
 

Mai 2009 

Printat pe hârtie reciclată   

 

 

 

RAPORT DE MEDIU 
 

 

ACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI JUDEŢULUI ARAD  

 

 
 

 

- CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD - 

 

 



 

EPC Consultanţă de mediu 
P A R T E N E R I A T  C U  N A T U R A                                  www.epcmediu.ro 

 

RAPORT DE MEDIU 
 

ACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A 

TERITORIULUI JUDEŢULUI ARAD 

 

 

Colectiv de elaborare 

 
 
           
Ing. Alexandra DOBA 
 
 
           
Ec. Monica PIROŞCA 
 
 
           
Geograf Roxana BOICU 
 
 
           
Ecolog Tiberiu FERMAŞ 
 
 
           
Ing. Alexandra RUŞITORU 
 
 
           
Valentin DRAGOMIR 

 

            

Ecolog Marius NISTORESCU 

Director General



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 3 
 

 

COPYRIGHT 
 

Exclusiv pentru SEA  

PATJ ARAD 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 4 
 

CUPRINS 

 

1 INTRODUCERE ........................................................................................................................ 11 

2 METODOLOGIA ELABORĂRII SEA PENTRU PATJ ARAD ..................................... 13 

2.1 ETAPA DE ÎNCADRARE ............................................................................................................ 13 

2.2 ETAPA DE DEFINITIVARE A PROIECTULUI DE PLAN ŞI DE REALIZARE A RAPORTULUI DE 
MEDIU 16 

3 SCURTĂ PREZENTARE A PATJ ARAD ............................................................................ 19 

3.1 CONTEXTUL ACTUAL ............................................................................................................... 20 

3.2 STRUCTURA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢULUI ARAD ................. 20 

3.3 PRINCIPALELE OBIECTIVE PROPUSE PRIN PATJ ARAD ......................................................... 22 

3.4 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME RELEVANTE .......................................................................... 30 

4 ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII MEDIULUI ........................................................ 33 

4.1 STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI ............................................................................................... 33 

4.1.1 Aer .......................................................................................................................................................................... 39 
4.1.2 Apă ......................................................................................................................................................................... 46 
4.1.3 Sol ........................................................................................................................................................................... 56 
4.1.4 Contribuţia la schimbările climatice ................................................................................................................. 63 
4.1.5 Biodiversitate ........................................................................................................................................................ 66 
4.1.6 Managementul riscurilor ..................................................................................................................................... 76 
4.1.7 Peisajul şi moştenirea culturală .......................................................................................................................... 78 
4.1.8 Conservarea resurselor naturale ........................................................................................................................ 82 
4.1.9 Sănătate umană .................................................................................................................................................... 84 
4.1.10 Transport durabil ................................................................................................................................................. 90 
4.1.11 Turism ................................................................................................................................................................... 94 

4.2 EVOLUŢIA STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PATJ (ALTERNATIVA 0) . 97 

5 CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE 
SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PATJ .......................................................................... 102 

6 PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PATJ .................. 108 

7 OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL 
NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL CARE SUNT RELEVANTE 
PENTRU PATJ ....................................................................................................................................... 112 

8 POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI .......................... 114 

8.1 METODOLOGIA DE EVALUARE ............................................................................... 114 

8.2 EFECTE ASUPRA MEDIULUI GENERATE DE IMPLEMENTAREA PATJ ... 114 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 5 
 

8.3 EVALUAREA EFECTELOR DE MEDIU CUMULATIVE ALE 
IMPLEMENTĂRII PATJ ARAD ASUPRA OBIECTIVELOR DE MEDIU RELEVANTE
 157 

9 POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT 
TRANSFRONTIERĂ ............................................................................................................................ 161 

10 MĂSURILE PROPUSE PENTU A PREVENI,  REDUCE ŞI COMPENSA  CÂT  DE 
COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADEVERS ASUPRA MEDIULUI AL 
IMPLEMENTĂRII PATJ ..................................................................................................................... 164 

11 EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA 
VARIANTELOR ALESE ..................................................................................................................... 169 

12 MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR 
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PATJ ........................................................................ 170 

13 REZUMAT NONTEHNIC .................................................................................................... 178 

 

  



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 6 
 

INDEX TABELE 

Tabel nr. 2-1 Membrii Grupului de lucru SEA PATJ Arad ................................................................ 15 

Tabel nr. 2-2 Întâlnirile grupului de lucru SEA – PATJ Arad ............................................................. 16 

Tabel nr. 3-1 Obiective propuse pentru amenajarea teritoriului judeţului Arad ............................... 24 

Tabel nr. 4-1 Staţii de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Arad şi parametrii măsuraţi ....... 40 

Tabel nr. 4-2 Caracteristicile bazinelor hidrografice de pe teritoriul judeţului Arad ........................ 47 

Tabel nr. 4-3 Repartiţia secţiunilor pe clase de calitate (Raportul privind starea mediului în judeţul 
Arad, anul 2007) ................................................................................................................................ 50 

Tabel nr. 4-4 Situaţia tipurilor şi claselor de sol pe folosinţe ............................................................... 56 

Tabel nr. 4-5 Principalele tipuri şi asociaţii de soluri ............................................................................ 56 

Tabel nr. 4-6 Situaţia statistică a terenurilor în judeţul Arad (anul 2008) .......................................... 58 

Tabel nr. 4-7 Poluarea solurilor în urma activităţilor din sectorul industrial în judeţul Arad ......... 62 

Tabel nr. 4-8 Arii naturale protejate în judeţul Arad............................................................................. 67 

Tabel nr. 4-9 Parcuri dendrologice în judeţul Arad .............................................................................. 69 

Tabel nr. 4-10 Situri incluse în reţeaua Natura 2000 ............................................................................. 69 

Tabel nr. 4-11 Evoluţia posibilă a stării mediului în situaţia neimplementării PATJ (Alternativa 0)
 ............................................................................................................................................................. 98 

Tabel nr. 5-1 Suprafeţele minime ale ariilor naturale protejate din judeţul Arad ce vor fi afectate 
de infrastructura rutieră propusă .................................................................................................. 103 

Tabel nr. 6-1 Probleme de mediu relevante pentru PATJ Arad ....................................................... 108 

Tabel nr. 7-1 Aspecte de mediu şi obiectivele relevante de mediu stabilite în cadrul grupului de 
lucru PATJ Arad ............................................................................................................................. 112 

Tabel nr. 8-1 Scala de cuantificare a efectelor generate de implementarea obiectivelor PATJ 
asupra obiectivelor de mediu relevante........................................................................................ 114 

Tabel nr. 12-1 Indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor PATJ Arad asupra mediului .. 172 

 

 

INDEX FIGURI 

Figura nr. 2-1 Etapele elaborării Raportului de mediu ......................................................................... 18 

Figura nr. 3-1 Structura PATJ Arad ........................................................................................................ 23 

Figura nr. 4-1 Localizarea judeţului Arad în cadrul Regiunii de Dezvoltare Vest ............................ 33 

Figura nr. 4-2 Unităţi admnistrativ teritoriale în judeţul Arad ............................................................. 34 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 7 
 

Figura nr. 4-3 Unităţi de relief pe teritoriul judeţului Arad .................................................................. 35 

Figura nr. 4-4 Topografia judeţului Arad ............................................................................................... 38 

Figura nr. 4-5 Dinamica emisiilor de SO2 în perioada 1999 – 2007 ................................................... 41 

Figura nr. 4-6 Dinamica emisiilor de NOx în perioada 1999 – 2007 .................................................. 42 

Figura nr. 4-7 Dinamica emisiilor de NH3 în perioada 2003- 2007 .................................................... 42 

Figura nr. 4-8 Dinamica emisiilor de COV în perioada 1999-2007 .................................................... 43 

Figura nr. 4-9 Dinamica emisiilor de metalele grele (Cd, Hg, Pb) în perioada 2003-2007 .............. 43 

Figura nr. 4-10 Concentraţii medii anuale de SO2 (µg/mc) în perioada 1999-2007 ........................ 44 

Figura nr. 4-11 Concentraţii medii anuale de NO2 (µg/mc) în perioada 1999-2007 ....................... 45 

Figura nr. 4-12 Concentraţii medii anuale de particule în suspensie (PM10 - µg/mc) şi frecvenţa 
depăşirilor CMA (%) înregistrate în judeţul Arad în perioada 1999-2007 ................................ 45 

Figura nr. 4-13 Evoluţia volumelor de apă captată şi a volumelor de apă uzată restituită (mii 
m3/an) ................................................................................................................................................. 53 

Figura nr. 4-14 Debite masice anuale de poluanţi (CCOCr, Reziduu fix, Substanţe extractibile, 
Cloruri, Materii în suspensie, CBO5) evacuaţi în emisarii naturali din BH Mureş pe teritoriul 
judeţului Arad .................................................................................................................................... 54 

Figura nr. 4-15 Debite masice anuale de poluanţi (Detergenţi şi Fenoli) evacuaţi în emisarii 
naturali din BH Mureş pe teritoriul judeţului Arad (t/an) .......................................................... 54 

Figura nr. 4-16 Debite masice de CBO5 evacuate în emisari naturali pe teritoriul judeţului Arad, 
în BH Mureş (grafic stânga) şi BH Crişul Alb (grafic dreapta) .................................................. 55 

Figura nr. 4-17 Evoluţia suprafeţei agricole din judeţul Arad în intervalul 1990– 2008 .................. 58 

Figura nr. 4-18 Evoluţia suprafeţei cu păşune din judeţul Arad în intervalul 1990– 2008 .............. 59 

Figura nr. 4-19 Evoluţia suprafeţei cu vii şi pepiniere viticole din judeţul Arad în intervalul ........ 59 

Figura nr. 4-20 Evoluţia suprafeţei cu livezi şi pepiniere pomicole din judeţul Arad în intervalul 
1990– 2008 ......................................................................................................................................... 59 

Figura nr. 4-21 Ponderea categoriilor de folosinţă din totalul suprafeţei agricole (2008) ............... 60 

Figura nr. 4-22 Repartiţia terenurilor agricole pe clase de calitate (anul 2007) ................................. 60 

Figura nr. 4-23 Cantităţi totale de îngrăşăminte chimice şi naturale folosite în agricultură pe 
teritoriul judeţului Arad (t/an) ........................................................................................................ 61 

Figura nr. 4-24 Cantităţi totale de pesticide folosite în agricultură pe teritoriul judeţului Arad 
(kg/an) în perioada 1991-2007 ........................................................................................................ 61 

Figura nr. 4-25 Dinamica emisiilor totale de gaze cu efect de seră în perioada 2003 – 2007 ......... 65 

Figura nr. 4-26 Emisii totale de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor în perioada 2003-2007 . 65 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 8 
 

Figura nr. 4-27 Dinamica emisiilor de CO2 în perioada 1999 – 2007 ................................................ 65 

Figura nr. 4-28 Dinamica emisiilor de CH4 în perioada 1999 – 2007 ................................................ 66 

Figura nr. 4-29 Dinamica emisiilor de N2O în perioada 1999 - 2007................................................. 66 

Figura nr. 4-30 Localizarea siturilor de importanţă comunitară din judeţul Arad ............................ 70 

Figura nr. 4-31 Localizarea siturilor de protecţie avifaunistică din judeţul Arad .............................. 71 

Figura nr. 4-32 Localizarea rezervaţiilor naturale din judeţul Arad .................................................... 72 

Figura nr. 4-33 Dinamica suprafeţei totale a spaţiilor verzi din localităţile urbane ale judeţului 
Arad în perioada 1993 - 2007 .......................................................................................................... 79 

Figura nr. 4-34 Suprafaţa ocupată cu spaţii verzi în mediul urban (mp/locuitor) în anul 2007 ..... 79 

Figura nr. 4-35 Evoluţia suprafeţei pădurilor în judeţul Arad în perioada 1990 - 2007 .................. 80 

Figura nr. 4-36 Repartiţia suprafeţelor de păduri regenerate la nivelul judeţului Arad în perioada 
2006-2007 ........................................................................................................................................... 81 

Figura nr. 4-37 Evoluţia suprafeţei terenurilor (ha) pe care s-au executat împăduriri în judeţul 
Arad în perioada 1990 – 2007 ......................................................................................................... 81 

Figura nr. 4-38 Dinamica densităţii populaţiei la nivel judeţean, regional şi naţional în perioada 
1990-2008 ........................................................................................................................................... 84 

Figura nr. 4-39 Dinamica populaţiei stabile a judeţului Arad în intervalul 2000 – 2008 (date 
înregistrate la 1 ianuarie) .................................................................................................................. 85 

Figura nr. 4-40 Dinamica populaţiei stabile a judeţului Arad pe medii în intervalul 2000 – 2008 
(date înregistrate la 1 ianuarie) ........................................................................................................ 85 

Figura nr. 4-41 Evoluţia numărului unităţilor sanitare (proprietate publică şi proprietate privată) 
în perioada 1992 – 2007 ................................................................................................................... 86 

Figura nr. 4-42 Evoluţia numărului de paturi din unităţile sanitare în perioada 1997 – 2007 în 
judeţul Arad ....................................................................................................................................... 87 

Figura nr. 4-43 Numărul persoanelor decedate de principalele cauze ȋn perioada 2000-2007 ....... 88 

Figura nr. 4-44 Ponderea drumurilor publice în judeţul Arad în anul 2007 în funcţie de starea 
acestora ............................................................................................................................................... 91 

Figura nr. 4-45 Situaţia drumurilor din Judeţul Arad ............................................................................ 92 

Figura nr. 4-46 Evoluţia numărului de structuri de primire turistică în perioada 1990 - 2008 ....... 96 

Figura nr. 4-47 Evoluţia capacităţii de cazare turistică şi a numărului de turişti cazaţi în perioada 
1990 - 2007 ........................................................................................................................................ 96 

Figura nr. 4-48 Rolul PATJ Arad şi al evaluării de mediu în creşterea eficienţei utilizării resurselor 
şi îmbunătăţirii stării mediului ....................................................................................................... 101 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 9 
 

Figura nr. 5-1 Infrastructura rutieră de interes naţional propusă (trasee indicative conform PATN 
şi propuse în studiile de fezabilitate) ............................................................................................ 103 

Figura nr. 5-2 Traseul indicativ al autostrăzii Arad – Deva (conform PATN) intersectează cca 16 
km din SCI Drocea şi SCI Defileul Mureşului Inferior ............................................................ 104 

Figura nr. 5-3 Trasee propuse pentru infrastructura rutieră din nordul judeţului care intersectează 
SPA Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru precum şi SPA Câmpia Cermeiului ................. 105 

Figura nr. 5-4 Traseul indicativ al Drumului Expres Nădlac – Timişoara ce intersectează limitele 
Parcului Natural Lunca Mureşului Inferior ................................................................................. 105 

Figura nr. 5-5 Traseul Căii Navigabile propuse pe Râul Mureş (de la frontieră la Alba Iulia) şi 
localizarea ariilor protejate din defileul şi lunca Mureşului Inferior ........................................ 106 

Figura nr. 5-6 Traseul indicativ al căii ferate de mare viteză propusă în PATJ Arad şi localizarea 
ariilor protejate (SPA Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, SCI Crişul Alb şi SPA Câmpia 
Cermeiului) ....................................................................................................................................... 107 

Figura nr. 8-1 Evaluarea globală a efectelor implementării PATJ Arad........................................... 158 

Figura nr. 8-2 Ponderea potenţialelor efecte negative generate de implementarea planului ......... 159 

Figura nr. 8-3 Ierarhizarea contribuţiei PATJ Arad în atingerea obiectivelor de mediu propuse în 
cadrul evaluării ................................................................................................................................. 160 

Figura nr. 9-1 Arii naturale protejate în zona transfrontieră (cu verde) ........................................... 162 

Figura nr. 9-2 Localizarea ariilor protejate din reţeaua Natura 2000 aval de sectorul românesc al 
Mureşului Inferior (linia roşie reprezintă frontiera naţională) .................................................. 163 

 

 

ANEXE 

ANEXA 1 – Obiective şi direcţii de acţiune propuse pentru amenajarea teritoriului 
judeţului Arad  

  



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 10 
 

 
ABREVIERI ŞI ACRONIME 

 

ANAR   Administraţia Naţională Apele Române 

ANPM   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

APM   Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului 

ARPM   Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 

CJ   Consiliul Judeţean 

DADR   Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

Directiva SEA  Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului 

EIA  Evaluarea impactului asupra mediului (evaluarea la nivel de proiect a 
efectelor de mediu) 

GES    Gaze cu efect de seră 

GNM    Garda Naţională de Mediu 

HG   Hotarârea Guvernului României 

HG 1076/2004  Hotarârea de Guvern nr.1076/8.07.2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (MO 
nr.707/5.08.2004) 

INS    Institutul Naţional de Statistică 

MDLPL  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

MMDD  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 

MMGA  Ministerul Mediului şi Gospodăriri Apelor 

Natura 2000 Reţea Europeană de Arii protejate creată pentru conservarea habitatelor şi 
speciilor de interes comunitar 

OSPA Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

PATJ   Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean 

PJGD   Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

POS   Program Operaţional Sectorial 

PRGD   Plan Regional de Gestionare a Deşeurilor 

PUG   Plan Urbanistic General 

SEA   Evaluare Strategică de Mediu 

  



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 11 
 

1 1 INTRODUCERE 
 

Lucrarea de faţă reprezintă Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu a 
Actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad (PATJ Arad). Lucrarea a 
fost întocmită de SC EPC Consultanţă de mediu SRL, societate acreditată de Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru elaborarea de studii de impact asupra mediului (Certificat 
R-EIM-06-64/22.10.2008). 

Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu cerinţele de conţinut ale Anexei nr. 2 a 
Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 „privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe”. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad este promovat de către Consiliul Judeţean 
Arad în calitate de titular al planului, 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. 

Rolul PATJ este de a coordona şi armoniza dezvoltarea unităţilor administrative componente la 
nivelul întregului judeţ. Planul va asigura un cadru global şi unitar privind posibilităţile de 
dezvoltare în context regional, naţional şi european. 

PATJ Arad urmăreşte optimizarea utilizării resurselor naturale ale solului şi subsolului, a 
resurselor de muncă şi a modului de repartiţie a populaţiei în vederea creării unui echilibru 
permanent între modul de valorificare a potenţialului natural şi economic, pe de o parte, şi 
protecţia mediului, pe de altă parte, printr-un management responsabil al teritoriului în acord cu 
principiul dezvoltării durabile. 

PATJ vizează rezolvarea unor probleme specifice ale teritoriului în contextul eficienţei, echităţii, 
transparenţei şi implicării comunităţilor în luarea deciziilor. 

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad decurge din necesitatea 
actualizării periodice (la 5 – 10 ani) a acestui tip de documentaţie în funcţie de politicile sectoriale 
şi programele de dezvoltare judeţene, regionale şi naţionale, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad (PATJ Arad) a fost realizată de 
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului INCD 
– URBANPROIECT. Capitolele referitoare la cadrul natural şi activităţile economice au fost 
elaborate în colaborare cu Institutul de Geografie al Academiei Române, iar studiul istoric care 
fundamentează analiza patrimoniului cultural a fost realizat de un colectiv al Muzeului de Istorie 
Arad. 
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PATJ Arad este întocmit în conformitate cu “Metodologia privind Conţinutul cadru al 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului în concordanţă cu prevederile Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul” – redactarea a III-a şi cu “Ghidul de elaborare a 
documentaţiilor de amenajarea teritoriului de tip PATJ”, elaborate de către INCD Urbanproiect. 

Un principiu de bază avut în vedere la structurarea planului este cel al integrării acestuia în 
planurile statutare elaborate la niveluri teritoriale superioare, precum şi corelarea cu prevederile 
documentaţiilor de urbanism aprobate. În acest sens PATJ Arad se corelează cu prevederile: 

• Legilor privind aprobarea P.A.T.N., respectiv secţiunile aprobate până în prezent: Căi de 
comunicaţie (nr. 71/1996, actualizată prin nr. 363/2006), Apa (nr. 171/1997), Zone protejate 
(nr. 5/2000), Reţeaua de localităţi (nr. 351/2001), Zone de risc natural (nr. 575/2001); 

• Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013; 

• Planului Operaţional Regional 2007 – 2013; 

• Planului de Dezvoltare Regională – Regiunea Vest; 

• Studiilor privind Planul de Amenajare a Teritoriului Bazinului Tisei; 

• Programelor de cooperare transfrontalieră Romania – Ungaria şi din Euroregiunea Carpatica; 

• Strategiilor şi programelor recente de dezvoltare sectorială pe domeniile specifice amenajării 
teritoriului; 

• Planurilor Urbanistice Generale aprobate ale unităţilor administrativ teritoriale ale judeţului. 

Strategia de dezvoltare spaţială a judeţului Arad vizează un orizont temporal de 15 ani, căruia îi 
corespund propuneri şi un program de măsuri etapizat pe termen scurt (2 – 5 ani), mediu (5 – 10 
ani) şi de perspectivă (până în anul 2025). 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad (PATJ Arad) va fi aprobat prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Arad, iar prevederile sale vor constitui elemente obligatorii de temă pentru 
planurile de amenajare teritorială şi urbanistică ce se vor întocmi pentru unităţile teritorial 
administrative din cadrul judeţului. 
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2 2 METODOLOGIA ELABORĂRII SEA 
PENTRU PATJ ARAD 

 

Scopul evaluării strategice de mediu este acela de a contribui la integrarea consideraţiilor cu 
privire la mediu în pregătirea şi adoptarea PATJ Arad. Parcurgerea procedurii SEA este o garanţie 
a promovării dezvoltării durabile în cadrul acestui plan. 

Evaluarea strategică de mediu se realizează în baza cerinţelor Directivei SEA (Directiva 
Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe 
asupra mediului) şi a Hotărârii de Guvern nr. 1076/08.07.2004 de stabilire a procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri sau programe (MO nr. 707/5.08.2004), care 
transpune prevederile Directivei menţionate în legislaţia naţională. 

Metodologia utilizată în evaluarea strategică de mediu include cerinţele documentelor mai sus 
amintite, precum şi recomandările metodologice din: 

• „Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe”, elaborat de MMGA şi ANPM, aprobat prin Ordinul nr. 117/2006; 

• „Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe” şi „Ghidul privind 
Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe de amenajare a teritoriului şi urbanism”, 
elaborate în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 2004/016 – 
772.03.03) „Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare a 
Directivei SEA şi a Directivei de Raportare”; 

• „Manualul privind ESM pentru Politica de Coeziune 2007-2013”, elaborat în cadrul 
proiectului Interreg IIIC „Greening Regional Development Programmes” („Programe de 
dezvoltare regională ecologică”). Acest manual a fost considerat de DG Regio şi DG Mediu 
în 2006 ca fiind adecvat pentru realizarea evaluării strategice de mediu a programelor pentru 
politica de coeziune din perioada 2007-2013. 

Procedura SEA (conform HG 1076/2004) presupune parcurgerea următoarelor etape: 

a) etapa de încadrare a planului/programului în procedura evaluării de mediu; 

b) etapa de definitivare a proiectului de plan/program şi de realizare a Raportului de mediu; 

c) etapa de analiză a calităţii Raportului de mediu. 

 

2.1 ETAPA DE ÎNCADRARE 

În conformitate cu cerinţele art. 9 alin. (1) din HG 1076/2004, Consiliul Judeţean Arad, în 
calitate de titular al Actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad (PATJ Arad), 
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a notificat Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara şi a informat publicul prin 
anunţuri repetate în mass-media cu privire la elaborarea primei versiuni a planului. 

În conformitate cu cerinţele art. 9 alin. (2) din HG 1076/2004, odată cu notificarea, s-a pus la 
dispoziţia ARPM Timişoara şi a publicului, spre consultare, prima versiune a planului şi s-a 
solicitat declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul se supune procedurii 
evaluării strategice de mediu. 

