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INTRODUCERE 
 
Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Arad, Proiect Nr. 
6961/2007 este elaborat de INCD URBANPROIECT, având colaborator pentru 
capitolele referitoare la cadrul natural şi activităţile economice INSTITUTUL DE 
GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMÂNE. De asemenea, Studiul istoric care 
fundamentează analiza patrimoniul cultural este realizat de un colectiv al MUZEULUI 
DE ISTORIE ARAD. 

Proiectul se constituie într-o documentaţie de amenajarea teritoriului a cărei necesitate 
este stabilită conform prevederilor 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 pe o perioadă de timp 
scurtă, medie şi de largă perspectivă. Orizontul de timp al strategiei de dezvoltare care va 
fi detaliată în ultima fază a acetui proiect are ca repere: perioada scurtă şi medie(2-5 ani) 
până în anul 2013 şi o perioadă lungă, de 10 ani.  

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) dacă 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 
Lucrarea cuprinde trei etape şi are 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 infrastructurii tehnice din 
domeniul: 
- Gospodăririi Apelor- lucrarile de asigurare a necesarului de apă pentru toate 
categoriile de consumatori 

- Infrastructura de căi 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 
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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.  

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. 

Lucrarea de faţă cuprinde analiza a situaţiei existente cu privire la elementele care 
condiţionează dezvoltarea spaţială şi impactul lor asupra mediului natural şi uman.  

Analiza cuprinde şi elemente din principalele strategii la nivel european, naţional, 
regional, local în care se va încadra dezvoltarea teritoriului judeţean. 
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A. STRUCTURA TERITORIULUI 
1.CADRUL NATURAL/MEDIUL 
1.1. FACTORII FIZICO-GEOGRAFICI 
Aşezare geografică 
Judeţul Arad este situat în partea de vest a ţării, lângă frontiera cu Ungaria şi se 
învecinează la sud cu judeţul Timiş, la nord cu judeţul Bihor, la est cu judeţul Hunedoara. 
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 este favorizată de intersecţia de drumuri europeneexistente şi în 
propuneri de perspectivă, precum şi de distanţele relativ scurte până la capitala 
României-Bucureşti (603 km), a Ungariei-Budapesta (284 km), a Austriei-Viena (506 
km) şi a Serbiei-Belgrad (215 km).  

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. 

Relieful 

Relieful judeţului este variat, zonele de câmpie, colinare şi muntoase (de joasă altitudine) 
ocupând suprafeţe relativ egale  - Munţii Apuseni (35%), Dealurile Vestice (15%), 
Câmpia de Vest (50%). 
Complexitatea teritorială a judeţului Arad este pusă în evidenţă de asocierea formelor de 
relief care conturează unităţi bine definite de câmpie, dealuri cu caracter piemontan, 
munţi joşi şi depresiuni şi masive montane.  

Teritoriul judeţului Arad se suprapune pe două mari unităţi tectono-structurale: orogenul 
carpatic în est şi Depresiunea Panonică în vest.  

Orogenul carpatic este alcătuit din şişturi cristaline variate, roci magmatice (granite, 
gabroouri, bazalte, riolote, andezite, piroclastite). Fragmentarea tectonică este evidenţiată 
prin numeroase falii şi depresiuni tectonice interne (Hălmagiu) şi periferice (Zarand-
Gurahonţ) în care s-au acumulat depozite, de vârste diferite, de pietrişuri, calacare, tufuri, 
marne, argile, calcare, onglomerate, ninipuri. 

Depresiunea Panonică are un fundament constituit din şisturi cristaline ce nu au fost 
regenerare de orogeneza alpină, fiind fragmentat şi scufundat în blocuri la diferite 
adâncimi. Cuvertura sedimentară este alcătuită din depozite tortoniene, sarmaţiene, 
sarmato-pliocene în facies panonic şi cuaternare, asemănătoare din punct de vedere 
litologic cu cele din bazinul Zarandului. 

Morfometric, teritoriul judeţului este cuprins între altitudinile absolute de 80m la Zerind 
şi 1486 m (Vârful Găina) (Fig. 2.1.1). 
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Fig. 2.1.1. Dispunerea pe trepte altimetrice a teritoriului judeţului Arad 

Hipsometric, predomină altitudinile mai mici de 200 m, care ocupă aproape jumătate din 
teritoriul judeţului. Densitatea fragmentării reliefului are valori medii de 1-3 km/km2, 
variind între 0-0,5 km/km2 în arealul de câmpie şi 4-6 km/km2 în unele sectoare montane. 
Adâncimea fragmentării are valori cuprinse între 10 m/km2 în câmpie şi 300 m/km2 în 
Munţii Codru-Moma şi Bihor. 

Câmpia este parte a vastei Câmpii a Tisei cu un ecart altitudinal între 90 m, în valea 
Mureşului la Nădlac şi 300 m, la contactul cu dealurile piemontane. Ea are cea mai mare 
pondere în suprafaţa judeţului şi ocupă partea vestică şi centrală, pătrunzând ca nişte 
golfuri spre sectorul piemontan şi montan prin intermediul depresiunilor şi culoarelor de 
vale (Mureş, Cigher, Crişul Alb) (Fig. 2.1.2). 

Treapta intemediară, dispusă altitudinal între 300 şi 800 m înglobează forme de relief 
diferite din punct de vedere genetic. Sunt incluse aici treapta joasă a munţilor respectiv 
Munţii Zarandului (835 m), dealurile piemontane din depresiunea Aradului, piemonturile 
Crişurilor şi Dealurile Lipovei. Este treapta cea mai complexă din punct de vedere 
genetic. Prezenţa nivelelor marginale aparţinând munţilor evidenţiază o modelare intensă 
în condiţii litologice diferite. Acumulările piemontane alcătuiesc o generaţie tipică de 
forme de relief care realizează legătura între munte şi câmpie. Intensitatea acestor 
acumulări este conturată de treptele piemontane care scad către vest unde se confundă cu 
nivelul de câmpie. 

Sectorul cel mai înalt al judeţului se desfăşoară sub forma unui semicerc în partea de est 
a judeţului unde altitudinile depăşesc 800 m, aşa cum sunt în Munţii Codru Moma (1112 
m în Vf. Pleşu şi 930 m în Vf. Momuţa) sau în extremitatea vestică a Munţilor Bihor, 
unde, în Vf. Găina se atinge altitudinea maximă a judeţului – 1486 m. 
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Fig. 2.1.2 Principlele unităţi de relief ale judeţului Arad 

 

Principalele unităţi de relief  (Fig. 2.1.2). 

Munţii Codru Moma sunt aşezaţi în partea de nord-est a judeţului, pe direcţia NV-SE. Se 
prezintă sub forma unei culmi de înălţime mijlocie, despărţită de Munţii Bihorului prin 
înşeuarea Groşi şi de Munţii Zarandului prin defileul Crişului Alb. Se remarcă formele 
carstice de la Moneasa şi panoul carstic suspendat de la Tinoasa. 

Munţii Bihorului, ocupă o pondere foarte redusă în ansamblul teritorial al judeţului Arad, 
fiind reprezentaţi aici prin versantul vestic al Muntelui Găina, cu cele mai mari altitudini 
din judeţ (Vf. Găina – 1486 m şi Piatra Aradului – 1429 m). Apare sub forma unui 
martor de eroziune înălţat din fundamentul cristalin. 

Munţii Zarandului reprezintă o unitate montană clară. Deşi prin altitudini se înscriu 
dealurilor (maxima 841 m în Vf. Măgura Ciuncani, urmată de 836 m în Vf. Drocea) prin 
aspect şi geologie aceştia aparţin munţilor. Culmile lor sunt dispuse pe direcţia vest-est şi 
se diferenţiază trei compartimente: unul vestic (cuprins între Câmpia Aradului şi 
Culoarul Nadăş-Bârzava, cu Vf. Highiş – 798 m), unul central (cuprins între culoarul 
anterior şi culoarul structural dezvoltat pe roci cretacice între Căpruţa şi Gurahonţ) şi 
unul estic ce ţine până în zona de interferenţă cu Munţii Metaliferi. Contactul cu câmpia 
se face foarte brusc pe aliniamentul Pâncota-Păuliş.  

Dealurile, depresiunile şi culoarele de vale cuprind unităţi şi forme de relief diferite. 
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Piemontul Codrului, situat în vestul Munţilor Codru-Moma, reprezintă o suprafaţă 
netedă, uşor înclinată dinspre munte spre câmpie, cu o pantă medie de 15%, dezvoltată 
pe roci friabile paleogene.  

Piemontul Zarandului are o structură mai complexă datorită prezenţei elementelor 
vulcaniceşi continuării piemontului de eroziune cu suprafeţe acumulative (piemonturi 
acumulative  sau câmpii piemontane). Se disting două subdiviziuni: Piemontul Cuiedului 
şi Piemontul Târnovei. 

Depresiunea Zarandului este reprezentată de întreaga arie depresionară dintre Munţii 
Codru-Moma şi Zarand. Este formată în lungul culoarelor de vale ale Crişului Alb şi 
Teuzului. Se remarcă puternica dezvoltare pe stânga a teraselor Crişului Alb prezentând 
o evidentă asimetrie. Sectorul estic este reprezentat de depresiunea Almaş-Gurahonţ, care 
poate fi considerată şi o unitate distinctă. Depresiunea Hălmagiului face legătura între 
Depresiunea Beiuş (în nord), Brad (în sud) şi Almaş-Gurahonţ în est. 

Dealurile Lipovei, reprezintă un piemont de eroziune situat la sus de culoarul Mureşului. 
Prezintă un sector piemontan în partea vestică şi sudică şi unul deluros pe latura dinspre 
Mureş (o asociere de forme structurale şi petrografice). 

Culoarul Mureşului are o lungine de peste 60 km şi se evidenţiază prin discontinuitatea 
pe care o introduce în peisaj. Se remarcă alternaţa sectoarelor depresionare (Săvârşin-
Vărădia şi Bârzava-Conop) despărţite de defileul Şoimoş-Lipova. 

Unitatea de câmpie are cea mai mare extensiune şi cuprinde Câmpia Vingăi, Câmpia 
Mureşului, Câmpia Joasă a Crişurilor şi Câmpia Cermeiului. 

Se remarcă două unităţi de câmpie înaltă: Câmpia Vingăi (la sud de Mureş, o fostă deltă 
continentală a Mureşului) şi Câmpia Cermeiului (numită şi câmpia glacisurilor, situată în 
continuare Piemontului Codrului şi delimitată la sud de Valea Teuzului). 

Câmpia Joasă a Crişurilor, reprezentată în cadrul acestui judeţ de Câmpia Crişului Alb 
cuprinde un relief mai coborât, cu o hidrografie minoră cu caracter neordonat şi o 
dezvoltare largă a luncilor. 

Câmpia Mureşului, cu două compartimente Câmpia Aradului şi Câmpia Nădlacului este 
cuprinsă între Mureş şi Crişul Alb reprezintă genetic o deltă cuaternară a Mureşului după 
ieşirea din defileul Şoimoş-Lipova. Câmpia scade altitudinal spre nord iar la contactul cu 
munţii Zarandului are un caracter subsident. Sectorul Pecica Nădlac este unul înalt cu 
carcacter tabular. Prezintă un sector foarte coborât, cu tendinte de înmlăştinire pe 
aliniamentul localităţilor Sânpaul-Iratoş. 

 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. 

Comparativ cu alte regiuni în care predomină relieful de câmpie, teritoriul judeţului Arad 
are un climat cu nuanţe mai moderate; astfel, comparând câmpia Aradului cu partea 
centrală a Câmpiei Române, se constată că, deşi temperaturile medii anuale sunt 
apropiate în jur de 100C, în Câmpia Aradului vara este mai puţin călduroasă 210C faţă de 
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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 (în 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. 

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. 

Vegetaţia  
Corespunzător factorilor fizico-geografici vegetaţia este variată şi bogată în specii 
caracteristice florei continentale.  

