, prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor, 
dezvoltarea resurselor umane şi serviciilor sociale, prin încurajarea accesului la 
educaţie, sprijinirea formării şi ocupării resurselor umane, susţinerea categoriilor 
sociale în dificultate. 
 
Prognoza în varianta medie pentru anul 2025 

populatie totala 461700 460700 457100 452100 445600 437600 

0-14 74800 71100 65700 63800 60900 57000 

15-64 315800 319100 324400 322300 314800 309200 

65 si peste 71100 70500 67000 66000 69900 71400 

0-14 % 16.2 15.4 14.3 14.1 13.7 13.1 

15-64 % 68.4 69.3 71 71.3 70.6 70.6 

65 si peste % 15.4 15.3 14.7 14.6 15.7 16.3 

pop prescolara 3-6 ani 17500 17800 16900 16600 15600 14300 

pop scolara 7-14 ani 44200 40800 36300 35400 34400 32800 

pop scolara 15-24ani 66700 66600 62300 53300 48500 47500 

pop prescolara 3-6 ani % 13.7 14.2 14.6 15.8 15.8 15.1 

pop scolara 7-14 ani % 34.4 32.6 31.4 33.6 34.9 34.7 

pop scolara 15-24ani % 51.9 53.2 53.9 50.7 49.2 50.2 

pop feminina de varsta fertila 15-49 ani 118100 117800 117600 118100 114900 108700 

pop feminina de varsta fertila 15-49 ani-
% in total pop feminina 

49.2 49.2 49.4 50.2 49.5 47.6 

Rap. total de dependenta 462 444 409 403 416 416 

Rap. de dependenta al tinerilor 237 223 202 198 194 184 

Rap. de dependenta al varstnicilor 225 221 207 205 222 231 

 
Reţeaua de localităţi 
MUNICIPIUL ARAD - este situat în partea sudică a Câmpiei Mureşului. 
Aradul este un important nod de căi rutiere şi de cale ferată. Legătura cu celelalte 
localităţi ale judeţului se realizează prin drumuri naţionale (DN7, DN79 şi DN69), 
drumuri judeţene (DJ709C Arad-Iratoşu, DJ709B Arad-Curtici, DJ709 Arad-Şiria, 
DJ682 Arad-Zăbrani şi DJ682 Arad-Zădăreni) şi pe cale ferată (Nădlac-Deva, 
Arad-Curtici, Arad-Brad, Arad-Oradea, Arad-Timişoara şi Arad-Secusigiu). 
Oraşul Arad a fost semnalat în documente începând cu anul 1132. Cetatea 
Veche a Aradului, sub denumirea de Cetatea Orod (situată pe teritoriul actual al 
comunei Vladimirescu) este amintită pentru prima dată în anul 1216. Mai târziu, 
în 1241 şi 1285 cetatea este distrusă de tătari dar reconstruită de fiecare dată. 
În perioada interbelică oraşul se extinde prin înglobarea satului Micălaca şi a altor 
suburbii: Grădişte, Poltura şi Bujac, se dezvoltă cartierele Subcetate şi Gai; ca 
atare, se extind şi reţelele de apă şi canalizare. 
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După cel de-al doilea Război Mondial, Aradul se dezvoltă ca centru industrial, 
conturându-se marile platforme industriale, ce au atras populaţia din mediul rural. 
S-au construit  mari cartiere de locuinţe: Aurel Vlaicu, Calea Romanilor, Micălaca, 
Faleza Sud, Banu-Mărăcine şi dotări de importanţă orăşenească. 
Resursele naturale se limitează pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad la 
argile comune, balastiere şi ape geotermale. 
ORAŞUL PECICA – este situat la 25 de km de municipiul Arad, pe Drumul 
Naţional DN7 (Nădlac-Arad). Este o localitate multietnică, de câmpie, situată pe 
Mureş, la 01.07.2006 având 13384 locuitori. A fost declarată oraş în aprilie 2004. 
ORAŞUL SÂNTANA – se situează în zona de N – V a judeţului Arad, în câmpia 
Tisei. Este o localitate de şes, cu relief plat şi uşor denivelat. În anul 2003, 
comuna Sântana devine oraş, în prezent are 13267 locuitori. 
Principalele activităţi economice sunt: producerea cablurilor electrice pentru 
autoturisme, prelucrarea lemnului, prelucrarea laptelui, confecţii textile şi 
încălţăminte, cultura cerealelor şi legumelor, creşterea animalelor. 
ORAŞUL LIPOVA - este situat de o parte şi de alta a râului Mureş, la 32 km de 
municipiul Arad. Oraşul se află pe Drumul Naţional DN7 (Nădlac - Arad - Deva) şi 
tronsonul feroviar Arad -Bucureşti. Istoria oraşului este legată de cetatea Lipovei 
şi fortăreaţa Şoimoş, a căror urme se mai păstrează şi astăzi. 
Populaţia totală a oraşului este de 11342 locuitori(2006), fiind al patrulea oraş ca 
mărime din judeţ, după municipiul Arad, Pecica şi Sântana. Resurse naturale: 
apă minerală. 
Cele mai importante sectoare economice ale oraşului sunt: industria (industria 
alimentară, industria prelucrării lemnului, industria construcţiilor de maşini şi 
industria textilă) şi agricultura (cultura cerealelor, pomicultura, viticultura, 
creşterea animalelor). 
ORAŞUL INEU - se situează în Câmpia Zărandului, pe cursul mijlociu al râului 
Crişul Alb, la o altitudine medie de 110 m şi la 56 km de reşedinţa judeţului. 
Oraşul se află la intersecţia Drumului Naţional DN 79A (Vărşand - Deva), cu 
Drumul Judeţean DJ 792 (Ineu - Nădab) şi pe linia ferată Arad - Brad. Pe raza 
teritorială a oraşului Ineu se află localitatea Mocrea. 
Populaţia totală a oraşului Ineu este de 9820 locuitori (2006). Resurse naturale: 
nisipuri, andezit. 
Cele mai importante sectoare economice ale oraşului sunt: industria (industria 
lemnului, industria alimentară, industria textilă) şi agricultura (cultura cerealelor, 
creşterea animalelor, piscicultura). 
ORAŞUL CHIŞINEU-CRIŞ - se situează în Câmpia Crişurilor, de o parte şi de 
alta a Crişului Alb, pe drumul naţional – DN79 şi calea ferată Oradea – Arad – 
Timişoara. Oraşul se află la o distanţă de 42 km de municipiul Arad şi la 25 km de 
PCTF Vărşand. Pe raza teritorială a oraşului se află şi localitatea Nădab.  
Populaţia totală a oraşului este de 8384 locuitori (2006). 
În ultimii ani în oraşul Chişineu-Criş s-au dezvoltat industria construcţiilor de 
maşini şi industria alimentară. 
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ORAŞUL CURTICI - se află la 17 km nord de municipiul Arad şi este punct de 
trecere a frontierei spre Ungaria, pe linia principală de cale ferată între Bucureşti - 
Budapesta - Paris. Localitatea se află pe drumul judeţean DJ 709B (Arad - 
Macea).  
Populaţia totală a oraşului este de 8180 locuitori. 
Societăţile Comerciale de pe raza oraşului Curtici asigură întreaga gamă de 
servicii către populaţie şi turişti. În oraşul Curtici, în ultimii ani s-au înfiinţat 
numeroase firme, orientate spre industria de prelucrare a lemnului, industria 
textilă, creşterea animalelor, comerţ şi transport de marfă. În anul 1999, pe o 
suprafaţă de 75 ha, s-a înfiinţat Zona Liberă Curtici - Arad, care asigură locuri de 
muncă pentru câteva mii de persoane din zonă. 
ORAŞUL PÂNCOTA - se situează în partea centrală a judeţului, la 36 km de 
municipiul Arad, la intersecţia Drumurilor Judeţene DJ 792C şi DJ 709 . În 
administrarea teritorială a oraşului Pâncota se află şi satul Măderat, situat la 2 km 
sud-est de acesta. 
Populaţia totală a oraşului este de 7529 locuitori. 
Localitatea s-a dezvoltat în timp prin preocuparea locuitorilor pentru cultivarea 
pământului şi creşterea animalelor, devenind pe urmă un important târg pentru 
toate localităţile din jur. 
La începutul secolului XX s-a deschis o fabrică de mobilă, una de cărămidă şi alta 
de piele. Acest fapt a dus la răspândirea în zonă a meşteşugurilor în domeniul 
pielăriei, tâmplăriei, zidăriei şi croitoriei. 
ORAŞUL NĂDLAC - se situează în vestul judeţului Arad, pe malul drept al râului 
Mureş, acolo unde acesta atinge graniţa cu Ungaria. Localitatea se găseşte la 47 
km vest de municipiul Arad, legătura cu acesta realizându-se prin Drumul 
European E68 şi prin calea ferată. 
În anul 1968 localitatea redevine oraş şi tot în acelaşi an este deschis şi Punctul 
de Trecere Frontieră - PCTF NĂDLAC. 
Populaţia oraşului Nădlac este de 8065 de locuitori. 
Cele mai importante sectoare economice ale oraşului sunt: agricultura (cultura 
cerealelor, creşterea animalelor) şi industria (industria prelucrării lemnului şi a 
cânepii). 
ORAŞUL SEBIŞ - se situează în partea de nord a judeţului Arad, în Depresiunea 
Zărandului, lunca mijlocie a Crişului Alb, la aproximativ 80 km de municipiul Arad, 
la intersecţia Drumurilor Judeţene DJ 792B (Bârsa-Moneasa) şi DJ 793 (Sebiş-
Sintea Mare). Oraşul Sebiş constituie principala poartă de intrare în Munţii 
Apuseni, din judeţul Arad. 
Populaţia totală a oraşului este de 6474 de locuitori. 
Oraşul Sebiş are rol important din punct de vedere al exploatării şi industrializării 
lemnului şi a prelucrări pieilor. 
Reţeaua de localităţi a judeţului Arad este formată dintr-un municipiu - Arad, 
reşedinţa de judeţ, 9 oraşe (Chişineu-Criş, Curtici, Ineu, Lipova, Sebiş, Nădlac, 
Pâncota, Pecica, Sântana), 68 de comune şi 270 de sate aparţinătoare de oraşe 
şi comune. 
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Municipii Orase 
Localitati 

componente ale 
municipiilor si 

oraselor 
Comune Sate 

Sate 
apartinind 

de 
municipii 
si orase 

ROMANIA  103 217 796 2854 12951 466 

REGIUNEA VEST 12 30 77 278 1327 85 

JUDEŢ ARAD 1 9 13 68 270 9 

 
Distribuţia populaţiei în cadrul reţelei de localităţi indică mari dezechilibre 
teritoriale. În judeţ există un singur oraş cu populaţie peste 100 mii 
locuitori(167980 locuitori), restul oraşelor fiind de talie mică- populaţia lor variază 
între 6474 şi 13384 locuitori. Populaţia municipiului Arad reprezintă 36,6% din 
populaţia totală a judeţului şi 66% din populaţia urbană (PLANŞA 1). 
Segmetul mediu lipseşte din reţeaua de localităţi, rapotul dintre populaţia primelor 
2 oraşe ca mărime (Pecica şi Arad) este de cca 8%. Doar 4 localităţi urbane au 
populaţia peste 10 mii locuitori- Arad, Pecica, Sântana şi Lipova. 
 
Nr. 
crt. 

ORAŞE Populaţie  Evoluţie(%)  

1992 2002 2006 2002-2006 1992-2006 
1.  Municipiul Arad 188.425 172827 167980 97,2 89,1 
2.  Oraş Chişineu Criş 9.042 8343 8384 100,5 92,7 
3.  Oraş Curtici 9.970 9722 8180 84,1 82,0 
4.  Oraş Ineu 10.647 10207 9820 96,2 92,2 
5.  Oraş Lipova 12.254 11236 11342 100,9 92,6 
6.  Oraş Nădlac 8.558 8144 8065 99,0 94,2 
7.  Oraş Pâncota 7.480 7186 7529 104,8 100,7 
8.  Oraş Pecica (înfiinţat în 2004) - - 13384 - - 
9.  Oraş Sântana (înfiinţat în 2003) - - 13267 - - 
10. Oraş Sebiş 6.969 6327 6474 102,3 92,9 
 TOTAL 253345 246605 

 
254425 103,1 

 
100,4 

Evoluţia populaţiei în localităţi indică în general o situaţie mai favorabilă în 
localităţile mici( excepţie Curtici din care s-a desprins comuna Dorobanţi). 
Populaţia urbană totală a crescut prin declararea de oraşe noi. 
Distribuţia populaţiei în localităţile rurale indică o predominanţă a comunelor de 
talie mică şi mijlocie: 

- 1 comună cu populaţie peste 10000locuitori 
- 6 comune au populaţia peste 5000 locuitori 
- 22 comune au populaţia între 3000 şi 6000 locuitori 
- 37 comune au populaţia între 1000 şi 3000 locuitori 
- 3 comune sunt sub 1000 locuitori. 