În urma analizării primei versiuni a PATJ Arad (documentaţie înregistrată la ARPM Timişoara cu 
numărul de înregistrare 2229RP/16.12.2008), ca răspuns la notificarea Consiliului Judeţean Arad, 
ARPM Timişoara prin adresa nr. 7264/24.12.2008 a hotărât următoarele:  

• Obligativitatea efectuării evaluării de mediu pentru Actualizarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţului Arad; 

• Parcurgerea etapelor de definitivare a proiectului de plan şi realizarea Raportului de mediu, 
precum şi etapa de analiză a Raportului de mediu; 

• Obligativitatea constituirii grupului de lucru special pentru PATJ Arad. 

Prin adresa mai sus menţionată, ARPM Timişoara a prezentat şi o propunere a autorităţilor 
interesate de implementarea planului, ce pot fi invitate să facă parte din grupul de lucru, respectiv 
reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Consiliul Judeţean Arad în calitate de titular al planului, 
autorităţile competente pentru protecţia mediului (ARPM Timişoara şi APM Arad), Autoritatea 
de Sănătate Publică a Judeţului Arad, DSVSA Arad, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Arad, CNADNR – DRDP Timişoara, Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad, 
Direcţia pentru Cultură şi Culte Arad, Administraţia Naţională Apele Române – Direcţia Apelor 
Mureş, Direcţia Apelor Crişuri, Compania de Apă – Canal Arad, Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare Arad, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Arad, Garda 
Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Arad, persoane fizice sau juridice atestate conform 
prevederilor legale în vigoare pentru elaborarea Raportului de mediu. 

Titularul Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad a respectat solicitările exprimate 
prin adresa ARPM Timişoara nr. 7264/24.12.2008 şi a constituit grupul de lucru în cadrul căruia 
s-a realizat stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu a informaţiilor ce trebuie incluse în 
Raportul de mediu, precum şi analiza efectelor semnificative ale planului asupra mediului.  

În afara autorităţilor indicate în adresa ARPM Timişoara, Consiliul Judeţean Arad a transmis 
adrese pentru participare şi nominalizarea reprezentanţilor în grupul de lucru şi următoarelor 
instituţii: primăriile oraşelor din judeţ şi Municipiului Arad, Transelectrica SA, SC Enel Distribuţie 
Banat SA, Transgaz SA Mediaş – Exploatare teritorială Arad, Gaz Vest SA Arad, E-ON Gaz 
Distribuţie SA, Romtelecom SA, SNCFR Timişoara, Complexul Muzeal Arad, Administraţia 
Naţională Apele Române – Direcţia Apelor Banat, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală Arad, Direcţia Silvică. 
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În urma adreselor transmise de către titularul planului, au fost primite răspunsuri din partea 
instituţiilor solicitate, care au făcut nominalizări pentru participarea în cadrul grupului de lucru, şi 
au participat efectiv la întâlnirile acestuia (vezi Tabelul nr. 2-1).  

 
Tabel nr. 2-1 Membrii Grupului de lucru SEA PATJ Arad 
Nr. crt. Instituţia Persoana nominalizată 
1. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara Dna. Marcu Cornelia 
2. Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad  
3. Consiliul Judeţean Arad – Arhitect Şef – Serviciul ATU Dna. Moldovan Zeina 
4. Consiliul Judeţean Arad – Arhitect Şef – Serviciul AT Dl. Racz Sigismund 
5. Consiliul Judeţean Arad – Arhitect Şef – Serviciul AT Dna. Faur Zeni 
6. Consiliul Judeţean Arad – Direcţia Programe de Dezvoltare Dl. Moţ Raul  
7. Consiliul Judeţean Arad – Direcţia Tehnică Dl. Cârlugea Cristian 
8. Consiliul Judeţean Arad – Birou Juridic Dna. Silvana Lupu 
9. Primăria Municipiului Arad Dna. Szasz Mirela  
10. Primăria oraşului Chişineu Criş Dl. Brândaş Dănuţ 
11. Primăria oraşului Pecica Dna. Schvarz Elisabeta 
12. Primăria oraşului Ineu Dl. Sima Radu Lucian 
13. Primăria oraşului Curtici Dna. Maria Codre 
14. Primăria oraşului Nădlac Dl. Dvorciac Dan 
15. Primăria oraşului Lipova Dna. Suba Cristina 
16. Primăria oraşului Pâncota Dl. Morar Ovidiu 
17. Primăria oraşului Sebiş Dl. Ghimboaşă Octavian 
18. Primăria oraşului Sântana Dl. Sas Teodor 
19. Direcţia de Sănătate Publică Dl. Ionel Drăgănescu 
20. Direcţia Sanitară Veterinară Dna. Onea Delia 
21. Direcţia Silvică Dl. Zdrenghea Gelu Cristian 
22. A.N.I.F Dl. Miheţ Aurel 
23. Direcţia Apelor Mureş Dna. Romvari Angelica 
24. Direcţia Apelor Crişuri Dl. Chirilă Teodor 
25. Direcţia Apelor Banat Dna. Lazăr Simona 
26. Compania de Apă SA Arad Dl. Popescu Radu 
27. Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad Dl. Popescu Vasile 
28. Garda de Mediu Arad Dl. Sârbu Dorin 
29. Transelectrica Dl. Micşa Viorel 
30. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dl. Purice Ovidiu 
31. Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri Dl. Vlad Flavius 
32. Transgaz – Exploatare Teritorială Arad Dl. Stancu Fănel 
33. SNCFR Timişoara Dl. Grec Zaharia 
34. Romtelecom Dl. Marinel Lupuţi 
35. INCD - URBANPROIECT Dna. Alexandrina Retegan 
36. EPC Consultanţă de mediu SRL Bucureşti Dl. Nistorescu Marius  
37. EPC Consultanţă de mediu SRL Bucureşti Dra. Doba Alexandra 
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2.2 ETAPA DE DEFINITIVARE A PROIECTULUI DE PLAN ŞI DE REALIZARE A RAPORTULUI DE 
MEDIU 

În perioada martie – mai 2009 a avut loc definitivarea proiectului Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţului Arad (PATJ Arad). În paralel cu acest proces s-au desfăşurat întâlnirile 
grupului de lucru SEA, precum şi elaborarea Raportului de mediu. 

Modul de lucru în cadrul grupului de lucru a fost următorul: 

• Reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad şi ai proiectantului INCD-Urbanproiect Bucureşti 
au propus dezbaterea Actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad prin 
prezentarea structurii, obiectivelor şi măsurilor planului; 

• Reprezentantul ARPM Timişoara a prezentat cerinţele legate de procedura SEA şi de 
conţinutul şi calitatea Raportului de mediu; 

• Expertul de mediu a prezentat metodologia de lucru şi principalii paşi de urmat pentru 
întocmirea Raportului de mediu; 

• Expertul de mediu a propus grupului de lucru dezbaterea următoarelor aspecte: 

� Nivelul la care se va face analiza efectelor asupra mediului; 

� Modalitatea de evaluare şi scala de evaluare adecvată; 

� Obiectivele relevante de mediu; 

� Alternativa “0”; 

• Propunerile făcute de expertul de mediu au fost analizate de membrii grupului de lucru şi 
dezbătute în cadrul şedinţelor. Opiniile şi recomandările au contribuit într-o mare măsură la 
modelarea metodologiei de lucru şi a conţinutului Raportului de mediu; 

• Titularul planului a asigurat integrarea în forma finală a PATJ Arad a tuturor propunerilor 
făcute de membrii grupului de lucru, inclusiv concluziile şi propunerile Raportului de mediu. 

Calendarul întânirilor grupului de lucru şi tematica dezbaterilor este prezentată în Tabelul nr. 2-2, 
iar lista participanţilor şi minutele întâlnirilor sunt prezentate în Anexa prezentului Raport de 
mediu. 

 
Tabel nr. 2-2 Întâlnirile grupului de lucru SEA – PATJ Arad 
Nr. Data Tematica Dezbateri 

1 26.03.2009 
Reuniunea 
preliminară 

• Prezentarea PATJ Arad; 
• Prezentarea avizelor obţinute până la momentul întâlnirii 
Grupului de lucru; 

• Prezentarea procedurii SEA; 
• Starea actuală a mediului; 
• Identificarea aspectelor şi a obiectivelor de mediu relevante; 
• Stabilirea criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative 
potenţiale asupra mediului; 
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Nr. Data Tematica Dezbateri 

• Stabilirea nivelului de analiză; 
• Propuneri şi discuţii. 

2 21.05.2009 

A doua reuniune – 
prezentarea 
Raportului de 
mediu 

• Prezentarea şi dezbaterea evaluării efectelor PATJ Arad asupra 
obiectivelor relevante de mediu; 

• Analiza alternativelor unora dintre prevederile PATJ; 
• Analiza Raportului de mediu; 
• Propuneri şi discuţii. 

 

Elaborarea Raportului de mediu a presupus parcurgerea următoarelor etape: 

• Analiza stării mediului în judeţul Arad, luând în considerare datele şi informaţiile existente; 

• În urma caracterizării stării actuale a mediului a fost identificat un set de aspecte de mediu 
şi probleme de mediu ce sunt relevante pentru spaţiul analizat şi care pot fi abordate direct 
prin intermediul PATJ; 

• Pentru aspectele de mediu şi problemele de mediu identificate au fost formulate obiective 
relevante de mediu cărora planul trebuie să se adreseze; 

• A fost realizată o analiză a evoluţiei probabile a stării mediului în judeţul Arad (a acelor 
aspecte de mediu relevante, identificate anterior) în condiţiile neimplementării prevederilor 
PATJ (Alternativa „0”); 

• Au fost evaluate efectele asupra mediului generate de implementarea PATJ, prin 
analizarea modului în care obiectivele acestuia contribuie la atingerea obiectivelor de mediu 
relevante; 

• Pe baza evaluării la nivel de obiective a fost elaborată o evaluare cumulativă care să poată 
oferi o imagine de ansamblu asupra posibilelor evoluţii viitoare ale stării mediului în condiţiile 
implementării PATJ; 

• A fost de asemenea realizată o listă de indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor 
PATJ Arad asupra mediului; 

• Pe baza analizelor efectuate a fost propus un set de recomandări privind prevenirea, 
reducerea şi compensarea oricărui potenţial efect advers asupra mediului asociat 
implementării PATJ; 

• După parcurgerea acestor etape a fost elaborată varianta finală a Raportului de mediu. 
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Figura nr. 2-1 Etapele elaborării Raportului de mediu 
  

1. Analiza stării mediului 2. Aspecte relevante de mediu / 
probleme de mediu 

3. Obiective relevante de mediu 4. Alternativa “0” 

PATJ 
ARAD 

5. Evaluare efecte 
potenţiale  obiective şi 

măsuri 

6. Posibile evoluţii ale 
stării mediului 

7. Recomandări pentru prevenirea 
/reducerea /compensarea efectelor 

adverse 

8. Program de 
monitorizare a 
efectelor 

9. RAPORT DE MEDIU 
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3 3 SCURTĂ PREZENTARE A PATJ ARAD 
 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad urmăreşte optimizarea utilizării resurselor 
naturale ale solului şi subsolului, a resurselor de muncă şi a modului de repartiţie a populaţiei în 
vederea creării unui echilibru permanent între modul de valorificare a potenţialului natural şi 
economic, pe de o parte, şi protecţia mediului, pe de altă parte, printr-un management 
responsabil al teritoriului în acord cu principiul dezvoltării durabile. 

PATJ Arad este un document director cu rol de corelare a dezvoltării în teritoriu şi avînd caracter 
prospectiv. Corelarea dezvoltării apare ca o nevoie de a evita suprapunerile în  realizarea 
proiectelor ce depăşesc cadrul local şi urmăreşte utilizarea mai eficientă a resurselor. Ca 
instrument prospectiv PATJ încearcă să întrevadă dezvoltarea viitoare a teritoriului studiat, 
punând în lumină posibile avantaje sau probleme.  

Obiectivul principal al planurilor de amenajare a teritoriului este realizarea unei dezvoltări 
economico-sociale echitabile şi durabile a teritoriului studiat, prin adoptarea de comun acord de 
către administraţiile locale a unui set de politici (direcţii de dezvoltare) şi măsuri pentru 
principalele domenii cu relevanţă teritorială (localităţi, utilizarea solului, infrastructuri, mediu). 

Obiectivele strategice naţionale sunt obiective cadru de conturare a strategiei judeţene de 
dezvoltare spaţială. Pe parcursul diagnosticării şi consultării cu toţi factorii implicaţi în procese de 
dezvoltare cu impact asupra teritoriului judeţean s-a detaliat setul de obiective şi măsuri specifice 
acestei documentaţii de amenajare a teritoriului. 

Principial, toate măsurile propuse vizează îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă 
a populaţiei. 

Principiile care stau la baza elaborării PATJ Arad, în acord cu principiile directoare pentru 
dezvoltarea continentului european şi cu alte orientări formulate în documentele europene de 
referinţă în dezvoltarea spaţială, au în vedere: 

• creşterea competitivităţii teritoriului administrativ judeţean în cadrul economiei naţionale; 

• promovarea coeziunii teritoriale pentru ameliorarea disparităţilor constatate la nivel zonal în 
dezvoltarea economico-socială a teritoriului, determinate atât de condiţiile geografice cât şi de 
particularităţile dezvoltării specifice care au condus la concentrări de populaţie şi activităţi 
economice sau depopulări în zone rurale sau periferice; 

• ameliorarea şi îmbunătăţirea calităţii fondului funciar, prin luarea în considerare a 
fenomenelor de eroziune, inundaţii şi alunecări ale terenurilor; 

• valorificarea superioară şi protecţia patrimoniului natural şi cultural, factor important de 
dezvoltare în condiţiile potenţialului deosebit al judeţului; 

• promovarea unui turism de calitate şi durabil; 
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• protejarea terenurilor agricole şi silvice în raport cu tendinţele de scoatere a acestora din 
circuitul economic pentru extinderea zonelor construite ale localităţilor; 

• echilibrul demografic, prin asigurarea creşterii sau menţinerii numărului populaţiei, a 
stabilităţii şi integrării părţii active a acesteia, în structurile economice locale; 

• corelarea în plan teritorial a dezvoltării infrastructurilor teritoriului şi localităţilor cu 
organizarea reţelei generale de localităţi, într-o concepţie unitară, îmbinându-se necesităţile de 
perspectivă ale economiei regionale cu asigurarea unor condiţii de viaţă cât mai bune în cadrul 
localităţilor. 

 

3.1 CONTEXTUL ACTUAL 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad anterior a fost elaborat de INCD Urbanproiect 
în perioada 1999 – 2002 şi aprobat prin HCJ nr. 91/23.08.2002 (Aviz MTCT nr. 5/28.06.2002). 
Anumite elemente considerate ca rămase în vigoare au fost preluate şi în Actualizarea PATJ 
supusă evaluării. 

Conform prevederilor legale, planul de amenajare a teritoriului judeţean necesită actualizare 
periodică (5 – 10 ani), în funcţie de politicile sectoriale şi programele de dezvoltare judeţene, 
regionale şi naţionale. 

 

3.2 STRUCTURA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢULUI ARAD 

Actualizarea PATJ Arad s-a realizat în trei etape: 

� Etapa  I – Elemente care condiţionează dezvoltarea, stucturată în 2 faze: 

• Faza I: Documentaţie pentru avizul de mediu – cuprinde elemente de pregătire a 
documentaţiei pentru evaluarea de mediu pentru planuri şi programe. Lucrarea cuprinde o 
inventariere a programelor de dezvoltare a infrastructuri tehnice abordate din domeniul: 

- Gospodăririi Apelor - lucrările 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; 

• Faza a II-a: Elemente care condiţionează dezvoltarea – analiza situaţiei existente 
constând în identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, efectuată 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 II – Diagnostic prospectiv şi general, priorităţi. Obiectivul acestei etape este 
formularea diagnosticului prospectiv al dezvoltării teritoriale a judeţului, pe domeniile ţintă şi 
componentele acestora, pe baza caracteristicilor, problemelor şi disfuncţionalităţilor 
semnalate în faza precedentă de studiu. Etapa de diagnostic cuprinde analize 
multidisciplinare, în plan social, economic şi teritorial, care prezintă problematica, ierarhizarea 
şi priorităţile domeniilor diagnosticate la nivel judeţean şi regional. Sintetizarea problemelor 
identificate precum şi a factorilor de favorabilitate pentru fiecare domeniu analizat s-a realizat 
sub forma analizei de tip SWOT. S-au evidenţiat astfel punctele tari, punctele slabe, 
oportunităţile şi riscurile care se manifestă în teritoriul judeţului în vederea prefigurării 
dezvoltării posibile viitoare. Diagnosticul prospectiv s-a elaborat pe cele patru domenii ţintă: 
structura teritoriului, structura socio-economică, structura activităţilor şi contextul 
suprateritorial. Diagnosticul prospectiv urmăreşte investigarea şi estimarea condiţiilor viitoare 
ale fenomenelor şi proceselor ce au loc în teritoriu, pentru evidenţierea atât a aspectelor 
negative cât şi a oportunităţilor legate de desfăşurarea acestora. Pe baza diagnosticului 
prospectiv şi a evaluării decalajului dintre situaţia actuală şi cea considerată necesară pentru 
orizontul stabilit, s-a formulat diagnosticul general al teritoriului judeţean. Diagnosticul 
general are ca scop integrarea rezultatelor diagnosticului prospectiv pe domenii ţintă, 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. 
S-au stabilit astfel şi 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 problemelor. 

� Etapa III – Strategia de dezvoltare spaţială şi programul de măsuri:  

• Strategia de dezvoltare spaţială a judeţului cuprinde obiectivele strategice generale care 
vizează dezvoltarea judeţului în plan teritorial pe termen lung, respectiv anul 2025. 
Obiectivele generale sunt detaliate prin obiective specifice pe domeniile ţintă specifice 
amenajării teritoriului şi pentru care s-au efectuat analizele de situaţie existentă. 
Obiectivele pentru domeniile-ţintă şi pentru componentele acestora răspund problemelor 
şi disfuncţionalităţilor identificate şi se încadrează în obiectivele strategice generale, 
precum şi în obiectivele de protecţie a mediului stabilite în legislaţia în vigoare, precum şi 
în documentele programatice şi de acţiune elaborate de autorităţile pentru protecţia 
mediului; 

• Programul de măsuri a fost întocmit 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. Programul de măsuri este 
structurat pe trei etape: etapa I - termen scurt (3-5 ani), etapa a II-a – termen mediu (5-10 
ani) şi etapa a III-a – termen lung şi de perspectivă (10-20 ani). Pentru fiecare măsură sau 
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set de măsuri s-au propus instituţiile cu responsabilitate în implementarea şi monitorizarea 
acestora. 

Lucrarea a avut la bază următoarele studii de fundamentare considerate necesare avându-se în 
vedere specificul problematicii din judeţul Arad: 

• Studiu privind „Macrozonarea teritoriului din punct de vedere al riscului la alunecări de 
teren”, elaborat de Geotec SA în anul 1998; 

• „Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean, Regiunea 5 Vest, judeţele Arad, Timiş, Caraş-
Severin, Hunedoara” – Faza I (Aviz C.J. Arad nr. 23/17.07.2008, H.C.J Arad nr. 
159/27.07.2007); 

• Harta de risc la alunecări de teren – Studiu de caz - satul Groşeni, judeţul Arad (Aviz C.J. 
Arad nr. 4/21.02.2008, H.C.J Arad nr. 49/29.02.2008); 

• Studiu istoric privind patrimoniul construit din judeţul Arad, analiză diagnostic şi propuneri 
de conservare, protejare şi valorificare; 

• Studiu de fundamentare pentru reatestarea comunei Moneasa ca staţiune turistică; 

• Diagnostic general al dezvoltării socio-economice. 

Cele patru domenii ţintă cărora li se adresează PATJ Arad sunt structura teritoriului, 
structura socio-demografică, structura activităţilor şi contextul suprateritorial. În cadrul 
domeniilor ţintă au fost definite domenii/subdomenii prioritare, prin opţiunile strategiei de 
dezvoltare spaţială. Pentru fiecare dintre aceste domenii/subdomenii au fost formulate obiective 
specifice şi au fost propuse măsuri şi direcţii de acţiune pentru atingerea obiectivelor. 

 

3.3 PRINCIPALELE OBIECTIVE PROPUSE PRIN PATJ ARAD 

Scopul final al intervenţiilor propuse în cadrul PATJ Arad este îmbunătăţirea calităţii şi cadrului 
de viaţă al populaţiei din judeţ. 

Obiectivul strategic al PATJ Arad este dezvoltarea echilibrată a teritoriului judeţean, prin 
optimizarea utilizării resurselor şi valorificarea şanselor de dezvoltare, în vederea creării 
premizelor de dezvoltare economică şi socială eficientă şi durabilă, a creşterii calităţii vieţii 
locuitorilori şi în condiţiile protejării mediului natural.  

Strategia de dezvoltare spaţială a judeţului cuprinde un set de obiective generale care vizează 
dezvoltarea judeţului în plan teritorial pe termen lung, ce sunt detaliate prin obiective specifice 
pe domeniile ţintă specifice amenajării teritoriului şi pentru care s-au efectuat analizele de situaţie 
existentă. 

Obiectivele generale de amenajare a teritoriului judeţean sunt determinate şi vor fi puse în 
practică în raport cu structura specifică a teritoriului judeţean.  
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Obiectivele specifice formulate pentru domeniile ţintă/domeniile/subdomeniile PATJ Arad sunt 
prezentate în Tabelul nr. 3-1, iar principalele măsuri/direcţii de acţiune ce concură la 
fundamentarea politicilor publice privind valorificarea durabilă şi protejarea resurselor naturale, 
dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a tuturor zonelor şi localităţilor, realizarea unei infrastructuri 
tehnice moderne care să optimizeze integrarea teritoriului studiat în structurile regionale, 
naţionale şi europene, precum şi conservarea şi protecţia calităţii mediului, sunt prezentate în 
Anexa 1. 

Pentru implementarea programului de măsuri propus au fost luate în considerare trei etape: etapa 
I – termen scurt (3-5 ani), etapa a II-a – termen mediu (5-10 ani) şi etapa a III-a -  termen lung 
(10-20 ani). 