Vegetaţia se caracterizează prin predominarea formaţiunilor zonale de silvostepă, 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 regăsesc următoarele grupe de formaţiuni: 
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carpineto-făgete, goruneto-carpinete, goruneto-cerete, girniteto-cerete, goruneto-făgete, 
precum şi asociaţii de pajişti secundare pe locul fostelor păduri defrişate. 

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 (salcii, plop, anin). Pe unele suprafeţe lacustre 
cresc nufărul alb şi galben. 

Specii de plante protejate, caracteristice zonelor umede, se găsesc pe terasele înalte de la 
Felnac, Vinga, Mănăştur: Adonis vernalis (ruscuţa primăvăratică), Cirsinum 
bracicephalum (pălămida) şi Marsilea quadrifolia (trifoiaşul de baltă). 

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 (Sagataria sagatifolies) 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. 

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, fazani, raţe, gâşte, cocori, barza, ariciul, 
cucuveaua, corbul, bufniţa şorecarul, potârnichi. 

Dintre speciile ameninţate şi protejate prin lege sunt: stârcul galben, şoimul dunărean, 
egreta mică, dropia, barza neagră, codalbul, dumbrăveanca, râsul, vidra, castorul,  scoica 
de râu. 

 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. 

Resurse ale 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). 

Majoritatea resurselor de minereuri sunt legate de magmatitele ofiolitice şi banatitice din 
zona Munţilor Metaliferi. În filoanele hidrotermale de cuarţ din intruziunile banatitice au 
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fost puse în evidenţă la Săvârşin, mineralizaţii de molibden, iar în ofiolitele mezozoice, 
în perimetrul Pîrneşti şi Buceava-Şoimuş, minereuri de mangan însoţite de hidroxizi de 
fier. Sulfuri cuprifere au fost semnalate pe flancul sudic al Munţilor Codru-Moma, în 
zona Rănuşa, iar minereuri complexe la Hălmagiu. La acestea se adaugă piritele de la 
Roşia Nouă şi diatomitele de la Minişu de Sus. 

Rocile utile şi materialele de construcţii, abundente şi variate, au o valoare economică 
însemnată, remarcându-se îndeosebi marmura (Moneasa, Căprioara, Vârfurile), calcarele, 
granitele, dacitele, gresiile, andezitele, dioritele şi balastul. Importante depozite 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). 

Zăcăminte de roci utile:1

Argile caolinoase:  

 

- zăcământul de la Agriş(com Târnova) 
- zona Lipova 
- zona Talagiu- com. Pleşcuţa 

Argile colorate: 
- zăcământul Hălmagiu-verde, albastru 
- Moneasa Băi- galben, roşu pt industria culorilor de apă 

Argile comune: 
- zăcământul Ciala (mal stîng Mureş, sud vest de Arad) 
- zăcământul Fântânele- mal stâng Mureş 
- Bîrsa, Buteni, Pâncota, Sântana şi Sebiş 

Argile refractare: 
- zăcământul de la Dud com Târnova- argile alb cenuşii- ceramică semifină, culori 

de apă, cărămizi 
Andezite: 

- Zăcămîntul Aciuţa com. Pleşcuţa 
- zăcământul Covăşdia- Sebiş 
- zăcământul de la Dieci-Cocna 
- zăcământul Leasa com. Hălmagiu 
- zăcământul Pleşa lângă oraş Sebiş 
- zăcământul Valea Talagiului 
- zăcământul Vârfuri- com. Vîrfuri- mal drept al Crisului Alb- mai multe cariere 
- zona Hălmagiu- confluenţa văii Hălmagiu cu Luncşoara 
- zona Iosăşel- Gurahonţ 
- zona Joia Mare- Com Almaş 
- zona Mocrea  

Calcare: 
- zăcământul Covăşdia-oraş  Sebiş 
- zăcământul Galşa- com. Şiria 
- zăcământul Dealul Pietros- Moneasa Sat 
- zăcământul Ghioroc-Cuvin 

                                                 
1  ROCI UTILE DIN ROMÂNIA- G. PÂRVU, GH. MOCANU, C. HIBOMVSCHI, A. GRECESCU- Ed. Tehnică 1977 
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- zăcământul Groşi 
- zăcământul Iacobini com. Brazii 
- zăcământul Lalaşinţ- com Bârzava 
- zăcământul Moneasa 
- zona Măderat- oraş Pîncota 
- zona Troaş- Săvârşin 

 Cuarţite: 
- Zona Archiş  

Diabaze: 
- zăcământul Bătuta 
- zăcământul Vărădia de Mureş 

Diatomite: 
- zăcământul Bârzava 
- zăcământul Păuliş 

Granite: 
- zăcământul Baraţca -com. Păuliş 
- zăcământul Cladova -Com. Păuliş 
- zăcământul Dealul Viilor, sat Galşa- Com Siria 
- zăcământul Hălmăgel 
- zăcământul Radna- Lipova 
- zăcământul Sârbi  
- zăcământul Săvârsin 

Granodiorite: 
-     zăcământul Şoimuş 

Gresii: 
-     zăcământul Milova- Com Conop 
-     zăcământul Odvoş -Com Conop 

În limitele jud. Se mai găsese izvoare mezotermale bicarbonatate, calcice, magneziene şi 
sodice la Moneasa, Macea, Chişineu Criş, Lipova, Curtici. Dintre acestea sunt 
recunoscute pentru efectele lor curative, dar insuficient valorificate în prezent, apele 
minerale de la Moneasa, Lipova şi Dezna şi Curtici, pentru apa termală (PLANŞA 1). 

Procese geomorfologice – actuale şi degradarea terenurilor. 

Dispunerea în trepte a reliefului de la E către V – munţi, dealuri, câmpii şi a principalelor 
componente ale mediului natural, au condiţionat şi o anumită diferenţiere altitudinală a 
proceselor actuale de modelare. 

Prin intermediul depresiunilor Zarand – Gurahonţ – Hălagiu şi a Culoarul Mureşului, 
intercalate spaţiului montan, se realizează şi o interferenţă a diferitelor categorii de 
procese, fapt pentru care etajarea nu mai apare atât de evidentă.  

În acest caz, litologia, înclinarea şi lungimea versanţilor şi gradul de acoperire cu 
vegetaţie sunt principalii factori prin care se realizează unele deosebiri regionale şi 
altitudinale în modelarea reliefului.  
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Fig. 2.1.4 Procese de modelare a versanţilor şi eroziunea solurilor 

Etajul montan, alcătuit în cea mai mare parte din Munţii Zarand şi Codru-Moma, cu 
înălţimi sub 1 000 m, fragmentaţi puternic de afluenţii Crişului Alb şi ai Mureşului, cu 
versanţi viguroşi, bine protejaţi de vegetaţie forestieră, se caracterizează printr-o 
activitate moderată a proceselor actuale.  

Acestea se impun îndeosebi prin eroziunea fluvio-torenţială axată în lungul canalelor de 
scurgere şi la obârşia bazinelor torenţiale. Ravenările şi eroziunea accelerată a versanţilor 
devin foarte puternice pe formaţiunile sedimentare cretacice şi ponţiene slab protejate de 
vegetaţie, aşa cum se remarcă pe versantul sudic al Munţii Zarand, pe aliniamentul 
Dumbrăviţa-Groşii Noi-Baia-Lupeşti-Temeşeşti-Petriş-Roşia Nouă şi în bazinul superior 
al Tăuţului.  

Pe versanţii acoperiţi cu pădure, procesele predominante sunt cele de alterare şi eroziune 
biochimică. Reduse ca pondere şi intensitate, în partea de estică a judeţului, pe culmile şi 
la obârşia văilor din jurul Muntelui Găina sunt prezente procesele crionivale-solifluxiuni, 
tasări nivale şi chiar unele areale cu dezagregări.  

Etajul Dealurilor Vestice şi al depresiunilor intramontane se înscriu printr-o diversificare 
şi accentuare a proceselor de modelare şi printr-o dinamică mai accentuată a reliefului, 
condiţionate de eficacitatea sporită a agenţilor atmosferici ca urmare a predominării 
rocilor sedimentare, mai puţin rezistente, a fragmentării accentuate a reliefului şi a 
degradării sau lipsei covorului vegetal.  

Ploile torenţiale din timpul verii impun ca specifice procesele de pluviodenudaţie şi 
ravenare a versanţilor, precum şi procesele de eroziune a malurilor ce mărginesc albiile 
râurilor. Supraumectarea rocilor argilo-nisipoase şi a deluviilor de versant, mai ales în 
timpul primăverii, creează premisele apariţiei fenomenelor de alunecare.  

Eroziunea în suprafaţă şi ravenarea cu intensitate moderată, până la puternică, afectează 
în primul rând terenurile agricole (fâneţe, livezi) din depresiunile intramontane Gurahonţ, 
Pleşcuţa şi Hălmagiu, situate pe versanţii văilor Hălmăgel, Valea de la Lazuri, Tăcăşele, 
Sighişoara, Ioşei etc., precum şi pe cele din dealurile submontane ale Codrului şi Momei 
(văile Sebiş, Teuz, Groşilor, Hăşmaş) ce mărginesc spre NE golful depresionar al 
Zarandului.  



 12 

Situaţii similare sunt întâlnite în Dealurile Cigherului (bazinele Tauţ, Valea Mare), în 
glacisul submontan al Zarandului precum şi în toate bazinele torenţiale (Şiştarovăţ, 
Dragoş etc.) ce fragmentează dinspre Mureş, Pod. Lipovei.  

Frecvenţa eroziunii în lungul malurilor, ce dau naştere la nuclee locale de instabilitate şi 
degradare, se întâlnesc pe râurile Crişul Alb, Sebeş, Cigher şi Mureş. Aceste procese se 
înregistrează cu precădere primăvara, uneori şi vara în timpul viiturilor.  

Alunecările de teren, majoritatea superficiale şi semiprofunde, dezvoltate pe bazine 
hidrografice sau izolate pe versanţi, au cam acelaşi areal de răspândire cu cel al 
proceselor de pluviodenudare şi ravenare, fiind ceva mai frecvente în dealurile 
submontane ale Codrului şi Momei, pe versanţii văilor Sebiş, Teuz, Groşilor etc.  

Etajul de câmpie, ce coboară în pantă uşoară (0,2-0,8‰) de la E către V, cu o energie 
redusă a reliefului (sub 20 m) se caracterizează printr-o intensitate mai scăzută a 
proceselor actuale de modelare.  

Aici apar ca dominante procesele de pluviodenudare, de eroziune a malurilor şi cele de 
transport şi acumulare. Pluviodenudarea, începând cu distrugerea agregatelor de sol de 
către picăturile de ploaie ce defineşte procesul predominant din Câmpia joasă a Crişurilor 
şi până la eroziunea în suprafaţă, mai activă în câmpia piemontană şi de glacisuri a 
Cermeiului, are cel mai întins areal de desfăşurare.  

Acesteia i se adaugă procesele de colmatare şi de slabă ravenare a câmpurilor din timpul 
inundaţiilor de primăvară şi de vară. Numeroasele canale de desecare şi de preluare a de 
bitelor de viitură, regularizarea albiilor etc. au diminuat însă cu mult efectele negative ale 
acestor fenomene. Tot ca urmare a viiturilor, albiile râurilor Mureş, Crişul Alb, Teuz, 
Cigher etc. prezintă un grad ridicat de  mobilitate exprimat prin fenomenele de despletire, 
meandrare şi divagare a cursurilor de apă. Numeroasele nuclee de instabilitate a 
malurilor şi albiilor sunt urmarea convergenţei, pe anumite aliniamente, a proceselor de 
eroziune a malurilor (în sect. neamenajate) şi de colmatare a albiilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.5. Hartă hidrogeologică generală 
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Apele subterane 
Din punct de vedere hidrogeologic, pe teritoriul judeţului Arad distingem (Fig. 2.1.5): 

I.  Categoria unităţilor hidrogeologice extinse, cu resurse însemnate din care face parte 
Bazinul Panonic şi care se regăseşte în vestul judeţului. Are în alcătuire o succesiune de 
până la 4500 m formaţiuni acviclude, acvitarde şi acvifere de vârstă miocen-medie-
holocenă. În ţinutul deluros şi piemontan apa circulă la adâncimi de 60-70 m, spre vest 
adâncimea până la primul strat acvifer coboară la 10-30 m iar în câmpia joasă apa 
subterană este la adâncimi mai mici de 3 metri (0,5-1 m în luncile Mureşului şi Crişului 
Alb), necesitând lucrări de îmbunătăţiri funciare. 