Din cele 68 de comune din prezent, 5 comune sunt rezultate în urma reorganizării 
administrative din ultimii ani. 
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1.3. DOTĂRI ŞI SERVICII SOCIALE 
Sănătate 
Conform datelor furnizate de INS, în anul  2004 în judeţ existau 2426 paturi, 974 
medici şi 2202 cadre medii sanitare, reprezentând 5,25 paturi la 1000 de locuitori 
şi 473,9 de locuitori pe un medic şi 209,6locuitori la un cadru mediu sanitar. 
 În judeţ există 10 spitale( Arad, Chişineu -Criş, Ineu, Sebiş, Lipova, Gurahonţ, 
Mocrea, Căpâlnaş) două Centre de Sănătate la Sântana şi Chişineu -Criş, 
Serviciu de Ambulanţă  Judeţean şi 4 Unităţi de Asistenţă Medico Socială. In 
prezent se află în construcţie un spital la Ineu. Restul clădirilor spitaliceşti se află 
în diverse grade de degradare (excepţie cel din Gurahonţ) şi necesită ugente 
măsuri de consolidare, reparaţii s.a. 
Asistenţa socială 
În judeţul Arad, în domeniul asistenţei sociale există servicii specializate 
diversificate, peste media pe ţară. În acest sens, pentru ameliorarea problemelor 
sociale s-au utilizat resurse financiare comunitare şi extracomunitare ca de 
exemplu: PHARE - SESAM, PAEM, PHARE – LIEN şi s-a cooperat cu organisme 
internaţionale în domeniul social: KNOW-HOW FUND (GB), THW-Germania, 
CORPUL PĂCII (SUA), Olanda, Elveţia. 
În perioada 1997-1999, în vederea realizării unui plan de asistenţă socială 
pentru municipiul Arad, acesta a colaborat cu Consiliul Metropolitan Kirklees 
din Marea Britanie. Grupurile ţintă ale acestui program au fost: tinerii, persoanele 
în vârstă, persoanele cu handicap, etc. 
În municipiul Arad, printr-un program PHARE SESAM, s-au înfiinţat 8 centre de 
zi pentru vârstnici. Acestea se situează în diferitele cartiere ale municipiului 
Arad. Serviciile oferite în aceste centre de zi sunt cele de petrecere a timpului 
liber, servirea mesei de prânz la sediul centrelor, consilierea în diferite domenii, 
asistenţă medicală. Aceste servicii se adresează exclusiv persoanelor 
dependente la domiciliu. 
Renovarea şi recompartimentarea imobilelor ce găzduiesc aceste centre s-a 
realizat din fondurile Consiliului Local al Municipiului Arad. Dotările interioare au 
fost asigurate din fonduri PHARE SESAM, fonduri proprii, precum şi din donaţii 
primite din partea unor parteneri: Fundaţia "Hilfe zur Selbsthilfe fur notleidende 
Kinder der Welt" din Munchen/Germania şi ACORN din Marea Britanie.   

Educaţie  
Învăţământul primar, secundar şi liceal 
Sistemul de educaţie şi învăţământ, judeţul Arad dispune de o reţea dezvoltată de 
şcoli de învăţământ primar şi secundar. Toate oraşele judeţului Arad oferă 
posibilitatea pregătirii liceale. 
În anul şcolar 2004/2005 au fost înscrişi în totalitate 74978 de elevi, acest fapt 
însemnând că au fost înscrişi cu 1800 de elevi mai puţini decât în anul precedent. 
Numai în cazul învăţământului preşcolar, liceal şi profesional observându-se o 
uşoară creştere faţă de anul precedent. Distribuţia elevilor pe categorii de şcoli 
este: 
- învăţământ preşcolar: 17,7% 
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- învăţământ primar: 27,6% 
- învăţământ gimnazial: 28,2% 
- învăţământ liceal: 19,9% 
- învăţământ postliceal: 0,6% 
- învăţământ profesional: 6% 
La sfârşitul anului şcolar 2004/2005 au existat în total 13 secţii la învăţământul de 
zi şi seral, la care au fost înscrişi 3.228 de absolvenţi de liceu. 
Situaţia elevilor absolvenţi în anul şcolar 2004/2005 de la profilul profesional 
indică un număr de 1091 absolvenţi. 
Învăţământul postliceal formează cadre specializate în domeniul: sanitar, 
informatică, transporturi, confecţii. 
Învăţământul superior cuprinde în prezent două unităţi: 
- Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" înfiinţată în anul 1990, funcţionează în 
cadrul Fundaţiei "Vasile Goldiş", fiind o instituţie cu activitate non - profit. În cadrul 
Universităţii funcţionează nouă facultăţi are un total de 13499 studenţi: 
Facultatea de Ştiinţe juridice -3022 studenţi 
Facultatea de Ştiinţe economice -5928 studenţi 
Facultatea de Medicină Generală şi Medicină Dentară -993 studenţi 
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative -1662 studenţi 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - 812 studenţi 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport -383 studenţi 
Facultatea de Ştiinţe ale naturii -113 studenţi 
Facultatea de Informatică -255 studenţi 
Facultatea de Inginerie-406 studenţi 
- Universitatea "Aurel Vlaicu" a fost înfiinţată în anul 1990, ea continuând într-
un fel baza materială, tradiţia universitară a Aradului reprezentată de Institutul de 
Subingineri. Cuprinde un număr de 11764 studenţi: 
Facultatea de inginerie – 1415 studenţi 
Facultatea de ştiinţe economice - 5376 studenţi 
Facultatea de teologie -864 studenţi 
Facultatea ştiinţe umaniste şi sociale -702 studenţi 
Facultateade  inginerie alimentară, turism şi protecţia mediului  - 871 studenţi 
Colegiul universitar -246 studenţi 
Pregătire personal didactic-1817 studenţi 
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2. INFRASTRUCTURA TERITORIALĂ- STRATEGII, PROGRAME ŞI 
PROIECTE INFRASTRUCTURĂ TERITORIALĂ  CU IMPACT ASUPRA 
JUDEŢULUI ARAD 
2.1. REŢEAUA DE TRANSPORT 
Reţeaua de transport a judeţului Arad  a fost analizată în contextul legăturilor cu 
judeţele învecinate şi a legăturilor de transport naţional şi internaţional (PLANSA 
2.). 
În cadrul echipărilor de infrastructură, reţeaua de căi de comunicaţie şi transport 
ocupă un loc important, fiind compusă din: 
- reţeaua  rutieră ; 
- reţeaua  feroviară; 
- reţeaua  aeriană; 
- transportul combinat 
Judeţul Arad  face parte din Regiunea 5 Vest, regiune care  ocupă  locul şase în 
ceea ce priveşte lungimea reţelei rutiere şi primul loc în ceea ce priveşte 
lungimea reţelei feroviare. Astfel  drumurile publice au o lungime de 10205 km, cu 
o densitate de 31,9 km/ 100 km2, fiind peste densitatea pe ţară (33,3 km/ 100 
km2), deţinând  locul şapte, în ceea ce priveşte lungimea de drumuri naţionale – 
1882 km  şi drumuri locale – 8323 km. Reţeaua de căi ferate are o lungime de 
2007 km, ocupând primul loc , cu o densitate de 62,7 km/ 1000 km2, fiind cu mult 
peste densitatea pe ţară (46,4 km/1000 km2) şi cu o lungime a liniilor electrificate  
de  690 km, ocupând primul loc. 
Reţeaua rutieră 
Judeţul Arad este străbătut  de  următoarele trasee  de drumuri naţionale 
europene: 
- E 68    Sibiu – Deva  –  Arad – Frontieră Nădlac 
- E 671  Oradea – Arad – Timişoara 
- E 79    Oradea – Deva –Târgu Jiu – Craiova - Frontiera Calafat 
De asemenea beneficiază de existenţa următoarelor coridoare rutiere pan-
europene : 
- Coridorul IV Frontiera Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Deva-Sebeş-Sibiu-
Piteşti-Bucureşti-Lehliu-Feteşti-Cernavodă-Constanţa cu ramură de la Lugoj spre 
Caransebeş-Drobeta Turnu Severin-Craiova-Frontiera Calafat. 
Situaţia Drumurile publice , în judeţ1

Total drumuri publice- 2240, din care: 
, se prezintă astfel:  

- modernizate: 499 
- cu îmbrăcăminţi uşoare:701 

• drumuri naţionale- 405, din care 
 -  modernizate 392 

                     
1 Anuarul Statistic al României2005 
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-   cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere13 

• drumuri judeţene şi comunale- 1835, din care: 
-  modernizate- 107 
- cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere -688 

• densitatea drumurilor publice- 28,9 / 100 kmp teritoriu. 
Reţeaua feroviară 
De asemenea judeţul Arad beneficiază de existenţa următoarelor coridoare 
feroviare Pan-Europene : 
- Coridorul IV Frontiera Curtici-Arad-Simeria-Vinţu de Jos-Alba Iulia-Coşaliu-
Copşa Mică-Braşov-Bucureşti-Feteşti-Medgidia-Constanţa cu ramură de la Arad 
spre Timişoara-Caransebeş-Drobeta Turnu Severin-Strehaia-Craiova-Frontiera 
Calafat. 
Situaţia Liniilor de cale ferată în exploatare, în judeţ, se prezintă astfel:  
LINIILE DE CALE FERATĂ ÎN EXPLOATARE 
Judeţ  

Total 

 

Din care: 
electrifi 

cate 

Din total: Densi 

tatea liniilor 
pe 1000 
km2 
teritoriu 

Linii cu ecartament normal Linii cu 
ecartament 
larg Total Cu o cale Cu două 

căi 

Arad 483 196 483 353 130 - 62,3 
    Sursa: Anuarul Statistic al României 2005 

Reţeaua aeriană 
Pe teritoriul judeţuli funcţionează Aeroportul din Arad 
Transportul combinat 
România este parte semnatară a Acordului European privind marile linii de 
transport combinat şi instalaţii conexe (AGTC). Pe teritoriul judeţului funcţionează 
terminalul de transport combinat de la Arad- Glogovăţ 
Propuneri 
Analiza situaţiei existente a scos în evidenţă următoarele aspecte negative ale 
retelei de transport din judeţul Arad: 
- Existenţa unor direcţii care necesita amenajăti deoarece nu asigură o 
capacitate de circulaţie optimă 
- Existenţa unor tronsoane de drumuri naţionale care necesită lucrări pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
- legătura directă între judeţe trebuie îmbunătăţită, analizând situaţia 
drumurilor judeţene care îndeplinesc condiţii pentru a fi clasate ca drumuri 
naţionale; 
- legătura mai directă între drumurile judeţene existente, cu cele naţionale, 
cu centrele de comună, sau între satele aparţinând unor comune învecinate, 
trebuie îmbunătăţită, pentru fiecare judeţ în parte, analizând situaţia drumurilor 
comunale care îndeplinesc condiţii pentru a fi clasate ca drumuri judeţene. 
-  Lipsa reţelei de autostrăzi 
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- Treceri la nivel ale reţelei rutiere cu calea ferată neamenajate 
- Numărul scăzut al variantelor ocolitoare ale localităţilor, factor de poluare 
fonică şi cu noxe a  
- O mare parte a reţelei feroviare necesită reparaţii 
Dezvoltarea  şi modernizarea reţelei de transport reprezintă un element de bază 
în relansarea economică a judeţului Arad, în creşterea calităţii vieţii populaţiei, în 
înscrierea zonei în reţeaua europeană de transport. 
Obiectivele prioritare din domeniul transporturilor pentru reabilitarea, 
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport în vederea alinierii 
sistemului naţional de transport la sistemul european, sunt cele cuprinse în: 

• Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană –PNAR-  

• Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional–Secţiunea I – Reţele de transport 

• Strategia de Reabilitare a Drumurilor Naţionale elaborată de M.T.C.T. şi 
C.N.A.D.N – până în 2015 şi după 

• Strategia de Dezvoltare a Infrastructurii Feroviare din România – perioada 
2001 – 2010, elaborată de Compania Naţională de Căi Ferate S.A. 