 

 

Figura nr. 3-1 Structura PATJ Arad 

 

STRUCTURA 

PATJ ARAD 

IERARHIA 
OBIECTIVELOR 

 Scop 

Obiectiv strategic 
general 

Obiective specifice 
(118) 

Domenii ţintă (4) 

Domenii (13) 

Subdomenii (16) 

PROGRAM DE MĂSURI 

Direcţii de acţiune 
/ măsuri (424) 
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Tabel nr. 3-1 Obiective propuse pentru amenajarea teritoriului judeţului Arad 

Domeniu ţintă Domeniu Subdomeniu Obiective 

I. STRUCTURA 
TERITORIULUI 

I.1. Mediu 

 Obiectiv general: Reabilitarea, protecţia şi valorificarea durabilă a elementelor mediului natural 

I.1.1 Calitatea factorilor de 
mediu 

I.1.1.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului pe teritoriul judeţului şi în localităţi 

I.1.1.2 Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor subterane 

I.1.1.3 Reabilitarea solului degradat 

I.1.1.4 Conservarea biodiversităţii 

I.1.2 Factori de risc natural 

I.1.2.1 Identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive ale alunecărilor de 
teren în scopul gestionării eficiente a resurselor materiale 
I.1.2.2 Crearea condiţiilor de stabilitate şi siguranţă a zonelor expuse eroziunii, dezastrelor naturale şi 
fenomenelor de despădurire, reducerea riscului de calamităţi 
I.1.2.3 Apărarea populaţiei şi a obiectivelor socio-economice împotriva riscului la inundaţii 
I.1.2.4 Identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive ale cutremurelor în 
scopul gestionării eficiente a resurselor materiale 

I.1.3 Gestiunea deşeurilor 

I.1.3.1 Dezvoltarea politicii judeţene în vederea implementării unui sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor 
I.1.3.2 Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor 
în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului 
I.1.3.3 Reducerea impactului negativ al deşeurilor industriale asupra mediului 
I.1.3.4 Conştientizarea locuitorilor de beneficiile rezultate din colectarea separată a deşeurilor şi 
reciclarea acestora 

I.2. Patrimoniul 
natural şi costruit 

I.2.1 Patrimoniul natural 
I.2.1.1 Garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural 
I.2.1.2 Administrarea ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de măsuri de protecţie şi 
conservare 

I.2.2 Patrimoniul construit I.2.2.1. Protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural construit 

I.3. Reţeaua de 
localităţi I.3.1 Structură, ierarhizare 

I.3.1.1 Dezvoltarea unei reţele de localităţi policentrice,  echilibrate în teritoriu şi racordate la 
sistemul urban naţional/regional 
I.3.1.2 Dezvoltarea localităţilor rurale prin dezvoltarea durabilă a zonelor rurale prin promovarea 
dezvoltării endogene, bazată pe diversitate şi performanţă, în vederea creşterii competitivităţii lor şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii satelor, în condiţiile protejării mediului natural. 
I.3.1.3 Asigurarea condiţiilor de accesibilitate a localităţilor 
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Domeniu ţintă Domeniu Subdomeniu Obiective 

I.3.2 Infrastructura socio-
culturală 

I.3.2.1 Asigurarea unui nivel sporit de servire a populaţiei şi echilibrarea accesului la servicii 

I.3.2.2 Asigurarea accesului egal şi sporit la servicii de educaţie pentru toţi locuitorii 

I.3.2.3 Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de educaţie 

I.3.2.4 Asigurarea condiţiilor optime pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

I.3.2.5 Îmbunătăţirea nivelului de dotare a localităţilor cu dotări de cultură în corelare cu nevoile 
populaţiei şi în corelare cu resursele de patrimoniu cultural local 

I.3.2.6 Asigurarea accesului locuitorilor la dotări de sport şi agrement 

I.3.3 Locuire I.3.3.1  Asigurarea condiţiilor de locuire la standarde moderne pentru populaţie        

I.4.Infrastructurile 
tehnice 

I.4.1 Reţele de transport 

I.4.1.1 Dezvoltarea şi modernizarea  infrastructurii rutiere de transport 

I.4.1.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor rutiere de interes local 

I.4.1.3 Modernizarea şi dezvoltarea reţelei feroviare 

I.4.1.4 Dezvoltarea traficului aerian de călători şi marfă  

I.4.1.5 Amenajarea căilor navigabile interioare 
I.4.1.6 Dezvoltarea transportului combinat 

I.4.1.7 Modernizarea punctelor de control şi trecere a frontierei 

I.4.1.8 Modernizare şi extindere Zona Liberă Arad -Curtici 

I.4.1.9 Modernizarea sectorului de transport conform Planului Operaţional Sectorial 

I.4.2 Gospodărirea apelor, 
sisteme de alimentare cu apă 

a localităţilor 

I.4.2.1 Îmbunătăţirea alimentării cu apă a localităţilor 

I.4.2.2 Îmbunătăţirea canalizării şi epurării apelor uzate în localităţi 

I.4.2.3 Dezvoltarea durabilă a gospodăririi apei 

I.4.3 Lucrări de îmbunătăţiri 
funciare 

I.4.3.1 Modernizarea şi reabilitarea sistemelor hidroameliorative 

I.4.3.2 Crearea cadrului administrativ necesar îmbunătăţirii activităţii în domeniul îmbunătăţirilor 
funciare 

I.4.4 Reţele energetice  Energie electrică: 
I.4.4.1 Asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor localităţilor 
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Domeniu ţintă Domeniu Subdomeniu Obiective 
I.4.4.2 Transportul şi distribuţia energiei electrice 

Alimentarea cu energie termică: 
I.4.4.3 Alimentarea cu energie termică în municipiul Arad, Chişineu Criş, Ineu, Nădlac 
I.4.4.4 Alimentarea cu energie termică în localităţile care sunt racordate la SACET  (Chişineu Criş) 
I.4.4.5 Alimentarea cu energie termică în localităţile fără distribuţii de gaze, în care clădirile care au 
fost racordate la SACET au fost desfiinţate sau cu numeroase apartamente debranşate (Curtici, 
Ineu, Nădlac, Sebiş) 
I.4.4.6 Alimentarea cu energie termică în toate localităţile în care există locuinţe condominiale 
Alimentarea cu gaze naturale: 
I.4.4.7 Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care există distribuţii de gaze naturale 
I.4.4.8 Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţii de gaze naturale, dar 
care sunt amplasate în apropierea conductelor de transport 
I.4.4.9 Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţii de gaze naturale şi care 
sunt amplasate în afara zonelor din apropierea   conductelor de transport 
I.4.4.10 Reţelele de transport gaze naturale 
I.4.4.11 Respectarea distanţelor de siguranţă a noilor clădiri  faţă de conductele de transport gaze 
naturale, întreţinerea lor corespunzătoare pentru evitarea  accidentelor 
Surse regenerabile de energie: 
I.4.4.12 Utilizarea energiei solare pentru prepararea apei calde menajere 
I.4.4.13 Utilizarea energiei solare pentru încălzirea şi pentru prepararea apei calde menajere, precum 
şi pentru producerea energiei electrice cu celule fotovoltaice 
I.4.4.14 Dezvoltarea sistemelor de utilizare a apelor geotermale 
I.4.4.15 Dezvoltarea sistemelor de utilizare a biomasei, cu accentul pe producerea şi arderea  
peleţilor de lemn 
I.4.4.16 Intocmirea studiilor şi proiectelor pentru amplasarea turbinelor eoliene 
I.4.4.17 Montarea experimentală a turbinelor eoliene 
I.4.4.18 Montarea turbinelor eoliene pentru alimentarea unor consumatori mai importanţi şi 
racordarea la SEN 

I.4.5 Reţele de 
telecomunicaţii 

I.4.5.1 Îmbunătăţirea reţelelor de telecomunicaţii şi crearea unor reţele de telecomunicaţii care să 
satisfacă cerinţele actuale şi de viitor 

I.5.Zonificarea 
teritoriului I.5.1 Zonificarea teritoriului 

I.5.1.1 Asigurarea unei structuri echilibrate de utilizare a teritoriului, prin valorificarea superioară şi 
eficientă a resurselor zonale în scopul atenuării dezechilibrelor de dezvoltare teritorială 
I.5.1.2 Reglementarea şi controlul dezvoltării în teritoriu a localităţilor 
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Domeniu ţintă Domeniu Subdomeniu Obiective 

II. STRUCTURA 
SOCIO-

DEMOGRAFICĂ 

II.1. Evoluţia populaţiei şi potenţialul 
demografic 

 

II.1.1 Creşterea reală a gradului de urbanizare şi reducerea migraţiei din zonele urbane 

II.1.2 Creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii medicale şi de asistenţă socială 

II.1.3 Dezvoltarea sistemului educaţional în scopul obţinerii unor resurse umane de calitate 

II.2.Resursele de muncă 

II.2.1 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în activităţi economice viabile 

II.2.2 Combaterea disparităţilor teritoriale privind ocuparea forţei de muncă 

II.2.3 Dezvoltarea sistemului educaţional în concordanţă cu cererea pieţei muncii 
II.2.4 Crearea şi asigurarea funcţionalităţii unor parteneriate între unităţile de învăţământ profesional 
şi tehnic şi agenţii economici 
II.2.5 Dezvoltarea unui sistem informaţional pentru planificarea ofertei educaţionale în concordanţă 
cu cerinţele pieţei muncii 

III. STRUCTURA 
ACTIVITĂŢILOR 

III.1. Agricultura, 
silvicultura, 
piscicultură 

III.1.1 Agricultura 

III.1.1.1. Dezvoltarea agriculturii prin valorificarea eficientă a potenţialului natural 

III.1.1.2 Creşterea capacităţii productive a terenurilor agricole 

III.1.1.3 Dezvoltarea serviciilor productive în agricultură 

III.1.1.4 Creşterea competitivităţii sectorului agricol 

III.1.1.5 Stimularea activităţii în domeniul agriculturii ecologice 

III.1.1.6 Valorificarea locală a resurselor agricole 

III.1.1.7 Practicarea unei agriculturii durabile 

III.1.2 Silvicultura 

III.1.2.2 Creşterea eficacităţii funcţionale a ecosistemelor forestiere 
III.1.2.3 Reconstrucţia pădurilor necorespunzătoare ecologic şi economic 

III.1.2.4 Sprijinirea deţinătorilor de terenuri forestiere în vederea gestionării durabile a acestora  

III.1.2.5 Conservarea biodiversităţii ecosistemelor forestiere 

III.1.2.6 Dezvoltarea ofertei de servicii şi produse ale pădurii altele decât lemnul 

III.1.2.7 Dezvoltarea activităţilor piscicole 

III.2. Industria 
III.2.1 Accelerarea procesului de privatizare/restructurare a unităţilor industriale 

III.2.2 Sprijin pentru investiţii necorporale şi dezvoltarea asistenţei pentru reţelele de întreprinderi şi 
asociaţiile profesionale industriale 
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Domeniu ţintă Domeniu Subdomeniu Obiective 

III.2.3 Atragerea investiţiilor străine 

III.2.4 Creşterea competitivităţii produselor industriale 

III.2.5 Sprijinirea activităţii IMM-urilor 

III.2.6 Asigurarea compatibilităţii tehnologiilor şi produselor industriale cu exigenţele de protecţie a  
mediului  înconjurător 

III.2.7 Îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri prin crearea de situri tehnologice şi industriale 

III.2.8 Valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane din sectorul industrial 

III.2.9 Îmbunătăţirea infrastructurii energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie 

III.2.10 Sprijin pentru dezvoltarea capacităţii de cercetare/ dezvoltare/inovare şi reducerea 
decalajului informaţional în regiune 

III.2.11 Dezvoltarea unui mediu de afaceri viabil şi deschis 

III.2.12 Dezvoltarea cooperării industriale 

III.2.13 Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale 

III.2.14 Revitalizarea economiei oraşelor mici 

III.3. Construcţiile 
III.3.1 Construcţia de noi locuinţe 

III.3.2. Stoparea migraţiei externe a forţei de muncă în construcţii 

III.4. Turismul 

III.4.1 Publicarea şi promovarea informaţiilor privitoare la potenţialul turistic natural şi antropic 

III.4.2 Diversificarea ofertei turistice 

III.4.3 Diversificarea producţiei de suveniruri pentru turişti 

III.4.4 Valorificarea turistică a unor noi obiective, areale şi/sau comunităţi cu potenţial turistic, 
diversificarea tipurilor de turism practicate 

III.4.5 Susţinerea staţiunilor turistice cu vechime 

III.4.6 Participarea la târgurile naţionale şi internaţionale de turism 

III.4.7 Iniţierea unor proiecte de dezvoltare a turismului în diferite parteneriate 
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Domeniu ţintă Domeniu Subdomeniu Obiective 

III.4.8 Sprijinirea întreprinzătorilor în activităţi turistice de tip agro-turism 

III.4.9 Modernizarea şi extinderea infrastructurii de acces şi a celei specifice 

III.4.10 Comunicarea facilă şi reală între agenţii economici activi în turism 

III.4.11 Dezvoltarea competenţelor resurselor de forţă de muncă implicate în activităţi turistice 

III.5. Servicii 

III.5.1 Creşterea atractivităţii judeţului Arad ca o destinaţie pentru investiţii, prin sprijinirea inovării 
tehnologice şi cercetarii aplicate, a transferului tehnologic de la universităţi la administraţia publică şi 
întreprinderi, precum şi prin promovarea introducerii inovării în sectorul productiv, în administraţie, 
în viaţa cotidiană şi de dezvoltarea a pieţei pentru o nouă generaţie de produse şi servicii. 

III.5.2 Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare dezvoltare în scopul creşterii 
competitivităţii economiei regionale 
III.5.3 Îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri prin crearea de situri tehnologice, industriale, 
comerciale, de agricultură şi meşteşugăreşti 

III.5.4 Promovarea valorilor culturale 

III.5.5 Dezvoltarea culturii în plan local, ţinând seama de specificul şi de potenţialul fiecărei zone şi 
păstrarea unor tradiţii identitare, prezervarea meşteşugurilor şi formelor de exprimare artistică 
III.5.6 (Re)inserţia monumentelor istorice în viaţa culturală a comunităţilor (prin reabilitare) şi 
utilizarea acestui potenţial ca resursă importantă a turismului cultural 
III.5.7 Dezvoltarea industriilor culturale şi conexe, ca alternative la procesul de dezindustrializare a 
judeţului 

IV. CONTEXTUL 
TERITORIAL 

INTERJUDEŢEAN, 
REGIONAL, 
NAŢIONAL 

IV.1. Contextul suprateritorial IV.1.1 Integrarea armonioasă a teritoriului judeţean în spaţiul regional şi naţional, racordarea la 
reţeaua naţională şi europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială. 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

Pagina 30 
 

3.4 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME RELEVANTE 

Un principiu de bază avut în vedere la elaborarea PATJ Arad este cel al integrării acestuia în 
planurile statutare elaborate la niveluri teritoriale superioare, precum şi corelarea cu prevederile 
documentaţiilor de urbanism aprobate. În acest sens planul a fost întocmit în conformitate cu: 

• Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.), respectiv secţiunile aprobate 
până în prezent: Secţiunea I – Reţele de transport, Secţiunea a II-a – Apa, Secţiunea a III-a – 
Zone protejate, Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, Secţiunea a V-a – Zone de risc 
natural. Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional are caracter director şi fundamentează 
programele strategice sectoriale pe termen mediu şi lung şi determină dimensiunile, sensul şi 
priorităţile dezvoltării în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerinţelor 
europene. PATN se elaborează pe secţiuni specializate, care sunt aprobate prin lege de către 
Parlamentul României. În prezent se află în curs de elaborare Secţiunea a VI-a – Zone cu 
resurse turistice, Secţiunea a VII-a – Infrastructura pentru educaţie şi Secţiunea a VIII-a – 
Zone rurale; 

• Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013: este documentul de planificare strategică şi 
programare financiară al României, care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea 
economică şi socială a ţării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi 
sociale. Priorităţile PND: creşterea competitivităţii sectorului productiv şi a atractivităţii 
acestuia pentru investitorii străini; îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, 
energetice şi asigurarea protecţiei mediului; dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului 
de ocupare şi combaterea excluziunii sociale; diversificarea economiei rurale şi creşterea 
productivităţii în agricultură; promovarea participării echilibrate a tuturor regiunilor la 
procesul de dezvoltare economică; 

• Programul Operaţional Regional 2007 – 2013: implementează elemente importante ale 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND, contribuind, alături de celelalte 
Programe Sectoriale, la realizarea obiectivului general al Strategiei, anume diminuarea 
disparităţilor între Regiunile României. Fondurile alocate prin acest program vor fi utilizate 
pentru finanţarea unor proiecte cu impact major asupra dezvoltării regionale şi locale: 
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, educaţionale şi de sănătate, 
îmbunătăţirea mediului de afaceri prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor 
(parcuri industriale, tehnologice, logistice, de afaceri etc) şi sprijinirea iniţiativelor 
întreprinzătorilor particulari, valorificarea potenţialului turistic şi cultural prin sprijinirea 
dezvoltării infrastructurii turistice şi a iniţiativelor antreprenoriale în acest domeniu, sprijinirea 
dezvoltării centrelor urbane cu potenţial de creştere economică, pentru a le crea condiţii să 
acţioneze ca motoare ale dezvoltării regionale şi locale; 

• Planul de Dezvoltare Regională – Regiunea 5 Vest: este un document strategic care 
prezintă priorităţile de mediu, de dezvoltare şi de coeziune ale regiunii de dezvoltare, conţine 
profilul economic şi social al acesteia, strategia de dezvoltare regională şi programarea 
financiară multianuală a priorităţilor şi măsurilor de dezvoltare regională, luând în considerare 
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toate sursele de finanţare: buget de stat, bugete locale, surse private, sprijinul financiar al UE, 
precum şi alte fonduri externe rambursabile sau nerambursabile; 

• Studiile privind Planul de Amenajare a Teritoriului Bazinului Tisei; 

• Programele de cooperare transfrontalieră România-Ungaria şi cele din Euroregiunea 
Carpatică; 

• Strategiile şi programele recente de dezvoltare sectorială pe domeniile specifice amenajării 
teritoriului; 

• Planurile Urbanistice Generale aprobate ale unităţilor administrativ teritoriale ale judeţului. 

De asemenea la nivel local, regional şi naţional există o serie de alte planuri, programe şi strategii 
relevante pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad, dintre care se pot menţiona: 

• Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, 
(aprobate prin HG nr. 1470/2004), Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 5 
Vest (aprobat prin Ordinul nr. 1364/1499/2006, supus evaluării strategice de mediu) şi Planul 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Arad (aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Arad nr. 7/23.01.2008): aceste documente abordează toate aspectele legate de 
gestionarea deşeurilor municipale la nivel naţional, regional şi judeţean şi servesc ca bază 
pentru politica în acest domeniu, pentru atingerea ţintelor stabilite în domeniul gestionării 
deşeurilor, pentru stabilirea cadrului pentru crearea unui sistem durabil de gestionare a 
deşeurilor, precum şi pentru stabilirea necesarului de investiţii şi pentru elaborarea proiectelor 
în vederea obţinerii finanţărilor necesare; 

• Master Plan „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Arad 2008-2038”, elaborat 
în cadrul Proiectului de Asistenţă Tehnică pentru Pregătire de Proiecte (Technical Assistance 
for the Pipeline of Projects Preparation) PHARE 2005 / 017– 553.04.03/08.01. de către 
consorţiul Ramboll Denmark A/S / Project Management Ltd / Fichtner GmbH & Co. KG 
/ Interdevelopment S.R.L. /Ramboll Romania S.R.L. / PM International Services Grup 
S.R.L.: acest proiect vizează îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în conformitate cu 
standardele europene în domeniul gestionarii deşeurilor, pentru a spori în mod semnificativ 
calitatea mediului şi a condiţiilor de viaţă. Master Planul propune planul de investiţii pe 
termen lung care să asigure atingerea tuturor ţintelor prevăzute în Tratatul de aderare a 
României la UE şi în legislatia actuală. Din planul de investiţii pe termen lung sunt selectate 
investiţiile prioritare ce urmează a fi finanţate din POS Mediu; 

• Master Plan privind „Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate în judeţul Arad”, elaborat 
de Pell Frischmann şi Romair Consulting în cadrul proiectului Băncii Mondiale pentru 
Servicii Municipale (Servicii de Consultanţă pentru pregătirea de proiecte în vederea finanţării 
de către Uniunea Europeană): reprezintă strategia de dezvoltare pentru judeţul Arad în ceea 
ce priveşte serviciile de apă şi canalizare, pe o perioadă de treizeci de ani începând din 2008. 
Acest proiect vizează oferirea unei strategii de investiţie integrată în domeniul apei şi apei 
uzate şi alcătuirea unui plan de management pentru îmbunătăţirea resurselor de apă; 
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• Strategia de dezvoltare a judeţului Arad 2007 - 2013; 

• Strategia de dezvoltare turistică a judeţului Arad 2005 - 2009; 

• Planul Regional şi Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PRAM şi PLAM): reprezintă 
strategia pe termen scurt, mediu şi lung pentru soluţionarea problemelor de mediu la nivel 
regional şi judeţean, prin abordarea principiilor dezvoltării durabile, în concordanţă cu Planul 
Naţional de Acţiune pentru Mediu şi cu Programele de Dezvoltare Locale, Judeţene şi 
Regionale; 

• Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială pentru Regiunea 5 Vest 
2006-2008: acest document de planificare strategică abordează elaborarea şi implementarea 
politicii privind ocuparea forţei de muncă la nivel regional şi local; 

• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR): reprezintă instrumentul de 
accesare a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), constituind un 
sprijin important pentru dezvoltarea mediului rural.; 

• Programele Operaţionale Sectoriale pentru implementarea axelor prioritare ale PND; 

• Strategia naţională privind dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală (orizont 
2030); 

• Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii; 

• Strategia de Dezvoltare Durabilă a Agriculturii (2004 - orizont 2025); 

• Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (2004 – 2010). 
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4 4 ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII 
MEDIULUI 

 

4.1 STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI 

Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor şi informaţiilor referitoare la 
Judeţul Arad disponibile la momentul elaborării Raportului de mediu.  

Analiza stării actuale a mediului a fost realizată pentru fiecare aspect de mediu relevant, selectat în 
cadrul discuţiilor grupului de lucru.  

Aspectele de mediu relevante considerate sunt următoarele: aer, apă, sol, schimbări climatice, 
biodiversitate, managementul riscurilor de mediu, conservarea/utilizarea eficientă a resurselor 
naturale, peisaj şi patrimoniu cultural, sănătate umană, transport durabil, turism durabil, creşterea 
gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu.  

Judeţul Arad face parte din Regiunea de Dezvoltare Vest (constituită în baza Legii nr. 315/2004 
privind dezvoltarea regională în România), care cuprinde de asemenea judeţele Caraş Severin, 
Hunedoara şi Timiş. 

 
Figura nr. 4-1 Localizarea judeţului Arad în cadrul Regiunii de Dezvoltare Vest 

 

Judeţul Arad are următoarele vecinătăţi:  

• N – Judeţul Bihor; 

• E – Judeţul Hunedoara şi judeţul Alba;  

• S – Judeţul Timiş;  
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• V – Graniţa cu Ungaria. 

Judeţul Arad  are o suprafaţă de 7.754  km2, reprezentând 3,25 % din teritoriul ţării, fiind al 
şaselea judeţ ca mărime, şi o populaţie la nivelul anului 2008 de 457.318 locuitori, cu o densitate 
medie de 59,0 locuitori/km2 (conform datelor deţinute de Direcţia Judeţeană de Statistică). 

Din punct de vedere administrativ judeţul Arad este alcătuit 283 de localităţi, din care: 1 
municipiu (Arad), 9 oraşe (Nădlac, Pecica, Curtici, Sântana, Lipova, Pâncota, Sebiş, Chişineu-Criş, 
Ineu), 68 comune, 12 sate aparţinînd oraşelor: Nădab (oraş Chişineu-Criş), Mocrea (oraş Ineu), 
Radna, Şomoş (oraş Lipova), Bodrogu Vechi, Sederhat, Turnu (oraş Pecica), Caporal Alexa (oraş 
Sântana), Donceni, Prunişor, Sălăjeni (oraş Sebiş), Măderat (oraş Pâncota) şi 193 de sate. 

 
Figura nr. 4-2 Unităţi admnistrativ teritoriale în judeţul Arad 

 

Judeţul Arad este situat în partea vestică a României şi are o poziţie geografică favorabilă, fiind 
amplasat la intersecţia Coridorului european rutier IV cu şoseaua ce va lega Ucraina de Serbia. 

Limita nordică a judeţului se desfăşoară în cadrul Câmpiei Joase a Crişurilor, pe un sector 
restrâns, ce urmăreşte panta domoală a Dealurilor Vestice, iar cea mai mare parte se înscrie în 
zona montană, respectiv Munţii Codru Moma. 

În partea de est, un prim sector îl formează Munţii Bihor, urmat de o succesiune de nivele de 
1000–800 m cu păduri şi păşuni, iar apoi depresiunea Hălmagiu-Brad, extremitatea vestică a 
Munţilor Zarandului şi în final Culoarul Mureşului în aval de Zam. 

În partea de sud, limita judeţului Arad se desfăşoară de-a lungul cumpenei de ape dintre Mureş şi 
Bega, de unde se continuă apoi pe Mureş. 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

Pagina 35 
 

Limita vestică a judeţului se desfăşoară în cadrul Câmpiei de Vest, intersectând văile Crişului Alb, 
Crişului Negru şi Mureşului, ce reprezintă o succesiune de câmpii joase şi braţe părăsite. 