II. Sistemul fisural carstic din calcarele mezozoice. Acviferele se găsesc la adâncimi de 
ordinul câtorva sute de metrii şi au o dezvoltare însemnată în Munţii Codru-Moma. În 
lungul văilor sau pe traseele intens tectonizate sistemele acvifere carstice se descarcă sub 
formă de izvoare (15-20 l/s) sau linii de izvoare (cumulând 200-300 l/s). 

III. Acvifere cu distribuţie sporadică, acvifere situate la adâncimi foarte variate se 
regăsesc în rocile cristaline şi în ariile cu roci vulcanice. 

Reţeaua hidrografică 
Teritoriul administrativ al judeţului Arad se suprapune peste 3 bazine hidrografice 
principale: 

 - partea centrală şi nordică a judeţului (55,7% din suprafaţa acestuia, ceea ce 
reprezintă 4314 km2) se încadrează spaţiului hidrografic al Crişurilor.  

 - cea mai mare suprafaţă aparţine bazinului hidrografic al Crişului Alb, în partea 
centrală a judeţului, care acoperă 41% din suprafaţa administrativă a judeţului. Această 
suprafaţă mare se reflectă şi în faptul că 75% din acest bazin hidrografic este situat pe 
teritoriul judeţului (tabel 1). Râul Crişul Alb are un curs ce aparţine judeţului pe o 
lungime de 165 km  ceea ce înseamnă aproape 70% din lungimea totală de 238,8 km 

 - spre nord teritoriul este drenat de Crişul Negru, însă pe o suprafaţă mult mai 
mică. Cursul acestuia formează limită între judeţele Arad şi Bihor pe o lungime de 23,2 
km, astfel că doar sectorul de stânga al Crişului Negru este integrat judeţului. 

 - Bazinul hidrografic Mureş, situat în partea central sudică (fig. 1) ocupă o 
suprafaţă de aproape 3000 km2 (aproape 39% din suprafaţa judeţului). Râul Mureş 
pătrunde pe teritoriul administrativ aval de localitatea Zam, începând de la confluenţa cu 
pârâul Almaşului, pe o lungime de 213,5 km din totalul de 753,4 km, cât are acest curs 
principal. Aval de localitatea Semlac până la ieşirea din ţară, Mureşul formează limita de 
judeţ dintre Arad şi Timiş, astfel încât doar lunca aferentă malului drept aparţine 
Aradului. 
 - extremitatea sudică, pe o suprafaţă de doar 436 km2, este drenată de spaţiul 
hidrografic al râului Bega (inclusiv Bega Veche ce îşi are izvoarele pe teritoriul 
judeţului). Cursul acestuia nu drenează teritoriul judeţului, nefiind astfel semnificativ 
pentru analiza de inundabilitate. 

Principalul subbazine hidrografic al Crişului Negru este Teuzul, cu un bazin de 730,6 
km2 şi o lungime a cursului principal de 111,9 km. Principalii afluenţi ai acestuia sunt 
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Frunziş (L = 37,4 km), Renişel  (L = 32,4 km), Fuleri  (L = 25,5 km), Sartiş  (L = 20,2 
km), etc.  

 Principalele bazine hidrografice 

Bazinul hidrografic S total bazin 
(km2) 

S aferent judeţului Arad 
L râu 
(km) 

L râu aferent 
judeţului (km) km2 % din supraf. 

bazinului 

% din  
supraf. 

judeţului 
Crişul Negru 3988,45 1137,27 28,5 14,7 159,7 23,2 
Crişul Alb 4233,91 3176,67 75,0 41,0 238,8 165,2 
Mureş 29513,96 2996,09 10,2 38,7 753,4 213,5 
Bega 4496,12 435,84 9,7 5,6 172,4 0,0 
Total judeţ  7745,87  100,0   

 
                                              Fig. 2.1.6. Principalele bazine hidrografice 
Pârâul Sartiş prezintă o serie de modificări, atât ale cursului albiei minore în zona de 
confluenţă cu Teuzul cât şi a bazinului hidrografic, acesta fiind divizat de către Canalul 
Beliu-Cermei-Tăuţ. 

Bazinul hidrografic al râului Teuz este unul tipic de câmpie, cu o altitudine medie de 
doar 142 m (altitudinea medie a cursului principal este doar cu 15 m mai coborâtă) şi cu 
o pantă medie de doar 2,1º , panta maximă ajungând totuşi la 36º în zona de izvoare 
(contactul dintre Munţii Codru Moma şi Dealurile Teuzului). 

Al doilea afluent ca mărime al Crişului Negru este Beliu (Canalul Beliu-Cermei-Tăuţ) cu 
o suprafaţă pe teritoriul judeţului de 306,1 kmp şi o lungime a cursului de 46,3 km (acest 
bazin se suprapune şi peste judeţul Bihor). Altitudinea medie a bazinului este de 236 m 
iar a cea a cursului este de 162 m. Panta medie este mai mare decât în cazul Teuzului 
(5,6º ). 

În cazul Crişului Alb, principalul Afluent este râul Cigher. Acesta are o lungime a 
cursului principal de 61,8 km iar bazinul hidrografic drenează o suprafaţă de 870 kmp. 
Altitudinea maximă a bazinului este în jur de 800 m în arealul montan ce aparţine 
Munţilor Zarandului. Altitudinea medie este de 210 m, cea mai mare parte a bazinului 
fiind situată în câmpie. Panta medie este de 5,2º. Principalul afluent al Cigherului este 
Canalul Matca (L = 33,5 km), acesta făcând de fapt legătura cu Canalul Ier ce aparţine 
bazinului Mureş. 
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Canalul Morilor este un alt subbazin important ce leagă Crişul Negru de Canalul Militar 
şi de Canalul Matca. Este un areal intens antropizat printr-o densă reţea de canale de 
desecare. Suprafaţa acestui bazin este de 613 kmp şi este caracterizat printr-o altitudine 
medie de 98,7 m (maxima ajungând la 115–120 m şi o pantă medie de sub 10 (0,62 º ). 

Alţi afluenţi mai importanţi sunt râul Sebiş (Dezna), cu o lungime de 29,7 km, un bazin 
hidrografic de 202,7 km2 şi o altitudine medie de 435 m, Băneşti (S = 110,6 kmp), Valea 
de la Lazuri (S = 72,4 kmp), pârâul Tăcăsele (52,6 kmp), Zimbru (72,5 kmp),  etc., 
aceştia fiind afluenţi de dreapta. Afluenţii de stânga mai semnificativi sunt Sighişoara cu 
o suprafaţă de 152,4 kmp, o lungime a cursului principal de 18 km, Chişindia (100,5 
kmp), Hodiş (48,9 kmp).  

În bazinul hidrografic al Mureşului pe sectorul ce aparţine judeţului Arad nu sunt afluenţi 
semnificativi, acest lucru fiind efectul traversării sectorului de îngustare puternică a 
bazinului (Deva – Lipova, delimitat spre nord de Munţii Zarandului şi Munţii Mureşului 
iar spre sud de Dealurile Lipovei). Sunt doar câteva bazine care depăşesc 50 sau 100 km2 
(Petriş, 107,4 km2; Troaş, 76,0 km2; Grosul, 74,6 km2; Pârâul Mare, 104,3 km2; 
Şiştarovăţ, 59,9 km2; Valea Fâneţelor de Jos, 54,6 km2; Aranca, 119,2 km2 şi Crac, 
186,6 km2. Singurul afluent mai important ca suprafaţă este cel al Canalului Ier (452 
km2) însă situat în câmpie, având o altitudine medie de 104 m. 

Cu o pantă medie de 5,1 º  (putând ajunge în unitatea montană până la 45 º ) şi cu mai 
mult de jumătate din suprafaţa judeţului (59,4%) caracterizată de pante sub 3º judeţul 
Arad se caracterizează printr-o densitate a reţelei hidrografice de circa 0,69 km/kmp, 
raportată la teritoriul României putând fi considerată o valoare mică spre medie. 

Fiind caracterizat de predominanţa reliefului de câmpie şi analizând altitudinile şi 
pantele, putem spune că în judeţul Arad predomină viiturile lente produse pe râurile 
principale, după ieşirea din sectoarele deluroase sau montane. Acestea se produc pe 
cursurile de apă de mărime medie şi mare, inundarea albiei majore producându-se în mod 
gradual şi în timp relativ îndelungat. Arealul judeţului nu îndeplineşte mare parte din 
condiţiile de producere a viiturilor rapide:  
· suprafeţe bazinale mici (câteva sute de kmp); 
· versanţi cu pante mari şi fragmentare a reliefului deosebită; 
· ploi cu caracter torenţial, cu intensităţi deosebit de mari; 
· durata ploilor torenţiale (2 – 6 ore) depăşeşte timpul de concentrare al bazinului; 
· terenul prezintă un grad ridicat de impermeabilitate. 
Scurgerea medie specifică (l/s/kmp), reprezintă cel mai bun indicator al condiţiilor fizico-
geografice şi implicarea acestora în formarea scurgerii şi a resurselor de apă. Scăderea 
altitudinii medii atrage după sine o scădere a cantităţilor de precipitaţii, o creştere a 
evaporaţiei, o reducere a pantelor şi a gradului de împădurire, astfel că, indiferent de 
zonă, scurgerea scade odată cu altitudinea. Există însă numeroase particularităţi de la o 
zonă la alta. 

Unitatea montană, ce se suprapune în cea mai mare peste extremitatea estică a judeţului, 
este caracterizată de cele mai mari resurse de apă. Altitudinea mică a Munţilor 
Zarandului, a Munţilor Mureşului şi Codru Moma, determină resurse de apă cantitativ 
mai reduse faţă de alte unităţi montane. Aceste altitudini sunt însă suplinite de cantităţile 
mai mari de precipitaţii căzute pe fondul influenţelor vestice. 
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Scurgerea specifică medie multianuală variază în această unitate între 5 şi 20 l/s/kmp, 
valoarea medie fiind de 7,6 l/s/kmp. Astfel, pe o suprafaţă de cca. 1772 kmp se formează 
anual un volum de apă cifrat la cca. 424 mil. mc ceea ce reprezintă peste 50% din resursa 
de apă a judeţului. 

 În schimb unitatea deluroasă se caracterizează scurgerea specifică medie multianuală se 
reduce la mai puţin de jumătate (circa 3,3 l/s/km2). În cea mai mare parte a unităţii de 
câmpie scurgerea se situează în intervalul 1 – 2 l/s/km2 şi numai în extremitatea sud-
vestică aceasta coboară sub 1 l/s/km2. această unitate generează circa 20% din resursa 
medie multianuală de apă. 

La închiderea bazinelor principalele râuri înregistrează următoarele debite medii 
multianuale: Crişul Negru 30 m3/s; Crişul Alb 24,1 m3/s; Mureş 184,3 m3/s. 
 

1.2. FACTORI DE RISC NATURAL 
Inundaţii  
Principalele cauze de producere a inundaţiilor sunt ploile abundente, cu debite mari şi 
durată mică căzute în areale neapărate împotriva inundaţiilor. Sunt situaţii în care se 
produc inundaţii în zone cu lucrări de apărare, cauza fiind depăşirea gradului de apărare, 
pentru care au fost executate. De asemenea, există situaţii în care lucrările existente nu au 
fost reparate după trecerea unor inundaţii produse în trecut.  