• Strategia Naţională de Dezvoltare Economică a României pe termen mediu 

• Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii  Vest 2007-2013 
 
Reţeaua  rutieră 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere va ţine cont de aigurarea conexiunilor cu 
sistemul infrastructurilor europene, prioritar fiind: 
-demararea construcţiei de autostrăzi, în scopul integrării infrastructurii rutiere de 
transport în Reţeaua pan-europeană de transport 
-modernizarea infrastructurii rutiere, construirea unor poduri şi variante ocolitoare 
a aglomerărilor urbane,în scopul asigurării creşterii mobilităţii  populaţei, bunurilor 
şi serviciilor 
-sporirea măsurilor de siguranţa circulaţiei şi confortului participanţilor la trafic 
Strategia de reabilitare a drumurilor naţionale elaborată de M.T.C.T. actual 
M.D.L.P.L şi C.N.A.D.N. are ca obiectiv menţinerea viabilităţii reţelei rutiere şi 
reabilitarea principalelor artere de transport rutier existente, în deosebi pentru 
drumurile europene în scopul îmbunătăţirii confortului şi siguranţei traficului. 
Principalele lucrări de reabilitare se referă  la  îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport şi a condiţiilor de trafic rutier pentru încadrarea acestora în normele 
europene, precum şi la creşterea capacităţii portante a sectoarelor reabilitate 
pentru a se putea trece de la sarcina pe o osie de 10,0 t la 11,5 t, încadrarea 
podurilor la clasa E de încărcare, îmbunătăţirea elementelor geometrice ale 
drumurilor, construirea benzii a 3-a pe pante şi rampe pentru selectarea traficului 
greu, asigurare colectării şi evacuării apelor pluviale. 
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Politica de liberalizare a transportului în Europa va atrage creşteri din ce în ce 
mai însemnate ale traficului rutier, rezultând o extindere a programului de 
reabilitate de perspectivă până în anul 2015 şi după. 
Pentru judeţul Arad, programul prevede : 
- eşalonat pe etape, lucrări de modernizare pentru următoarele drumuri naţional  : 

• etapa V      DN 76  Deva – Oradea 

• etapa VIII  DN 79  Arad – Oradea 

• etapa XII DN 79A Vârfuri – Chişineu-Criş  
-programul naţional de autostrăzi: 
autostrăzi în pregătire : Arad-Timişoara şi Nadlac-Arad  
După cum rezultă din anexele la Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului 
de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Reţele de transport se 
prevăd următoarele lucrări: 
Autostrăzi 
• Constanţa-Feteşti-Bucureşti-Piteşti-Sibiu-Sebeş-Deva-Lugoj-Timişoara-Arad-

Nadlac 

• Arad-Timişoara 

• Arad- Nădlac 

• Oradea-Chişineu Criş- Arad 

• Vărşad-Chişineu Criş 
Drum expres sau cu 4 benzi 
• Timişoara-Nădlac 

• Chişineu Criş-Beiuş-Cluj Napoca 

• Oradea- Beiuş-Brad 
Tronsonul Arad-Oradea într-o primă etapă este aprobat ca Drum expres pentru 
care s-a întocmit Studiu de fezabilitate şi s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 
163/28.08.2007. 
Stdudii de fezabilitate sunt întocmite şi se află în proceduri de avizare şi pentru 
tronsoanele de autostradă Arad-Timişoara, Arad-Nădlac. Datele se vor introduce 
în fazele ulterioare ale acestei documentaţii. 
Reţele Trans-europene de Transport TEN-Tr : 
Conform POS Transporturi traseul reţelei europene de transport orizont 2020 
judeţul Arad cuprinde tronsonul Timişoara-Arad –Nădlac- Szeged.  
Coridorul IV Pan-European de Transport Rutier  străbate teritoriul zonei  de la 
vest la est, cu o ramură de la Lugoj spre Caransebeş având ca scop următoarele: 
-integrarea în reţelele de transport trans-europene 
-descongestionarea şi siguranţa traficului 
-rentabilitatea şi dezvoltarea zonală 
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Atât viitoarele autostrăzi, cât şi drumurile expres trebuie  să: 
-primească trafic,  
-să ocupe suprafeţe minime de teren,  
-pentru construirea lor să se evite, pe cât posibil, demolările,  
-după construirea lor să se refacă infrastructura afectată.  
Acestea vor asigura o legătură rapidă şi directă a zonei cu restul ţării, precum şi 
scurtarea duratei deplasărilor, atât a călătorilor, cât şi a transportului de marfă; 
reducerea accidentelor de circulaţie; reducerea consumului de combustibil; 
scăderea sensibilă a uzurii tuturor componentelor autovehiculelor; etc   
O necesitate este şi amenajarea variantelor ocolitoare având ca scop 
îmbunătăţirea condiţiilor de tranzit şi preluarea traficului de tranzit şi realizarea 
transportului la diferite destinaţii , pe distanţe minime parcurse pe străzi.  
Realizarea variantelor ocolitoare  va duce la eliminarea traficului greu şi de tranzit 
din muncipiu/oraş, la reducerea la minim a cheltuielilor cu reparaţiile străzilor, la 
reducerea costurilor cu reparaţiile mijloacelor de transport în comun, la 
diminuarea poluării aerului şi la diminuarea poluării fonice  şi la dezvoltarea 
economica a zonei adiacente variantelor ocolitoare.  
 Sunt necesare variante ocolitoare la Arad şi  Chişineu Criş.  
De asemenea pentru reabilitarea reţelei rutiere locale sunt necesare lucrări de 
îmbunătăţire a stării de viabilitate prin consolidarea şi modernizarea tuturor 
traseelor de drumuri judeţene şi comunale, prioritate acordându-se celor care 
asigură legătura între localităţi, cât şi celor cu racord la drumurile naţionale, 
precum şi refacerea infrastructuri rutiere spre zonele turistice de interes din cadrul 
judeţului - modernizarea DJ 792B Moneasa-limită judeţ Bihor, precum şi 
modernizarea drumurilor judeţene DJ 709 Berechiu -limită judeţ Bihor, DJ 707 DN 
7- limită judeţ Hunedoara, DJ 572 Lipova- limită judeţ Timiş şi DJ 682E limită 
judeţ Timiş- DJ 709D(Şemlac), inclusiv pod peste râul Mureş.       
Reţeaua feroviară 
Dezvoltarea infrastructurii feroviare va ţine cont de aigurarea conexiunilor cu 
sistemul infrastructurilor europene, prioritar fiind: 
-modernizarea infrastructurii feroviare, în scopul asigurării creşterii mobilităţii  
populaţei, bunurilor şi serviciilor 
-eliminarea punctelor periculoase şi a restricţiilor de viteză de pe reţeaua 
feroviară, creşterea vitezei tehnice şi comerciale cu minim 20% şi aducerea 
siguranţei circulaţei la nivel optim pentru expoatarea feroviară 
În strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România – perioada 2001 
– 2010, elaborată de Compania Naţională de Căi Ferate S.A., este prezentată 
situaţia dificilă în care se află infrastructura feroviară din ţară, datorată în principal 
unei finanţări neadecvate şi imposibilităţii acoperirii necesarului de fonduri din 
surse proprii. Pentru rezolvarea acestei situaţii s-a elaborat un Program de 
dezvoltare pentru anii 2001 – 2010 care cuprinde: 
-programul de întreţinere al liniilor şi lucrărilor de artă 
-programul de întreţinere al instalaţiilor SCB şi electrificare 
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-programul de reparaţii capitale şi modernizare 
-principalele programe de modernizare ale căii ferate  
Zona este traversată de la vest la sud de  tronsonul de cale ferată  Sighişoara-
Alba Iulia-Deva-Arad-Curtici  care face parte din Coridorul IV Pan-European 
Curtici – Braşov – Bucureşti – Constanţa, cu ramura sudică Arad-Timişoara-
Caransebeş-Strehaia-Craiova-Calafat, coridor stabilit la Conferinţa Pan-
Europeană a Transporturilor de la Creta din 1994 şi reconfirmat la Conferinţa de 
la Helsinki din iunie 1997. 
Coridorul IV este multimodal, având o mare importanţă în structura traficului 
derulat pe reţeaua CFR. Cu precădere s-a optat şi pentru modernizarea 
instalaţiilor de centralizare electrodinamice cu relee din staţiile aflate pe coridorul 
IV. 
Reţele Trans-europene de Transport TEN-Tr : 
Conform POS Transporturi judeţul Arad cuprinde două tronsoane de CF 
integrate în reţeaua europeană de transport feroviar: Timişoara-Arad- Curtici şi 
Arad- Sibiu. 
Principalele obiective şi propuneri prezentate în Strategia de dezvoltare 
elaborată de Compania Naţională de Căi Ferate şi în PATN Secţiunea I  
Reţele de transport (Legea 363/2006) pentru modernizarea infrastructurii  
feroviare sunt: 

• Linii de cale ferată convenţionale, cu viteză până la 160km/h pe trasee 
existente reabilitate: 
-Curtici-Arad- Simeria-Alba Iulia- Braşov-Bucureşti-Feteşti-Constanţa 
-Arad- Timişoara-Caransebeş- Strehaia-Craova-Calafat 
-Oradea-Arad 

• Centralizarea electronică a următoarelor staţii: Arad şi Curtici 

• Electromecanisme de macaz performante pe tronsoanele 
  -    frontieră Curtici-Arad-Simeria 

• Modernizări staţii de cale ferată la : Arad şi Curtici 

• Modernizarea reţelei de telecomunicaţii  prin introducerea cablelor cu fibră 
optică şi a echipamentelor digitale  pe tronsoanele: Satu Mare-Oradea-Arad cablu 
cu fibre optice şi echipamente digitale 
Îmbunătăţirea condiţiilor de transport, pe calea ferată, se realizează şi prin 
asigurarea unui parc de vagoane şi locomotive, adaptate traficului uşor pentru 
deservirea transportului suburban şi local. 
Reţeaua aeriană 
Crearea  şi întreţinerea unui mediu competitiv al aviaţiei civile naţionale , orientat 
către servicii sigure şi de calitate are în vedere următoarele: 
-politici obligatorii în domeniu elaborate cu consultarea tuturor categoriilor de 
utilizatori 
-modernizarea infrastructurii aeriene: sistemelor de balzaj, pista de aterizare, 
platforme de îmbarcare 
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-măsuri pentru dezvoltarea  traficului de persoane şi marfă 
Pentru  dezvoltarea traficului aerian de călători şi marfă  sunt necesare: 
-lucrări  de moderniuare a infrastructurii, a mijloacelor de protecţie a navigaţiei  
aeriene şi de deservire,  aeroportul local Arad, precum şi extindere aerogară, 
prelungirea pistei de rulare cu 500 m şi terminal cargo.  
Reţeaua navigabilă 
  Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional prevede următoarele : 
-Lucrări de amenajare a căilor navigabile: 
• pe râul Mureş de la frontieră până la Alba Iulia 
- Porturi noi: 
• pe râul  Mureş la Arad 
Reţeaua de transport combinat 
Terminalul de transport combinat de mărfuri Glogovăţ-Arad, pentru o cât mai 
eficientă funcţionare va trebui să beneficieze de aplicarea obiectivelor pentru 
dezvoltarea transportului combinat, din care amintim câteva: 
-acordarea de reduceri sau scutiri de taxe şi impozite pentru societăţile care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul transportului combinat şi acordarea de 
subvenţii căilor ferate în domeniul transportului combinat din surse externe, 
naţionale şi locale. 
-obţinerea de aprobări pentru depăşirea tonajului pe axă în cazul utilizării 
transportului combinat. 
-acordarea de către Ministerul Transporturilor a exceptării de la restricţiile de 
circulaţie pentru autovehiculele care realizează transporturi combinate, atât în 
localităţi cât şi în afara acestora. 
Prin măsurile prezentate în strategie se urmăreşte :  adaptarea transportului 
combinat la cerinţele UE, menţinerea actualei cote de piaţă, câştigarea de noi 
clienţi, sporirea veniturilor şi profitului 
Dezvoltarea transportului combinat constituie o prioritate, propunerii fiind pentru 
modernizarea terminalului Glogovăţ-Arad. 
Puncte de control şi trecere a frontierei 
Pe raza judeţului sunt următoarele puncte de control şi trecere a frontierei, 
deschise traficului internaţional conform OG nr.105/2001 
PCTF   Rutiere :  
• Vărşand (Ro) /  Gyula– Ungaria- modernizare 

• Nădlac (Ro) /  Nagylak – Ungaria 

• Turnu        (Ro) /  Battonya- Ungaria -modernizare 
PCTF   Feroviare: 
• Curtici            (Ro) /  Lokoszhaza – Ungaria 
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Vama din majoritatea punctelor de trecere şi control a frontierei necesită lucrări 
de amenajări şi dotări edilitar – gospodăreşti, pentru a se ridica la standardele 
internaţionale de desfăşurare a activităţii vamale în condiţii de siguranţă şi 
control. Astfel   traficul de călători şi marfă  se va  desfăşura în condiţii optime de 
siguranţă şi control. 
 Zona  liberă 
Zona liberă Cutici –Arad ocupă o suprafaţă de 90 ha. Aceasta a fost înfinţată 
prin HG.449 la 8 mai 1999. Zona constă din 2 amplasamente: unul de 75 ha 
lângă oraşul Curtici, între calea ferată spre Ungaria şi drumul judeţean 792C, iar 
celălalt amplasament pe 15 ha, în zona de vest a municipiului Arad, lângă pista 
aeroportului. 
Zona dispune de toate dotările necesare desfăşurării unei bune funcţionări. 
Societăţile care îşi desfăşoară activitaea în zonă, sunt scutite de taxe asupra 
profitului,de alte impozite şi taxe –inclusiv accize- , pe toată durata activităţii lor. 
Această zonă liberă este singura din partea de vest a tării, fapt care duce la 
îngreunarea desfăşurării , în bune condiţii, a activităţilor economice, fiind 
necesară o extindere a acesteia.  
                    