 
Figura nr. 4-3 Unităţi de relief pe teritoriul judeţului Arad 

 

Coordonatele geografice ale judeţului Arad sunt meridianele 22°39’ Târnăviţa, 20°45’ Nădlac 
longitudine estică şi paralelele 45°57’ Cuvejdia, 46°38’ Berechiu latitudine nordică. 

Relieful judeţului Arad este alcătuit din forme variate şi etajate pe altitudine de la vest spre est, 
după cum urmează: 

• Culoarul Mureşului (Petriş-Lipova): se remarcă prin discontinuitatea mare pe care o 
introduce în peisaj, de-a lungul a peste 60 km. Elementul predominant este dat de Valea 
Mureşului, cu relieful creat la contactul dintre Munţii Zarandului şi Podişul Lipovei. În cadrul 
culoarului se disting de la est spre vest: o zona depresionară largă (Săvârşin-Vărădia), un 
defileu (Căpruţa), o altă zonă depresionară mai puţin extinsă (Bârzava –Conop) şi ultimul 
defileu (Şoimoş-Lipova) din cursul Mureşului, după care acesta iese în câmpie. 

• Zona de câmpie: Câmpia Cermeiului, Câmpia Crişului Alb, Câmpia Înaltă a Aradului, 
Câmpia Vingăi. 

� Câmpia Cermeiului, parte a aşa-numitei “câmpii a glacisurilor”, se află situată în 
continuarea Piemontului Codrului şi este mărginită la sud de valea Teuzului. 
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� Câmpia Crişului Alb cuprinde relieful coborât dintre Teuz şi Crişul Alb. Hidrografia 
minoră are un caracter neorganizat, ezitant, iar panta văilor este una foarte redusă.  

� Câmpia Înaltă a Aradului este cuprinsă între râurile Mureş şi Crişul Alb. Reprezintă 
genetic o deltă cuaternară a Mureşului, construită la ieşirea din defileul Şoimoş-Lipova. 
Câmpia scade altitudinal spre nord, astfel ȋn partea centrală, în perimetrul marcat de 
localităţile Socodor, Sântana, Sâmbateni, Arad, Curtici este relativ înaltă şi orizontală, iar 
spre vestul acesteia, dupa o zonă coborâtă (pe aliniamentul Sânpaul-Iratoş) cu tendinţe de 
înmlăştinire urmează o porţiune de câmpie înaltă (sectorul Pecica-Nădlac) cu caracter 
tabular.  

� Câmpia Vingăi este o câmpie înaltă, situată la sud de Mureş, care reprezintă tot o veche 
deltă continentală a Mureşului (anterioară însă deltei ce formează Câmpia Aradului). 
Aceasta se continuă spre vest cu o câmpie mai coborâtă, pe aliniamentul Aradul Nou-Şag-
Mănăştur. 

• Zona Deluroasă:  

���� Dealurile Lipovei reprezintă un piemont de eroziune şi se află situate la sud de Mureş. 
Genetic dealurile sunt legate de Munţii Zarandului şi de acţiunea Mureşului. Caracterul 
piemontan este mai evident în partea de vest şi sud, latura dinspre Mureş fiind mai mult o 
asociere de forme structurale şi petrografice (dezvoltate nu numai pe roci panoniene, ci şi 
pe roci vulcanice, conglomerate cretacice). 

• Zona depresionară: Depresiunea Zarandului, Depresiunea Almaş-Gurahonţ, Depresiunea 
Hălmagiu. 

���� Depresiunea Zarandului reprezintă întreaga arie depresionară dintre Munţii Codru 
Moma şi Zarand. Depresiunea propriu-zisă se reduce la culoarul larg al Crişului Alb şi 
Teuzului, mărginit de terminaţii piemontane, între Ineu şi Buteni.  

���� Depresiunea Almaş-Gurahonţ poate fi considerată ca un sector al depresiunii 
Zarandului sau ca o subunitate naturală distinctă. Depresiunea cuprinde terminaţiile 
piemonturilor dinspre nord şi sud şi valea largă, terasată a Crişului Alb între Gurahonţ şi 
defileul epigenetic de la Joia Mare.  

���� Depresiunea Hălmagiu comunică cu depresiunile Brad (pe Crişul Alb) şi Beiuş (peste 
şaua de la Groşi). Legătura spre depresiunea Almaş-Gurahonţ se face prin defileul 
epigenetic al Crişului Alb între Vârfurile şi Gurahonţ (defileul de la Pleşcuţa). 

• Zona piemontană: Piemontul Codrului, Piemontul Zarandului. 

���� Piemontul Codrului este situat la marginea de vest a Munţilor Codru-Moma şi este 
reprezentat printr-o suprafaţă netedă, uşor înclinată dinspre munte spre câmpie, cu o 
pantă medie de 15O, dezvoltată pe roci friabile panoniene. Reţeaua hidrografică, drenată 
de Teuz şi Crişul Alb, a creat un sistem de interfluvii paralele. În cadrul piemontului 
eroziunea a scos la zi o serie de structuri vulcanice neogene (la Archiş şi Sebiş, unde Valea 
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Deznei formeaza un defileu epigenetic), în spatele cărora s-au format mici depresiuni 
(Hăşmaş, Groseni, Buhani-Dezna). 

���� Piemontul Zarandului, situat la baza nordică a Munţilor Zarandului, are o structură mai 
complexă datorită prezenţei aceloraşi elemente vulcanice (Mocrea, Pâncota) şi a 
continuării piemontului de eroziune cu suprafeţe acumulative (piemonturi acumulative 
sau câmpii piemontane). Pot fi distinse două subdiviziuni: piemontul Cuiedului (între 
Cigher şi Crişul Alb) şi piemontul Târnovei (până la valea Cigherului) cu un pronunţat 
caracter acumulativ în partea terminală. 

• Zona montană ocupă partea nord-estică a judeţului Arad şi este reprezentată de Munţii 
Codru-Moma, Munţii Bihorului şi Munţii Zarandului. 

���� Munţii Codru Moma sunt aşezaţi pe direcţia NV-SE şi se prezintă sub forma unei culmi 
de înălţime mijlocie alcătuită din mai multe vârfuri (Vârful Pleşu -1112 m, Vârful Izoi -
1098 m, Vârful Momuţa-930 m), care este depăşită de Munţii Bihorului prin înşeuarea 
joasă de la Groşi şi de Munţii Zarandului prin defileul Crişului Alb de la Pleşcuţa. În 
partea centrală se remarcă o zona mai coborâtă, unde s-a format mica depresiune 
intramontană de la Moneasa-Rănuşa.  

���� Munţii Bihorului sunt reprezentaţi pe teritoriul judeţului prin versantul sud-vestic al 
Muntelui Găina, unde se găsesc cele mai mari altitudini din judeţ: Vârful Găina-1486 m şi 
Vârful Piatra Aradului-1429 m.  

���� Munţii Zărandului sunt dispuşi pe direcţia Vest-Est şi au o altitudine mai redusă 
(Măgura Ciungani - 841 m, Drocea - 839 m şi Highiş - 798 m). Deşi prin altitudine (în 
medie 500-600 m) se încadrează în categoria dealurilor, prin aspectul formelor de relief 
(prezenţa platformelor de eroziune), prin geologie (şisturile cristaline) şi vegetaţie (păduri 
compacte), Munţii Zarandului reprezintă o unitate muntoasă clară. În cadrul Munţilor 
Zarandului se deosebesc trei sectoare, despărţite de culoare depresionare, astfel:  

- în partea de vest, un sector cuprins între câmpia Aradului şi culoarul Nadăş-Bârzava 
(cu Vârful Highiş);  

- în partea centrală, un sector cuprins între culoarul anterior şi culoarul structural 
dezvoltat pe roci cretacice între Căpruţa şi Gurahonţ (cu vârful Drocea);  

- în est un alt sector ce ţine până în zona de interferenţă cu Munţii Metaliferi (cu 
Măgura Ciungani şi Breaza).   
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Figura nr. 4-4 Topografia judeţului Arad 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 39 

 

4.1.1 Aer  

Clima 

Judeţul Arad se încadrează într-o unitate climatică temperat continentală cu influenţe oceanice, cu o 
circulaţie a maselor de aer predominant vestică şi cu o vizibilă etajare dispusă de la vest la est, odată 
cu creşterea altitudinii. 

Pe teritoriul judeţului Arad sunt amplasate 5 staţii meteorologice care monitorizează parametrii 
meteorologici astfel: Gurahonţ - situată la poalele Munţilor Codru Moma, Vărădia - situată pe 
Culoarul Mureşului între Munţii Zărandului şi Dealurile Lipovei, Şiria - situată în zona de deal din 
vestul Munţilor Zărandului, Arad  - situată în Câmpia Mureşului, Chişineu Criş -  situată  în Câmpia 
Crişurilor. 

Mediile anuale ale temperaturilor sunt cuprinse între 10 oC în zona de câmpie, 9 oC în zona dealurilor 
și piemonturilor, 8 oC în zona munţilor joşi şi 6 oC în zona celor mai mari înălţimi. Cantităţile medii 
de precipitaţii au valori cuprinse între 565-600 mm anual în zona de câmpie, 700-800  mm anual în 
zona dealurilor și piemonturilor și 800-1200 mm anual în zona montană. 

Conform Raportului privind starea mediului în judeţul Arad elaborat de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Arad, temperatura medie înregistrată la nivelul anului 2007 pentru diferite localităţi din 
judeţ a înregistrat valori mai mari decât în anii precedenţi, prezentându-se astfel: Municipiul Arad 
(situat în Câmpia Mureşului) 12,0 oC, Chişineu Criş (Câmpia Crişurilor) 11,8 0C, Văradia (Culoarul 
Mureşului) 10,9 0C, Şiria (zonă de deal, vestul munţilor Zarandului) 11,6 0C, Gurahonţ (poalele 
munţilor Codru Moma) 11,2 0C. În acelaşi an, temperatura minimă absolută a fost mult mai ridicată 
decât cea din anul precedent 2006 (-21 oC la Vărădia şi  -17 oC  la Chişineu Criş), valoarea minimă 
absolută de -9,2 oC înregistrându-se la Vărădia (în 16.01.2007 şi 29.11.2007) şi la Chişineu Criş (în 
19.12.2007). Temperaturile maxime au avut valori de 40,2oC şi 40,3oC, înregistrându-se la Arad şi 
Vărădia în data de 24.07.2007. Temperatura maximă absolută înregistrată în judeţul Arad a fost de 
41,5 oC (19.07.1946 la Minis), iar cea minimă absolută de –30 oC (05.02.1954 la Arad). 

Cantităţile anuale de precipitaţii înregistrate în judeţul Arad în anul 2007 au fost de 819,5 mm la 
Gurahonţ, 773,5 mm la Voineasa, 778,7 mm la Vărădia, 728,6 mm la Siria, 695,5 mm în municipiul 
Arad şi 671,4 mm la Chişineu Criş.  

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 sectoarele nordic 13,0% şi sudic 12,4%,  
frecvenţa cea mai slabă fiind cea din sectorul estic 3,8%.  

Diferenţieri topoclimatice sunt introduse în special de configuraţia şi altitudinea reliefului, dar şi de 
expunerea versanţilor şi caracterul suprafeţei active. Astfel, un topoclimat de adăpost întâlnim în 
zonele depresionare, depresiunea Almaş-Gurahonţ şi culoarul Văii Mureşului. 

 
Calitatea aerului 

Importanţă pentru caracterizarea calităţii aerului prezintă estimările privind emisiile de poluanţi 
generaţi de activităţile socio-economice, precum şi măsurătorile privind calitatea aerului. Cu privire la 
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măsurătorile calităţii aerului trebuie precizat că acestea sunt realizate de Agenţia de Protecţia 
Mediului Arad în paisprezece puncte (vezi tabelul 4.1) situate în Municipiului Arad, oraşele Nădlac, 
Pecica şi Lipova şi comuna Sânleani.  

Tabel nr. 4-1 Staţii de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Arad şi parametrii măsuraţi 

Localitate Staţia Tipul staţiei 
Parametru urmărit 

Pulberi 
sedimentabile 

NOx SO2 O3 
Pulberi în 
suspensie 

Arad 

Sediu APM - fără influenţe directe a 
unei surse de poluare 

Fond urban x x x x  

Astra Vagoane Industrială  x x  x 
Uzina Electrică - pe şoseaua de intrare 
în oraş dinspre Deva şi influenţată de 
trafic şi emisiile de la CET pe 

hidrocarburi 

Trafic/ind x x x  x 

Str. A. Şaguna - pe drumul pe care este 
dirijat o parte din traficul greu pentru 

ocolirea centrului oraşului 
Trafic x x x  x 

P-ţa Podgoria 
Indicativă - 
trafic 

 x x   

P-ţa Uta 
Indicativă - 
trafic 

 x x   

Grădişte - pe şoseaua de intrare în oraş 
dinspre Oradea 

Trafic x     

Zona UTA - în zonă locuită cu multe 
case cu încălzire pe lemne şi cărbune 

Industrială x     

Aradul Nou - în zona gării, depozit de 
materiale de construcţii 

Trafic / ind. x     

 Str. Roşiori - în imediata vecinătate a 
unei artere de trafic intens circulate 

Industrială x     

Nădlac 
Oraşul Nădlac – la 50 km de Arad 
înspre frontiera cu Ungaria 

Trafic x     

Pecica 
Oraşul Pecica - la 30 km de Arad 
înspre frontiera cu Ungaria 

Trafic x     

Lipova 
Oraşul Lipova - amplasată pe DN 7, la 

30 km de Arad spre Deva 
Trafic  x     

Sânleani 
Comuna Sânleani - situată în N-V 

oraşului Arad, influenţată de praful de 
cenuşă de pe halda CET Lignit 

Trafic / ind.  x     

 

În toate staţiile în care se monitorizează parametrul „pulberi sedimentabile”, frecvenţa de măsurare 
este lunară. În niciuna dintre staţii nu se efectuează determinarea parametrilor meteorologici, aceştia 
fiind solicitaţi staţiilor meteo. 
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Gradul actual de acoperire cu staţii de monitorizare a calităţii aerului este insuficient pentru a putea 
face o caracterizare corectă la nivelul întregului judeţ. 

Aceste staţii surprind însă calitatea aerului în zona principalelor surse de poluare în Municipiul Arad: 
Astra Vagoane, Uzina Electrică, Zona UTA-Zona Industrială de Vest a municipiului Arad, unde se 
desfăşoară activităţi de servicii, de depozitare şi industriale. Principalele surse de poluanţi atmosferici 
sunt reprezentate de cele 2 CET-uri existente în Municipiul Arad (CET Lignit situat în nordul 
municipiului Arad, proiectat să funcţioneze pe combustibil solid cărbune – lignit, având ca suport de 
flacără gazele naturale, şi CET Hidrocarburi situat în centrul municipiului Arad şi proiectat să 
funcţioneze pe hidrocarburi - păcură şi gaze naturale). 

Din Rapoartele privind starea mediului, publicate în format electronic de APM Arad, au fost 
prelucrate acele date care ne permit să identificăm starea actuală a calităţii aerului (în perimetrele 
cunoscute), precum şi tendinţele de evoluţie. 

Considerăm util să prezentăm dinamica principalilor poluanţi (SO2, NOx, NH3, COV, metale grele) 
estimată pentru perioada 1999 – 2007. Calculele au fost efectuate de APM Arad pe baza 
metodologiei Corinair, având ca bază Ordinul MAPPM 524/2000 privind instrucţiunile de calcul al 
emisiilor de poluanţi în atmosferă. Dinamica emisiilor celor cinci poluanţi indică tendinţe diferite, 
influenţate desigur de dimensiunea activităţilor principalilor agenţi industriali. Pentru o vizualizare 
facilă a tendinţelor în dinamica emisiilor principalilor poluanţi atmosferici am optat pentru trasarea 
unor curbe polinomiale. Astfel: 

• Pentru dioxidul de sulf (SO2) se constată o creştere a emisiilor în perioada 1999-2001, urmată 
de o diminuare continuă în ultimii cinci ani 2003-2007 (Figura nr. 4-5). La nivelul anului 2007 
însă nivelul emisiilor era superior celui din anul 1999. Principala sursă de emisii de SO2 este 
reprezentată de arderile din industria energetică, respectiv de SC CET Arad (instalaţii ce 
funcţionează pe hidrocarburi şi instalaţii ce funcţionează pe lignit); 

 
Figura nr. 4-5 Dinamica emisiilor de SO2 în perioada 1999 – 2007 
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• În ceea ce priveşte oxizii de azot (NOx), de-a lungul perioadei  considerate (1999 – 2007) se 
observă o variaţie foarte mare a emisiilor (Figura nr. 4-6). Pentru anul 2007 însă nu au fost 
contabilizate toate sursele importante, traficul şi alte surse mobile nefiind luate în calcul. Din 
aceste motive nu se poate stabili o tendinţă clară de evoluţie a emisiilor de NOx. Se poate 
observa însă faptul că valorile înregistrate în anul 2006 sunt de aproximativ 1,7 ori mai mari 
decât cele din anul 1999; 

 
Figura nr. 4-6 Dinamica emisiilor de NOx în perioada 1999 – 2007 

• Pentru emisiile de amoniac (NH3) datele disponibile au fost din perioada 2003 – 2007. 
Principalele surse de emisii de NH3 sunt reprezentate de agricultură (circa 87% din totalul 
emisiilo) şi de depozitarea deşeurilor (circa 11%). În intervalul 2004 – 2006 s-a înregistrat o 
creştere a emisiilor, urmată de o scădere în anul 2007 (datorită scăderii emisiilor din agricultură) - 
Figura nr. 4-7; 

 
Figura nr. 4-7 Dinamica emisiilor de NH3 în perioada 2003- 2007 
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• În ceea ce priveşte compuşii organici volatili (COV), de-a lungul perioadei  considerate (1999 
– 2007) se observă o variaţie foarte mare a emisiilor (Figura nr. 4-8). Valorile înregistrate în anii 
2000, 2003 şi 2004 sunt de aproximativ 2 – 4 ori mai mari decât cele înregistrate în ceilalţi ani. 
De asemenea în anul 2007 nu au fost luate în calcul emisiile de COV generate de traficul rutier. 
Astfel, ca şi în cazul NOx, este dificil a se stabili o tendinţă de evoluţie a emisiilor; 

 
Figura nr. 4-8 Dinamica emisiilor de COV în perioada 1999-2007 

• Emisiile de metale grele (Pb, Hg, Cd) au înregistrat o creştere în intervalul 2003 – 2005, 
urmată de o scădere în următorii doi ani (Figura nr. 4-9). Această scădere se datorează şi încetării 
activităţii firmei SC Alvi Serv SRL, care avea ca obiect de activitate incinerarea deşeurilor 
spitaliceşti. Cu toate acestea, valorile înregistrate în anul 2007 sunt mai mari decât cele din anii 
2003 şi 2004. 

 
Figura nr. 4-9 Dinamica emisiilor de metalele grele (Cd, Hg, Pb) în perioada 2003-2007 
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În ceea ce priveşte calitatea aerului
(principalul centru urban şi industrial al judeţului). Staţiile de monitorizare şi parametrii măsuraţi au 
fost prezentaţi în Tabelul nr. 4
SO2, NO2 şi particule în suspensie (PM10) 

Tendinţele puse anterior în evidenţă pentru emisiile generate nu se regăsesc
dinamica măsurătorilor privind calitatea aerului ambiental. Explicaţia st
fiecare dintre punctele de măsurare este influenţat preponderent de o altă sursă de emisie, dar şi în 
faptul că acestea înregistrează efecte cumulate în condiţii meteorologice diverse.
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Figura nr. 4-10 Concentraţii medii anuale 
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surătorile se realizează în principal în Municipiul Arad 
(principalul centru urban şi industrial al judeţului). Staţiile de monitorizare şi parametrii măsuraţi au 
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Figura nr. 4-11 Concentraţii medii anuale 

Un alt parametru important pentru caracterizarea calităţii aerului este reprezentat de 
suspensie (PM10). Acestea sunt determinate exclusiv în puncte de măsurare din cadul municipiului 
Arad (trei puncte de monitorizare)
depăşesc limita prevăzută de Ord. 592/2002 în intervalul analizat (valori mai mari de 3 
mari decât CMA). Valori mai mici ale concentraţiilor, dar tot peste limită, au fost înregsitrate în anii 
2001 şi 2005. Acceaşi evoluţie se observă şi în cazul frecevnţelor de depăşire a concentraţiei maxime 
admise. Se remarcă totuşi faptul că în ultimii ani procentul de depăşiri a CMA este mai mic decât în 
prima parte a perioadei considerate: 41,70 
1999-2004). Aceasta se datorează şi acţiunilor întreprinse de administraţia locală de a asigura o stare 
de curăţenie mai bună a drumurilor, în ciuda activităţii intense de construcţie, care este una din 
principalele surse locale de poluare a municipiului.

Figura nr. 4-12 Concentraţii medii anuale
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depăşesc limita prevăzută de Ord. 592/2002 în intervalul analizat (valori mai mari de 3 
mari decât CMA). Valori mai mici ale concentraţiilor, dar tot peste limită, au fost înregsitrate în anii 

005. Acceaşi evoluţie se observă şi în cazul frecevnţelor de depăşire a concentraţiei maxime 
Se remarcă totuşi faptul că în ultimii ani procentul de depăşiri a CMA este mai mic decât în 
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2004). Aceasta se datorează şi acţiunilor întreprinse de administraţia locală de a asigura o stare 

de curăţenie mai bună a drumurilor, în ciuda activităţii intense de construcţie, care este una din 
surse locale de poluare a municipiului. 
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în perioada 1999-2007 

t parametru important pentru caracterizarea calităţii aerului este reprezentat de particulele în 
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Zone critice sub aspectul poluării aerului 

În judetul Arad poluarea aerului se face simţită în mod diferit în funcţie de zonă. Zonele urbane sunt 
cele mai afectate de poluare, principalele surse de poluare fiind producerea energiei electrice şi 
termice, traficul rutier, arderea combusibililor (gaz metan, cărbune, păcură, combustibil lichid uşor), 
industia chimică etc. 

Trebuie menţionat faptul că pentru zonele rurale nu au fost disponibile măsurători privind calitatea 
aerului.  

Conform Raportului privind starea mediului pentru anul 2007, zonele critice din punct de vedere al 
poluării atmosferice în judeţul Arad sunt:  

• SC CET ARAD SA – cu CET pe lignit şi CET pe hidrocarburi, din municipiul Arad; 

• SC ASA SERVICII ECOLOGICE SRL – depozitul de deşeuri solide nepericuloase din 
municipiul  Arad; 

• SC Combinatul Agroindustrial Curtici SA – ferma pentru creşterea porcilor din Macea, jud. Arad 
(capacitate de 2000 de locuri); 

• SC ASTRA VAGOANE ARAD SA – fabrică de vagoane marfă, municipiul Arad. 

 

4.1.2 Apă  

Ape de suprafaţă 

Judeţul Arad dispune de unele dintre cele mai importante rezerve de apă din România. Teritoriul 
judeţului Arad este străbătut de următoarele bazine hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, 
Bega. 

Reţeaua hidrografică de pe teritoriul Judeţului Arad se întinde pe două bazine hidrografice 
principale: BH Mureş şi BH Crişul Alb. Judeţul Arad este traversat, în partea de sud de Râul Mureş 
iar în partea de nord de Râul Crişul Alb împreună cu afluenţii lui Dezna, Chicher şi Teuz. 

Cele două râuri, care străbat judeţul de la est la vest aduc un important aport de debite şi în acelaşi 
timp au construit pe parcursul ultimei ere geologice două mari acvifere (conuri aluvionare) cu mari 
rezerve de ape subterane. 

În partea de sud, limita judeţului Arad se desfăşoară de-a lungul cumpenei de ape dintre Mureş şi 
Bega, de unde se continua apoi pe Mureş. Limita vestică se desfăşoară în cadrul Câmpiei de Vest, 
intersectând văile Crişului Alb, Crişului Negru şi Mureş. 