Mureşul străbate judeţul pe aproximativ 250 de Km şi primeşte afluenţi mici din Munţii 
Zarandului şi Dealurile Lipovei. Scurgerea maximă se produce primăvara, urmare a 
precipitaţiilor dar şi topirii stratului de zăpadă, în acest sezon înregistrându-se peste 44% 
din scurgerea anuală. Restul scurgerii este repartizată după cum urmează: 25% vara, 11% 
toamna şi 20% iarna.   

Primăvara se produc şi cele mai frecvente indundaţii. În anii 1970-1975 suprapunerea 
unor perioade ploioase cu topirea bruscă a zăpezii a dus la inundaţii cu caracter 
catastrofal.  

Nivelul maxim atins în mai 1970 la Arad a fost de 689 cm  iar debitul maxim s-a 
inregistrat pe 18 mai 1970 şi 8 aprilie 1975, fiind de 2320m3/s la aceiaşi staţie. 

Aprilie 2005 a adus de asemenea inundaţii cu efecte foarte grave înregistrându-se, în 
toată regiunea afectată următoarele pagube: 7 morţi;  5000 populaţie evacuată; 4000 case 
afectate; 100000 ha teren agricol; 500 poduri şi podeţe rupte; 17 km şosele naţionale şi 
52 km drumuri judeţene. 

Crişul Alb, a doua arteră hidrografică a judeţului ca importanţă străbate circa 208 km în 
judeţul Arad, având un bazin de recepţie de 3600 km2. Primeşte numeroşi afluenţi de pe 
versatul vestic al Munţilor Bihorului şi de pe versantul vestic al Munţilor Codru Moma. 
În cadrul acestui bazin hidrografi, care resimte mai puternic infleţele climatice vestice 
debitele maxime şi viiturile au loc mai frecvent în perioadele de  toamnă şi iarnă. Cu 
toate acestea întregul bazin a fost afectat de inundaţii în aprilie 2005.  
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Principalele zone inundabile din judeţ se află în unităţile administrativ teritoriale: 
Bazin Hidrografic U.A.T. Suprafaţă afectată (ha) 

Mureş Arad 1650 
Lipova 1075 
Pecica 2053 
Nădlac 300 
Petriş 350 
Săvârşin 980 
Vărădia 160 
Birchiş 1500 
Baţa 1200 
Bârzava 100 
Conop 740 
Ususău 580 
Păuliş 320 
Fântânele 215 
Vladimirescu 1721 
Felnac 1115 
Secusigiu 414 
Semlac 450 
Şeitin 300 

Crişuri Almaş 840 
Dieci 980 
Gurahonţ 660 
Peşcuţa 240 
Sebiş 185 

 Bârsa 300 
Buteni 290 
Bocsig 600 
Ineu 190 
Şicula 175 
Zărand 186 
Sintea 20 
Brazii 55 
Hălmagiu 25 
Hălmăgel 15 
Moneasa 10 
Dezna 30 
Chişindia  15 
Tăuţ 90 
Târnova 430 
Seleuş 104 
Igneşti 10 
Beliu 241 
Cărand 450 
Mişca 475 
Hăşmaş 70 
Craiva 145 
Archiş 60 
Cermei 210 
Apateu 405 

TOTAL  22729 
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Lucrările de apărare împotriva inundaţiilor existente în judeţ sunt acumulări 
nepermanente, poldere, amenajarea cursurilor de apă. Acestea sunt: 

§ Acumulări: 
Denumire 
amenajare 

Bazin hidrografic Curs de apă Volum total (mil. 
m3) 

Destinaţie 

Ghioroc Crişuri Matca 1,92 de excavaţie 
Cladova  Mureş Cladova 0,8 ac nepermanentă 
Şiştarovăţ Mureş Şiştarovăţ 2,25 ac nepermanentă 
Tăuţ Crişuri Cigher 33,7 complexă 
Ineu I (Rovina) Crişuri Canalul Morilor 1,08 piscicultură 
Ineu II Crişuri Canalul Morilor 1,47 piscicultură 
Pilu Crişuri Canalul Morilor 3,9 piscicultură 
Socodor Crişuri Canalul Morilor 2,32 piscicultură 
Chişineu Criş Crişuri Canalul Morilor 2,62 piscicultură 
Cermei Crişuri Teuz 0,97 piscicultură 
Cărand-Răpsig Crişuri Teuz 20,2 ac nepermanentă 
Chier Crişuri Dudiţa v. Mare 9,95 incintă inundabilă 
Drăuţ Mureş Drăuţ 1,3 ac nepermanentă 
Mănăştur Bega Apa Mare 10,15 ac nepermanentă 
Izvorin Bega Slatina 6,64 ac nepermanentă 
Mailat Bega  0,4 ac nepermanentă 
Firiteaz Bega  0,1 ac nepermanentă 
Zerindu Mic Crişuri Crişul Negru 23,5 incintă inundabilă 
Beliu Crişuri canal Beliu 

Cermei Tăuţ 
2,7 incintă inundabilă 

Sartiş Crişuri canal Beliu 
Cermei Tăuţ 

3,6 incintă inundabilă 

Leveleş I, II Crişuri canal Beliu 
Cermei Tăuţ 

4,2 şi 2,0 incintă inundabilă 

TOTAL   135,77  

 
§ Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor 
Pentru apărarea împotriva inundaţiilor lucrările specifice  şi caracteristice tehnice ale lor 
sunt: 

Îndiguiri pe râurile:   Mureş, mal stâng Chelmac (perimetral), L = 3,0km, an PIF 1978; 

 Mureş, mal stâng Chelmac, L = 6,0km, an PIF 1976; 

 Mureş mal stâng Ususău, L = 2,9km, an PIF 1981; 

 dig deviere valea Drăuţ la Lipova, L = 2,43km, an PIF 1981; 

Mureş mal stâng Lipova, L = 4,74km, an PIF 1981; 

Mureş mal stâng (apărare IAS Baraţca, L = 0,85km. An PIF 1980); 

Mureş mal stâng Păuliş – Sâmbăteni, L = 9,85km, an PIF1978; 

dig compartimentare C.I.Ch Arad, L = 2,5km, an PIF1976; 

Mureş mal drept Pecica-Sântoma–Vladimirescu, L = 37km an PIF 1975 

Mureş mal stâng Arad – primetral, L = 9,93km,an PIF 1976; 
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Mureş mal stâng Arad – Aradul Nou, L = 2,1km, an PIF 1969; 

dig canal Arad – Pecica, L = 2,7km, an PIF 1969; 

Mureş mal drept Pecica – perimetral, L = 6,7km, an PIF 1975; 

Mureş mal drept Semlac – perimetral, L = 1,35km, an PIF 1968; 

Mureş mal drept Şeitin – perimetral, L = 2,15km, an PIF 1968; 

Mureş mal drept Nădlac – Şeitin, L = 17,4km, an PIF 1989; 

Mureş mal drept Nădlac – perimetral ; L = 5,0km, an PIF 1968; 

Mureş mal stâng Felnac – Periam, L = 22,36km, an PIF 1875dig compartimentare 
Periam, L = 2,5km, an PIF 1932; 

Mureş mal stâng Cenad – Periam, L = 43,37km, an PIF 1932. 

 (anul PIF este anul efectuării ultimilor lucrări, nu anul în care s-a realizat lucrarea) La 
nivelul judeţului lungimea totală de diguri este de 184,82km.  

 
Regularizări pe văile cadastrate:  
Valea Petriş, L = 5,8km, an PIF 2002; 

Valea Troaş, L = 7,3km, an PIF 1977; 

Valea Vineşti, L = 4,2km, an PIF 1977; 

Valea Stejar, la Vărădia, L = 3,2, an PIF 1973; 

Valea Juliţa, L = 2,3km, an PIF 1973; 

Valea Mare , Bălcescu, L = 3,78km, an PIF 1967; 

Valea Milova; L = 4,7km, an PIF 2006; 

Valea Lalasit, L = 2,4km, an PIF 1979; 

Valea Bisericii, Chelmac, L = 3,9km, an PIF 1978; 

Valea Mare, Ususău, L = 3,0km, an PIF 1981; 

Valea Radna – Valea şoimoş, L = 2,52km, an PIF 1976; 

Valea Radna, L = 3,78km, an 1982; 

 Valea Mică, L = 0,26km, an PIF 1979; 

Valea Mărăşeşti L = 1,25km, an PIF 1980; 

Valea Radna – Valea Ţiganga, L = 0,17km, an PIF 1982; 

Mureş – reprofilări scurgeri, L = 0,85km, an PIF 1978; 

Valea ŞIŞtarovăţ, L = 10,4km, an PIF 1981; 

Valea Drăuţ, L = 4,0km, an PIF 1978; 

Valea Cladova, L = 6,74km, an PIF 1983; 



 20 

Valea Cladoviţa, L = 6,78km, an PIF 1983; 

Valea Viilor, L = 0,4km.  

Lungimea totală a lucrărilor de regularizări este de 74,25km. 

Consolidări de maluri pe râul Mureş la:  

Igriş, L = 0,55km, an PIF 1932; 

Periam, L = 0,7km, an PIF 1932; 

Lipova, L = 1,38km, an PIF 1934; 

Pecica, L = 0,86km, an PIF 1966; 

Secusigiu, L = 0,73km, an PIF 1966; 

Semlac, L = 0,56km, an PIF 1967; 

Fântânele, L = 0,3km , an PIF 1976; 

mal stâng la Insula 3 Mureş, L = 0,215km, an PIF 1976; 

Arad, L = 4,24km, an PIF 1978; 

mal stâng Lipova, L = 2,43km, an PIF 1980; 

mal drept Sâmbăteni, L = 0,75km, an PIF 1981; 

Nădlac, L = 2,1km, an PIF 1989; 

Mândruloc, L = 0,25km, an PIF 2000. 

Zădăreni şi Bodrogu Vechi- executate în 2006 şi respectiv 2008 

Lungimea totală a acestor lucrări este de 15,06km. 

Lucrările de apărare împotriva inundaţiilor aflate în curs de execuţie sunt: 

· amenajare valea Sighişoara, L = 16,78km, 

· amenajare valea Hălmăgel, L = 4,0km regularizări, 0,4mil.m3 acumulări nepermanente; 

· amenajare valea Luncşoara, L = 5km regularizări, 0,4mil.m3 acumulări nepermanente; 

· amenajare valea Mideş, 0,3mil.m3 acumulare nepermanentă; 

· amenajare valea Moneasa, 1,0mil.m3 acumulare nepermanentă. 
Managementul activităţii de apărare împotriva inundaţiilor, la nivel naţional, are ca 
obiective generale (conform Strategiei Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii 
– HG 1854/2005): 

a. creşterea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produselor ca urmare a inundaţiilor, 
dar fiind pregătiţi  pentru producerea unor alte asemenea fenomene; 

b. diminuarea impactului măsurilor de management al riscului (la scară temporală şi 
spaţială) asupra sistemelor ecologice; 

c. utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi exploatarea 
infrastructurilor şi a măsurilor de reducere a riscului la inundaţii; 
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d. menţinerea unor activităţi economice corespunzătoare (agricole, industriale, de locuit, 
agrement) în zonele inundabile. 

Obiectivele specifice prevăzute în strategia amintită sunt: 

a. obiective economice: - prevenirea şi reducerea pierderilor economice prin reducerea 
riscului la inundaţii a zonelor populate, a infrastructurilor existente, a terenurilor agricole 
cultivate; 

b. obiective sociale:        - prevenirea şi minimalizarea riscului la inundaţii a populaţiei şi 
a comunităţilor umane, a bunurilor publice; 

   - asigurarea că infrastructurile critice (poduri, podeţe, aeroporturi) rămân accesibile în 
timpul inundaţiilor extreme; 

c. obiective de mediu:   - satisfacerea cerinţelor Directivei Cadru privind Apa a U. E.; 

- prevenirea poluării cursurilor de apă şi a apelor subterane ca urmare a inundaţiilor şi a 
efectelor asociate lor; 

- protecţia şi îmbunătăţirea calităţii terenurilor, iar acolo unde este posibil încurajarea 
schimbărilor în practica agricolă (pentru prevenii sau reduce scurgerea şi inundaţiile 
asociate ei ca urmare a unor lucrări agricole intensive); 

 - protecţia şi conservarea fondului natural şi construit protejat şi a ecosistemelor; 

 - prevenirea  sau  reducerea  impactului  schimbărilor  climatice  asupra  producerii 
fenomenului de inundaţii. 