2.2. GOSPODĂRIREA APELOR 
2.2.1. ELEMENTE DE STRATEGIE A DEZVOLTĂRII ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIRII APELOR ÎN BAZINUL TISA2

Teritoriul de referinţă al strategiei de dezvoltare durabilă în Bazinul Tisei cuprinde 
judeţele: Alba, Arad, Bihor, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş,  Satu 
Mare, Sălaj, Sibiu, Timiş. 

 

 Principii generale ale strategiei privind gospodărirea resurselor de apă  
Resursele de apă utilizabile din spaţiul Tisa sunt constituite din ape de suprafaţă, 
râuri interioare, lacuri naturale şi artificiale, din apele subterane. Ca parte 
importantă a capitalului natural, ansamblul acestora reprezintă o componentă 
esenţială a bogăţiei la nivel naţional şi teritorial, dar cu atât mai mult necesar a fi 
gestionate corespunzător din punct de vedere cantitativ şi calitativ, cu cât în 
regim natural ele sunt considerate ca limitate, inegal distribuite, cu un potenţial 
ridicat de inundabilitate. La cele menţionate se adaugă vulnerabilitatea la poluare, 
fiind afectată semnificativ starea de calitate a anumitor categorii de resurse de 
apă de suprafaţă şi freatice, ceea ce creează temporar dificultăţi sporite de 
valorificare pentru unele categorii de utilizatori.  
Constituind o ramură de bază a economiei naţionale şi în profil teritorial, 
gospodărirea apelor urmăreşte asigurarea satisfacerii în prezent şi în viitorul 
previzibil a cerinţelor de apă ale diverselor categorii de folosinţe, prevenirea, 
combaterea şi apărarea împotriva acţiunilor dăunătoare ale apelor, protecţia 
împotriva epuizării resurselor de apă, protecţia calităţii lor prin reducerea şi 
combaterea fenomenelor de poluare, protejarea ecosistemelor acvatice şi 
menţinerea echilibrului acestora. 

                     
2 PROGRAMUL AMTRANS, Proiect: Dezvoltarea spaţială durabilă în Bazinul hidrografic al Râului 
Tisa(TISA-RO)- 2005 (INCD URBANPROIECT, AQUAPROIECT SA) 
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Vitală pentru existenţa şi calitatea vieţii, apa este implicată într-o mare diversitate 
de activităţi socio-economice, situaţie în care poate fi privită ca un factor potenţial 
limitativ, această condiţionare sintetizând rolul şi importanţa dezvoltării 
gospodăririi apelor în contextul cerinţelor de dezvoltare spaţială durabilă în 
bazinul hidrografic al râului Tisa.   
În condiţiile s.h.Tisa, strategia în domeniul gospodăririi apelor şi obiectivele sale 
generale sunt determinate de volumul insuficient al resurselor disponibile natural 
(aşa cum este zona deficitară a Podişului Someşan), de necesitatea deci de a le 
folosi şi stăpâni cât mai raţional (în toate regimurile de ape medii, mici şi mari), de 
a le conserva potenţialul prin măsuri şi lucrări cu rol de protejare împotriva 
epuizării şi poluării. Resursele de apă tehnic utilizabile nu pot fi folosite fără să se 
continue dezvoltarea infrastructurii aferente de lucrări de amenajare complexă a 
bazinelor hidrografice componente, care presupun eforturi investiţionale 
considerabile. 
Potrivit strategiei întocmite (MMGA-INHGA) pentru domeniul  gospodăririi apelor 
pe perioada 2001-2015, aceasta este fundamentată de următoarele principii : 

- principiul dezvoltării durabile, care implică criterii extinse în planificarea, 
proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor resurselor de apă, 
abordarea sistemică fiind o condiţie principală, odată cu renunţarea la 
abordările sectoriale stricte; 

- principiul managementului integrat al apelor, privite ca resurse naturale, 
parte a capitalului natural, cât şi ca bun cu valoare economică şi socială în 
relaţia cerere (folosinţe) – ofertă (gestionari).   

Obiectivele strategice prioritare se referă la: 
• stimularea realizării de bunuri şi servicii de gospodărirea apelor (satisfacerea 
cerinţelor de apă ale populaţiei -în mod prioritar-, ale industriei, agriculturii, 
transporturilor, agrementului, utilizarea potenţialului apelor, etc) în condiţiile 
menţinerii echilibrului în raportul mediu natural / mediu antropic, conducând la 
creşterea calităţii vieţii; 
•  prevenirea şi reducerea efectelor inundaţiilor şi secetelor; 
•  integrarea în UE în privinţa politicilor de gestionare durabilă a resurselor    de 
apă şi protecţiei mediului acvatic. 
Astfel, politicile cadru de  gospodărire a resurselor de apă fac referire la 
următoarele direcţii principale : 

- anticiparea şi prevenirea (şi mai puţin remedierea) cauzelor cu privire la 
riscurile asociate apelor, ţinând seama totodată de caracteristicile lor de  
resurse finite, vulnerabile, esenţiale pentru viaţă, dezvoltare şi mediu; 

-  dezvoltarea sistemului resurselor de apă şi gestionarea acestora trebuie 
să se bazeze pe  principiul participativ, al răspunderii împărţite, implicând 
utilizatorii, planificatorii şi decidenţii; 

- aplicarea principiului integrării la nivel macroeconomic şi perfecţionarea 
politicilor fiscale, de preţuri, ţinând seama de criteriile sociale, economico-
financiare şi ecologice; 
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- planificarea resurselor de apă trebuie făcută pe termen lung, mediu şi 
scurt; 

- gospodărirea apelor la folosinţe trebuie realizată prin: eliminarea risipei 
economisirea şi reutilizarea apei; evaluarea permanentă a resurselor de 
apă necesare şi disponibile; introducerea de stimulente economice; 
monitorizarea permanentă a impactului cererii de apă asupra mediului şi 
societăţii; 

- promovarea noilor investiţii în domeniul gospodăririi apelor trebuie să fie 
precedată de optimizarea lucrărilor existente prin întreţinerea adecvată, 
remedieri, reabilitări; 

- încurajarea introducerii la folosinţe a tehnologiilor curate;  
- perfecţionarea capacităţilor umane şi instituţionale pentru soluţionarea 

problemelor; asigurarea accesului la informaţie, educarea şi implicarea 
populaţiei pentru realizarea obiectivelor de gospodărire a resurselor de 
apă. 

 
Programul de măsuri pe termen scurt şi mediu în domeniul gospodăririi 
apelor, proiecte prioritare 
Principalul instrument de punere în aplicare a strategiilor actualizate periodic în 
domeniul dezvoltării gospodăririi apelor l-au constituit până în prezent Schemele 
Cadru de Amenajare şi Gospodărire a Apelor pe bazine hidrografice. Acestea 
fundamentează propunerile de lucrări, instalaţii şi amenajări de gospodărirea 
apelor –pe orizonturi de prognoză- în vederea folosirii durabile, unitare, 
echilibrate şi complexe a resurselor de apă, pentru atingerea obiectivelor 
specifice (privind asigurarea cantitativă şi calitativă, combaterea efectelor 
distructive, valorificarea potenţialului apelor) în raport cu cerinţele dezvoltării 
economico-sociale şi în acord cu politicile de mediu.   
Astfel, la efectuarea analizei privind nivelul de dezvoltare şi stabilirea programului 
actualizat de lucrări aferente în ramura gospodăririi apelor s-au luat în 
considerare până în prezent următoarele intervale de dezvoltare:   etapa de 
scurtă durată, până în 2007 (an de referinţă în perspectiva integrării europene); 
etapa de medie durată (2008-2015), raportată la necesitatea realizării până la 
finele ei a unor obiective care derivă din aplicarea Directivei Parlamentului şi a 
Consiliului European 60/2000/EC privind stabilirea unui cadru de acţiune 
comunitar în domeniul politicii resurselor de apă; etapa de lungă durată (2016-
2022). Acestora le corespund următoarele obiective principale: 

- strategia pe termen scurt: finalizarea investiţiilor începute, în 
conformitate cu priorităţile stabilite, aducerea la parametrii proiectaţi a 
instalaţiilor şi echipamentelor existente şi aplicarea unor măsuri 
corespunzătoare de exploatare, reparaţii şi întreţinere a acestora, 
perfecţionarea şi consolidarea sistemului de pârghii economice introdus 
în domeniul gospodăririi apelor; 
- strategia pe termen mediu: modernizarea şi retehnologizarea  
echipamentelor, instalaţiilor şi construcţiilor existente, modernizarea 
sistemului informaţional şi de planificare în bazinele hidrografice 
componente, promovarea acelor lucrări noi de investiţii care se 
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dovedesc necesare pentru a asigura tranziţia la principiile dezvoltării 
durabile în activitatea de gospodărire a apelor în scopul exploatării lor 
raţionale, a protecţiei împotriva epuizării şi poluării; 
- strategia pe termen lung: continuarea integrării armonioase a 
activităţii de gospodărire a apelor în contextul asigurării dezvoltării 
durabile proprii domeniului, presupunând inclusiv reconstrucţia 
ecologică a râurilor. 

Odată cu transpunerea însă a Directivei Cadru 2000/60/EC, instrumentul de 
implementare a sa a devenit Planul de management al bazinului/spaţiului, care 
pe baza cunoaşterii stării corpurilor de apă trebuie să stabilească obiectivele ţintă 
pe o perioadă de 6 ani şi să propună măsuri pentru atingerea „stării bune” a 
apelor.  
Ca parte a Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunării, în 
conformitate cu prevederile Legii Apelor completate (310/2004), Planul Naţional 
de management al apelor din România urmează să fie alcătuit din planuri de 
management bazinale, din care în spaţiul Tisa pe teritoriul românesc:  Someş-
Tisa, Crişuri, Mureş, Bega-Timiş. Elaborarea lor va intra în competenţa 
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor prin Administraţia Naţională „Apele 
Române”. Calendarul stabilit şi aprobat de altfel pentru întreg spaţiul comunitar 
este următorul:  

 etapa de elaborare, până în 2009, când urmează ca Planul să fie 
publicat şi aprobat de Guvernul României;  
 etapa 2009 – 2015: implementarea planului în vederea atingerii 
stării bune a apelor; 
 etapa 2013: analiza realizării Planului şi începerea elaborării celui 
de al doilea Plan de Management, care se va implementa până în 
2021. În continuare, ciclul de planificare, respectiv de elaborare şi 
implementare a strategiei în domeniul gospodăririi apelor continuă din 
şase în şase ani, fiecare ciclu având obiective specifice ţintă. 