Densitatea reţelei hidrografice este cuprinsă între 0,6-0,8 km/km2, iar cele mai mici valori ale 
densităţii reţelei de râuri se înregistrează pe interfluviul Mureş-Canalul Morilor. 
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Tabel nr. 4-2 Caracteristicile bazinelor hidrografice de pe teritoriul judeţului Arad 

 

Râul Mureş. Cea mai mare parte a reţelei hidrografice de pe teritoriul Judeţului Arad aparţine 
bazinului Râului Mureş, care izvorăşte din Carpaţii Orientali (Depresiunea Giurgeului), Munţii 
Hăşmaşul Mare. Suprafaţa totală a bazinului hidrografic al râului Mureş (inclusiv râul Ier) este de 
29513,96 km2, reprezentând 11,7% din suprafaţa totală a României. 

Debitul mediu anual al Râului Mureş este de 183 m3/s, debitul maxim măsurat la Arad, în secţiunea 
de control de ordinul I, fiind de 586 m3/s în data de 15 februarie 2007. 

Afluenţii principali ai râului Mureş sunt reprezentanţi de: 

• Râul Gurghiu cu lungimea de 53 km şi suprafaţa bazinului de 563 km2; 

• Râul Arieş cu lungimea de 166 km şi suprafaţa bazinului de 3.005 km2; 

• Râul Niraj cu lungimea de 82 km şi suprafaţa bazinului de 651 km2; 

• Râul Târnave cu lungime de 246 km şi suprafaţa bazinului de 6.253 km2, râu rezultat din unirea 
râului Târnava Mică cu râul Târnava Mare; 

• Râul Ampoi cu lungimea de 57 km şi suprafaţa bazinului de 576 km2; 

• Râul Sebeş cu lungimea de 96 km şi suprafaţa bazinului de 1.304 km2; 

• Râul Strei cu lungimea de 93 km şi suprafaţa bazinului de 1.983 km2. 

Cursul Mureşului pe teritoiul judeţului Arad aparţine următoarelor sectoare caracteristice: 

• Culoarul Mureşului inferior, cuprinc între Alba Iulia şi Lipova, având ca afluenţi importanţi: 
Sebeş, Cugir, Geoagiu, Strei, Cerna şi Bacia; 

• Mureşul inferior, între Lipova şi graniţa cu Ungaria, unde a format un vast con de dejecţie. 

Inclus în Bazinul Hidrografic al Mureşului este Râul Ier (afluent al Tisei), care izvorăşte din Carpaţii 
Apuseni (Depresiunea Şimleului), cu o suprafaţă de 452 km2, având bazinul de recepţie situat numai 
pe teritoriul Judeţului Arad (Atlasul Cadastrului Apelor din România, 1992).  

Râul Crişul Alb. Crişul Alb este al doilea râu ca mărime şi are la intrarea în judeţ un debit de 14,2 
m3/s, fiind folosit aproape numai pentru agricultură şi în unităţi piscicole. În cazul Crişului Alb, 
principalul afluent este râul Cigher, acesta având o lungime a cursului principal de 61,8 km iar 

Bazinul 
hidrografic 

Suprafaţa 
totală bazin 
(km2) 

Lungime 
totală râu 

colector (km) 

Suprafaţa aferentă Judeţului Arad 
Suprafaţă 
bazin 
(km2) 

Lungime 
râu colector 

(km) 

% din 
suprafaţa 
bazinului 

% din 
suprafaţa 
judeţului 

Crişul Negru 3988,45 159,7 
4307 

23,2 
29 

14,7 
Crişul Alb 4233,91 238,8 165,2 41,0 
Mureş 29513,96 753,4 2854 213,5 10,1 38,7 
Bega 4496,12 172,4 435,84 0,0 9,7 5,6 
Total judeţ Arad   7745,87 - - 100,0 
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bazinul hidrografic drenează o suprafaţă de 870 km2. 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 5,2 º.  

Râul Crişul Negru. Crişul Negru este situat la limita nordică a judeţului şi este slab utilizat. 
Afluentul său principal este Teuzul cu suprafaţa bazinului de 730,6 km2 şi lungimea cursului principal 
de 111,9 km.  

Dintre suprafeţele lacustre menţionăm lacurile naturale de luncă, existente pe Valea Mureşului şi 
lacurile antropice din BH Crişul Alb, cum ar fi lacul de baraj de la Tăuţ. 

 

Ape subterane 

Apele subterane se caracterizează prin debit bogat şi situarea pânzei freatice la mică adâncime (peste 
2/3 din Câmpia Aradului are ape subterane la mai puţin de 3 m adâncime). 

După conţinutul chimic, apele din limitele judeţului Arad pot fi incluse în următoarele categorii: 

• izvoare termale bicarbonatate-sulfatate din zona aferentă bazinului Crişurilor (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. 

Conul aluvionar al Mureşului. Conul de dejecţie al râului Mureş se desfăşoară spre vest ca un larg 
evantai, la ieşirea din culoarul Mureşului imediat aval de Lipova, având o lungime între Lipova şi 
Nădlac de cca. 70 km şi o lăţime maximă de 59 km pe linia Secusigiu – Grăniceri, totalizând o 
suprafaţă de 2.210 km2, din care 2.040 km2 pe teritoriul României. 

Deschiderile de foraje au evidenţiat un complex acvifer acumulat în principal în depozite fluvio-
lacustre şi aluvionare în care, în porţiunile cu strat separator de argilă, apar două straturi acvifere: 
freaticul, până la 30 m adâncime, şi cel subiacent, considerat de medie adâncime. 

Acviferul freatic este alimentat atât din precipitaţiile căzute pe toată suprafaţa conului aluvionar, cât 
şi din infiltraţii din râul Mureş. Studiile realizate de I.S.P.I.F în albia Mureşului au stabilit că între 
Păuliş şi Arad, pe o lungime de 16 km, râul are un aport de 640 l/s la alimentarea acviferului. Nivelul 
hidrostatic întâlnit este cuprins între 2-5 m, iar în luncile Mureşului, Ierului şi al principalelor canale 
de desecare de 0-2 m. Aspectul curgerii este în general divergent, reţelele de descărcare drenând 
freaticul. Grosimea medie a stratului acvifer freatic, studiat în lungul frontului nou de captare al 
municipiului Arad, este de 12 - 17 m, iar debitele exploatabile pe foraj de 10-14 l/s la denivelări de 
0,2 – 2,1 m. 

Acviferul de medie adâncime este localizat în depozite fluvio-lacustre, reprezentând cea mai 
importantă sursă de apă subterană din care se alimentează majoritatea folosinţelor. 
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Grosimea orizonturilor acvifere este cuprinsă între 20-80 m, cele mai mari grosimi fiind în zona 
Arad – Zimandul Nou – Sântana, care coincid cu amplasarea captării noi a municipiului Arad.  

Conul aluvionar al Crişului Alb. La ieşirea din Munţii Codru Moma, aproximativ din dreptul 
comunei Bârsa spre V-NV, râul Crişul Alb formează un con de dejecţie format de torenţi, 
reprezentat prin roci cu granulaţie diferită şi care ocupă o suprafaţă de 952 km2. Lăţimea maximă a 
conului este de 26-27 km, atât pe aliniamentul Şepreuş – Chereluş – Zărand, cât şi aliniamentul 
Vânători – Adea – Chişineu Criş – Şimand. Întreaga suprafaţă a conului de dejecţie al Crişului Alb 
este situată în judeţul Arad. Grosimea maximă a depozitelor aluvionare se semnalează în zona Ineu şi 
este de cca 140 m. La  Bocsig această adâncime este de 43 m, la Vânători de 52 m, la Şicula de 56,5 
m, la Zărand de 40 m, la Chişineu Criş de 80-100 m, la Socodor de 70 m şi la Adea de 57,9 m. 

Alte acvifere de mică extindere. Depozitele panoniene de sub conul de dejecţie al Crişului Alb 
sunt în general sărace în apă, însă prezintă uneori intercalaţii nisipoase care, interceptate în unele 
foraje de exploatare, debitează artezian. Apa are un miros de hidrogen sulfurat, gust slab metalic şi 
frecvent prezintă caracter de „apă moale” (duritate totală scăzută de 2-4 ºD). Uneori se semnalează 
conţinuturi depăşite de fier şi mangan şi emanaţii de gaz metan (Cermei). 

Sectoare adiacente conului de dejecţie al râului Crişul Alb. Această delimitare se referă la 
sectoarele adiacente conului de dejecţie al râului Crişul Alb (spre NV şi NE de acesta). În forajele 
săpate la Vărşand, Pilu, Zerind, Şomoşcheş, Berechiu, Iermata Neagră s-au interceptat mai multe 
straturi acvifere arteziene, continuate în nisipuri fine, în special pe intervalul 230 – 350 m adâncime. 
Printre forajele existente se menţionează: forajele de 280 – 360 m adâncime de la Pilu, cu un debit de 
1,5 l/s; două foraje de adâncime la Zerind, cu debitare arteziană; un foraj de adâncime la Iermata 
Neagră, având straturi acvifere arteziene la adâncimi cuprinse între 265 – 415 m, un forajul de 300 m  
la Vărşand, care debitează 4 l/s. Apa din acest acvifer este în general potabilă cu miros de hidrogen 
sulfurat şi duritate totală mică (2 – 3 ºD). 

Mai pot fi amintite, ca acvifere cu extindere relativ redusă: 

• Lunca pârâului Sighişoara la Gurahonţ, cu un potenţial de 45 l/s, debit utilizat pentru populaţie; 

• Acviferul cantonat în roci calcaroase de la Moneasa, cu un debit de 106 l/s; 

• Lunca Mureşului la Săvârşin cu un debit de 65 l/s; 

• Lunca Mureşului la Lipova cu un debit de 65 l/s; 

• Lunca Cigherului în aval de Tauţ, cu un debit de 30 l/s. 

 
Calitatea apelor de suprafaţă 

Monitorizarea calităţii apelor râurilor din judeţul Arad se realizează prin analize fizico-chimice şi 
biologice, efectuate pe probe de apă prelevate din 7 secţiuni de control în BH Mureş şi 16 secţiuni în 
BH Criş. 
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Tabel nr. 4-3 Repartiţia secţiunilor pe clase de calitate (Raportul privind starea mediului în judeţul 
Arad, anul 2007) 

Bazinul 
hidrografic 

Număr 
total 

secţiuni 

Repartiţia secţiunilor pe clase de calitate 
I II III IV V 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Mureş 7 0 0 5 71,42 1 14,29 1 14,29 0 0 

Crişul Alb 16 10 62,50 3 18,75 3 18,75 0 0 0 0 

 

Bazinul Hidrografic Mureş. Calitatea apelor de suprafaţă din BH Mureş este supravegheată prin 
laboratorul aparţinând filialei Arad a Direcţiei Apelor Tg. Mureş. Recoltările de probe de apă se 
efectuează lunar în secţiunea Săvârşin, Lipova, amonte de Arad şi Nădlac pe râul Mureş şi trimestrial 
în celelalte secţiuni: amonte de confluenţa cu râul Mureş pe canalul Mureş Mort, Turnu (la ieşirea din 
ţară) pe canalul Ier, pe râul Petriş şi Dorgoş pe pârâul Mare. Conform datelor existente la nivelul 
Agenţiei de Protecţia Mediului Arad (Raportul privind starea mediului anul 2007, precum şi rapoarte 
din anii anteriori), calitatea apelor râurilor se prezintă astfel: 

• Râul Mureş: clasa a-II-a de calitate, pe toată lungimea acestuia de 214 km;  

• Canalul Mureş Mort: clasa a-IV-a de calitate, pe lungimea de 20 km (principala cauză a 
degradării apei Canalului Mureşul Mort este evacuarea apelor uzate industriale de pe platforma 
industriei alimentare NV şi a necurăţării albiei canalului); 

• Canalul Ier: clasa a-III-a de calitate, pe lungimea de 24 km; 

• Râul Petriş clasa a-II-a de calitate, pe lungimea acestuia de 14 km. 

Bazinul Hidrografic Crişul Alb. Calitatea apelor de suprafaţă din BH Crişul Alb este 
supravegheată prin laboratorul Direcţiei Apelor Oradea. Recoltările de probe de apă se efectuează 
trimestial în toate secţiunile: Gurahonţ, Bocsig şi Vărşand pe râul Crişul Alb, Hălmagiu pe Valea 
Băneşti, Sebiş pe Valea Sebiş, Vărşand (la confluenţa cu Crişul Alb) pe canalul Morilor, Sârbi pe 
Valea Hălmăgel, Avram Iancu pe râul Tăcăşele, Neagra pe râul Negrişoara, Zărand pe râul Cigher, 
Bonţeşti pe râul Musteşti, Şicula pe râul Gut, Seleuş pe râul Sodom, Zărand pe râul Matca, Sintea 
fermă pe Valea Nouă Chişer. Conform datelor existente la nivelul Agenţiei de Protecţia Mediului 
Arad (Raportul privind starea mediului anul 2007, precum şi rapoarte din anii anteriori), calitatea 
apelor râurilor se prezintă astfel: 

• Râul Crişul Alb: clasa a II-a de calitate pe tronsonul Vărşand (160 km);  

• Râul Valea Hălmăgel: clasa a II-a de calitate de la izvoare până la confluenţa cu Valea Băneşti 
(19 km); 

• Râul Tăcăşele: clasa a II-a de calitate de la izvoare până la confluenţa cu râul Tăcăşele (9 km); 

• Râul Sebiş: clasa a II-a de calitate de la izvoare până la confluenţa cu râul Sebiş (7 km);  
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• Canalul Morilor: clasa I de calitate de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb (14 km) şi 
clasa a II-a de calitate de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb (30 km); 

• Râul Ciger: clasa a II-a de calitate de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb (23 km), pe 
lungimea acestuia de 23 km; 

• Râul Gut: clasa a III-a de calitate de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb (15 km); 

• Râul Negrişoara: clasa a II-a de calitate de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb (56 
km); 

• Râul Sodom: clasa a III-a de calitate de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb (41 km); 

• Valea Nouă Chişer: clasa a III-a de calitate de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb 
(15 km); 

• Râul Matca: clasa I de calitate de la Priza Buteni până la Seleuş (48 km);  

• Râul Musteşti: clasa a IV-a de calitate pe tronsonul Seleuş-Vârşand (45 km).  

În ceea ce priveşte calitatea apei principalelor lacuri din judeţul Arad, în anul 2007 secţiunile 
monitorizate s-au încadrat în următoarele clase de calitate: 

• Lac Tăuţ - râul Crişul Alb: monitorizarea s-a realizat în secţiunile coadă, mijloc şi baraj. 
Conform Raportului privind starea mediului din anul 2007, lacul se încadrează, după 
caracterizarea globală, în clasa a III-a de calitate, datorită grupei de indicatori „Poluanţi toxici 
specifici de origine naturală” (mangan); 

• Lac Ghioroc Sud – râul Matca: s-a realizat monitorizarea stării trofice a lacului (conţinutul de 
nutrienţi în apă) în cadrul Direcţiei Apelor Târgu Mureş. Interpretarea valorilor medii anuale ale 
fosforului (0,0108 mgP/l), azotului (1,995 mgN/l), biomasei fitoplanctonice (1,90 mg/l) şi 
clorofilei ”a” (3,16 ug/l) încadrează lacul în stadiul mezotrof.   

 

Calitatea apelor subterane 

Bazinul hidrografic Mureş. 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 BH Mureş şi de către Direcţia Apelor Oradea pentru cele situate în BH Crişul Alb. 
Monitorizarea forajelor de supraveghere a fenomenelor de poluare produse de o sursă de poluare se 
face de către A.P.M. Arad.  

Pentru supravegherea calităţii apelor subterane freatice există pe teritoriul judeţului Arad un număr 
de 65 foraje de ordinul I şi 26 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 Platforma S.C. Real Estate Group S.R.L  Arad (fosta S.C. ARCHIM 
S.A.) şi 9 foraje la C.E.T. pe lignit), precum şi unele fântâni situate în jurul depozitului de deşeuri al 
municipiului Arad. 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 52 

 

Conform Raportului privind Starea mediului în anul 2007, elaborat de Agenţia de Protectie a 
Mediului Arad, pentru Platforma SC Real Estate Group în ceea ce priveşte apele freatice în avizele 
de privatizare şi în programele de conformare este prevăzută obligaţia actualilor proprietari de a 
pompa continuu apele freatice poluate până la atingerea concentraţiilor de potabilitate. S-a calculat că 
trebuie pompat un volum de 3 mil. m3 apă, până în prezent fiind pompaţi 503.000 m3 apă infestată. 

În ceea ce priveşte starea forajelor de control, în ultima perioadă multe dintre acestea s-au deteriorat 
fiind inaccesibile recoltării probelor. Din cele 23 foraje existente, doar câteva sunt accesibile restul 
fiind înfundate sau parţial distruse (cu ocazia activităţilor de demolare a clădirilor din incintă). 

La CET Lignit poluarea apelor freatice prezintă următoarele cauze: 

• halda de depozitare a zgurii şi cenuşii care a produs poluare cu sulfaţi, cloruri, sodiu şi calciu; 

• staţia de tratare chimică a apelor în vederea folosirii apelor la cazane care, prin reactivii utilizaţi 
(sare, acid clorhidric, hidroxid de sodiu) depozitaţi în bazine sau rezervoare neetanşe, a produs 
poluare cu sodiu, cloruri şi modificare de pH; 

• depozitul de cărbune prin infiltraţiile apelor pluviale a poluat freaticul cu ioni de sulfat şi calciu. 

Prin campaniile de recoltare şi analiză a apelor freatice din jurul haldei de zgură şi de pe platforma 
CET s-a constatat poluarea acestora cu ioni de sodiu, cloruri, sulfaţi, modificări ale pH-ului funcţie 
de zona în care este amplasat forajul de observaţie. 

În ceea ce priveşte zona fostelor depozite de deşeuri ale municipiului Arad (din str. Poetului şi str. 6 
Vânători), aceasta este în supravegherea A.P.M. Arad deoarece, fiind situată în intravilanul oraşului, 
creează probleme deosebite de poluare, după cum urmează: 

• este infestat întreg freaticul din zonă cu substanţe organice, amoniac şi azotat mult peste CMA 
pentru ape potabile; 

• în zonă, mai ales în perioada caldă a anului, se degajă mirosuri neplăcute, iar concentraţia 
amoniacului în aer depăşeşte de regulă CMA; 

• în vecinătatea gropii de gunoi, terenul agricol şi păşunea sunt acoperite de gunoaie, hârtii, 
ambalaje, care creează un aspect neplăcut şi duc la poluarea solului. 

Bazinul Hidrografic Crişul Alb. În judeţul Arad, aferent BH Crişuri s-au monitorizat un număr  
de 21 foraje, din care 4 foraje au fost recoltate prin pompare.  

Zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole conform Ordinului MMGA-
MAPDR 241/196/2005 sunt localităţile: Bocsig, Sântana, Zărand, Mişca, Olari, Cintei, Ineu, 
Chişineu Criş, Şiria şi Vărşand.  

 

Surse de poluare a apelor 

Sursele de poluare ce afectează calitatea apelor de suprafaţă şi subterane de pe teritoriul judeţului 
Arad se încadrează atât în categoria surselor punctiforme (unităţi industriale, unităţi agricole, 
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localităţi), cât şi în cea a surselor difuze (îngrăşăminte chimice şi pesticide utilizate în agricultură, 
creşterea animalelor etc).  

Dintre sursele punctiforme de poluare semnificative din judeţul Arad se pot menţiona:  

• BH Mureş: Urbiserv (Lipova, două evacuări), Prodcom Andante, Real Estate Group (fosta 
Archim), Combinatul Agroindustrial Curtici (ferma de porci Macea), apele uzate menajere 
provenite în special din localităţile urbane (Centrala termoelectrică, Apoterm SA Nădlac, Aqua 
Vest Pecica, APEMIN Lipova, Regia Autonomă de Apă Canal Arad Secţiunea Arad); 

• BH Crişul Alb: Termoconstruct, Laurul (Gurahonţ), A&A Vesa (Sebiş), Constar (Arad), 
Spitalul de Recuperare Neurologică (Dezna), apele uzate menajere provenite în special din 
localităţile urbane (Regia Autonomă de Apă Canal Arad Secţiunea Gurahonţ, Moneasa şi 
Pâncota, Consiliul Local Ineu, Consiliul Local Chişineu Criş, Consiliul Local Sântana). 

Pentru a putea identifica tendinţele actuale privind dinamica emisiilor de poluanţi în apele de 
suprafaţă am realizat o analiză asupra cantităţilor de ape uzate evacuate la nivelul întregului judeţ pe 
parcursul a nouă ani (1999 – 2007). Datele disponibile sunt cele furnizate de Administraţia Naţională 
Apele Române (Direcţia Apelor Târgu Mureş şi Direcţia Apelor Oradea) care se regăsesc în 
Rapoartele privind starea mediului elaborate de APM Arad. 

Din punct de vedere al dinamicii cantităţilor de ape uzate evacuate (vezi Figura 4-13), în intervalul 
analizat se constată următoarele: 

• Se observă o scădere continuă a volumelor de ape evacuate în emisari naturali, ajungând în 2007 
la un volum de aproape trei ori mai mic faţă de cel evacuat în 1999; 

• La nivelul anului 2006 se constată o diminuare a volumului de ape prelevate, atât din sursele de 
suprafaţă cât şi din cele subterane. Această scădere a volumului de apă prelevat se datorează 
restrângerii activităţii unor agenţi industriali, iar un al factor îl reprezintă cantitatea de ape 
meteorice acumulate în decursul anului în sol, astfel încât sistemul de irigaţii nu a solicitat un 
volum ridicat de apă. 

 
Figura nr. 4-13 Evoluţia volumelor de apă captată şi a volumelor de apă uzată restituită (mii m3/an) 
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Interes pentru analiza noastră prezintă şi dinamica încărcărilor apelor uzate evacuate. Astfel, am 
analizat debitele masice totale ale unor poluanţi de interes evacuaţi în cursurile naturale de apă (vezi 
Figura 4-14  şi Figura 4-15). Am analizat într-un grafic separat detergenţii şi fenolii, deoarece debitele 
masice ale acestor doi poluanţi sunt relativ mici şi nu pot fi evidenţiaţi clar în acelaşi grafic cu ceilalţi 
poluanţi. Pe baza analizei se pot face următoarele observaţii: 

• Indicatorul care prezintă cele mai mari valori pe parcursul întregii perioade de investigare este 
reziduu fix (cca 60,7% din totalul indicatorilor investigaţi), iar cantităţile cele mai reduse aparţin 
fenolului (cca 0,003 % din totalul indicatorilor investigaţi); 

• Se observă o scădere totală a cantităţilor de poluanţi evacuaţi în emisarii naturali din BH Mureş;  

• Dintre indicatorii investigaţi, CCO-Cr şi reziduu fix înregistrează tendinţe susţinute de scădere a 
debitului masic. 

 
Figura nr. 4-14 Debite masice anuale de poluanţi (CCOCr, Reziduu fix, Substanţe extractibile, 
Cloruri, Materii în suspensie, CBO5) evacuaţi în emisarii naturali din BH Mureş pe teritoriul 

judeţului Arad 

 
Figura nr. 4-15 Debite masice anuale de poluanţi (Detergenţi şi Fenoli) evacuaţi în emisarii naturali 

din BH Mureş pe teritoriul judeţului Arad (t/an) 
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De interes pentru domeniul amenajării teritoriului este contribuţia diferitelor sectoare de activitate la 
totalul debitelor masice de poluanţi evacuaţi în emisarii naturali. Datele disponibile pe anul 2007 
pentru indicatorul CBO5 (vezi Figura 4-16) indică faptul că gospodăria comunală are principala 
pondere (cca. 72,2% în BH Mureş şi cca 94,2% în BH Crişul Alb, din debitul masic anual de CBO5 
evacuat în emisari), urmată de industria alimentară (14,3% BH Mureş şi 5,1% BH Crişul Alb).  