Acţiunea majoră care trebuie întreprinsă, 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. 

De asemenea, sunt necesare: 

·  acţiuni de remediere a lucrărilor de apărare existente, de curăţare şi întreţinere a 
albiilor râurilor; 

·  documentaţii tehnice actualizate privind apărarea împotriva inundaţiilor, care să ia în 
considerare clasa de importanţă a noilor construcţii aflate în vecinătatea apelor.  
 
Alunecări de teren  
Studiul “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, evidenţiază, 
pentru zona judeţului Arad, următoarele situaţii ale terenurilor după potenţialul de 
producere a alunecărilor de teren şi a proceselor de eroziune: 

· terenuri cu potenţial scăzut de producere a alunecărilor de teren  
Aceste terenuri sunt caracterizate din punct de vedere geomorfologic de relieful plan, 
orizontal, afectat de procese de eroziune nesemnificative. Pe albiile râurilor predomină 
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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  
Aceste terenuri sunt 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.  
Terenurile au stabilitate foarte redusă, sunt afectate de eroziune puternică-excesivă 
asociată cu ravenări şi alunecări de teren active; sunt frecvente situaţii cu exces de 
umiditate determinat de pânze freatice, torenţi sau izvoare de coastă. 

Aceste terenuri sunt caracterizate din punct de vedere geomorfologic de relieful specific 
zonelor de deal şi de munte, puternic afectate de o reţea densă de văi cu versanţi înalţi şi 
puternic înclinaţi. Predomină procesele de eroziune moderat – puternică şi alunecări de 
teren cu risc ridicat de activare a alunecări de teren în cazul ploilor puternice, a 
schimbării folosinţelor (defrişări) sau a lucrărilor de destabilizare a versanţilor 
(construcţii grele –clădiri, şosele). 

Zonificarea terenurilor după clasificarea de mai sus este reprezentată grafic pe PLANŞA 
1. Mediu- Probleme şi disfuncţionalităţi, secţiunea “Zone de risc natural”, unde sunt 
evidenţiate şi zonele în care s-au produs alunecări active datorită ploilor intense şi 
prelungi din ultimii doi ani: 

 
Localitatea  Suprafaţa (ha) Mod de folosinţa Localizare  

Lipova 6 Păşuni, păduri Valea Drăuţ amonte Lipova 

Şistarovăţ 21 Păşuni Valea Şistarovăţ loc. Cuvejdia, Lapaşinţ 

Dorgoş 16 Păşuni Localităţile Pătărâş, şi Bruznic 

Şiria 8 Păşuni Valea Merezin 

Tăuţ 23 Păşuni Valea Timercea  

Buteni 39 Păşuni Valea Mare- Cuied şi Valea Clecova 

Şilindia 23 Păşuni Localitatea Satu Mic 

Hăşmaş 6 Păşuni Localităţile Clit, Urviş de Beliu 

Archiş 24 Păşuni, păduri Localităţile Groşeni, Nermiş, Bârzeşti 

Dieci 37 Păşuni Localitatea Crocna, Roşia Revediş 

Hălmagiu 23 Păşuni, păduri Bodeşti, Leasa, Cristeşti Sârbi, Luncşoara 

Vârfurile 13 Păşuni Localitatea Măgulicea, Groşi 

Total  239 - - 
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Zonarea seismică  
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  

Coeficientului seismic - KS (conform Normativ P 100 – 92) înregistrează valori 
descrescătoare de la Vest la Est (între 0,12 şi0,08), valoarea predominantă fiind KS = 
0,08. 

D - coeficient seismic - KS - 0,16  

E - coeficient seismic - KS - 0,12  

F - coeficient seismic - KS - 0,08  

În ceea ce priveşte perioada de colţ, teritoriul judeţului include zone cu următoarele 
valori: 

Tc = 1,0 secundă  

Tc = 0.7 secundă  

Valoarea predominantă este 0,7 secunde (conform Normativ P 100 – 92). 

Conform valorilor de mai sus, ţinând seama de 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. 

Printre obiectivele care decurg din Strategia judeţeana cu privire la Zonele de risc natural 
trebuie amintite: 

- Promovarea planificării şi managementului zonelor ameninţate de dezastru 

- Proiectarea şi punerea în practică de către administraţiile locale a planurilor de 
acţiune în cazul dezastrelor şi calamităţilor naturale 

 
1.3. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 

Prezentarea situaţiei existente a factorilor de mediu s-a facut in baza Raportului anual 
privind starea mediului în judeţul Arad – 2006.  

Starea factorilor de mediu este relevata de analiza indicatorilor specifici urmariti  prin 
reteaua de monitorizare a Agentiei de Protectie a Mediului Arad.  

Calitatea aerului 
Poluarea atmosferei in judeţul Arad este rezultatul activitaţilor desfaşurate în domeniul 
industriei termoenergetice, industriei chimice, industriei construcţiilor de masini, 
industriei mobilei, a traficului auto. 
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Surse importante de emisii de pulberi şi gaze sunt : cele două unităţi ale industriei 
energetice SC CET Arad pe lignit respectiv pe hidrocarburi, traficul, Fabrica de mobilă 
SC IMAR SA (centrală termică) – emisii din procesul tehnologic: rumeguş, praf şi 
Fabrica de vagoane marfă SC ASTRA – TRINITY (arderi din industria de prelucrare a 
metalelor: turnătorii, forjă, prelucrare mecanică). 

Principalele substanţe toxice emise în atmosferă de sursele de poluare sau formate în aer 
sub acţiunea substanţelor poluante sunt: ozonul, hidrocarburile, oxidul de carbon, 
dioxidul de sulf, oxizii de azot, hidrogenul sulfurat, amoniacul, substanţele toxice 
aeropurtate, pulberile sedimentabile şi în suspensie. 

Reţeaua de supraveghere a poluării de impact cuprinde 10 staţii pentru monitorizarea 
pulberilor sedimentabile cu frecvenţă lunară, 3 staţii pentru determinarea poluanţilor 
gazoşi: SO2, NOx, şi a  pulberilor în suspensie (timp de mediere de 24h) şi 2 locaţii în 
care se determină poluanţii gazoşi SO2, NOx  (timp de mediere 30 minute) – analize de 
scurtă durată, cu frecvenţă săptămânală. 

Amplasarea staţiilor de supraveghere a avut în vedere acoperirea spaţială a zonelor 
afectate de poluarea produsă de  traficul rutier şi de activitatea industrială.  

Monitorizarea poluanţilor gazoşi s-a realizat în următoarele puncte: pentru orasul Arad - 
Sediul A.P.M. Arad, Astra Vagoane, Uzina Electrica, Str. A Saguna, Gradişte, zona 
UTA, Aradul Nou, Roşiori şi orasele Nădlac, Pecica, Lipova şi comuna Sânleani. 

Măsuratorile efectuate în anul 2006 in reteaua de urmărire a calitaţii aerului din judeţul 
Arad au condus la urmatoarele concluzii : 

Emisiile de poluanţi gazoşi dioxid de sulf (SO2) şi dioxid de azot (NO2) monitorizate in 
patru puncte din municipiul Arad nu au inregistrat depasiri in concentratia medie lunara, 
valoarea medie anuala situandu-se sub CMA . Astfel, s-a inregistrat o scadere a cantitatii 
de emisii gazoase fata de anii 2004 si 2005. 

Emisiile gazoase care contribuie la poluarea din judetul Arad se datorează arderilor din 
industria energetică, instalaţiilor de ardere neindustrială, transportului rutier, arderilor in 
industria de prelucrare şi altor surse mobile.  

In judetul Arad sursa majoră de emisii de SO2 o reprezinta 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. 

Emisiile de amoniac in anul 2006 s-au datorat in cea mai mare parte in domeniul agricol 
prin arderea biomasei rezultate din defrişări, fermentarea reziduurilor provenite de la 
animale dar şi datorită unei gestionari defectuase a deşeurilor menajere. În ultimii ani s-a 
constată o creştere a emisiilor de amoniac, pusă pe seama cresterii cantiatatii de deseuri 
depozitate şi a creşterii numărului de animale. În anul 2006 la APM Arad nu s-au 
determinat concentraţiile de amoniac în procesul de monitorizare a calităţii aerului. 
Determinari s-au efectuat doar după explozia de la combinatul petrochimic de la Pancevo 
(Serbia), concentraţiile de amoniac situandu-se sub limita maxim admisă de STAS 
12574/1987, oscilând între 0,001- 0,030 mg/mc. 

În cadrul APM Arad nu s-au monitorizat  pulberile în suspensie (PM10 şi  PM2,5) ci doar 
pulberile totale (TSP). Cea mai mare cantitate de pulberi provine din instalaţiile de arderi 
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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%.  

Pulberile în suspensie s-au determinat  în cele trei staţii de impact amplasate în 
municipiul Arad, în regim de probe medii de 24 ore. Punctele de determinare se află 
poziţionate pe artere intens circulate, după cum urmează:  punctul  Astra Vagoane,  
punctul str. A. Şaguna si punctul Uzina Electrică. Concentraţiile medii lunare a 
pulberilor în suspensie la nivelul municipiului Arad au inregistrat o frecventa a depasirii 
CMA de 50%, cea mai mare frecventa a depasirii CMA inregistrandu-se la statia Astra 
Vagoane situat pe o arteră circulată în apropierea fabricii de mobilă S.C. IMAR  S.A. şi a 
Uzinei de Vagoane S.C. ASTRA TRINITY S.A; 

Concentraţiile mari de pulberi în suspensie se datorează în principal surselor responsabile 
de poluarea cu pulberi dar mai sunt şi alte cauze locale care conduc la poluarea cu praf a 
oraşului Arad, cum ar fi: sistemele de încălzire proprie a locuinţelor cu lemne, cărbune, 
motorină, drumuri nemodernizate in proportie de 59 % din reţeaua de drumuri a 
municipiului, salubrizarea necorespunzătoare a oraşului si activitatea de construcţii . 

Poluarea cu pulberi sedimentabile  

Pulberile sedimentabile se recoltează în 11 puncte, 7 amplasate în municipiul Arad (sediu 
APM, Uzina Electrică, Şaguna, Zona UTA, Grădişte, Aradul Nou, Str. Roşiori ) şi 4 în 
alte puncte din judeţ (Lipova, Pecica, Nădlac şi Comuna Sânleani ).  

In anul 2006 nu au fost semnalate depasiri ale concentraţiei medii anuale a pulberilor 
sedimentabile decat în punctul Uzina Electrică situat, în imediata vecinătate a CET pe 
hidrocarburi şi a şoselei de intrare în oraş dinspre Deva. În acest punct s-au semnalat şi 
depăşiri ale CMA pentru acest poluant la 3 dintre determinări. Cauza o reprezintă 
emisiile de la CET şi traficul intens din zonă. 