Potrivit prevederilor din Legea 310/2004, întocmirea Planurilor de management 
se bazează pe Schemele directoare de management şi amenajare a apelor pe 
bazine sau grupe de bazine hidrografice. Legat de obiectivele de planificare în 
domeniul managementului şi amenajării apelor, aceste documentaţii, confirmate 
ca având menirea de a stabili orientările fundamentale privind gospodărirea 
durabilă, unitară, echilibrată şi complexă a resurselor de apă şi a ecosistemelor 
acvatice, precum şi de a contribui la protejarea zonelor umede, urmează să fie 
elaborate până cel târziu în 22 decembrie 2009; după aprobare ele vor fi 
actualizate la fiecare 6 ani. Detalierile necesare la nivelul subbazinelor sau a unor 
sectoare de bazin fac obiectul schemelor locale, care trebuie să se încadreze în 
schemele directoare. 
În corelare cu prevederile schemelor directoare se elaborează Programe de 
măsuri (acţiuni, măsuri structurale si nestructurale pentru realizarea obiectivelor 
strategiei apelor) care trebuiesc realizate pentru atingerea obiectivelor (privind 
asigurarea protecţiei cantitative şi calitative a apelor, apărarea împotriva acţiunilor 
distructive ale apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor, în raport cu 
cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu strategia de mediu), 
incluzând dezvoltarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a 
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apelor. Programele de lucrări se stabilesc până la 22 decembrie 2009 şi conform 
planificării vor fi operaţionale cel târziu la 22 decembrie 2012. Programele de 
măsuri se revizuiesc şi dacă este necesar se reactualizează pînă cel târziu la 
data de 22 decembrie 2015 şi apoi la fiecare şase ani.  
Potrivit aceloraşi dispoziţii legale în vigoare, toate activităţile social-economice şi 
inclusiv amenajarea teritoriului urmează să se coreleze cu prevederile schemelor 
directoare. Având în vedere modificările preconizate cu privire la stabilirea 
strategiei vizând domeniul gospodăririi apelor, precum şi la  eşalonarea etapelor 
de dezvoltare/finalizare luate în considerare, schemele-cadru de gospodărirea 
apelor existente (care constituie de altfel baza pentru viitoarele scheme 
directoare) îşi vor păstra valabilitatea până cel târziu în 2009.  
În continuare este prezebtat programul existent de măsuri/lucrări aferent acestora 
pe termen scurt (până în 2007) şi respectiv pe termen mediu (2008-2015), cu 
menţiunea că odată cu restructurarea preconizată pentru 2009 lucrările care nu 
se vor fi realizat până atunci este posibil să fie regândite ca oportunitate (tehnico-
economico-financiar) şi etapizare a eventualei susţineri pentru promovare.   
Programul de lucrări propus pentru asigurarea surselor de aprovizionare cu 
apă şi respectiv pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă a 
localităţilor este prezentat doar pentru judeţul Arad, în tabelul şi Planşa 3. 
Deşi se înregistrează un trend descrescător al dinamicii demografice, eforturile de 
asigurare a noi surse de apă sunt necesare mai ales în zonele deficitare puse în 
evidenţă în etapele anterioare la acest contract. 
Judeţul Arad este situat parţial în bazinul hidrografic al Mureşului şi parţial în cel 
al Crişurilor. Teritoriile situate în bazinul Crişurilor se consideră zone cu deficit de 
apă potabilă, resursele specifice fiind cu 50% mai mici decât resursa medie 
naţională (PATN –Secţiunea II Apa-1995) şi necesită măsuri prioritare de 
gospodărire a apelor. 
De asemenea, se urmăreşte ridicarea nivelului de viaţă şi respectiv al dotărilor în 
localităţile mici şi mijlocii, precum şi în mediul rural, mai ales prin promovarea 
alimentărilor cu apă în sisteme centralizate. La acestea se adaugă lucrări de 
refaceri, înlocuiri sau completări ale aducţiunilor şi reţelelor de distribuţie vechi 
sau distruse (cu pierderi inacceptabile), retehnologizări la staţii de tratare, sporiri 
ale capacităţilor de înmagazinare, etc .   
 
Programul de lucrări privind asigurarea surselor de apă şi alimentarea din 
acestea a localităţilor urbane şi rurale (TISA-RO)- Judeţul Arad 
 

Agent economic
 

Localitatea 
Judeţul 

Sursa de apă/Debitul mediu(l/s) 

Investiţii necesare pentru 
asigurarea cerinţei de apa 
în execuţie/ în promovare 

 
perioada 

Consiliul Local al 
Municipiul Arad 
Arad 
Jud. AR 
Subteran 
Q med. Reglementat 
3000 l/s 

A. În execuţie -reţele de apa potabila în Municipiul Arad 
(zona de lucru arh.Mihai Tabacovici, Utilitaţi blocuri 
S+P+3E str.Titulescu, Utilitaţi blocuri S+P+3E str. 
Ciuhandru) 
-B.în excuţie : 
- modernizarea sistem. de alimentare cu apa a 
Municipiului Arad. 
-reabilitare reţele distribuţie a apei potabile a Mun.Arad  

TS 
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Agent economic
 

Localitatea 
Judeţul 

Sursa de apă/Debitul mediu(l/s) 

Investiţii necesare pentru 
asigurarea cerinţei de apa 
în execuţie/ în promovare 

 
perioada 

Consiliul Local al com 
Ghioroc 
Jud. AR. 
subteran în sistem 
microzonal 16,6 l/s 

În execuţie: 
-extinderea reţelelor de alimentarea cu apa în sistem 
microzonal (Ghioroc, Pauliş, Sâmbateni) 

TS 

Consiliul Local al com 
Şiria 
Şiria 
Jud. AR 
subteran 

În execuţie: 
-extinderea reţelelor de alimentarea cu apa în sistem 
microzonal (Ghioroc, Pauliş, Sâmbateni) 

TS 

Consiliul Local al com 
Bârzava 
Bârzava 
Jud. AR 
-subt. 

În promovare: 
-alimentare cu apa 8,5 l/s, rezervor 200 mc., aducţiune şi 
reţele 3,7 km 

TS 

Consiliul Local al com 
Şeitin  
Şeitin 
Jud. AR 
-subt. 

În execuţie: 
-alimentare cu apa 5 l/s şi 2 km reţea; 

TS 

Consiliul Local al com 
Semlac 
Semlac 
Jud. AR 
-subt. 5l/s 

În execuţie: 
-dezvoltarea alimentarii cu apa cu 2 puţuri. 

TS 

Consiliul Local al com 
Fântânele 
Fântânele 
Jud. Arad 

În promovare: 
-extindere reţele distribuţie 3,8 km 

TS 

Consiliul Local al com 
Peregu Mare 
Peregu Mare şi Peregu Mic 
Jud. AR 
-subt. 

În execuţie: 
-alimentare cu apa a localitaţilor Peregu Mare şi Peregu 
Mic 
- aducţiune 0,29 km 
-rezervor 400 mc ; 
-4,2 km reţea: 

TS 

Consiliul Local al com 
Felnac 
Felnac 
Jud. Arad 

În promovare: 
-reabilitare şi dezvoltare alimentare cu apa a localitaţii 
Felnac 
-înlocuire 3,5 km reţele 
-extindere reţele 0,5 km 

TS 

Consiliul Local al com 
Felnac 
Zadareni 
Jud. Arad 
Subteran 

În promovare: 
-reabilitare şi dezvoltare alimentare cu apa a localitaţii 
Zadareni 
-foraj ,extindere reţele 

TS 

Consiliul Local al com 
Vladimirescu 
Mândruloc şi Cicir 
Jud. AR 
Subteran 

În promovare: 
-modernizare şi extindere alimentare cu apa a satelor 
Mândruloc şi Cicir 
-aducţiune 6,880 km 
-reţele distribuţie 3,2 km 

TS 

Consiliul Local al com 
Macea 
Macea 
Jud. Arad 
Subteran 

În promovare: 
-reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu 
apa a localitaţii Macea 

TS 
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Agent economic
 

Localitatea 
Judeţul 

Sursa de apă/Debitul mediu(l/s) 

Investiţii necesare pentru 
asigurarea cerinţei de apa 
în execuţie/ în promovare 

 
perioada 

CL. Şofronea 
Şofronea şi Sânpaul 
Jud. AR 

În promovare: 
-extinderea reţelelor de alimentare cu apa în cele doua 
localitaţi 
-aducţiune 2,8 km 
-reţele distribuţie 6,7 km 

TS 

Consiliul Local al com 
Pecica 
Pecica 
Jud. Arad 
Subteran 

În promovare: 
-reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu 
apa a localitaţii 
-rezervoare de înmagazinare    2 x 500 mc, reţele de 
distribuţie 20 km, reabilitare 5 foraje, reabilitare rezervor 
300 m3 

TS 

Consiliul Local al com 
Curtici 
Curtici şi Dorobanţi 
Jud. AR 

În promovare: 
-reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu 
apa 

TS 

Consiliul Local al com 
Pauliş 
Pauliş 
Jud AR 
Subteran 

În promovare: 
-reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu 
apa a localitaţilor Pauliş, Sâmbateni) 

TS 

Consiliul Local al com 
Zabrani 
Chesinţ, Neudorf 
Jud Arad 
Subteran 

În promovare: 
-reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu 
apa a localitaţilor Chesinţ şi Neudorf 

TS 

Consiliul Local al com 
Bata 
Jud. AR 
Subteran 

În promovare: 
-extinderea sistemului de alimentare cu apa a loc.  Bata 

TS 

Consiliul Local al com 
Ususau 
Jud. AR 
Subteran 

În promovare: 
-extinderea sistemului de alimentare cu apa a localitaţii  
Ususau 

TS 

 

Lucrările reţinute în programul de investiţii privind protecţia şi îmbunătăţirea 
calităţii apelor cuprinde obiective care vizează atât dezvoltarea de noi staţii de 
epurare, cât şi completarea sau retehnologizarea altora existente cu capacităţi 
necorespunzătoare şi funcţionare deficitară. Totodată, sunt nominalizate 
proiectele în execuţie sau promovare pentru introducerea canalizărilor, cât şi 
pentru extinderi sau modernizări ale reţelelor de canalizare existente.  
  
Programul de lucrări privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii resurselor de 
apă – Judeţul Arad 
 

Agent economic 
Localitatea 

Judeţul 
Receptorul natural 

Capacitatea staţiei de epurare  

Categorii de lucrări 
necesare 

-în execuţie/ 
 în promovare 

perioada Observaţii 

Consiliul Local al municipiului 
Arad 

Reabilitarea statiei de 
epurare in municipiul 
Arad 

TS ISPA 
Investiţie 
aprobată 

Consiliile locale Livada şi În promovare: TS  
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Sânleani 
Livada + Sânleani 
Arad 

- Canalizare menajeră 
de 12,4 km  

Staţie de epurare 
mecano biologică 

Consiliul Local Nădlac 
Arad 
r. Mureş,  
tr. mecanică 8 l/s 

În promovare: 
-Staţie de epurare 
mecano-biologică 

TS  

SC ASTRA TRINITY SA Arad,  
Arad, r. Mureş 

În execuţie: 
-maşină de spălat 
canalul 
- instalaţie de debitat cu 
plasma 

TS  

 
 
Progranul de lucrări de privind apărarea împotriva inundaţiilor are ca 
obiectiv, la nivel naţional, diminuarea efectelor distructive ale apelor mari(sociale, 
economice, ecologice).  
Zonele cu risc de inundaţie sunt situate în lungul unor cursuri de apă 
neamenajate sau la care lucrările de îndiguire sunt subdimensionate, intens 
solicitate la viiturile din ultimii ani şi care trebuie să fie reconsiderate sub aspectul 
infrastructurii de apărare. 
Vulnerabilitatea localităţilor şi a altor obiective din zonele cu  risc de inundabilitate 
este indusă de fenomenele de revărsare din cursurile de apă, precum şi de 
scurgerile pe versanţi, pentru care după caz au fost propuse lucrări de 
combatere. 
Realizarea etapizată de lucrări noi de apărare pe aceste sectoare, încă foarte 
numeroase, urmează să fie fundamentată tot mai mult pe baza de calcule 
tehnico-economice, care în afara precizării soluţiilor adecvate să permită 
stabilirea oportunităţii de a menţine unele tronsoane de albii  în regim inundabil, 
acolo unde investiţiile necesare nu sunt justificate faţă de importanţa mai redusă 
a obiectivelor riverane. 
 