  

Figura nr. 4-16 Debite masice de CBO5 evacuate în emisari naturali pe teritoriul judeţului Arad, în 
BH Mureş (grafic stânga) şi BH Crişul Alb (grafic dreapta) 

Concluzionând, putem afirma că principala pondere de poluanţi evacuaţi (cca 81,5%) în totalul 
debitelor de ape uzate evacuate o deţine gospodăria comunală, urmată de industria alimentară (cca 
12%), zootehnie (cca 6,2%) şi alte activităţi (cca 0,3%). Se constată totuşi o scădere a concentraţiilor 
de poluanţi din apele uzate evacuate în emisari. 

 
Zone critice sub aspectul poluării apelor 

Cele mai supuse inundării frecvente sunt luncile (albiile majore) principalelor cursuri de apă (Mureş, 
Crişul Alb, Teuz, Canalul Morilor, Crişul Negru, Beliu etc.), dar în cazul accidentelor la digurile de 
apărare şi terenurile sustrase acţiunii fluviatile directe prin îndiguiri şi drenaje. 

Conform Raportului privind Starea Mediului în Judeţul Arad (anul 2007, APM Arad) zonele critice 
din punct de vedere al poluării apelor de suprafaţă şi de subterane datorate activităţilor antropice 
sunt următoarele: 

• Canalul Mureşel - provine din râul Mureş prin pompare amonte de Arad (1 km), traversează 
oraşul Arad iar în aval de Arad (5 km) se bifurcă în canalul Mureş Mort şi canalul legător care se 
varsă în canalul Ier. Pe parcursul trecerii prin oraşul Arad, canalul traversează zone întubate şi 
zone descoperite. Sunt  evacuări de ape pluviale, ape de răcire de la  CET şi o evacuare de ape 
menajere epurate corespunzător de la CET. Din cauza nămolului de fund necurăţat şi a 
depozitării de către cetăţeni a gunoaielor menajere pe malurile canalului, calitatea apei canalului 
se degradează pe parcursul trecerii prin oraş încărcându-se cu substanţe organice, detergenţi, 
amoniu. 

• Canalul Mureş Mort - se evacuează apele uzate de pe întreaga platformă industrială din zona de 
N-V a municipiului Arad, respectiv mecanică fină, industrie alimentară, hotelieră.  
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Industria alimentara

Zootehnie
Gosodarie comunala
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• Canalul Ier - provine din râul Mureş prin pompare amonte de Arad la 30 km, traversează oraşul 
Arad prin partea de nord şi trece în Ungaria prin localitatea Turnu. Apa Canalului Ier, aval de 
Arad până la frontieră, este degradată din cauza nămolului de fund format în timp şi a unor 
evacuări de apă pluvială (uneori şi tehnologică). 

 

4.1.3 Sol 

Tipuri de sol 

Solurile de pe teritoriul judeţului Arad cunosc o gamă variată de tipuri, datorită complexităţii 
condiţiilor naturale, ca factori pedogenetici. Marea varietate a solurilor din teritoriu, caracterizate prin 
proprietăţi fizice şi chimice diferite determină un comportament diferit faţă de poluanţii cu care vin 
în contact. 

În cadrul judeţului Arad, repartiţia solurilor pe categorii de folosinţă reflectă repartiţia solurilor 
zonale şi intrazonale corelate cu geomorfologia teritoriului judeţului Arad. 

În general, la repartizarea culturilor pe soluri şi pe regiuni s-a ţinut cont de clasa de pretabilitate, 
inclusiv de condiţiile de climă, de gradul de umiditate şi de necesitatea rotaţiei culturilor, precum şi 
de cererea pe piaţă a produselor agricole.  

Conform datelor publicate de Agenţia de Protecţia Mediului Arad în Rapoartul privind starea 
mediului pe anul 2007, repartiţia grupelor de soluri pe categorii de folosinţă este cea prezentată în 
Tabelul nr. 4-4. 

 
Tabel nr. 4-4 Situaţia tipurilor şi claselor de sol pe folosinţe 

Tipuri şi clase de sol 
Procente din total (%) 

Arabil Păşune Fâneţe Vii Livezi Agricol 
I Molisoluri 45,25 8,6 6,6 26,2 4,2 35,0 
II Argiluvisoluri 16,10 30,1 19,7 24,6 58,0 19,9 
III Cambisoluri 1,50 8,4 13,6 1,2 2,2 3,6 
IV Soluri hidromorfe 2,70 5,9 7,3 1,0 2,4 3,5 
V Soluri halomorfe 3,30 11,3 4,8 0,2 0,1 5,0 
VI Vertisoluri 3,50 3,1 3,3 1,1 0,2 3,3 
VII Soluri neevoluate 27,65 32,6 44,7 45,7 32,9 29,7 

 

În ceea ce priveşte principalele tipuri şi asociaţii de soluri existente în judeţul Arad, acestea sunt 
evidenţiate în tabelul 4.5. 

 
Tabel nr. 4-5 Principalele tipuri şi asociaţii de soluri  

Nr. crt. Tip de sol Suprafaţa (ha) 
1 Cernoziomuri 58,942 
2 Cernoziomuri cambice 62,915 
3 Cernoziomuri argiloiluviale 32,301 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 57 

 

Nr. crt. Tip de sol Suprafaţa (ha) 
4 Rendzine 409 
5 Soluri brune roşcate 809 
6 Soluri brune argiloiluviale 52,772 
7 Soluri brun roşcate 563 
8 Soluri brune luvice 45,629 
9 Luvisoluri albice 22,251 
10 Planosoluri 63,94 
11 Soluri brune eumezobazice 27,059 
12 Sol roşu-terra rossa 153 
13 Sol brun acid 7,570 
14 Sol brun feriiluvial 153 
15 Podzol 205 
16 Sol negru acid 1,637 
17 Sol humicosificat 205 
18 Lacovişti 10,691 
19 Sol gleic 1,637 
20 Sol negru clinohidromorf 1,637 
21 Sol pseudogleic 4,041 
22 Soloneţ 13,416 
23 Vertisol 60,462 
24 Litosol 6,650 
25 Regosol 23,581 
26 Psamosol 2,353 
27 Protosol aluivial 2,046 
28 Sol aluvial 40,308 
29 Erodisol 10,588 
30 Coluvisol 1,330 
31 Sol desfundat 1,790 
32 Protosol antropic 818 
33 Sol turbos 205 

 
Calitatea solurilor 

Realizarea unei imagini unitare asupra stării acestei componente de mediu la nivelul întregului judeţ 
este dificilă în ciuda numeroaselor date existente. În general există o bună cunoaştere a tipurilor de 
sol şi claselor de calitate pentru suprafeţele agricole şi o cunoaştere relativ bună asupra degradării 
solurilor în perimetrele industriale. Vom încerca în cele ce urmează să realizăm o sinteză a datelor 
existente, concentrându-ne, ca şi în secţiunile anterioare, pe identificarea principalelor tendinţe de 
evoluţie a calităţii solului la nivel judeţean. 

Conform situaţiei publicate de DADR Arad până la data de 31.12.2008 situaţia statistică a terenurilor 
în judeţul Arad era cea prezentată în tabelul următor. 
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Tabel nr. 4-6 Situaţia statistică a terenurilor în judeţul Arad (anul 2008) 

Modul de folosinţă ha 

Suprafaţa agricolă, din care: 511.224 

Arabil 350.008 

Păşuni 126.533 

Fâneţe şi pajişti naturale 25.502 

Vii şi pepiniere 3.603 

Livezi 5.578 

 

Pentru investigarea modului de folosinţă al terenului agricol am utilizat date publicate de INS în 
cadrul seriei Tempo. A fost selectat un eşantion de analiză de 18 ani (1990 – 2008). În urma 
prelucrării datelor au putut fi conturate următoarele observaţii: 

• Totalul suprafeţei agricole a judeţului Arad la nivelul anului 2008 era de 511.224 ha, reprezentând 
cca 65,92 % din teritoriul judeţului; 

• Conform datelor DADR Arad din 2008, se înregistrează o creştre a suprafeţei agricole la nivelul 
judeţului de cca 932 ha faţă de anul 1990; 

• Ponderea principală la nivelul anului 2008 în ocuparea terenului agricol o are terenul arabil 
(68,46%) urmată de păşuni (24,75%) – vezi Figura nr. 4-21; 

• În perioada analizată (1990-2008) suprafaţa ocupată cu fâneţe a crescut cu 159 ha, suprafaţa 
ocupată cu păşuni a crescut de asemenea cu 5.882 ha. Au scăzut însă suprafeţele ocupate cu 
terenuri arabile (cu 2.804 ha),  livezi (cu 1.797 ha) şi vii (cu 508 ha). 

 
Figura nr. 4-17 Evoluţia suprafeţei agricole din judeţul Arad în intervalul 1990– 2008 
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Figura nr. 4-18 Evoluţia suprafeţei cu păşune din judeţul Arad în intervalul 1990– 2008 

 

Figura nr. 4-19 Evoluţia suprafeţei cu vii şi pepiniere viticole din judeţul Arad în intervalul 
1990– 2008 

 

Figura nr. 4-20 Evoluţia suprafeţei cu livezi şi pepiniere pomicole din judeţul Arad în intervalul 1990– 
2008 
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Figura nr. 4-21 Ponderea categoriilor de folosinţă din totalul suprafeţei agricole (2008) 
 

Un aspect important în evaluarea creşterii suprafeţei agricole este încadrarea în clasa de calitate a  
terenului. Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru folosinţele agricole. Se 
remarcă faptul că în cazul terenurilor arabile, care ocupă 68% din suprafaţa agricolă a judeţului, cele 
mai multe terenuri se grupează în domeniul claselor de calitate a II-a şi a III-a. În clasa I de calitate în 
cazul terenurilor arabile intră 11,00% din totalul terenurilor, restul claselor prezentând diferite 
restricţii. În cazul păşunilor şi al fâneţelor majoritare sunt clasele III-V, în cel al viilor clasele II-IV, 
iar al livezilor clasele III-V. 

 
Figura nr. 4-22 Repartiţia terenurilor agricole pe clase de calitate (anul 2007) 

 

Un aspect important în analiza calităţii solurilor din judeţul Arad este reprezentat de evaluarea 
cantităţilor de îngrăşăminte şi pesticide administrate. Conform datelor INS, evoluţia cantităţilor de 
îngrăşăminte chimice şi naturale administrate pe terenurile agricole cunoaşte o fluctuaţie largă. În 
cazul îngrăşămintelor chimice se constată totuşi în ultimii 7 ani (2000– 2007) o tendinţă de oscilare a 
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cantităţilor totale distribuite, însă valorile aferente perioadei menţionate sunt mult mai mici decât 
valoarea înregistrată în anul 1991. 

 

Figura nr. 4-23 Cantităţi totale de îngrăşăminte chimice şi naturale folosite în agricultură pe 
teritoriul judeţului Arad (t/an) 

 

Raportat la perioada anilor ’90, în perioada 2004 – 2006 se constată şi o creştere a eficienţei de 
aplicare a îngrăşămintelor chimice în agricultura judeţului. 

În privinţa aplicării pesticidelor în agricultură, analiza efectuată asupra datelor INS pune în evidenţă 
tendinţe evidente de reducere a cantităţilor utilizate şi de îmbunătăţire a eficienţei aplicării acestora. 
Scăderi semnificative ale cantităţilor aplicate se înregistrează în cazul fungicidelor şi insecticidelor. 

 

Figura nr. 4-24 Cantităţi totale de pesticide folosite în agricultură pe teritoriul judeţului Arad (kg/an) 
în perioada 1991-2007 

 

Reducerea semnificativă a pesticidelor aplicate reprezintă o premisă importantă în planificarea unor 
măsuri de protecţie a diversităţii biologice în principal la nivelul culturilor agricole. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07

in
gr
as
am
in
te
 c
hi
m
ic
e 
t/
an

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

in
gr
as
am
in
te
 n
at
ur
al
e 
t/
an

Ingrasaminte chimice 

Ingrasaminte naturale

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fu
ng
ic
id
e 
si
 I
ns
ec
tid
id
e 
kg
/a
n

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000
E
rb
ic
id
e 
kg
/a
n

Insecticide

Fungicide

Erbicide



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 62 

 

Trebuie precizat faptul că în judeţul Arad există şapte localităţi vulnerabile la poluarea cu nitraţi 
(conform Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie ICPA Bucureşti): Bocsig, 
Ghioroc, Macea, Pecica, Sântana,Vladimirescu şi Zarand. 

 

Poluarea solurilor în urma activităţilor din sectorul industrial 

Lipsa datelor privind nivelul de poluare al solurilor în zonele cu activităţi socio-economice face ca 
procesul de identificare a “siturilor contaminate” să se rezume de obicei la perimetrele de depozitare 
a deşeurilor municipale sau industriale. Sunt puţine informaţii atât cantitative cât şi calitative privind 
gradul real de extindere al zonelor contaminate.  

Practic la acest moment se cunosc principalele surse de poluare a solurilor şi au fost identificaţi 
poluanţii aferenţi acestor surse. Nu există informaţii publice privind dinamica temporală a calităţii 
solurilor afectate de aceste surse. 

La nivelul anului 2007, conform datelor din Raportul privind starea mediului, au fost identificate 
situri contaminate pe o suprafaţă de cca 1.150 ha. Activităţile industriale desfăşurate în cadrul 
judeţului Arad produc presiuni asupra stării de calitate a solurilor prin depozitări de deşeuri 
industriale (halde industriale), atât ca urmare a activităţii curente cât şi ca efecte remanente (reziduuri 
rămase după încetarea activităţii) - vezi Tabelul nr. 4-7. 

Sectorul minier în judeţul Arad se află în procedură de sistare a  activităţii. Actualele halde de steril 
reflectă exploatările anterioare (minele din Rănuşa şi Milova). La exploatarea de la mina Brusturi au 
început în anul 2006 lucrări specifice de închidere: lucrări miniere subterane şi demolare construcţii 
de suprafaţă.  

În cadrul judeţului Arad se exploatează ţiţei în mai multe structuri: Sânpetru German, Bodrog, 
Turnu, Şeitin, Zimand şi Şimand. Poluarea factorului de mediu sol se poate produce prin spargeri 
accidentale de conducte sau deversări accidentale de apă de zăcământ (salinizare secundară a 
solurilor).  

Tipul de activitate şi suprafeţele contaminate  sunt prezentate în tabelul următor. 

 
Tabel nr. 4-7 Poluarea solurilor în urma activităţilor din sectorul industrial în judeţul Arad 

Nr. crt. Denumirea zonei 
Suprafaţa 
(ha) 

Categoria de 
activitate 

Observaţii 

1 Săvârşin – Căprioara 0,48 Cariere Excavări active 
2 Bârzava – Bătuţa 31,90 Cariere Excavări active 
3 Pleşcuţa – Aciuţa 27,00 Cariere Excavări active 
4 Vârfurile 42,10 Cariere Excavări active 
5 Păuliş – cariera de piatră  15,40 Cariere Excavări active 

6 
Lipova – DN 7 Deva - Arad 20,20 

Cariere Excavări active Lipova – cariera Radna 2,00 
Lipova – 400 m DN 7 - 

7 Şiria – Galşa 5,00 Cariere Excavări active 
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Nr. crt. Denumirea zonei 
Suprafaţa 
(ha) 

Categoria de 
activitate 

Observaţii 

8 
Măderat (sat component al oraşului 
Pâncota) – cariera  

3,00 Cariere Excavări active 

9 Moneasa  - Cariere Excavări active 

10 
Vârfurile – cariera Brătuleasa 4,20 

Cariere Excavări active 
Vârfurile – cariera V. Dosului 6,90 

11 Vladimirescu 4,00 CICh Vladimirescu Batal 

12 Arad 
39,20 CET Arad Zgură 
24,50 CET Arad Zgură 

13 Hălmăgel - Luncşoara* - Expl. miniere Halde steril 
14 Hălmagiu – Brusturi* - Expl. miniere Halde steril 
15 Dezna* - Expl. miniere Halde steril 
16 Gurahonţ – Zimbru* - Expl. miniere Halde steril 
17 Pecica – Turnu 4,90 Parc petrolier Hidrocarburi 
18 Pecica – Bodrog 0,40 Parc petrolier Hidrocarburi 
19 Zădăreni 3,20 Parc petrolier Hidrocarburi 
20 Odvoş – Milova* - Expl. miniere Halde materii radioactive 
21 Bârzava 0,20 Expl. miniere Halde materii radioactive 
22 Moneasa – Rănuşa - Expl. miniere Halde materii radioactive 
23 Săvârşin* - Expl. miniere Halde materii radioactive 
24 Dorgoş – Pătârş* - Expl. miniere Halde materii radioactive 

25 Arad 350,00 Activităţi industriale 
Poluare cu substanţe 
purtate de vânt 

26 

Arad**, Ineu, Chişineu Criş, Sebiş, 
Moneasa, Hălmagiu, Lipova, Pecica, 
Nădlac, Curtici, Sântana, Pâncota, 
Dezna 

2,10 
Staţii de epurare a 
apelor industriale şi 

menajere 

Nămoluri de la staţii de 
epurare a apelor 

Notă: 
*      - Suprafeţe estimate, neexistând evidenţe cadastrale în zonă 
**     - Suprafeţe cumulate, situate în apropierea staţiilor de epurare 

 

4.1.4 Contribuţia la schimbările climatice 

România a semnat protocolul de la Kyoto prin care s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de 
seră cu 8% în perioada 2008-2012, comparativ cu anul de referinţă 1989. Dinamica acestor emisii în 
intervalul de timp scurs din anul 1989 a cunoscut un trend descendent în intervalul 1989 – 1999 (o 
scădere a emisiilor cu ~50% faţă de anul 1989) datorat în principal declinului activităţilor economice, 
urmat de o tendinţă de creştere a emisiilor în intervalul 2000 – 2004, reflectând dezvoltarea 
economică din această perioadă, şi o uşoară tendinţă de scădere în utimii ani, datorată îmbunătăţirilor 
tehnologice. Estimările făcute până în prezent, pe baza acestei tendinţe de creştere a emisiilor gazelor 
cu efect de seră, indică ca fiind foarte probabilă îndeplinirea ţintei stabilite pentru 2012. 
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Gazele cu efecte de seră vizate de Protocolul de la Kyoto sunt dioxidul de carbon (CO2), metanul 
(CH4), protoxidul de azot (N2O), hidrofluorocarburile (HFC), perfluorcarburile (PFC), hexafluorura 
de sulf (SF6). 

La nivelul judeţului Arad se inventariază emisiile de CO2, CH4 şi N2O, inventarierea fiind relizată de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad. Din Rapoartele privind starea mediului, publicate în format 
electronic de APM Arad, au fost prelucrate acele date care permit identificarea contribuţiei judeţului 
la emisiile GES, precum şi tendinţele de evoluţie. 

În figurile următoare este prezentată dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră (emisii totale – CO2 
echivalent, CO2, CH4 şi N2O) estimată pentru diferite perioade, în funcţie de datele disponibile. 
Calculele au fost efectuate de APM Arad pe baza unei metodologii unitare. Dinamica emisiilor indică 
tendinţe diferite, influenţate de dimensiunea activităţilor principalilor agenţi industriali precum şi de 
îmbunătăţirile tehnologice (în unele cazuri) realizate în ultimii ani. Astfel: 

• Pentru emisiile totale de gaze cu efect de seră (CO2 echivalent) se constată o tendinţă de creştere 
în perioada 2003-2004 (corelată cu tendinţa la nivel naţional), urmată de o uşoară scădere în 
ultimii ani (vezi Figura nr. 4-25). În cazul emisiilor totale de gaze cu efect de seră pe cap de 
locuitor se constată o scădere continuă a acestui indicator (vezi figura nr. 4-26), începând cu anul 
2004 (de la 8,86 la 7,21, respectiv cu 18,6%); 

• Emisiile de CO2, ce reprezintă componenta principală a GES, au o dinamică corelată cu cea a 
emisiilor totale (vezi Figura nr. 4-27). Emisiile de dioxid de carbon în anul 2007 au înregistrat o 
cantitate de 1809,8 mii tone, mai scăzută cu 26,15 % faţă de anul 2006 (2450,7 mii tone). Cea mai 
mare parte a emisiilor de CO2 rezultă în urma arderii combustibililor fosili pentru producerea 
energiei electrice şi termice; 

• Emisiile de CH4 cunosc o creştere continuă în fiecare an. Faţă de anul 2006 emisiile totale de 
metan au înregistrat o creştere cu 16,23% în anul 2007. Emisiile de CH4 în judeţul Arad se 
datorează în principal transportului şi distribuţiei gazelor (vezi Figura nr. 4-28);  

• Protoxidul de azot (N2O) în anul 2003 înregistreză o creştere semnificativă faţă de perioada 
1999-2002, valoare ridicată care a fost fluctuantă până în anul 2006 când a înregistrat o scădere. 
În anul 2007 s-a semnalat o creştere a emisiilor de protoxid de azot cu 53,5% faţă de 2006 (vezi 
Figura nr. 4-29). 

Pentru o vizualizare facilă a tendinţelor în dinamica emisiilor GES am optat pentru trasarea unor 
curbe polinomiale. 
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Figura nr. 4-25 Dinamica emisiilor totale de gaze cu efect de seră în perioada 2003 – 2007 

 
Figura nr. 4-26 Emisii totale de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor în perioada 2003-2007 

 

Figura nr. 4-27 Dinamica emisiilor de CO2 în perioada 1999 – 2007 
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Figura nr. 4-28 Dinamica emisiilor de CH4 în perioada 1999 – 2007 
 

 
Figura nr. 4-29 Dinamica emisiilor de N2O în perioada 1999 - 2007 

 

În ceea ce priveşte stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră, în judeţul Arad există patru agenţi economici care au primit autorizaţie şi pentru care au fost 
alocate certificate de emisie GES, respectiv SC CET Arad SA (cu 2 unităţi de funcţionare - CET 
lignit şi CET hidrocarburi), SC ASA Servicii Ecologice SRL (depozit de deşeuri solide nepericuloase 
localizat în municipiul Arad), SC C.A.I. Curtici SA. (ferma pentru creşterea porcilor localizată în 
comuna Macea) şi SC Astra Vagoane Arad SA ( fabrică de vagoane marfă). Numărul certificatelor de 
emisie este stabilit prin Planul Naţional de Alocare. 

 

4.1.5 Biodiversitate 

În prezent, în judeţul Arad se află constituite, conform Legii nr. 5/2000, un număr de 16 rezervaţii 
naturale protejate, la care se adaugă 8 rezervaţii declarate prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad. 
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De asemenea conform Hotărârii nr. 1/1995 a Comisiei Administrative de pe lângă Prefectura 
Judeţului Arad şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 27/2000, pe raza judeţului Arad au fost 
declarate un număr de 9 parcuri dendrologice cu suprafaţa de 143,8 ha. La acestea se adaugă: 

• Pădurea Lunca - colonie de stârci (suprafaţa de 2 ha);  

• Pădurea Socodor - colonie de stârci (suprafaţa de 3 ha);  

• Lunca Mureşului Inferior (suprafaţă 17.428 ha) aparţinând judeţelor Timiş şi Arad, care în anul 
2005 a fost declarat Parc Natural, iar în 2006 a fost desemnată pentru includerea în Lista Ramsar 
a Zonelor Umede de Importanţă Internaţională. Parcul Natural Lunca Mureşului conţine patru 
rezervaţii, trei din ele desemnate prin Legea nr. 5/2000 (Pădurea Cenad, Insula Mare Cenad, 
Insulele Igriş, care se regăsesc pe teritoriul administrativ al judeţului Timiş), iar una prin HG 
2151/2004 (Rezervaţia Naturală Prundul Mare).  

 
Tabel nr. 4-8 Arii naturale protejate în judeţul Arad  

Nr 
crt. 