Poluarea cu metale grele (mercur, cadmiu, plumb) şi poluanţi organici persistenţi 

În anul 2006 emisiile de plumb au înregistrat o valoare de 96,67 de tone ceea ce 
reprezintă o creştere cu 1,17% faţă de anul 2005. Această creştere are la bază creşterea 
numărului de surse staţionare care în procesul de producţie utilizează combustibili 
gazoşi, dar în anul 2005 se constată o scădere spectaculoasă, faţă de anul 2003 şi 2004, 
scădere ce se motivează prin scăderea cantităţilor de benzină cu plumb livrate la staţiile 
de distribuţie.  Cresterea emisiilor la toate metalele in 2006 a fost determinată de mărirea 
numărului de surse staţionare (au apărut alte activităţi dar şi alţi agenţi economici) dar şi 
de surse mobile, al căror număr a crescut an de an şi care folosesc motorina din ce în ce 
mai mult.  
La nivelul judeţului Arad există puţine surse de emisie a poluanţilor organici persistenţi. 
Acestea sunt: procesele de contact în obţinerea aliajelor metalelor neferoase, în industria 
fontei şi oţelului şi incinerarea deşeurilor spitaliceşti. 

În judeţul Arad, la sfârşitul anului 2006 agentul economic, SC Alvi Serv SRL, ce avea ca 
activitate incinerarea deşeurilor spitaliceşti a intrat în proces de închidere.  

Zone critice 
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Agenţia de Protecţia Mediului considera ca in judeţul Arad zonele critice sub aspectul 
poluării atmosferei se intalnesc in orasul Arad, municipiu şi oraş industrial, unde este 
concentrată aproape întreaga industrie a judeţului, cu un trafic intens şi o densitate mare a 
populaţiei. Este vorba de  zonele în care sunt amplasate cele două unităţi ale industriei 
energetice SC CET Arad pe lignit – nordul municipiului si respectiv pe hidrocarburi – 
centrul municipiului. 

Calitatea precipitatiilor 
Datele primare ce caracterizează precipitaţiile provin din măsurători efectuate în două 
puncte din judeţul Arad, situate la joasă înălţime: staţia meteorologică Arad şi postul  
pluvio Sânleani. 

Din punct de vedere calitativ s-au constatat următoarele: 
- pH-ul minim măsurat a fost de 4,3 , valoarea medie ponderată a pH-ului fiind de 6,40 
faţă de 6,27 în anul 2005 deci uşor mai ridicată, având drept cauză faptul că precipitaţiile 
căzute în 2006, faţă de 2005 au fost mai abundente; 
- incidenţa ploilor acide (pH<6,5) a fost mult mai scăzută decât în anul trecut, fiind cea 
mai scazuta din ultimii ani; 
- media ponderată a conductivităţii a fost de 78,31 mScm-1, mai scăzută faţă de anul 2005  
(96,24 mScm-1 ). 
 

Calitatea apei 
Calitatea apelor pe ansamblul bazinelor raurilor Mures si Crisul Alb sub aspectul 
repartitiei pe tronsoane de râu se prezintã astfel : 
 
TRONSONUL DE RÂU Total 

(km) 
Clasa de calitate 
I II III IV V 

Crişul Alb – total bazin 482 55 367 60 - - 
 100 % 11.4% 76.2% 12.4% - - 
Mureş – total bazin 290 - 246 24 20 - 
 100% - 84.83% 8.27% 6.9 % - 

Crişul Alb 

In bazinul hidrografic Crişul Alb apa se inscrie în categoria de calitate II cu excepţia 
cursurilor Canalul Morilor şi Valea Noua Chiser care se caracterizează printr-o calitate a 
apei de gradul III, din cauza regimului de oxigen, nutrientilor şi metalelor grele dizolvate. 

Indicatorii regimului de oxigen se încadrează în toate secţiunile în limita categoriilor a I-
a şi  a II-a de calitate.  

Indicatorii  ioni generali, pe cursurile de apă se încadrează în categoria I-a şi a II-a de 
calitate.  La grupa de indicatori metale râurile se încadrează în clasele a III-a şi a IV-a de 
calitate datorită prezenţei ionilor cupru şi zinc, proveniţi din fondul natural, precum şi din 
evacuările de la exploatările miniere din zona Brad. La grupa de indicatori toxici organici 
(micropoluanţi) râul se incadrează în clasa a II-a datorită prezenţei fenolilor, proveniţi 
din fondul natural. La grupa de indicatori nutrienţi clasele de calitate sunt I şi II. 
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În concluzie, râurile din bazinul hidrografic al Crişului Alb se încadrează în clasele de 
calitate I, II şi III . 

Mures 

Calităţile fizico – chimice ale râului Mureş se încadrează în clasa a II-a de calitate, pe 
toată lungimea de 214 km râu (din cauza indicatorilor regim de oxigen, nutrienţi şi 
salinitate). Din punct de vedere biologic aceste secţiuni se încadrează în clasa a II-a de 
calitate, indicele de stare ecologică fiind de clasa a II-a. 

Canalul Mureş Mort se încadrează în clasa a IV-a de calitate la indicatorii chimici (din 
cauza indicatorilor regim de oxigen, nutrienţi şi salinitate), în clasa a IV-a la incadrarea 
biologică, iar încadrarea de stare ecologică este de clasa a IV-a pe toată lungimea de 20 
km. 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. 

Canalul Ier se încadrează în clasa a III-a de calitate din punct de vedere al indicatorilor 
fizico-chimici, iar din punct de vedere biologic în clasa a III -a de calitate, iar indicele de 
încadrare ecologică este III. 

Râul Petriş se încadrează în clasa a II-a de calitate pe toată lungimea de 14 km, stare 
chimică buna. 

Pârâul Mare, pe toată lungimea de 18 km se încadrează în clasa a II-a de calitate, 
prezentând o stare chimică buna.  

Cea mai importantă sursă de poluare a apei, regăsită la nivelul întregului judeţ este 
reprezentata de apele reziduale orăşeneşti şi comunale si cele provenite din industria 
alimentară, insuficient epurate sau neepurate, evacuate în apele de suprafaţă, sau prin 
infiltrare în pânza freatică. 

În bazinul hidrografic Crişul Alb, volumul apelor evacuate  în anul 2006 a fost de 795 
mii mc. Dintre acestea 77 mii mc au fost epurate suficient, în timp ce 718 mii mc au fost 
insuficient epurate. 

În bazinul hidrografic Mureş volumul total de ape uzate evacuate la nivelul judeţului 
Arad a fost de 11 354 mii m3. Un volum de 654 mii m3 ape uzate se evacuează direct în 
emisar fără epurare. Acestea sunt în principal evacuări directe în râul Mureş din 
canalizarea oraşului Lipova, din zona de sud a oraşului Arad prin staţia de pompare 1 
SP1 (468 mii m3). Un volum 10 700 mii m3 este epurat necorespunzător.  

Dintre sursele industriale mai importante care contribuie la poluarea apelor se 
menţionează: SC Prodcom Andante SRL. 

Lacurile 
Calitatea apelor din lacuri a fost urmărită în cadrul Direcţiei Apelor Târgu Mureş  doar 
pentru lacul Ghioroc. Se menţionează că lacul Ghioroc are două părţi: partea de nord şi 
partea de sud. Calitatea apei este monitorizată doar  în partea de sud a lacului. 

Stadiul calitãtii apelor din lacurile aferente judetului Arad  este apreciat în conformitate 
cu Normativul 1146/2002. 
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Astfel, lacul antropic Ghioroc, singurul pentru care a fost urmarita calitatea apei, se 
incadreaza in clasa de calitate II datorita nivelului nutrientilor – azot total=2.079 mgN/l 
(clasa II) si fosfor total=0.01 mgP/l (clasa I), din punct de vedere biologic fiind mezotrof-
eutrof. 

Apele subterane 
Bazinul hidrografic  Crişul Alb 
Monitorizarea calităţii apelor freatice cuprinse în reţeaua de supraveghere naţională se 
face de către filiala Oradea a Direcţiei Apelor Crişuri. Valoarea concentraţiilor 
indicatorilor de calitate ai apelor subterane se încadrează în general în limitele admise. 

Zone vulnerabile la nitrati proveniti din surse agricole conform Ordinului MMGA-
MAPDR 241/196/20052

Bazinul hidrografic Mureş 

 sunt localităţile: Bocsig, Santana, Zărand, Mâşca, Olari, Cintei, 
Ineu, Chişineu Criş, Şiria şi Vărşand. 

Pentru supravegherea calităţii apelor subterane freatice există pe teritoriul judeţului Arad 
o serie de foraje 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 (S.C. ARCHIM S.A. şi C.E.T. pe lignit), precum şi unele fântâni situate în jurul 
gropii de gunoi a municipiului Arad. 

Valoarea concentraţiilor de azotiţi, amoniu, fosfaţi şi mangan în forajele de control, din 
BH Mureş depăşesc în general limita admisă prin STAS 1342/88 şi Legea 458/2002 şi 
aceasta mai ales în forajele amplasate în interfluvii în apropierea localităţilor sau a 
zonelor agricole unde se practică o agricultură intensivă. 

În anul 2006 s-au recoltat şi analizat ape freatice dintr-un număr de 17 foraje a căror 
concentraţie medie în azotiţi, amoniu, fosfaţi şi mangan prezintă depăşiri în zonele Păuliş 
(fosfati), Arad (mangan), Semlac (azotiti), Nădlac (fosfaţi şi mangan), Pecica (fosfaţi şi 
mangan), Dorobanţi (mangan) şi Archim Arad (amoniu). 

 
Calitatea solului 
Monitorizarea calităţii solului în judeţul Arad se face în 27 puncte amplasate pe întreg 
teritoriul, astfel încât să acopere toate formele de poluare a solului. 

Principalele restricţii ale calităţii solurilor (tabeul de mai jos) se referă la: eroziunea de 
adancime şi de suprafata, acidifiere, exces de umiditate compactare, sărăturare, poluarea 
solului cu hidrocarburi, acoperiri cu deponii, deşeuri provenite de la industria alimentară 
şi dejecţii animale. 
 
                                                 
2 Conform Ordinului MMDD şi MADR 1552/743 din 2008 zonele vulnerabile sunt în localităţile: Almaş, 
Apateu, Archiş, Bârsa, Bata, Beliu, Birchiş, Bocsig, Buteni, Cărand, Cermei, Chişineu-Criş, Covăsinţ, 
Craiva, Curtici, Dezna, Dorobanţi, Fântânele, Felnac, Frumuşeni, Ghioroc, Grăniceri, Hăşmaş, Igneşti, 
Ineu, Iratoşu, Lipova, Livada, Macea, Mişca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păuliş, Pecica, Peregu 
Mare, Pilu, Şagu, Sântana, Sebiş, Secusigiu,, Şeitin, Seleuş, Semlac, Şepreuş, Şicula, Şilindia, Şimand, 
Sintea Mare, Şiria, Şiştarovăţ, Socodor, Şofronea, Târnova, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, 
Zărand, Zerind, Zimandu Nou.   
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Poluarea solului  
 

Nr. 
crt. Tipul poluării Suprafaţa, ha 

1 Lucrări de excavare (balastiere, cariere, gropi de împrumut) 504,0 

2 Acoperiri cu deponii (halde de steril, iazuri de decantare, depozit 
de deşeuri) 115,2 

3 Hidrocarburi (reziduuri petroliere, poluări accidentale, etc.) 30,0 
4 Substanţe  purtate de aer 350,0 
5 Materii radioactive 6,9 
6 Deşeuri şi reziduuri organice  de la industria alimentară 7,5 
7 Dejecţii de animale 93,3 
8 Nămoluri de la apele uzate (staţii de epurare a apelor) 2,2 
9 Procese de eroziune de adâncime şi de suprafaţă 82 239,0 
10 Alunecări de teren 260,0 
11 Sărăturare (salinizare şi soloneţizare) 33 070,0 
12 Acidifiere 110 863,0 
13 Exces de umiditate (provenit din freatic sau stagnant) 154 847,0 
14 Exces sau carenţe de elemente nutritive 263 783,0 
15 Compactare 81 291,0 
16 Pesticide (remanenţe) 8 000,0 
17 Activităţi militare (decopertări, dislocări) 290,0 
 TOTAL 735752,1 

Sursa: Raportul anual privind starea factorilor de mediu in judetul Arad 2006 (pag. 83) 
 

Fata de anul 1997 se constată o creştere a suprafeţelor de soluri poluate de la 1108 ha la 
peste 9000 ha din care o mare parte sunt soluri afectate de pesticide, lucrări de escavare, 
acoperiri cu deponii, decopertări, dejecţii animale. 