Nuclee de formare a viiturilor istorice pe principalele cursuri de apă din 
bazinul hidrografic al râului Tisa cu impact asupra judeţului Arad 
 

Bazin (spaţiu) 
hidrografic 
autohton 

Anul de 
producere al 

viiturilor 
istorice 

Probab. de 
depăşire 

p% 

Principalele 
râuri afectate 

Amplasare nucleu Judeţe afectate 

Crişuri 
1970 10% 

5% 
10% 

Ier 
Barcău 
Crişul Negru 

Săcuieni 
Sălard 
Zerind 

Bihor, 

1980 1% 
5% 

Crişul Negru  
CrişulRepede 

Zerind 
Oradea 

Bihor 

Mureş 
1970 1% 

5% 
Mureş 
Gurghiu 

Topliţa, Glodeni 
Solovăstru 

Alba, 
Mureş 

1975 1% 
2% 
3% 

Mureş 
Târnave 
Arieş 

Arad 
Blaj 
Turda 

Arad, 
Hunedoara, 
Mureş 

1995 1% 
10% 

Arieş 
Mureş 

Turda 
Lunca Bradului 

Mureş,  
Hunedoara 
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Intensificarea constatată în ultimele decenii cu privire la caracterul distructiv 
asociat perioadelor excedentare este pusă în legătură atât cu o serie de 
perturbaţii ale regimului climatic, cât şi cu modificările antropice la nivel local sau 
regional. Printre cauzele principale care concură la producerea fenomenului de 
inundaţie în zonele vulnerabile ale bazinelor hidrografice trebuie amintite:             

- Caracterul torenţial al precipitaţiilor (raportul Qmax/Qmed având valori 
cuprinse între 20 şi 42) şi al scurgerilor de pe versanţi la care se adaugă 
intensificarea proceselor morfologice din albiile cursurilor de apă; 
imposibilitatea prognozei fenomenelor hidro-meteorologice locale . 

- Capacitatea redusă de tranzitare a debitelor maxime prin albia minoră şi 
depăşirea acestora cu o frecvenţă anuală de cca. 30-50 %,  de altfel 
caracteristică râurilor din România. 

- Depăşirea capacităţii de transport a secţiunii podurilor şi podeţelor atât 
datorită subdimensionării cât şi datorită obturării secţiunilor de scurgere cu 
materiale lemnoase, deşeuri sau reziduuri depozitate în albia râurilor sau 
antrenate de pe versanţi. 

- Despăduriri masive pentru exploatarea masei lemnoase. 
- Dezatenuarea produsă prin lucrări de îndiguire pe lungimi mari fără 

măsuri suplimentare privind preluarea acestor efecte. 
- Întreţinerea necorespunzătoare a albiilor cursurilor de apă în special în 

zona podurilor şi a localităţilor (neefectuarea lucrărilor de decolmatare şi 
defrişare a vegetaţiei din albia minoră precum şi depozitarea deşeurilor în 
albiile minoră şi majoră). 

- Amplasarea necorespunzătoare (conform clasei de importanţă specifică) 
a unor construcţii în zone inundabile, din lipsa unor studii de 
inundabilitate. 

- Amplasarea unor construcţii neautorizate în zona torenţilor şi în albiile 
majore a cursurilor de apă. 

- Reţelele care preiau scurgerea pluvială din aceste zone şi sunt în general 
colmatate, subdimensionate, neîntreţinute, neadecvate regimurilor 
torenţiale de curgere. Întreţinerea necorespunzătoare sau inexistenţa 
rigolelor şi a şanţurilor de descărcare a apelor pluviale în majoritatea 
localităţilor rurale. 

După producerea viiturilor catastrofale din anii 1969 -1970 şi înregistrarea de 
pagube importante s-a procedat la revizuirea concepţiilor legate de soluţiile 
privind combaterea inundaţilor în cadrul schemelor de amenajare şi gospodărire a 
apelor mari. Pe baza acestor documentaţii cadru, în perioada cuprinsă între1970 
-1980 s-au realizat cca. 70-80% din totalul lucrărilor hidrotehnice cu rol de 
combatere a inundaţiilor. 
Schemele de amenajare ale bazinelor hidrografice pentru apărarea împotriva 
inundaţiilor au fost concepute astfel ca să asigure promovarea unor lucrări 
adecvate, ce pot funcţiona în perioadele de ape mari ca un sistem hidrotehnic 
unitar. Ca urmare, s-au proiectat şi executat lacuri de acumulare cu scopuri 
complexe incluzând tranşe de protecţie pentru atenuarea viiturilor, acumulări 
nepermanente, precum şi regularizarea şi îndiguirea zonelor inundabile (pe 
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râurile principale) pentru asigurarea transportului debitelor maxime cu 
probabilitatea de depăşire corespunzătoare claselor de importanţă a obiectivelor 
social-economice apărate.  
În vederea stabilirii unor criterii de selecţie şi de determinare a gradului de 
vulnerabilitate din punct de vedere social – economic la nivelul unităţilor 
administrative pe perioada 1992 – 2001, au fost analizate datele referitoare la : 

- Indicatorii ce definesc amploarea viiturilor pe perioada de analiză: 
pagubele fizice totale înregistrate; pagubele valorice totale, înregistrate pe 
ani şi judeţe; 

- Indicatorii privind paguba specifică medie, ce defineşte gradul de 
vulnerabilitate mediu: paguba medie specifică pe an;  paguba medie 
specifică pe an şi unitatea de suprafaţă; paguba medie specifică pe an 
raportată la 1000 locuitori; 

- Indicatorii generali care definesc gradul de apărare şi posibilităţile de 
avertizare aferente albiilor majore inundabile: numărul de depăşiri ale 
cotelor de inundaţii pe râuri; numărul de vieţi omeneşti pierdute în urma 
producerii fenomenelor hidro-meteorologice înregistrate. 

Conform acestor criterii Judeţul Arad se înscrie în categoria de vulnerabilitate 
foarte mare. 
La nivelul acestei etape de cunoaştere a fenomenelor asociate regimului de ape 
mari din ultimii 30 de ani, principalele zone care pot fi considerate ca având 
un potenţial ridicat de producere a  inundabilităţii în bazinele hidrografice din 
care face parte judeţul Arad sunt următoarele: 

 
 SPAŢIUL HIDROGRAFIC CRIŞURI  
Bazinul hidrografic Barcău:  

 - r. Barcău, sectorul Valcău - Nuşfalău. 
 - r. Barcău, sectorul Nuşfalău - Marca.        
 - r. Barcău, sectorul Suplacu - Almaşu Mic. 

Bazinul hidrografic Crişul Repede:  

 - r. Călata, între Călatele - confluenţa r. Crişul Repede. 
 - r. Secueu, între Mărgău - confluenţa r. Crişul Repede. 

Bazinul hidrografic Crişul Negru:  

 - r. Crişul Negru,  sector Vaşcău - Beiuş. 
 - r. Crişul Negru, sector Tăut - Şoimi - Beiuş. 
 - r. Roşia, între Roşia - confluenţa r. Crişul Negru. 
 - r. Crişul Băiţa, între Băiţa - confluenţa r. Criş . 

Bazinul hidrografic Crişul Alb:  

 - r. Crişul Alb, sectorul Blăjeni - Buceş. 
 - r. Crişul Alb, sector Criscior - Brad -Vaţa.           
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 - r. Crişul Alb, sectorul Gurahonţ - Bocsig. 
 BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ:  

 - r. Mureş, sectorul Remetea - Topliţa. 
 - r. Târnava Mare, sectorul Sighişoara - Mediaş. 
 - r. Târnava Mare, sectorul Copşa Mică - Miholţ. 
 - r. Târnava Mare, sector Crăieşti - Blaj.  
 - r. Niraj, aval Miercurea Nirajului.  
 - r. Cerna, aval lacul de acumulare Cinciş - Teliuc.  
 - r. Mureşul Mijlociu şi sectoarele Chirileu - Iernut şi Ilia - Lipova. 

Atât pentru zonele unde efectele calamităţilor naturale produse de fenomenele 
hidro-meteorologice periculoase s-au soldat cu pagube imense ca urmare a 
intensităţii şi frecvenţei din ultima perioadă, cât şi pentru alte zone expuse 
riscurilor de inundare au fost stabilite importante obiective de investiţii, eşalonate 
în programul minimal, de medie şi mai lungă perspectivă, dar a căror realizare 
este condiţionată de asigurarea surselor de finanţare necesară. 
 

Program de lucrări privind apărarea împotriva inundaţiilor pentru judeţul 
Arad (TISA-RO) 

 
Denumire obiectiv de investiţii 

 
Capacităţi Perioada  

Amenajare Valea Halmagel 0,4mil.m.c.acumulare 
nepermanenta 

4 km regularizare 

TS 

Amenajare Valea Luncsoara 0,4mil.m.c.acumulare 
nepermanenta 

5 km regularizare 

TS 

Amenajare Valea Mides 0,3mil.m.c.acumulare 
nepermanenta 

TS 

Amenajare Valea Moneasa 1 mil.m.c.acumulare 
nepermanenta 

TS 

Amenajarea r.Crişul Alb pe sectorul 
Bocsig-Vârşand-frontieră 

25 km regularizări 
39 km consolidări de mal 

10 km dig 

TS 

Regularizare valea Milova la Conop 5km regularizare TM 
Amenajare valea Groşeni 9 km regularizări TS 
Regularizare valea Şomoniţa la Birchiş 5 km regularizare TM 
Regularizare valea Bârzava la Bârzava 5,5 km regularizare TM 
Îndiguire r. Mureş mal stâng la Bodrog 4 km îndiguire 

2 km consolidare 
TM 

 
Proiecte prioritare de mediu în spaţiu TISA – RO localizate în Judeţul Arad 
 
Gestiunea deşeurilor: 
• Depozit ecologic pentru deşeuri menajere şi industriale – oraşul Sebeş; 
• Depozit ecologic – oraş Lipova 
• Depozit ecologic –oraş Pâncota, 
• Depozit ecologic-  Chişineu Criş. 
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Calitatea apei: 
 

• Reabilitarea şi modernizarea staţiei de tratare a apei potabile, a sistemului de 
alimentare cu apă, a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a oraşului 
Sebiş, 

• Reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere- a oraşului Chişineu-Criş, 

• Modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate-oraş Lipova; 

• Reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere şi staţia de epurarea apelor 
uzate –comuna Vinga; 

• Reţeaua de canalizare a apelor menajere –comuna Beliu, 

• Reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere şi staţia de epurare a apelor 
uzate –comuna Livada şi satul care îi aparţine Sântemi, 

• Sistem de canalizareape menajere – comuna Sepreuş 

• Modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate – oraş Nădlac 

• Extinderea sistemului de canalizare a apelor uzate menajere şi reabilitarea 
staţiei de epurare oraş  Ineu 

• Sistemul de canalizare a apelor pluviale şi menajere pentru districtul Gai – 
municipiu Arad 

• Sistemul de canalizare ape pluviale şi menajere pentru districtul Bujac – 
municipiu  Arad 

• Sistemul de canalizare ape menajere – localitatea Vladimirescu 
 
Înţelegeri multi sau bilaterale  
Ca ţară situată în avalul bazinului hidrografic Dunăre, România cooperează bi-
sau multilateral, în domeniul gospodăririi apelor, în cadrul unor acorduri sau 
convenţii internaţionale în scopul aplicării principiilor dezvoltării durabile. 
Având în vedere statutul său de ţară în curs de aderare la UE, România aplică 
Directiva-Cadru pentru Apă (Nr. 2000/60/EC) pentru bazinul Dunării.  Aşa cum s-
a arătat, Directiva face referire la stabilirea unor standarde unitare privind 
formarea, utilizarea şi protecţia apelor, prin raportare la unitatea naturală de bază, 
bazinul hidrografic. În cazul ţărilor vecine, se recomandă ca planurile de 
gospodărire a apelor să fie concordate. 
În colaborare cu statele din zonă şi cu sprijinul comunităţii internaţionale, 
România şi-a asumat responsabilitatea participării la programul privind protecţia 
mediului în bazinul Dunării. 
În scopul aplicării principiilor şi atingerea obiectivelor agreate prin semnarea 
„Convenţiei pentru protecţia fluviului Dunărea” s-au semnat şi ratificat o serie de 
acorduri bilaterale cu ţările vecine, respectiv cu Ucraina, Ungaria şi fosta R.F. 
Iugoslavia. În baza cooperării instituite pe baza Convenţiilor menţionate, România 
întreprinde, împreună cu ţările vecine, acţiuni  în vederea combaterii efectelor 
destructive ale apelor mari, al prevenirii şi combaterii efectelor poluărilor 
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accidentale, pentru îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi 
subterane. 
Aceste instrumente de colaborare reglementează în bune condiţii modul de 
cooperare între părţi, în privinţa apelor trasfrontiere, care se concretizează în 
regulamente corelate de acţiune în cazul viiturilor şi poluărilor accidentale. 
Ca urmare a inundaţiilor produse în ultimii ani şi care au cuprins o suprafaţă vastă 
a Europei, Comisia Europeană prin Divizia a XI-a de Mediu a iniţiat un amplu 
program privind realizarea unei strategii europene integrate pentru prevenirea, 
pregătirea şi modul de acţiune în caz de dezastre naturale. 
Potrivit principiilor europene privind apărarea împotriva inundaţiilor, măsurile 
nestructurale tind să fie considerate ca cele mai eficiente şi mai durabile soluţii de 
rezolvare a problemelor legate de ape şi care ar trebui dezvoltate pentru 
reducerea vulnerabilităţii vieţii umane şi bunurilor expuse riscului de inundaţii. 
Măsurile structurale vor rămâne elemente importante, fiind recomandat ca să fie 
concentrate pe obiectivele de asigurare a protecţiei oamenilor şi a siguranţei 
acestora, precum şi a bunurilor materiale. De asemenea, avertizarea şi prognoza 
viiturilor devin absolut necesare pentru reducerea în viitor a pagubelor produse 
de inundaţii. 
FORUMUL TISEI, acţiune care a fost demarată în anul 2001 de cele cinci state 
riverane –Ucraina, România, Slovacia, Ungaria şi Serbia- din bazinul hidrografic 
Tisa şi-a propus să dea curs strategiei sus-menţionate. 
Necesitatea realizării unui nou concept de apărare împotriva inundaţiilor în spaţiul 
hidrografic Tisa a fost determinat de:  
- Creşterea frecvenţei inundaţiilor, în special în bazinul superior al 
râului. Se menţionează în acest sens inundaţiile care au avut loc numai în ultimii 
ani, 1998,2000,2001, cu probabilităţi de apariţie de cca.1%; 
- Creşterea alarmantă a pagubelor materiale şi necesitatea evacuării 
unui număr important de oameni în timpul inundaţiilor. Astfel, se estimează că în 
anul 2001, România a evacuat cca 1500 persoane, Ucraina cca. 18000 
persoane, iar Ungaria cca. 20000 persoane; 
- Necesitatea unei coordonări sporite între cele cinci state în vederea 
adoptării de măsuri şi de lucrări cu rol de apărare/combatere a inundaţiilor. 
Activităţile din cadrul Forumului Tisei se desfăşoară pe mai multe grupe de lucru, 
coordonate de experţi din fiecare stat  şi are ca obiective: 