Categoria ariei 
protejate 

Categ. 
IUCN 

Suprafaţa 
(ha) 

Localizare 
geografică 

Localitate Tip rezervaţie 

I. PARCURI NATURALE ŞI REZERVŢII DELARATE PRIN H.G. 2151/2004 

1 
Parcul Natural Lunca 

Mureşului 
IV 

17.428 
(14.100 ha 
judeţ 
Arad) 

Lunca Mureşului Judeţ Arad, Judeţ Timiş Mixtă 

2 
Pădurea Lunca-
Colonie de Stîrci 

- 2 - Micşa Avifaunistică 

3 Pădurea Socodor - 3,1 Câmpia Crişurilor Socodor Avifaunistică 

II. REZERVAŢII NATURALE DECLARATE PRIN Legea 5/2000 

4 Peştera lui Duţu IV 0,1 M-ţii Zarandului 
Comuna Săvârşin, sat 

Căprioara 
Speologică 

5 Peştera Sinesie IV 0,1 M-ţii Zarandului 
Comuna Săvârşin, sat 

Căprioara 
Speologică 

6 Peştera Valea Morii IV 5 M-ţii Codru Moma Comuna Moneasa Speologică 

7 Dosul Laurului IV 32,2 Valea Lustiului Comuna Gurahonţ Botanică 

8 
Poiana cu narcise 

Rovina 
IV 0,1 Malul lacului Rovina Ineu Botanică 

9 Baltele Gurahonţ IV 2,0 Dealul Baltele Gurahonţ Botanică 

10 Balta Rovina IV 120 Valea CrişuluI Alb Ineu Zoologică 

11 Balta de la Şoimoş IV 1,0 
Albia majoră a râului 

Mureş 
Lipova-Șoimoş Zoologică 

12 
Stîrcii Cenuşii de la Şîc 

(Pădurea Sâc) 
IV 17,8 Lunca râului Teuz 

Comuna Cărand, Sat 
Seliştea 

Zoologică 

13 
Locul Fosilifer 
Monoroştia 

IV 0,1 Valea Monoroştia Bârzava, sat Monoroştia Paleontologică 
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Nr 
crt. 

Categoria ariei 
protejate 

Categ. 
IUCN 

Suprafaţa 
(ha) 

Localizare 
geografică 

Localitate Tip rezervaţie 

14 
Punctul  Fosilifer 

Zăbalţ 
IV 5 Defileul Mureşului 

Comuna Dorgoş, Satele 
Ususau, Zăbalţ 

Paleontologică 

15 
Rezervaţia Runcu-

Groşi 
IV 261,8 

Versantul Sudic al 
dealului Cioaca 
Runcului, Dealul 
Orzanca, versantul 
Vestic al dealului 
Coruniş şi cel Nord-
Estic al Dealului 
Sfârjului. 

Comuna Bârzava, Sat Groşii 
Noi  

Forestieră 

16 
Rezervaţia cu Soluri 
Sărăturate de la 
Socodor 

IV 95 Câmpia Crişurilor Comuna Socodor Mixtă 

17 
Arboretul Macea 
(Grădină Botanică) 

IV 20,5 Câmpia Tisei Comuna Macea Ştiinţifică 

18 
Rez. Pădurea de stejar 
pufos de la Cărand 

IV 2,1 
Depresiunea 

Sebiş(baza munţilor 
Codru Moma) 

Comuna Cărand Forestieră 

19 
Rezervaţia Bezdin 
Prundu Mare 

IV 654,9 Albia râului Mureş Comuna Secusigiu Mixtă 

III. REZERVAŢII DECLARATE PRIN HCJ 

19 
Arboretele de fag de la 

Rîul Mic 
IV 165,6 Valea râului Mic 

Comuna Hălmagiu, sat 
Luncşoara 

Forestieră 

20 
Rezervaţia de „Palierus 
spina” de la Radna 

IV 5 Valea Mureşului Oraş Lipova, sat Radna Botanică 

21 
Pădurea cu Ghimpi de 
la Groşi şi Peştiş 

IV 470,9 - 
Comuna Săvârşin, satele 
Căprioara şi Valea Mare 

Mixtă 

22 
Pădurea Măgura cu 
Ghimpi de la Pătîrş 

IV 111,7 Piemonturile Vestice Comuna Ususău, sat Pătârş Mixtă 

23 
Rezervaţia Naturală 
Mixtă Moneasa 

IV 6.273 Codru Moma Comuna Moneasa Mixtă 

24 
Rezervaţia Dealul 

Mocrea 
IV 107,2 Dealul Mocrea Oraş Ineu 

Mixtă (forestieră şi 
geologică) 

25 
Pădurea de fag de la 

Archişel 
IV 144,8 Lunca râului Teuz Comuna Archiş, sat Groşeni Forestieră 

26 
Dealul Pleşa de la 

Sebiş 
IV 221,3 Dealul Pleşa Oraş Sebiş Mixtă 
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Cele 9 parcuri dendrologice existente în judeţul Arad sunt prezentate în Tabelul nr. 4-9. 

 
Tabel nr. 4-9 Parcuri dendrologice în judeţul Arad 

Nr. Denumire 
Suprafaţă 
totală (ha) 

Localizare  

1 Parcul dendrologic Arboretum Sylva Gurahonţ 12,5 Oraş Gurahonţ 
2 Parcul Dendrologic Neudorf 73 Comuna Zăbrani, sat Neudorf 
3 Parcul Dendrologic Bulci 4,0 Comuna Bata, sat Bulci 
4 Parcul Dendrologic Căpâlnaş 10 Comuna Birchiş, sat Căpâlnaş 
5 Parcul Dendrologic Săvârşin 19,5 Comuna Săvârşin 
6 Parcul Dendrologic Mocrea 6,0 Oraş Ineu, sat Mocrea 
7 Parcul Dendrologic Mănăştur 4,5 Comuna Vinga, sat Mănăştur 
8 Parcul Dendrologic Ineu 12,0 Oraş Ineu 
9 Parcul Dendrologic Odvoş 2,3 Comuna Conop, sat Odvoş 

 

Zonele declarate în anul 2007 ca situri de importanţă comunitară - SCI (OM 1964/2007) şi situri de 
protecţie avifaunistică (HG 1284/2007), parte a reţelei europene Natura 2000, sunt prezentate în 
Tabelul nr. 4-10. 

 
Tabel nr. 4-10 Situri incluse în reţeaua Natura 2000 

Nr. Denumire Cod Suprafaţă 
totală (ha) 

Suprafaţă în 
Jud Arad % 

1 Codru Moma ROSCI0042 22.245 19% 
2 Crişul Alb ROSCI0048 826 100% 
3 Crişul Negru ROSCI0049 1.895 17% 
4 Defileul Mureşului Inferior ROSCI0064 32.003 36% 
5 Drocea ROSCI0070 25.641 100% 
6 Lunca Mureşului Inferior ROSCI0108 17.428 19% 
7 Mlaştina Stachinez ROSCI0115 2.315 14% 
8 Rovina-Ineu ROSCI0218 874 100% 
9 Solurile sărăturate Socodor ROSCI0231 102 100% 
10 Câmpia Cermeiului ROSPA0014 19.976,8 100% 
11 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru ROSPA0015 32.196,6 97.9% 
12 Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei ROSPA0029 55.660,3 54% 
13 Hunedoara Timişană ROSPA0047 1.536,7 77.1% 
14 Lunca Mureşului Inferior ROSPA0069 17.428,3 82.7% 
 

Suprafaţa ocupată de siturile de importanţă comunitară la nivelul judeţului Arad este de 103.329 ha, 
reprezentând 13% din suprafaţa judeţului, în timp ce ariile de protecţie avifaunistică ocupă o 
suprafaţă de 126.796 ha, reprezentând 17% din suprafaţa judeţului. 

Localizarea pe hartă a siturilor Natura 2000 şi a rezervaţiilor declarate prin Legea 5/2000 sunt 
prezentate în Figurile nr. 4-30, 4-31 şi 4-32.  
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Figura nr. 4-30 Localizarea siturilor de importanţă comunitară din judeţul Arad 
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Figura nr. 4-31 Localizarea siturilor de protecţie avifaunistică din judeţul Arad 
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Figura nr. 4-32 Localizarea rezervaţiilor naturale din judeţul Arad 
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În conformitate cu anexele din Legea 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, s-au identificat pe raza judeţului Arad următoarele 
tipuri de habitate de importanţă naţională: pajişti sărăturate continentale; pajişti uscate; pajişti cu 
altitudine joasă; grote neexploatate turistic; păşuni împădurite; păduri tip Asperulo- Făgetum; păduri cu 
stejar pedunculat; păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior; păduri panonice cu Qercus 

petraea şi Carpinus betulus; păduri panonice cu Quercus pubescens; galerii cu Salix alba şi Populus alba; 
păduri de Pinus sylvestris pe substrat calcaros. 

De asemenea în conformitate cu directivele europene, respectiv Directiva Habitate 92/43/CEE, 
habitatele de importanţă internaţională identificate la nivelul judeţului Arad, în cursul anului 2007, 
sunt după cum urmează: 6110* - comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-sledion 
albi; 6150-  pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios; 8220- versanţi stâncoşi cu vegetaţie 
chasmofitică pe roci silicioase; 9130 - păduri de fag de tip Asperulo - Fagetum; 9160-  păduri 
subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 9180* - păduri de 
Tilio-Acerion pe versanţi abrubţi grohotişuri şi ravene; 91E0*-  păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi 
Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnio incane, Silicion albae); 91V0-  păduri dacice de fag;  91M0 - 
păduri balcano panonice de cer şi gorun; 9110 - păduri de fag de tip Luzulo- Fagetum; 9170-  păduri 
de stejar cu carpen de tip Galio- Carpinetum; 91L0 - păduri ilirice de stejar cu carpen; 91Y0 - păduri 
dacice de stejar şi carpen; 3130 - ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din 
Littorelletea uniflorae şi/ sau Isoëto Nanojuncetea; 3150 - lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip 
Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160- lacuri distrofice şi iazuri; 3270-râuri cu maluri nămoloase 
cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention; 40A0* - tufărişuri subcontinentale peri panonice; 
6430 - comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan şi 
alpin; 6440-  pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 pajişti de altitudine joasă; 91F0 păduri ripariene 
mixte cu Quercus robur, Ulmus leaevis, Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri; 92A0 - 
zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 1530*- pajişti şi mlaştini stătătoare panonice şi ponto sarmatice. 

În ceea ce priveşte speciile din flora sălbatică de importanţă internaţională, conform Directivei 
Habitate 92/43/CEE, identificate în judeţul Arad acestea sunt: 4081-Cirsium brachycephalum, 1866-
Galanthus nivalis, 1725-Lindernia procumbens, 2059- Salvinia natans, 165-Trapa natans. De 
asemenea pe teritoriul judeţului Arad se găsesc un număr de 83 de specii din flora sălbatică de 
importanţă naţională. 

Păsări din Anexa 1 a Directivei Păsări 79/409/CEE identificate în cursul anului 2007 pe teritoriul 
judeţului Arad sunt: A293-Acrocephalus melanopogon, A229-Alcedo atthis, A255-Anthus 
campestris, A091-Aquila chrysaetos, A089-Aquila pomarina, A404-Aquila heliaca, A029-Ardea 
purpurea, A024-Ardeola ralloides, A222-Asio flammeus, A060-Aythya nyroca, A104-Bonasa 
bonasia, A021-Botaurus stellaris, A215-Bubo bubo, A403-Buteo rufinus, A224-Caprimulgus 
europaeus, A196-Childonias hibridus,A197-Childonias niger, A031-Ciconia ciconia, A030-Ciconia 
nigra, A081-Circus aeruginosus, A080-Circaetus gallicus, A082-Circus cyaneus, A084-Circus 
pygargus, A231-Coracias garrulus, A122-Crex crex, A239-Dendrocopos leucotos, A238-
Dendrocopos medius, A429-Dendrocopos siriacus, A236-Dryocopus martius, A027-Egretta alba, 
A026-Egretta garzetta, A098-Falco columbarius, A511-Falco cherrug, A103-Falco peregrinus, A097-
Falco vespertinus, A321-Ficedula albicollis, A320-Ficedula parva, A002-Gavia arctica, A001-Gavia 
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stellata, A127-Grus grus, A075-Haliaeetus albicilla, A092-Hieraaetus pennatus, A131-Himantopus 
himantopu, A022-Ixobrychus minutus, A339-Lanius minor, A338-Lanius collurio, A176-Larus 
melanocephalus, A246-Lullula arborea, A068-Mergus albellus, A073-Milvus migrans, A023-
Nycticorax nycticorax, A094-Pandion haliaetus, A072-Pernis apivorus, A151-Philomochus pugnax, 
A393-Phalacrocorax pygmeus, A234-Picus canus, A034-Platalea leucorodia, A032-Plegadis 
falcinellus, A140-Pluvialis apricaria, A120-Poryana parv, A119-Porzana parzna, A132-Recurvirastra 
avosetta, A307-Sylvia nisoria, A193-Sterna hirundo, A220-Strix uralensis, A166-Tringa glareola 

Specii de mamifere de importanţă internaţională identificate pe teritoriul judeţului Arad în cursul 
anului 2007, conform Directivei Habitate 92/43/CEE: 1352-Canis lupus, 2644-Capreolus capreolus, 
2645-Cervus elaphus,1339-Cricetus cricetus, 2646-Dama dama, 1363-Felis silvestris, 1355-Lutra 
lutra, 1357-Martes martes, 1310-Minipterus schreibersi, 1324-Myotis myotis, 1314-Myotis 
daubentonii, 1341-Muscardinus avellanarius, 2632-Mustela erminea, 1317-Pipistrellus nathusii, 1326-
Plecotus auritus, 1306-Rhinolophus blasii, 1305-Rhinolophus euryale, 304-Rhinolophus 
ferrumequinum, 1303-Rhinolophus hipposideros, 1335-Spermophilus citellus. 

Specii de mamifere de interes naţional identificate conform anexelor Ordonanţei 57/2007, pe 
teritoriul judeţului Arad sunt următoarele:              

• Ordinul insectivorelor: Familia Talpidelor – Cârtiţelor: Cârtiţa - Talpa europea; Familia  
Erinaceidelor  - Aricilor: Ariciul -  Erinaceus europaeus; Familia  Şoricidelor - Chiţcanilor: Chiţcanul  
-  Sorex aranus, Chiţcanul de gradină  -  Crocidura minuta, Chiţcanul de câmp - Crocidura leucodon, 
Chiţcanul de casă - Crocidura russula, Chiţcanul de apa - Veomys anomalus milleri; 

• Ordinul chiropterelor -  liliecilor: Familia  Rhinolophidae; Familia  Vespertilionidae: Liliacul 
comun - Myotis myotis, Liliacul urecheat - Plecotus auritus; 

• Ordinul carnivorelor  -  fissipedia: Familia  Pisicilor - Felidelo: Pisica  sălbatică  - Felis 

silvestris,Râsul  - Lynx lynx; Familia  Urşilor -Ursidelor: Ursul - Ursus arctos; Familia  Lupilor, 
Câinilor -Canidelor: Lupul - Canis lupus,Vulpea roşie - Vulpes crucigera, Vulpea negricioasă - Vulpes 

melanogaster; Familia Jderilor – Mustelidelor: Bursucul - Meles meles, Jderul de piatră - Martes martes, 
Dihorul de stepă - Putorius eversmanni, Dihorul pătat - Vormela peregusna, Jderul de copac - Martes   
Nevăstuica - Mustela nivalis, Hermelina - Mustela erminea, Nurca - Putorius lutreola,Vidra - Lutra 

lutra; 
• Ordinul copitatelor – artiodactyla: Familia Mistreţilor - Suidelor: Mistreţul - Sus scrofa; Familia 
Cerbilor – Cervidelor: Căpriorul - Capreolus capreolus, Cerbul lopătar - Dama dama, Cerbul comun - 
Cervus elafus; 

• Ordinul rozătoarelor: Familia Iepurilor -Loporidelor: Iepurele - Lepus europaeus, Iepurele de câmp 
- Lepus campensis, Iepurele de vizuină - Oryctolagus cuniculus; Familia Veveriţelor şi a Popândăilor: 
Veveriţa - Sciurus vulgaris, Veveriţa roşiatică - Sciurus vulgaris fuscoater, Veveriţa cafenie întunecată - 
Sciurus vulgaris carpathieus, Popândăul - Citellus citellus, Popândăul pestriţ - Citellus suslica; Familia 
Şoarecilor -Muridelor: Şoarecele de grădină - Mus musculus spicilegus, Şobolanul de pădure, 
Guzganul-Rattus norvegicus, Şobolanul de casă- Rattus rattus, Şoarecele de casă - Mus musculus, 
Şoarecele de pădure - Arodemus sylvaticus, Şoarecele pitic - Micromys minutus; Familia Şoarecilor 
Scurmători– Microtidelor: Şoareci de câmp - Microtus arvalis, Bizamul - Ondatra zibethica, Şoarecele 
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roşu scurmător - Clethrionomys glareolus, Şoarecele de câmp - Microtus angularis, Şoarecele 
subpământean - Pitymys subterraneus; Familia Pârşilor–Muscardinidelor: Pârşul de stejar - Eliomys 

quercinus, Pârşul roşu de alun - Muscardinus avellanarius; Familia Ţâncilor Pământului  - 
Spalacidelor: Popândăul - Citellus citellus; Familia Hârciogilor -Cricitidelor: Hârciogul - Cricetus 

cricetus. 

Pe teritoriul judeţului Arad s-au identificat un număr de: 15 specii de Amfibieni de interes 
internaţional conform Directivei Habitate 92/43/CEE - dintre acestea menţionăm: 2361-Broasca 
râioasă brună (Bufo bufo), 1188-Buhaiul de Baltă (Bombina bombina), 1213-Broasca Roşie de munte 
(Rana temporeria), 2353-Trifon de munte (Triturus alpestris); specii de Reptile de interes internaţional: 
2432- Năpârca (Anguis fragilis), 1261-Sopârla cenuşie (Lacerta agilis), 2469-Sarpele de casă (Natrix 

natrix), 1295-Vipera cu corn (Vipera amnodytes); specii de peşti de interes internaţional: 2487- Cega 
(Acipenser ruthenus), 1130-Avatul (Aspius aspius), 1124-Porcuşor de nisip (Gobio albipinnatus), 1159-
Pietrar (Zingel zingel). 

 
Starea speciilor de floră şi fună 

Din totalul ariilor protejate, un număr de 10 sunt încredinţate în custodie: cinci Direcţiei Silvice 
Arad, una Organizaţiei Naţionale Guvernamentale „Condor Club Arad”, două Organizaţiei 
Naţionale Guvernamentale „Speowest Arad”, două Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.  

La nivelul judeţului Arad nu sunt observate degradări îngrijorătoare ale florei şi faunei datorită 
modificării parametrilor de mediu. Există însă o serie de ameninţări şi presiuni antropice exercitate 
asupra biodiversităţii, dintre care se pot menţiona: exploatări forestiere, defrişări ilegale, păşunat 
intensiv (în zonele montane), braconaj, turism neorganizat. 

Datorită procesului intens de antropizare, a cultivării excesive a unor suprafeţe de pajişti naturale 
amplasate pe soluri halomorfe, a braconajului exercitat asupra acestei specii în ultimele două decenii, 
se observă dispariţia dropiei-Otis tarda din zona comunelor: Socodor, Pilu, Vărşand, Zerind, Iermata 
Neagră.  

În urma procesului de eutrofizare au fost afectate o serie de specii de pe teritoriul judeţului după 
cum urmează: Crinul de baltă (Butonus umbellatus), Mlaştiniţa (Epipactus palustris), Laptele câinelui 
(Euphorbia cyparissias), Răchitan (Lytbnum salicarnia), Nufărul alb (Nymphaea alba), Nufărul galben 
(Nuphar luteum), Stupiniţa (Platanthera bifolia), Broscăriţa (Potamogeton natans), Săgeata apei (Sagitaria 

sagitifolies,) Peştişoara (Salnivia natans), Jales de mlaştină (Stachys palustris), Otrăţelul de baltă (Utriculia 

natans), Stârcul roşu (Ardea purpurea), Cârsteiul de câmp (Carex carex), Şoimul de seară (Falco 

vespertinus), Linul (Tinca tinca). 

De asemenea un alt factor cu rol destabilizator îl au şi zăpezile abundente, care duc la degradarea 
speciilor arbustive, aşa cum s-a întâmplat în Rezervaţia Botanică „Dosul Laurului” din comuna 
Gurahonţ, sat Zimbru, administrată de Ocolul Silvic Gurahonţ. 
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4.1.6 Managementul riscurilor 

Zone de risc natural 

Conform prevederilor Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a V-a – Zone de 
risc natural, aprobat prin Legea nr. 575/22.10.2001, zonele de risc natural sunt arealele delimitate 
geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, 
care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi 
victime umane. Fenomenele naturale distructive sunt reprezentate de cutremure de pământ, inundaţii 
şi alunecări de teren.  

Delimitarea geografică a zonelor de risc natural se bazează pe studii şi cercetări specifice elaborate de 
instituţii specializate, materializate prin hărţi de risc natural avizate de organele de specialitate ale 
administraţiei publice locale şi centrale, competente potrivit legii. Declararea unui areal ca zonă de 
risc natural se face prin hotărâre a consiliului judeţean în baza hărţilor de risc natural. 

În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie măsuri 
specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, 
care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza 
întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor. 

Menţionăm faptul că datele existente în PATN – Secţiunea a V-a se bazează pe studii de 
fundamentare realizate înainte de anul 2000. La nivelul judeţului Arad există  2 studii  avizate de C. J. 
Arad respectiv: 

• “Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). 
Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean, Regiunea 5 Vest, judeţele Arad, Timiş, Caraş-
Severin, Hunedoara.” (Aviz C. J. Arad nr. 23/17.07.2008, H.C.J Arad nr. 159/27.07.2007); 

• „Harta de risc la alunecări de teren - Studiu de caz-satul Groşeni, judeţul Arad” (Aviz C. J. Arad 
nr. 4/21.02.2008, H.C.J Arad nr. 49/29.02.2008). 

Inundaţii. Conform PATN – Secţiunea a V-a – Anexa 5, în judeţul Arad următoarele unităţi 
administrativ teritoriale sunt afectate de inundaţii (cu precizarea că nominalizările din această anexă 
se completează şi/sau se actualizează cu zone declarate în conformitate cu prevederile legii): 

• Arad, Ineu, Lipova, Nădlac, Almaş, Archiş, Bata, Bârsa, Beliu, Brazii, Cărand, Chisnidia, Conop, 
Craiva, Dezna, Dieci, Dorgoş, Fântânele, Felnac, Hurahonţ, Mişca, Pecica, Petriş, Pilu, Pleşcuţa, 
Săvârşin, Secusigiu, Semlac, Socodor, Vârfurile, Vladimirescu, Zăbrani, Zerind - inundaţii 
datorate revărsării unui curs de apă; 

• Chişineu Criş, Pâncota, Apateu, Hălmăgiu, Hălmăgel, Igneşti, Şeitin, Şepruş, Şilindia, 
Şiria,Târnova,Vinga - inundaţii datorate scurgerii pe torenţi; 

• Bârzava, Birchiş, Cermei, Hăşmaş, Moneasa, Păuliş, Tăuţ, Vărădia de Mureş - inundaţii datorate 
revărsării unui curs de apă şi a scurgerii pe torenţi. 

La nivelul anului 2007, conform Raportului privind starea mediului, nu s-au realizat debite 
periculoase nici pe râul Mureş nici pe afluenţii săi din judeţul Arad. Debitul maxim măsurat la Arad, 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

 

Pagina 77 

 

în secţiunea de control de ordinul I,  a fost de 586 m3/s, în data de 15 februarie. Nu s-au înregistrat 
inundaţii în bazinul hidrografic al râului Mureş. 

Putem menţiona faptul că în judeţul Arad cele mai multe inundaţii în timp au fost cauzate de către 
Crişul Alb. În acest sens s-au executat lucrări de îndiguiri, regularizări şi desecări pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor şi ameliorarea terenurilor inundabile şi mlăştinoase.  