Deşi judeţul Arad deţine o mare suprafaţă de soluri degradate peste 735 000 ha, în cursul 
anului 2006 s-au realizat lucrări de reconstrucţie ecologică pe suprafeţe restrânse. Aceste 
lucrări au vizat doar amendarea solurilor acide (reducerea acidifierii secundare a solului) 
şi unele lucrări de combatere a eroziunii solurilor.  

Zonele critice sub aspectul degradării solurilor sunt arealele  cu potenţial ridicat de 
alunecări de teren, zone cu potenţial ridicat de eroziune în adâncime, zone cu eroziuni de 
maluri. 

Dintre acestea se pot menţiona: 
- alunecări de tip subsecvent în zonele Şistarovăţ, Cuvejdia, Dorgoş, Tauţ, Minişel, 

Şilindia; 
- alunecări de tip solifluxiune în zonele Hălmagiu, Hălmăgel, Hăşmaş, Archiş-Nermiş, 

Crocna, Vârfuri. 

De asemenea pot fi menţionate ca zone critice arealele limitrofe lucrărilor de decopertări 
şi excavări la zi, precum şi zonele de exploatare a hidrocarburilor (Pecica, Turnu, 
Sederhat, Bodrog).                                 
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Radioactivitatea mediului 
În cursul anului 2006, în cadrul Programului standard al Staţiei de Radioactivitate Arad, 
pentru toate probele analizate, valorile activităţilor specifice beta globale determinate s-
au situat în intervalul de variaţie al mediilor multianuale (pentru perioada 1994-2005) şi 
nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de atenţionare stabilite prin legislaţia în 
vigoare (Ordinul Ministrului MAPM nr. 338/2002). S-au urmarit factorii de mediu: aer, 
apa (determinarea activităţii beta globale a apei din râul Mureş precum şi a apei  
potabile), precipitatii atmosferice vegetatie si sol. 

Starea pădurilor 
Starea de sănătate a pădurilor este urmărită prin Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice din cadrul Sistemului de Monitoring Forestier organizat în România în 
concordanţă cu metodologia comună adoptată de toate ţările europene. 

Din informaţiile furnizate de către Direcţia Silvică Arad şi Ocoalele Silvice Private, 
rezultă că în anul 2006 nu s-a aprobat pentru nici o suprafaţă de teren aflată sub 
administrarea lor, schimbarea categoriei de folosinţă pentru construire de drumuri 
forestiere. 

Suprafeţele de pădure parcurse cu lucrări de regenerare în anul 2006, în judeţul Arad, 
sunt: 

- împăduriri integrale 209 ha, din care 2% pierderi, 8% reuşită satisfăcătoare, 85% bună, 
5% foarte bună 
- regenerări naturale  482 ha, cu reuşită bună. 

 
1.4. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR 

Depozite de deşeuri municipale 
Singurul mod de eliminare a deşeurilor în judeţul Arad este depozitarea. Există un număr 
de 9 depozite de deşeuri de tip B nepericuloase. Suprafaţa totala ocupata este de 45,25 
ha. Majoritatea acestor depozite, cu o singura excepţie, depozitul ASA Arad sunt 
neecologice, neavând dotările necesare pentru protecţia mediului ; capacităţile sunt in 
curs de epuizare, amplasamentele sunt improprii şi nu deţin autorizaţie de funcţionare 
(PLANŞA 1- Mediu) . 

Aceste depozite sunt amplasate pe lângă zonele urbane şi sunt exploatate în general de 
către operatorii de salubritate sau primării. Planul de implementare a Directivei de 
depozitare a deşeurilor prevede că aceste depozite se vor închide eşalonat conform HG 
349/2005. 
In judeţ există un singur depozit ecologic in funcţiune, Depozitul ASA Arad Servicii 
Ecologice SA, construit cu acord de mediu în anul 2003 şi dat în funcţiune în anul 2004. 
In prezent sunt în funcţiune două celule. Depozitul este amplasat lângă depozitul de 
zgură al CET Arad, la o distanţă de 2,5 km de zona locuită. 

Dintre cele 8 depozite urbane neecologice, se remarcă noul depozit de deşeuri menajere 
din oraşul Chişineu Criş care va funcţiona ca staţie de transfer. 
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Depozitele orăşeneşti de deşeuri menajere sunt amplasate la: Câmpul Liniştii Arad, 
Nădlac, Ineu, Pâncota, Sebiş, Lipova, Chişineu, Criş, Curtici. Depozitele de la Ineu, 
Nădlac, Sebiş sunt împrejmuite parţial sau total cu gard sau diguri, la Nădlac unde 
activitatea de salubrizare este concesionată s-a amenajat loc special pentru depozitare 
sticle tip PET şi separat hârtia. 

Caracteristicile acestora se regăsesc în tabelul de mai jos. 

 

Localizare Amplasare 
Autorizare 

(da/nu) 
Distanta fata de 
ape de suprafata 

(km) 

Distanta fata de 
zona locuita 

(km) 

An deschidere 
/an inchidere 

Suprafaţa 
proiectata 

(ha) 

Arad Drum centura (CET) Acord în curs de 
autorizare 

5 2,5 2003/2033 9,63 

Arad Câmpul Liniştii NU - în curs de 
închidere 

5 0,1 1998/2012 12,8 

Nadlac extravilan NU 3 0,3 1995/2012 2 

Ineu DNArad-Brad NU 0,5 2 1993/2016 2,32 
 

Pincota DNArad-Brad NU 0,4 0,5 1992/2016 1 

Sebis Extravilan NU 3,5 0,5 1995/2014 2,5 

Lipova Extravilan NU 1,5 2 2003/2018 2,5 

Chisineu Cris Extravilan NU 4 4 2000/2016 2,5 

Curtici Extravilan NU 10 1 1978/2012 10 

Total       45,25 

 
Depozite rurale  
Pe lângă depozitele urbane prezentate, în mediul rural mai există locuri de depozitare a 
deşeurilor neamenajate, care vor fi ecologizate până în anul 2009. 

Depozitele din localităţile rurale sunt, cu mici excepţii amplasamente neautorizate, 
neorganizate şi improprii depozitării deşeurilor menajere, lipsind minima organizare 
pentru astfel de situaţii: tăbliţe indicatoare, drum de acces practicabil tot timpul anului, 
împrejmuire, canal colector de drenare şi puţuri seci pentru depozitare cadavre animale. 
Caracteristicile acestora şi amplasarea se regăsesc în tabelul de mai jos: 

Localitatea unde este amplasat 
Distanţa faţă de 

zonele locuite 
(m) 

Autorizaţie 
de mediu  
DA/NU 

Suprafaţa 
depozitului 

(ha) 
Fântânele 1000 DA 0,5 
Sânleani 1250 DA 1,0 
Şofronea 300 DA 1,5 
Vladimirescu 1800 NU 3,44 
Horia 300 NU 2,0 
Mândruloc 800 NU 0,6 
Cicir 1000 NU 0,8 
Almaş, Cil, Joia Mare 3180 DA 2,0 
Apateu, Berechiu, Moţiori   2,7 
Bata 200 NU 0,2 
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Beliu  DA 0,5 
Birchiş,-Căpâlnaş 2000 DA 0,08 
Bârsa 300 NU 0,8 
Bârzava 100  2.6 
Bocsig, Răpsig, Mânerău 1200 NU 2,8 
Buteni 300 DA 0,28 
Cărand, Seliştea 1000 NU 0,5 
Cermei, A. Iancu 1600 DA 0,30 
Chisindia 3000 NU 0,2 
Odvoş, Belotinţ, Chelmac 1900 NU 1,8 
Covăsânţ 500 DA 0,5 
Dieci, Crocna, Revetiş 1600 DA 2,1 
Ghioroc, Cuvin, Miniş 1200 NU 0 
Grăniceri, Şiclău 1800 DA 1,9 
Gurahonţ 1000 NU 2,0 
Luncşoara,-Hălmăgel 1000 ÎN CURS 2,2 
Igneşti, Susani 1800 NU 0,4 
Iratoşu, Variaşu Mare 3000  3,0 
Macea 2000 DA 2,3 
Mişca 500 DA 1,0 
Olari 3000 DA 2,73 
Păuliş 150 DA 12,02 
Pecica 1000 DA 1,0 
Peregu Mare+P. Mic 1000 DA 2,0 
Pilu, Vărşand 2000 NU 1,57 
Seleuş 1600 DA 0,62 
Sintea Mare, Adea, Ţipari 2300 NU 0,5 
Sântana, Caporal Alexa 8000 DA 1,96 
Socodor 1377 DA 4,65 
Şagu, Cruceni, Firiteaz, Fiscut, Hunedoara Timişană 700 DA 7,0 
Şeitin 500 DA 1,3 
Şepreuş 1023 DA 1,6 
Şicula, Gurba, Chereluş 2000 DA 1,28 
Şilindia 500 NU 0,05 
Şimand  DA 1,0 
Şiria,,Galşa, Mâsca 950 DA 2,3 
Şiştarovăţ 300 NU 0,4 
Tauţ 1000 NU 0,1 
Târnova, Chier, Agrişu Mare, Dud, Arăneag, Drauţ, Căsoaia 5800 NU 2,0 
Ususău 850 NU 0,4 
Vărădia 1000 DA 0,5 
Vinga, Mănăştur, Mailat 420 DA 4,0 
Zăbrani, Chesinţ, Neudorf 500 NU 1,5 
Zărand, Cintei 300 DA 1,0 
Zerind, Iermata Neagră 4000 NU 1,2 
Zimandu Nou, Zimandcuz, Andrei Şaguna 2170 DA 1,6 
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Depozite de deşeuri industriale:  
Exploatarea de resurse minerale pe teritoriul judeţului Arad include 57 de perimetre 
miniere, dintre care 42 (74%) sunt în activitate, 10 sunt cu activitate temporar sistate 
(18%) şi 5 sunt în conservare în vederea închiderii (8%). Dintre cele 57 perimetre 
miniere: 

– 29 sunt cariere (exploatări miniere la zi-51%); 

– 23 sunt balastiere (exploatări de balast din albia Mureşului:41%); 

– 4 explorări miniere subterane (perimetre în conservare:7%); 

– 1 mină (exploatare minieră subterană:1%); 

În judeţul Arad, sunt 17 halde de steril minier închise, o haldă de zgură şi cenuşă în 
funcţiune, aparţinând de CET Arad, un iaz de decantare, un batal al ARCHIM 
AGROINDUSTRIAL, un batal de şlam petrolier al Schelei de Petrol Arad, un depozit de 
pesticide aparţinând de Centrul de Protecţia Plantelor Arad şi paturile de uscare ale 
nămolului de la staţia de epurare a oraşului Arad. 

Depozitele de deşeuri industriale periculoase (Halde steril minier) sunt amplasate în: 
comuna Conop, (sat Milova), comuna Moneasa (sat Rănuşa), Comuna Vârfurile (sat 
Leuca), Luncsoara, Vladimirescu, Turnu, Arad, Ineu. 

Halde periculoase cu minereu de uraniu sunt amplasate la Rănuşa, Bârzava, Valea 
Leucii-Vârfurile şi Milova.  

Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi municipale asupra mediului 
Depozitarea întâmplătoare pe sol a deşeurilor, evacuarea acestora în cursurile de apă, 
arderea necontrolată a deşeurilor din mediul urban, reprezintă un risc major pentru 
mediul ambiant.  

Pe lânga deşeurile menajere, stradale, comerciale, pe depozitele orăşeneşti sunt 
depozitate, mai mult sau mai putin legal, şi deşeuri industriale. Amestecul acestor tipuri 
de deşeuri polueaza apele de suprafata si, prin infiltrare, solul şi apele subterane şi 
implicit afecteaza starea de sănătate a populaţiei  din zonă. 