• Îmbunătăţirea cunoaşterii caracteristicilor naturale ale bazinelor naţionale 
ale Tisei; 

• Analiza stării actuale a sistemului de apărare; 

• Creşterea timpului de anticipaţie pentru intervenţie; 

• Definirea probabilităţilor de proiectare; 

• Implementarea măsurilor de cooperare necesare; 

• Evaluarea impactului asupra mediului; 

• Cadrul legal al cooperării internaţionale; 
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• Planul de apărare împotriva inundaţiilor în bazinul Tisei. 
Totodată, sunt în desfăşurare programe de cercetare – dezvoltare coordonate 
şi/sau finanţate de organisme precum Programul Hidrologic Internaţional –
UNESCO, Organizaţia Meteorologică Mondială, Uniunea Europeană, NATO şi 
altele, care au ca scop fie integrarea într-un sistem european de prognoză a 
viiturilor (EFFS-NAS Extension), fie sporirea capacităţii de reacţie prin cooperări 
bilaterale în plan regional, aşa cum este cazul monitoringului evenimentelor cu 
viituri extreme în România şi Ungaria, folosind date satelitare şi teledetecţia 
(TIGRU-NATO). 
Începând cu anul 2004, prin proiectul DESWAT – Destructive Water Abatement 
and Control of Water Disasters, (finanţat de Guvernul României şi implementat de 
Compania Lockheed Martin Overseat Corporation) activităţile de gospodărire a 
apelor la nivel naţional (inclusiv în bazinele hidrografice componente ale spaţiului 
Tisei) intră într-o nouă etapă de dezvoltare-modernizare a reţelei de monitoring al 
râurilor cu senzori şi staţii automate pentru evaluarea calităţii apelor şi prognoze 
hidrologice de scurtă şi medie durată utilizând modele performante, ce vor 
permite îmbunătăţiri sensibile în sistemul decizional din domeniul apelor.  
Judeţul Arad este cuprins în teritoriul de referinţă al strategiilor de dezvoltare 
durabilă pentru Bazinul Tisei, fiind cuprins în Bazinul Mureşului şi Bazinul 
Crişurilor. 
Protocoale privind cooperarea transfrontieră cu privire la  gospodărirea 
apelor 
S-au încheiat acorduri de către comisiile hidrotehnice mixte româno-maghiare şi 
respectiv româno-sârbe( cu statul ucrainean deasemnea) pentru gestiunea 
Bazinului hidrografic al Tisei. 
Unele dintre înţelegerile referitoare la Bazinul Tisei Superioare privesc ansamblul 
problematicii referitoare la dezastre, cu coparticiparea Ungariei. În afara 
proiectului „Prevenirea inundaţiilor în b.h. Tisa„ pentru modernizarea sistemului 
de colectare a informaţiilor şi de gestionare a fondului de date hidrometeorologice 
şi de gospodărire a apelor, Administraţia Naţională a „Apelor Române” a iniţiat 
participarea la proiecte vizând îmbunătăţirea cunoaşterii în timp real a 
fenomenelor cu potenţial de afectare comună în zonele de frontieră.  
Pentru secţiunile de frontieră există de asemenea înţelegeri pentru concordarea 
periodică a debitelor extreme pe principalele cursuri din bazinul Tisei, respectiv a 
nivelurilor aferente, cu fiecare din vecini. 
 
2.2.2.PROGRAMUL SAMTID 
Programul SAMTID este un program de finanţare iniţiat de PHARE (în cadrul 
componentei Coeziune Economică şi Socială 2003) şi Guvernul României, 
reprezentând acronimul pentru Small and Medium Towns Infrastructure 
Development - Dezvoltarea Infrastructurii în Oraşele Mici şi Mijlocii. Se adresează 
oraşelor cu maxim 50.000 locuitori. 
Denumire Program: Programul de dezvoltare a infrastructurii în  oraşele mici şi 
mijlocii (SAMTID) 
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Obiective:  
1) înfiinţarea de asociaţii de municipalităţi (oraşe mici şi mijlocii, sub 150.000 de 
locuitori); 
2) apariţia unor operatori regionali de apă puternici din punct de vedere 
operaţional, care să asigure serviciul unic de apă; 
3) reabilitarea reţelelor de apă, prin înlocuirea conductelor cu pierderi şi 
contorizarea la consumatori. 
Perioada derulare:  

• Faza pilot 2005 – 2006 (extensie obţinută până în octombrie 2007) 

• Faza extinsă 2006- 2007 
Valoarea programului este de 96 milioane de Euro, din următoarele surse de 
finanţare: 50% grant (37,5% fonduri PHARE, 12,5% Fondul Naţional) şi 50% 
împrumuturi BEI şi BERD (împrumut BERD doar pentru proiectul Cluj)  
Valoare fază pilot: 40 Meuro  
Valoare fază II: 56 MEuro  
Se urmăreşte reducerea pierderilor de apă din sistem, reducerea numărului de 
avarii, eliminarea completă a conductelor din materiale improprii (azbociment) şi 
contorizarea tuturor consumatorilor în condiţiile în care se asigură alimentarea cu 
apă de calitate, 24 de ore pe zi.    
Lucrările se desfăşoară în oraşele Curtici, Lipova, Nădlac, Pecica, Pâncota şi 
Sântana, potenţiali beneficiari fiind aproximativ 72.000 de locuitori ai acestor 
oraşe şi ai satelor aparţinătoare. 
MDLPL promovează in continuare susţinerea lucrărilor de infrastructură teritorială 
în localităţile mici şi mijlocii pri următorul program. 
Denumire Program: Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile, şi staţiilor de 
epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie sub 50000 locuitori 
• Obiective privind calitatea apei potabile: 

- îmbunătăţirea calităţii apei destinate consumului uman 
- îmbunătăţirea calităţii apei cu neconformităţi majore 
- furnizare apă fără întreruperi 
- îmbunătăţire standard de viaţă al populaţiei 
- întărirea sustenabilităţii serviciilor municipale 

•  Perioada derulare 2007-2011 
• Valoarea primei faze: 208 mil euro cheltuieli eligibile 
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3. STRATEGII NAŢIONALE CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII JUDEŢULUI 
3.1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII VEST 
Reprezintă documentul fundamental al Planului de Dezvoltare Regională, avînd 
rolul de a orienta dezvoltarea regiunii în perioada 2007-2013 şi de a fundamenta 
accesul Regiunii Vest la Fondiurile Structurale şi de coeziune ale UE. 
Priorităţile prevăzute în Strategie sunt compatibile cu domeniile de intervenţie 
stabilite prin Programul Operaţional regional şi Programele Operaţionale 
Sectoriale: Creşterea competitivităţii economice, Infrastructura de transport, 
Infrastructura de mediu, Dezvoltarea resurselor umane, Dezvoltarea capacităţii 
administrative. 
Axe strategice prioritare : 

1. Infrastructura de transport şi energie 
2. Competitivitate economică  
3. Turismul 
4. Cooperarea teritorială 
5. Dezvoltarea rurală 
6. Dezvoltarea resurselor umane şi serviciilor sociale 
7. Mediul înconjurător 
8. Dezvoltarea urbană 

Axe strategice cu impact deosebit asupra dezvoltării spaţiale a judeţului Arad sunt 
detaliate: 
Axa strategică 1. Infrastructura de transport- arii de intervenţie: 

- Integrarea în sistemul european de transport a infrastructurii de transport 
rutier a Regiunii Vest 

- Reabilitarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport rutier de interes 
regional şi local 

- Extinderea şi modernizarea reţelei de cale ferată 
- Îm bunătăţirea calităţii serviciilor din transportul feroviar 
- Modernizarea infrastructurii de transport aerian de interes 

naţional/regional/local 
- Crearea şi modernizarea infrastructurii portuare 
- Dezvoltarea căilor şi canalelor navigabile din regiune 
- Dezvoltarea sistemelor de transport intermodale regionale 
- Dezvoltarea unor sisteme de transport intermodale urbane. 

Axa strategică 8. Dezvoltarea urbană. Arii de intervenţie 
- reabilitarea infrastructurii de transport urban 
- modernizarea sistemului de transport public urban 
- dezvoltarea utilităţilor publice urbane 
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- prevenirea dezastrelor 
-  reabilitarea clădirilor, centrelor istorice şi culturale 
- Construcţia de locuinţe 
- Dezvoltarea sistemului de servicii publice urbane( facilităţi pentru timpul 

liber, dezvoltare e-service, creşterea accesului la cultură) 
- Reabilitarea zonelor industriale în vederea dezvoltării de noi activităţi. 
 

 
3.2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 
Obiectiv strategic: 
Sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, echilibrată teritorial, a 
tuturor Regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor specifice, cu accent pe sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor- potenţiali poli de creştere urbani, îmbunătăţirea 
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din Regiunile 
Romaniei, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive de muncă, viaţă şi 
peterecere a timpului liber. 
MDLPL a fost desemnat Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, 
potrivit deciziei Guvernului Nr. 497/2004. 
Finanţarea POR se va face din bugetul de stat, bugetele locale, surse private şi 
prin cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională- FEDER. 
POR implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regională a Planului Naţional de Dezvoltare(PND) contribuind împreună cu 
celelelte Programe Sectoriale(PO) la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale 
de  Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Strategic de Referinţă, respectiv 
diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi 
statele membre ale UE. 
Axele prioritare tematice: 

Axa prioritară 1.  Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- potenţiali poli de 
creştere  
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 
Axa prioritară 2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale 
2.1.Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane- 
inclusiv construcţia/reabilitarea soselelor de centură 
Axa prioritară 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
3.1. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate 
3.2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale 
3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în caz de urgenţă 
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3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionalepreuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă 
Axa prioritară 4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi 
local 
4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală 
4.2. reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru 
noi activităţi 
4.3. Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor 
Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă ţi promovarea turismului 
5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe 
5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastrusturilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru 
creşterea calităţii serviciilor turistice 
5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru 
creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică 
Axa prioritară 6. Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR 

     6.1. Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR 
     6.2. Sprijinirea ctivităţilor de publicitate şi informare privind POR 
 
3.3. PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013  
PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI pentru perioada financiara 
2007-2013 reprezinta documentul de planificare strategica si programare 
financiara multianuala, aprobat de Guvern si elaborat într-un larg parteneriat, care 
va orienta dezvoltarea socio-economica a României în conformitate cu Politica 
de Coeziune a Uniunii Europene.  
PND reprezinta documentul pe baza caruia au fost elaborate Cadrul Strategic 
National de Referinta 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenita cu 
Comisia Europeana pentru utilizarea instrumentelor structurale, precum si 
Programele Operationale prin care se vor implementa aceste fonduri.  
 
Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de 
dezvoltare a României, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente 
fata de UE. Strategia PND 2007-2013 se axeaza atât pe orientarile strategice 
comunitare privind coeziunea, cât si pe prioritatile Agendei Lisabona si obiectivele 
de la Göteborg.  
 
PND-ul României pentru perioada 2007-2013 prevede sase prioritati nationale 
de dezvoltare pentru perioada 2007-2013:  
1.       Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate 
pe cunoastere  

http://fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=13�
http://fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=13�
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2.       Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport  
3.       Protejarea si îmbunatatirea calitatii mediului  
4.       Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii 
sociale si întarirea capacitatii administrative  
5.       Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii în sectorul 
agricol  
6.       Diminuarea disparitatilor de dezvoltare între regiunile tarii  
PND reprezintã: 
• Instrument pentru eficientizarea prioritizarii investitiilor publice pentru 

dezvoltare  
• Creeaza conditiile pentru imbunatatirea managementului cheltuielilor bugetare 

pe termen mediu, cadru de investitii stabil, vizibil si predictibil  
• Fundamenteaza necesitatile strategice de finantare a caror acoperire se va 

realiza cu sprijinul UE  
• Instrument util pentru “coordonarea donatorilor” (UE, IFI)  
 
3.4. CADRUL STRATEGIC NAŢIONAL DE REFERINTĂ 
Cadrului Strategic Naţional de Referintã(CSNR) este documentul strategic de 
referintã pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune în România. 
Acest tip de document este elaborat de fiecare stat membru al UE, conform 
noului acquis privind Politica de Coeziune.  
Prin acest document se explicã modul în care vor fi implementate Instrumentele 
Structurale in Romania in perioada 2007-2013..  
Scopul principal al CSNR este de a consolida obiectivul strategic al politicilor 
economice, de coeziune socialã si regionale ale României, precum si de a stabili 
legãturile potrivite si corecte cu politicile Comisiei Europene, mai ales cu Strategia 
de la Lisabona, care stã la baza elaborãrii politicilor de dezvoltare economicã si 
de crearea a noi locuri de muncã. 
CSNR a fost elaborat pe baza Planului National de Dezvoltare (PND) 2007-2013. 
CSNR se implementeazã prin Programele Operationale. 
 

4.   STRATEGII ŞI PROGRAME EUROPENE  
4.1. PROGRAME DE COOPERARE TRITORIALĂ EUROPEANĂ 
PROGRAMUL DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ 
TRANSFRONTALIERĂ UNGARIA- ROMÂNIA 2007-2013 
Obiectivele Programului: 
Programul îşi propune să stimuleze cooperarea în regiune ade graniţădintre cele 
două ţări, în domenii precum infrastructura de transport şi de comunicaţii, 
protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea economică şi socială. 

http://fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=17�
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=19�
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Programul urmăreşte crearea de parteneriate durabile între comunităţile, factorii 
economici şi persoanele din zona de graniţă, pentru a facilita dezvoltarea corelată 
a ariei de frontieră, valorificînd avantajele zonei în folosul ambelor ţări. 
Aria de cooperare: 

- judeţele din România: Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare 
- judeţele din Ungaria: Csongrad, Bekes, Haijdu-Bihar, Szabolcs-Szatmar-

Bereg 
Priorităţile programului: 

1. îmbunătăţirea condiţiilor esenţiale pentru dezvoltarea corelată/ 
integrată şi durabilă a ariei de cooperare, prin: 

- îmbunătăţirea transportului transfrontalier 
- îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere 
- protecţia mediului înconjurător 
2. întărire coeziunii economice şi sociale a ariei de frontieră, prin: 

– sprijin acordat cooperării transfrontalere în afaceri 
– promovarea cooperării în doemniul cercetării-dezvoltării şi inovării 
– cooperare în domeniul pieţei munciişi educaţiei 
– cooperare în furnizarea serviciilor medicale şi reacţii comune în 

situaţii de urgenţă 
– cooperarea între comunităţi locale. 
–  

ALTE PROGRAME DE COOPERARE TERITORIALĂ LA NIVEL NAŢIONAL: 
- Programul de cooperare teritorială europeană INTERREG IV C 
- Programul de cooperare transnaţională SEE 
- Programul de cooperare teritorială europeană ESPON 2013 
- Programul de cooperare teritorială europeană URBACT II 
- Programul de cooperare teritorială europeană INTERACT II 
 

DOCUMENTE STRATEGICE DE REFERINŢĂ PENTRU SPAŢIUL EUROPEAN 
La nivelul continentului european, principalele documente strategice de 
referinţă în care este necesar să se încadreze  PATJ Arad şi orice document de 
dezvoltare spaţială sunt: 

• Carta Europeană a Amenajării Teritoriului, (adoptat la Torremolinos în 
1983 de către ţările membre ale Consiliului Europei); 

• Perspectiva Europeană a Dezvoltării Spaţiale (ESDP) – Potsdam 
1999 (adoptat de către miniştrii responsabili cu amenajarea teritoriului 
din ţările Uniunii Europene)  
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• Principii Directoare pentru Dezvoltarea Durabilă a Continentului 
European – Hanovra 2000 (adoptat de către miniştrii responsabili cu 
amenajarea teritoriului din ţările Consiliului Europei) 

• Agenda europeană - Leipzig mai 2007 

• Carta de la Leipzig privind dezvoltarea durabilă a oraşelor- mai 2007 
 
CONVENŢII ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 
MEDIULUI  ŞI AL CONSERVĂRII RESURSELOR NATURALE 
 Convenţii şi acorduri multilaterale la care România este parte care au impact 
asupra dezvoltării teritoriilor din Bazinul Dunării. 

         
Nr. 

crt. 

Denumirea convenţiei Locul adoptării Adoptată 

la data de 

1 Convenţia privind folosirea substanţelor aditive 
periculoase 

Geneva 25.10.1921 

2 Convenţia privind regimul navigaţiei pe Dunăre Belgrad 18.08.1948 

3 Convenţia privind pescuitul în apele Dunării  20.12.1958 

4 Convenţia privind platoul continental Geneva 29.04.1958 

5 Acordul privind pescuitul în Marea Neagră Vama 07.07.1959 

6 Zone umede de importanţă naţională Ramsar  

7 Prevenirea poluării marine prin evacuarea de deşeuri sau 
a altor materii 

Londra  

8 Convenţia privind interzicerea utilizării în scopuri militare 
sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a 
mediului înconjurător 

Geneva 18.05.1977 

9 Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural 
şi natural 

Paris 16.11.1972 

10 Convenţia cu privire la notificarea rapidă a unui accident 
nuclear 

Viena 26.09.1986 

11 Convenţia cu privire la asistenţa în caz de accident 
nuclear sau urgenţă radiologică 

Viena 26.09.1986 

12 Poluarea atmosferică transfrontieră Geneva  

13 Controlul transportului transfrontier şi al evacuării 
reziduurilor periculoase 

Basel  

14 Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării  Bucureşti 21.04.1992 

15 Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune 
nucleare 

Viena 21.05.1963 

16 Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de 
către nave (MARPOL) 

Londra 02.11.1973 

17 Efecte trasnfrontiere ale accidentelor industriale Helsinki  

18 Evaluarea impactului de mediu în context transfrontier Aarhus  

19 Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a 
habitatelor naturale 

Berna 19.09.1979 

20 Protecţia mediului marin în zona Mării Baltice Helsinki 17.01.2000 

21 Convenţia Naţiunilor Unite privind Legea Mării Montego Bay 16.11.1994 

22 Diversitatea biologică Rio de Janeiro 20.12.1993 
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23 Declaraţia ministerială privind protecţia Mării Negre Odessa 07.04.1993 

24 Convenţia privind proteţia fizică a materialelor nucleare Viena 03.03.1980 

25 Convenţia privind protecţia stratului de ozon Viena 22.03.1985 

26 Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de 
ozon 

Montreal 16.09.1987 

27 Convenţia cadru a ONU asupra schimbărilor climatice Rio de Janeiro 05.06.1992 

28 Acordul european referitor la transportul rutier 
internaţional al mărfurilor periculoase 

Geneva 30.09.1957 

29 Convenţia privind comerţul internaţional cu specii 
sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie 

Washington D.C.  

30 Convenţia privind diversitatea biologică Rio de Janeiro  

31 Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea 
durabilă a fluviului Dunărea 

Sofia  

32 Protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a 
lacurilor internaţionale 

Helsinki  

33 Convenţia privind securitatea nucleară Viena  

34 Tratatul Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei 
privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu 

Lisabona 17.12.1994 

35 Convenţia prinind conservarea speciilor migratoare de 
animale sălbatice 

Bonn 23.06.1979 

36 Convenţia ONU pentru combaterea deşertificării în ţările 
grav afectate de secetă 

Paris 17.06.1979 

37 Convenţia privind compensaţiile suplimentare pentru 
daune 

Viena 12.09.1997 

38 Acordul dintre guvernele participante la Cooperarea 
economică a Mării Negre (CEMN) de colaborare în 
intervenţia şi răspunsul de urgenţă la dezastre naţionale 
şi provocate de om 

Soci 15.041998 

39 Acordul european privind transportul de mărfuri 
periculoase cu mijloace feroviare (CIRD) 

CEE-ONU Berna 1980 

40 Convenţia comună asupra gospodăririi în siguranţă a 
combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a 
deşeurilor radioactive 

Viena 05.09.1997 

41 Convenţia internaţională privind pregătirea, răspunsul şi 
cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi 

Londra 30.11.1990 

42 Protocolul pentru amendarea Convenţiei internaţionale 
privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin 
poluarea cu hidrocarburi 

Londra 27.11.1992 

43 Convenţia privind constituirea Organizaţiei Europene şi 
Mediteraneene pentru protecţia plantelor 

Paris 18.04.1951 

44 Tratat pentru interzicerea folosirii armelor nucleare în 
atmosferă, în spaţiul extraatmosferic şi sub apă 

Moscova 5.08.1963 

45 Tratat cu privire la principiile ce trebuie respectate de 
state în materie de exploatare şi utilizarea a spaţiului 
extraatmosferc, în special a Lunii şi corpurilor cereşti 

Londra 

Moscova 

Washington D.C.  

10.10.1967 

46 Convenţia internaţională privind protecţia vegetaţiei Roma 06.12.1951 

47 Tratat cu privire la interzicerea amplasării de arme 
nucleare şi alte arme de distrugere în masă pe fundul 
mărilor şi oceanelor şi în subsolul lor 

Moscova 

Londra 

Washington D.C.  

11.02.1971 

48 Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, 
producţiei şi stocării armelor bacteriologice şi cu toxine şi 
la distrugerea lor 

Londra 

Moscova 

Washington D.C.  

10.04.1972 
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Convenţii şi acorduri bilaterale la care România este parte 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea convenţiei Locul adoptării Adoptată 

la data de 

0 1 2 3 

1 Convenţia privind protecţia apelor râului Tisa şi a 
afluenţilor săi împotriva poluării  Szeged 28.05.1986 

2 
Protocol de colaborare între M.M. din România şi 
Ministerul Mediului şi Resurselor Regenerabile ale R. 
Venezuela 

Bucureşti 18.10.1991 

3 
Acord între Guvernul României şi Guvernul R.F. 
Germania privind colaborarea în domeniul protecţiei 
mediului 

Bucureşti 5.04.1993 

4 
Convenţia între MAPPM din România şi M.M. din 
Republica Slovacia, privind colaborarea în domeniul 
protecţiei mediului 

Bucureşti 4.09.1993 

5 
Acordul între MAPPM din România şi M.M. din 
Danemarca privind colaborarea în domeniul protecţiei 
mediului 

Bucureşti 10.01.1994 

6 
Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Elene cu privire la accidente nucleare şi schimbul de 
informaţii asupra instalaţiilor nucleare 

Atena 10.03.1995 

7 
Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Ungaria privind notificarea rapidă a accidentelor 
nucleare 

Bucureşti 26.05.1997 

8 

Addenda la memorandumurile de finaţare PHARE 
privind Programul de Combatere a efectelor 
dezastrelor cauzate de inundaţii încheiată înte Comisia 
Europeană şi Guvernul României 

Bucureşti 24.12.1998 

9 

Acord de asistenţă financiară nerambursabilă dintre 
România şi BIRD, din fondurile  Facilităţii Globale de 
Mediu (FGM) pentru finanţarea proiectului 
„Managementul conservării biodiversităţii” 

Washington D.C. 17.06.1999 

9 
Acord de cooperare între Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile 
paşnice ale energiei nucleare 

Washington D.C. 15.07.1998 
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