Exploatările de resurse minerale au impact, în principal, asupra solului respectiv a apei 
prin schimbarea ireversibilă a morfologiei zonelor exploatate, apariţia şi dezvoltarea 
haldelor de steril, prin amplasarea, în anumite cazuri, a haldelor de steril pe malul 
cursurilor de apă. 

Depozitele care induc impact asupra mediului sunt: 

– haldele cu minereu de uraniu aparţinând Companiei Naţionale a Uraniului asupra 
apelor de scurgere din galerii, apelor potabile (izvoare şi fântâni), apelor de suprafaţă, 
a solului, vegetaţiei şi aşezărilor umane. 

– depozitul de cenuşă şi zgură al C.E.T pe lignit asupra apelor subterane, 

– batalul de la Combinatul Chimic (S.C. Archim S.A.) asupra apelor subterane, 

– depozitelor de deşeuri menajere ale municipiului Arad. 
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Obiective care decurg din strategia de gestionare judeţeană şi regională a 
deşeurilor: 
Pentru elaborarea unui concept de gestiune integrată a deşeurilor principiul îl constituie 
evitarea producerii deşeurilor sau reducerea cantităţii acestor deşeuri.  
Tendinţele actuale privind deşeurile au în vedere două aspecte: 
- diminuarea volumului de deşeuri; 
- pericolul poluării mediului.  

Strategia modernă privind gospodărirea deşeurilor include o ierarhizare a opţiunilor de 
management al acestora în care primul accent este pus pe prevenirea producerii 
deşeurilor. Aceasta este urmată de promovarea acţiunilor de reciclare şi refolosire şi apoi 
optimizarea metodelor de stocare finală a deşeurilor. 

În cadrul strategiei gospodăririi deşeurilor o atenţie deosebită se acordă prevenirii 
generării unor volume exagerate a deşeurilor; rezolvării problemei deşeurilor la sursa de 
generare a lor; încurajarea refolosirii şi reciclării deşeurilor. 

Printre obiectivele care decurg din strategia de gestionare judeţeană şi regională a 
deşeurilor se remarcă: 

- Dezvoltarea politicii judeţene in vederea implementării unui sistem integrat de 
gestionare a deşeurilor 

- Asigurarea resurselor necesare direct implicate în sistemul de gestionare a deşeurilor 
ca număr şi pregătire profesională 

- Stabilirea şi promovarea informării, conştientizării şi motivării pentru toate părţile 
implicate 

- Minimizarea generării deşeurilor 
- Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor în mediul urban şi rural 
- Implementarea sistemelor de colectare separată a deşeurilor 
- Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate 
- Creşterea gradului de conştientizare a publicului privind impactul depozitării 

deşeurilor asupra sănătăţii şi mediului. 
 

1.5. PATRIMONIUL NATURAL 
Zone naturale valoroase 
Protecţia ariilor naturale valoroase constituie o cerinţă vitală pentru păstrarea echilibrului 
ecologic în zonă. Zonele naturale prin valoarea estetică, dar şi prin cea ştiinţifică, 
constituie un potenţial valoros pentru dezvoltarea turismului, dar şi a activităţilor de 
producţie (PLANŞA 2- Patrimoniu natural şi construit).  
Astfel, în conformitate cu Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate şi H.G. 2151 – Hotarare 
privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, s-au 
identificat o serie de valori de patrimoniu natural care necesită instituirea lor ca zone 
protejate pentru asigurarea protecţiei lor. Acestea sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
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 Parcuri, rezervaţii şi monumente ale naturii de interes naţional 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea Localizarea Suprafaţa 
(ha) 

Administrare Observaţii 

1. Pestera Valea 
Morii 

com. Moneasa 5,00 Clubul de 
Speologie şi 
Alpinism Liliacul 
Arad 

Rezervaţie 
spelogică 

2. Dosul Laurului com. 
Gurahonţ, sat 
Zimbru 

32,20 Direcţia Silvica 
Arad 

Rezervaţie 
botanică 

3. Baltele 
Gurahonţ 

com. 
Gurahonţ 

2,00 Primăria Gurahonţ Rezervaţie 
botanică 

4. Runcu-Groşi com. Barzava 261,80 Direcţia Silvica 
Arad 

Rezervaţie 
forestieră 

5. Poiana cu 
narcise Rovina 

oraşul Ineu 0,10 Direcţia Silvica 
Arad 

Rezervaţie 
botanică 

6. Balta Rovina oraşul Ineu 120,00 S.C. Carpio S.R.L. Rezervaţie 
zoologică 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea Localizarea Suprafaţa 
(ha) 

Administrare Observaţii 

7. Balta Şoimoş oraşul 
Lipova 

1,00 ONG Condor Club 
Arad 

Rezervaţie 
zoologică 

8. Padurea Sic com. Cărand, 
sat Seliştea 

17,80 Direcţia Silvica 
Arad 

Rezervaţie 
zoologică 

9. Peştera lui Duţu com. 
Săvârşin, sat 
Căprioara 

0,10 ONG Speowest 
Arad 

Rezervaţie 
spelogică 

10. Peştera Sinesie com. 
Săvârşin 

0,10 ONG Speowest 
Arad 

Rezervaţie 
spelogică 

11. Locul fosilifer 
Monoroştia 

com. 
Bârzava 

0,10 ONG Condor Club 
Arad 

Rezervaţie 
paleontologică 

12. Locul fosilifer 
Zăbalţ 

com. Dorgoş, 
sate Ususău 
şi Zăbalţ 

5,00 ONG Condor Club 
Arad 

Rezervaţie 
paleontologică 

13. Pădurea de 
stejar pufos de 
la Cărand 

com. Cărand 2,10 Direcţia Silvica 
Arad 

Rezervaţie 
forestieră 

14. Rezervaţia de 
soluri sărăturate 

com. 
Socodor 

95,00 Universitea de Vest 
“Vasile Goldiş” 

Rezervaţie 
mixtă 

15. Arboretul  
Macea 

com. Macea 20,50 Universitea de Vest 
“Vasile Goldiş” 

Rezervaţie 
ştiinţifică 

16. Prundul Mare com. Semac, 
oraşul 
Pecica, com. 

654,9 Administraţia 
Parcului Natural 
Lunca Mureşului 

Rezervaţie 
mixta 
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Secusigiu, 
mun. Arad 

17. Lunca 
Mureşului 

mun. Arad 
oraşul 
Pecica, com. 
Secusigiu, 
com. Semac, 
com. Şeitin, 
com. Felnac, 
oraşul 
Nădlac 

14266,0 Administraţia 
Parcului Natural 
Lunca Mureşului 

Parc natural 

18. Padurea Lunca 
– colonie de 
stârci 

com. Mişca 2.0 Ocolul Silvic Criş Arie de 
protectie 
speciala 
avifaunistica 

19. Padurea 
Socodor – 
colonie de stârci 

com. 
Socodor 

3.1 Ocolul Silvic Criş Arie de 
protectie 
specială 
avifaunistică 

 Suprafaţa totală  14833,9   

“Parcul Natural Lunca Mureşului” → cod: V.1, declarat prin HG 2151/2004, în cursul 
anului 2006 are o suprafaţă de 17166 ha, include mai multe rezervaţii naturale, se întinde 
atât pe teritoriul judeţului Arad cât şi pe Timiş, obiectivele principale de protecţie sunt o 
serie de habitate valoroase, asociaţii vegetale, specii ocrotite de legislaţia naţională şi 
internaţională, are o valoare peisagistică ridicată.  

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 27/2000, din data de 28.03.2000, şi 
Hotărârii nr. 1/1995, din data de 27.01.1995 a Comisiei Administrative de pe lângă 
Prefectura Judeţului Arad au fost declarate următoarele arii protejate de importanţă 
judeţeană (prezentate în tabelul următor).  

 
Zone naturale ce necesită protecţie pentru valoare peisagistică 

 
Nr. 
crit. 

Denumirea Localizarea Suprafaţa 
(ha) 

Administratie Observaţii 

1. Rezervaţia de palierus 
spina de la Radna 

Oraşul Lipova 5,00 ONG Condor 
Club Arad 

Rezervaţie 
botanică 

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

Com. Hălmăgel 165,6 Ocolului Silvic 
Gurahonţ 

Rezervaţie 
forestieră 

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

Com. Archiş 144,8 Ocolului Silvic 
Beliu 

Rezervaţie 
forestieră 

4. Rezervaţia mixta 
„Dealul Mocrei” 

Oraşul Ineu 107,2 Universitea de 
Vest “Vasile 
Goldiş” 

Rezervaţie 
mixtă 

5. Rezervaţia naturala 
mixtă Moneasa 

Com. Moneasa 6273,1 Ocolul Silvic 
Sebiş – 
Moneasa 

Rezervaţie 
mixtă 
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6. Rezervaţia „Pădurea 
Magura cu ghimpi 
Pătârs” 

Com. Ususău 111,7 Ocolul Silvic 
Lipova 

Rezervaţie 
mixtă 

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

Com. Săvarşin 470,9 Ocolul Silvic 
„Valea Mare” 

Rezervaţie 
mixtă 

8. Rezervaţia „Dealul 
Pleşa” 

Oraşul Sebiş 290,6 Ocolul Silvic 
Sebiş – 
Moneasa 

Rezervaţie 
mixtă 

 Suprafata totala  7568,9   

 
Prin Ordinul nr. 766 din 5 mai 2007 privind declararea siturilor de importanţă 
comunitară ca parte integrată a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, 
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile instituie cu caracter provizoriu regimul de 
arie naturală protejată, ca arie specială de conservare pentru următoarele areale din 
judeţul Arad (vezi Anexa nr 1): 

§ Crişul Alb (oraş Chişneu-Criş, Pilu, Socodor) 

§ Crişul Negru (comune Mişca, Zerind) 

§ Defileul Mureşului Inferior (comune Bârzava, Bata, Birchiş, Conop, Petriş, Săvârşin, 
Ususău, Vărădia de Mureş) 

§ Drocea (comune Almaş, Bârzava, Brazii, Buteni, Chişindia, Gurahonţ, Săvârşin, 
Vărădia de Mureş) 

§ Lunca Mureşului Inferior (mun Arad, oraş Nădlac, oraş Pecica, comune Secusigiu, 
Şeitin, Semlac, Zădăreni) 

§ Mlaştina Sarchinez (com. Vinga) 

§ Rovina –Ineu (com. Ineu) 

§ Solurile Sărăturate Socodor (com. Socodor). 

 

1.6. PATRIMONIUL CONSTRUIT 
Patrimoniul construit este evaluat conform Legii 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice Art.7, care grupează monumentele în: 

-grupa A-monumente istorice de valoare naţională şi universală 

-grupa B-monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. 

Conform Ordinului ministrului culturii şi cultelor 2684/2003 structura listei 
monumentelor istorice este următoarea: 

I. Arheologie 

II. Arhitectură 

III. Monumente de for public 

IV. Monumente memoriale/funerare 
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 Categoria A Categoria B Total 

Arheologie 61 81 142 

Arhitectură 55 179 234 

Monumente de for public 2 17 19 

Monumente memoriale/funerare 0 18 18 

TOTAL 118 295 413 

Localităţi care se remarcă prin numărul mare de monumente de categoria A sunt: 
municipiul Arad (10 categoria A şi 151 categoria B), oraşul Lipova(8 categoria A, 7 
categoria B), oraşul Sântana(6 categoria A, 3 categoria B), Pâncota (5 categoria A, 2 
categoria B), comunele Vladimirescu, Păuliş (7 categoria A, 9 categoria B, respectiv 3). 

Reprezentarea grafică a categoriilor de monumente este în (PLANŞA 2- Patrimoniu 
natural şi construit). Lista monumentelor istorice din judeţ este prezentată în Anexa nr. 2. 

Evaluarea patrimoniului construit este prezentată în detaliu în Studiul istoric de 
fundamentare a PATJ întocmit de o echipă a Complexului Muzeal Arad. 
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