Cauzele producerii acestor fenomene au fost precipitaţiile abundente sub formă de aversă, revărsarea 
cursurilor de apă, scurgerile de pe versanţi, creşterea debitelor torenţilor, depăşirea debitului de 
preluare a canalelor. 

Riscurile asociate inundaţiilor sunt cele ale izbucnirii unor epidemii, cele mai probabile fiind bolile 
infecţioase cu transmitere hidrică (holera, hepatita A), dar şi alunecările de teren sau cedarea 
barajelor şi a digurilor. 

Alunecările de teren. Conform PATN – Secţiunea a V-a – Anexa 6 Macrozonarea teritoriului din 
punct de vedere al riscului la alunecări de teren, aproximativ toată zona de vest şi valea Mureşului are 
un potenţial de producere a alunecărilor mediu şi o probabilitate de alunecare zero şi foarte redusă. 
Urmează zona montană cu un potenţial de producere a alunecărilor mediu şi o probabilitate de 
alunecare redusă. Între aceste două zone sunt intercalate Dealurile de Vest cu un potenţial de 
producere a alunecărilor ridicat şi o probabilitate de alunecare mare. 

Unităţile administrativ teritoriale din judeţul Arad afectate de alunecări de teren, cuprinse în Anexa 7 
a PATN – Secţiunea a V-a (cu precizarea că nominalizările din această anexă se completează şi/sau 
se actualizează cu zone declarate în conformitate cu prevederile legii), sunt: 

• Archiş, Buteni, Dieci - potenţial de producere a alunecărilor primare: ridicat; 

• Hălmăgel, Hăşmaş, Moneasa, Şiştarovăţ, Vârfurile - potenţial de producere a alunecărilor 
primare: mediu- ridicat; 

• Lipova, Dorgoş , Tauţ - potenţial de producere a alunecărilor primare: scăzut –mediu; 

• Şilindia, Şiria - potenţial de producere a alunecărilor primare:scăzut-ridicat. 

În anul 2007 numeroase localităţi din judeţul Arad au fost afectate de alunecări de teren, obiectivele 
afectate fiind gospodăriile particulare, drumurile judeţene şi comunale, podurile şi podeţele, reţelele 
de alimentare cu apă, reţelele de gaze naturale, obiective social-economice. În această perioadă, 
zonele critice sub aspectul degradării solurilor au fost 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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Cutremure de pământ. Sub raport seismic, conform SR 11000/1-93, judeţul Arad se încadrează în 
gradul VII (MSK) de intensitate seismică, corespunzător unei perioade de revenire de minimum 50 
de ani.  

În conformitate cu Normativul P 100-92, teritoriul judeţului Arad se situează în zonele seismice de 
calcul D (cea mai mare parte a teritoriului) şi F, cărora le corespund coeficienţii KS 0,16 şi 0,05. Din 
punct de vedere al perioadei de colţ (TC), judeţul include zone cu valorile 0,7 sec (cea mai mare parte 
a teritoriului) şi 1,0 sec. 

Alte riscuri naturale, cu manifestare locală şi redusă ca efect şi durată sunt reprezentate de incendii şi 
înzăpeziri.     

 

4.1.7 Peisajul şi moştenirea culturală 

Judeţul Arad  prezintă un peisaj diversificat, în mare parte rezultat din organizarea topografică şi 
geologică a teritoriului. Identitatea peisagistică este dată de cununa de munţi în vest şi lunca largă a 
Mureşului în sudul judeţului. Se disting ca peisaj caracteristic munţii, pădurile şi zonele cultivate.  

Principalele trăsături care dau valoare peisajului sunt: 

• Valoarea estetică (particularitatea, diversitatea, coeziunea elementelor peisagistice); 

• Valoarea tradiţională (elemente endemice naturale, elemente distinctive de natură culturală). 

Zone urbanizate. Urbanizarea este un proces continuu, dinamic, care a apărut prin concentrarea 
unei populaţii într-un anumit spaţiu şi s-a extins prin procese de migrare, sporul natural al populaţiei 
şi prin transformarea treptată a unor zone rurale în oraşe. Astăzi, zonele urbane sunt zone complexe: 
rezidenţiale, industriale, culturale, administrative, ştiinţifice, de învăţământ, comerţ, având complexe 
căi de comunicaţie interne şi externe 

Oraşul reprezintă un ecosistem specific, un complex de factori naturali si artificiali, care asigură o 
serie de facilităţi pentru desfăşurarea mai comodă a vieţii, dar, în acelaşi timp, expun populaţia la 
diverse riscuri şi disconforturi, în funcţie de modul de organizare şi folosire, mai mult sau mai puţin 
echilibrată, al acestora. Adesea, în sistemele urbane, factorii artificiali se extind din ce în ce mai mult, 
în detrimentul celor naturali. 

În figura următoare este prezentată dinamica suprafeţei totale a spaţiilor verzi din localităţile 
urbane ale judeţului Arad în perioada 1993 – 2007. Se poate remarca o creştere la nivelul anului 
1997 şi 2003, după care urmează o scădere a suprafeţei totale a spaţiilor verzi (anul 2004), urmată din 
nou de o creştere în anul 2007.  
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Figura nr. 4-33 Dinamica suprafeţei totale a spaţiilor verzi din localităţile urbane ale judeţului Arad 
în perioada 1993 - 2007 

 

Conform Inventarului spaţiilor verzi din mediul urban realizat de Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului, în anul 2007 în trei localităţi din judeţul Arad suprafaţa ocupată cu spaţiu verde pe cap de 
locuitor (mp/locuitor) era mai mare de 26 mp (conform prevederilor OUG 114/2007), respectiv în 
Ineu, Chişineu Criş, Pâncota, Nădlac şi Pecica. Situaţia în localităţile urbane ale judeţului este 
prezentată în figura următoare. 

 
Figura nr. 4-34 Suprafaţa ocupată cu spaţii verzi în mediul urban (mp/locuitor) în anul 2007 

 

Evoluţia fondului forestier în judeţul Arad în perioada 1990 – 2007 este prezentată în Figura nr. 4-
35. La nivelul judeţului se constată că aproximativ 27 % din suprafată este acoperită cu păduri. În 
perioada analizată se observă o uşoară scădere între anii 2002-2006 a suprafeţei totale a pădurilor, 
urmată de o creştere în anul 2007. 

La nivelul anului 2007, din suprafaţa totală a pădurilor de 170.954,7 ha, 124.112 ha aparţin fondului 
forestier de stat, administrat de către RNP – Romsilva prin Direcţia Silvică Arad, iar 46.842,7 ha 
aparţin fondului forestier reprezentat de pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ  
teritoriale şi  proprietate privată şi sunt administrate printr-un număr de 6 Ocoale silvice private.  
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Figura nr. 4-35 Evoluţia suprafeţei pădurilor în judeţul Arad în perioada 1990 - 2007 
 
Conform Raportului privind starea mediului pe anul 2007, starea de sănătate a pădurilor nu poate fi 
corect apreciată din lipsă de informaţii. Se poate menţiona faptul că o suprafaţă de 128.962 ha este 
afectată de factori biotici şi 3,1 ha de factori abiotici. 

În ceea ce priveşte recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier al judeţului Arad, aceasta se 
realizează pe baza posibilităţii arboretelor parcurse cu tăieri calculată pe fiecare unitate de producţie 
(UP) şi ocol silvic, în funcţie de creşterea medie indicatoare. Posibilitatea arboretelor este diminuată 
în funcţie de reţeaua de drumuri forestiere existente. În judeţul Arad accesibilitatea în fondul 
forestier este doar de 6 m/ha. 

Trebuie menţionat faptul că din suprafaţa totală a judeţului Arad (7654 km2), un procent de 27% este 
ocupat de fond forestier, cu o repartizare preponderentă în zonele de deal şi de munte, la câmpie 
suprafaţa de pădure fiind doar de 4,2% din total. 

La nivelul anului 2007 o suprafaţă de 3,6712 ha din cadrul fondului forestier al judeţului Arad a fost 
afectată de tăieri, iar o suprafaţă 7,62 ha a fost scoasă din fondul forestier pentru alte utilizări. 

În ceea ce priveşte suprafeţele de păduri regenerate la nivelul judeţului Arad, se observă o variaţie 
semnificativă atât la nivelul anilor (2006, 2007) cât şi la nivelul direcţiei şi respectiv ocoalelor silvice 
(Figura nr. 4-36). 
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Figura nr. 4-36 Repartiţia suprafeţelor de păduri regenerate la nivelul judeţului Arad în perioada 

2006-2007 

Situaţia din punct de vedere al împăduririlor în perioada 1990 – 2007 este prezentată în figura 
următoare.

 

Figura nr. 4-37 Evoluţia suprafeţei terenurilor (ha) pe care s-au executat împăduriri în judeţul Arad 
în perioada 1990 – 2007  

 

Zonele agricole. Date despre suprafeţele de teren agricole existente în judeţul Arad sunt prezentate 
în secţiunea Sol. Principalele culturi din judeţ sunt reprezentate de porumb boabe, grâu, cartofi. 
Răspândirea largă a păşunilor şi fâneţelor a dus la dezvoltarea sectorului zootehnic, mai ales în zona 
montană. De asemenea judeţul Arad este renumit pentru legumele şi fructele sale. Speciile pomicole 
sunt din cele mai variate, de la pruni şi meri la aluni şi nuci. În zona Dorobanţi se găsesc o 
importantă  pepinieră pomicolă şi una viticolă.  

Moştenirea culturală. Principalele elemente ale patrimoniului cultural în judeţul Arad sunt 
reprezentate de:  

• Biserici şi ansambluri mănăstireşti: Mănăstirea ortodoxă Hodoş-Bodrog, Mănăstirea ortodoxă 
sârbă Bezdin, Catedrala romano-catolică Sf. Maria-Radna, Mănăstirea franciscană, Biserica 
ortodoxă din Lipova, Schitul Feredeu, Biserica Catolică din Vinga, Biserici de lemn (Obârşia, 
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Corbeşti, Roşia, Petriş, Poiana), Mănăstirea ortodoxă Sf.Simion Stâlpnicul- Gai, Biserica 
ortodoxă sârbă Sf.Petru şi Pavel, Catedrala ortodoxă Naşterea Sf.Ioan Botezătorul, Catedrala 
romano-catolică Sf. Anton de Padova, Sinagoga neologă, Biserica Roşie; 

• Cetăţi medievale:  Cetatea Aradului , Cetatea Şiria, Cetatea Şoimoş (Lipova), Dezna - sec.XIII, 
Ineu - sec.XVII. Cetatea Aradului şi Cetatea Şoimoşului reprezintă valori de patrimoniu cultural 
de interes naţional (conform PATN-Secţiunea a III-a Zone Protejate) 

• Castele şi conace: Castelul Macea, Odvoş, Căpâlnaş, Bulci, Conop, Castelul regal de la Săvârşin; 

• Bazarul  turcesc din Lipova;  

• Muzee: Complexul Muzeal Arad şi secţiile Artă, Istorie şi Ştiinţele naturii, Muzeul de artă 
bisericească şi obiecte de cult - Mănăstirea Gai, Muzeul memorial “Vasile Goldiş”, Muzeul 
oraşului Lipova, Muzeul „Ioan Slavici şi Emil Monţia” Şiria, Muzeul „Adam Muler Guttenbrun” 
Zăbrani, Muzeul de artă şi etnografie Săvârşin, Muzeul Viei şi Vinului Miniş, Muzeul Codrii şi 
Lunca Beliului, Macea (Expoziţia de caricatură –„Ştefan Popa Popa-s”- Castelul Csernovics), 
Monumentul Eroilor de la Păuliş, Tabăra de sculptură Căsoaia, Casa memorială „Eugen Popa-
Săvîrşin”. 

Potrivit Listei monumentelor istorice, anexă la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 
2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei monumentelor 
istorice dispărute, în Judeţul Arad există 413 monumente istorice şi ansambluri de arhitectură, dintre 
care 118 sunt de categoria A (valoare naţională, universală) şi 295 de categoria B (valoare locală). 

Acestea sunt împărţite pe 4 categorii tipologice: 142 - monumente, ansambluri şi situri arheologice 
(I), 234 - monumente, ansambluri şi situri de arhitectură (II), 19 - monumente, ansambluri şi situri de 
for public (III), 18 - monumente, ansambluri şi situri memoriale (IV).  

UAT-urile cu concentrare mare da valori de patrimoniu din cadrul judeţului Arad sunt după cum 
urmează: Arad, Lipova, Sântana, Pâncota, Vladimirescu, Zădăreni, Păuliş, Petriş, Hălmagiu. 

Alte localităţi cu concentrare ridicată de valori de patrimoniu sunt şi comunele Brazii, Fântânele, 
Gurahonţ, Pecica, Pleşcuţa, Şeitin, Zăbrani, cuprinse în Legea 5/2000 Anexa nr. III / II. 

Conform Raportului privind starea mediului pe anul 2007, la nivelul judeţului există numeroase 
localităţi urbane şi comune care deţin monumente istorice aflate în pericol (la momentul actual nu  
se ştie un număr exact). 

 

4.1.8 Conservarea resurselor naturale 

Diversitatea morfopedologică şi natura formaţiunilor geologice din judeţul Arad explică marea 
varietate a resurselor naturale ale judeţului, precum şi activităţile productive legate de valorificarea 
acestora. 

Cele mai bogate şi variate resurse naturale sunt concentrate în zona munţilor Zarandului şi Codru 
Moma unde sunt puse în evidenţă mari rezerve de materiale de construcţii: calcare mezozoice şi 
gresii cuarţitice din Munţii Codru Moma, precum şi calcare roşii, diabaze triasice, intruziuni de 
gabrouri şi diorite, granodiorite, marne calcaroase, gresii şi conglomerate cretacice din Munţii 
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Zarandului. De asemenea se mai pot menţiona: granitele şi granodioritele din perimetrele Păuliş, 
Radna, Şoimoş; calcarele şi marnocalcarele cantonate în zăcămintele identificate la Moneasa, 
Căprioara, Galşa; andezitele puse în evidenţă în perimetrele Dieci, Vârfurile, Leasa, Romaniţa, 
Tălagiu, Aciuţa; zăcămintele de diabaze de la Bătuţa şi Vărădia de Mureş; zăcămintele de nisip 
cuarţifer şi pietriş şi roci vulcanice rulate, cantonate în depozitele aluvionare ale Crişului Alb şi ale 
Mureşului. 

În câmpia Aradului sunt exploatate structuri petroliere (structura Sânpetru German, structura 
Bodrog, structura Şeitin, structura Zimand, structura Şimand ) având ca rezultat obţinerea de ţiţei şi a 
gazelor de sondă. 

Izvoarele termale şi minerale constituie, de asemenea, importante bogăţii naturale ale judeţului, 
cunoscute şi captate din cele mai vechi timpuri. Izvoarele termale de la poalele Munţilor Codru 
Moma, din zona Moneasa, conţin ape bicarbonatate, calcice, magneziene şi sodice. Izvoarele de la 
Moneasa, Macea, Chişineu Criş, Lipova şi din multe alte localităţi, în cele mai multe cazuri, se pierd 
fără a fi valorificate. Dintre acestea sunt recunoscute pentru efectele lor medicale apele minerale de 
la Moneasa, Lipova, Dezna (pentru cura internă şi externă) şi Curtici, pentru apa termală. De 
asemenea mai există izvoare termale bicarbonate – sulfurate în zona aferentă bazinului Crişurilor 
(apele carbogazoase alcaline de la Moneasa), izvoare carbogazoase feruginoase (Dealurile Lipovei), 
izvoare bicarbonate calcice termale, carbogazoase şi sulfuroase sodice (în zona Mureşului). 

Industria energetică. În judeţul Arad singurul producător de energie termică furnizată este SC 
CET Arad S.A. Acesta furnizează energie termică (abur tehnologic, apă caldă şi căldură) în sistem 
centralizat pentru o mare parte a populaţiei şi agenţilor economici din judeţul Arad. 

În cadrul judeţului energia electrică se produce prin utilizarea resurselor energetice primare (lignit, 
gaz natural şi în mică măsură păcură), în două centrale energetice: o centrală (pe hidrocarburi), care 
este amplasată în centrul municipiului Arad, şi o centrală pe lignit, care este amplasată în afara 
municipiului, pe drumul de centură spre oraşul Curtici.  

În ceea ce priveşte energia termică, aceasta este produsă în cazane de apă fierbinte, prin arderea 
gazelor naturale, păcură şi motorină (în centrala din centru municipiului Arad şi în centralele termice 
din oraşele Ineu, Chişineu Criş, Nădlac şi Sebiş), prin arderea lignitului şi a gazului metan (în centrala 
din afara oraşului) prin intermediului boilerelor de bază, de vârf şi termoficare. Apa fierbinte 
obţinută este apoi pompată prin sistemul de termoficare la diferite puncte termice, care alimentează 
cu energie termică diferitele zone ale municipiului şi judeţului Arad. 

În celelalte localităţi urbane din judeţ generarea de energie termică, atât pentru populaţie (apă caldă şi 
căldură), cât şi pentru diverse activităţi economice, s-a realizat prin arderea, în centrale termice de 
zonă şi în centralele termice ale unităţilor economice, a diverse tipuri de combustibili fosili: păcură, 
motorina, precum şi  în mare măsură deşeuri lemnoase şi rumeguş. 

În ceea ce priveşte energiile neconvenţionale, în judeţul Arad au fost încercări timide de folosire a 
energiei solare în scopul producerii de energie termică, prin folosirea de panouri solare. În oraşul 
Nădlac se foloseşte apa geotermală ca sursă pentru producerea energiei termice. Societatea Apoterm 
Nădlac utilizează temperatura apei subterane pentru producerea agentului termic de încălzire. 
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În ceea ce priveşte operatorii cu competenţe în furnizarea energiei electrice, aceştia sunt după cum 
urmează: 

• la reţele de distribuţie LEA 110 kV şi Staţiile de transformare electrice - Enel Distribuţie Banat 
Unitatea Teritorială Reţea Arad; 

• la reţele de 220 şi 400 kV şi Staţiile de transformare electrice – Compania Naţională de Transport 
al Energiei Electrice –Sucursala Transport Timişoara.  

Menţionăm faptul că reţelele de transport ţiţei şi gaze, apă tehnologică şi instalaţiile aferente din zona 
Pecica sunt administrate de SC CONPET SA Ploieşti. Societatea este unicul concesionar al 
S.N.T.T.G.C.E. şi administrează în zona oraş Pecica o rampă C.F. de încărcare ţiţei şi conducte de 
transport ţiţei, gaze, apă tehnologică şi instalaţiile  aferente. 

Distribuţia de gaze naturale în restul judeţului Arad este realizată de către E. ON GAZ România 
Nord SA-Sucursala ARAD, care deţine o lungime a conductelor de 961 km. 

 

4.1.9 Sănătate umană 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, populaţia judetului Arad la data de 1 
ianuarie 2008 era de 457.318 locuitori. Această valoare reprezintă 2,12% din populaţia ţării, respectiv 
24% din populaţia Regiunii de Dezvoltare 5 Vest. 

Densitatea populaţiei înregistrată în anul 2008 în judeţul Arad era de 59,0 loc/km2, apropiată valorii 
înregistrate în acelaşi an la nivel regional, respectiv 60,1 loc/km2 şi inferioară valorii înregistrate la 
nivel naţional, respectiv 90,2 loc/km2. Dinamica densităţii populaţiei judeţului este oarecum similară 
cu cea înregistrată la nivel regional şi naţional (vezi figura 4-38). 

 

Figura nr. 4-38 Dinamica densităţii populaţiei la nivel judeţean, regional şi naţional în perioada 1990-
2008 

 

În intervalul 2000 – 2008 populaţia judeţului Arad a cunoscut o tendinţă continuă de scădere (Figura 
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• sporului natural negativ (diferenţa dintre născuţi-vii şi decedaţi) - din datele statistice se observă 
anual o micşorare a sporului negativ; 

• soldului negativ al migraţiei (diferenţa dintre persoanele plecate din judeţul Arad în ţară sau în 
strainatate şi persoanele venite în judeţ) - la nivelul anilor 2004-2008 soldul migraţiei înregistrează 
valori pozitive. 

 
Figura nr. 4-39 Dinamica populaţiei stabile a judeţului Arad în intervalul 2000 – 2008 (date 

înregistrate la 1 ianuarie) 

 
Figura nr. 4-40 Dinamica populaţiei stabile a judeţului Arad pe medii în intervalul 2000 – 2008 (date 

înregistrate la 1 ianuarie) 
 

La nivelul anului 2008, din totalul populaţiei, 252.679 persoane locuiau în mediul urban (55,3% din 
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urban şi cel rural au atins valori apropiate (2000-2003), în intervalul 2004-2005 totalul populaţiei din 
mediul urban a înregistrat o creştere continuă, fiind în continuare populaţia majoritară din judeţ. 

În prezent judeţul Arad numără 1 municipiu, 9 oraşe, 12 sate aparţinînd oraşelor, 68 de comune şi 
193 de sate. 

Accesul la serviciile de sănătate reprezintă o condiţie a calităţii vieţii individului şi se referă atât la 
distanţa parcursă până la cea mai apropiată unitate sanitară din localitate sau în afara localităţii, cât şi 
la gradul de asigurare cu servicii medicale, prin dotarea cu echipamente fizice şi prin asigurarea cu 
personal medical de specialitate. 

Numărul mediu de locuitori în judeţul Arad ce revine unui medic este de 473,9 locuitori/medic şi 
209,6 locuitori/cadru mediu sanitar, comparativ cu media naţională de 456,3 locuitori/medic şi 175,2 
locuitori/cadru mediu sanitar. Analiza indicatorului locuitori/medic şi distribuţia instituţiilor de 
sănătate în teritoriu demonstrează că serviciile sanitare în zonele rurale se situează cu mult sub 
nivelul serviciilor medicale practicate în zona urbană. În majoritatea comunelor, serviciile sanitare 
sunt asigurate atât de un medic cât şi de un cadru mediu sanitar. Astfel, în spaţiul rural revin în medie 
1.392 locuitori la un medic, faţă de o medie de aproximativ 4-5 ori mai mică în zona urbană, ceea ce 
reflectă o slabă calitate a asistenţei medicale în ansamblul zonei rurale studiate. Accesul dificil la 
serviciile de sănătate pentru spaţiul rural este dublat şi de slaba dotare cu clădiri şi cu aparatură 
medicală, de regula învechită sau chiar inexistentă. 

Din punct de vedere cantitativ, infrastructura sanitară a înregistrat modificări însemnate pe parcursul 
ultimilor ani. Se remarcă o diminuare semnificativă a tipurilor de unităţi sanitare din sectorul de stat 
(dispensare medicale, dispensare din policlinici). În sectorul privat, farmaciile înregistrează o creştere 
continuă, faţă de celelalte componente private (policlinici, cabinete medicale, cabinete stomatologice) 
care sunt în declin . 

 
Figura nr. 4-41 Evoluţia numărului unităţilor sanitare (proprietate publică şi proprietate privată) în 

perioada 1992 – 2007 
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În ceea ce priveşte capacitatea de supraveghere medicală a pacienţilor în interiorul unităţilor de 
sănătate, spitale, sanatorii sau preventorii, aceasta este mai redusă în judeţul Arad faţă de media 
naţională. Numărul mediu de paturi la mia de locuitori în judeţul Arad este de 5,25 paturi/1000 
locuitori, comparativ cu media naţională 6,51 paturi/1000 locuitori. 

 

Figura nr. 4-42 Evoluţia numărului de paturi din unităţile sanitare în perioada 1997 – 2007 în judeţul 
Arad 

 

Din punct de vedere al riscurilor asupra sănătăţii umane trebuie precizate: 

� Calitatea apei de băut; 

� Calitatea aerului; 

� Modul de gestiune a deşeurilor menajere şi a celor din agricultură (incluzând aici dejecţiile 
animaliere). 

Calitatea apei potabile furnizate prin sisteme publice nu este încă la nivelul impus de directiva UE 
privind calitatea apei potabile destinate consumului uman, fiind necesare cheltuieli substanţiale 
pentru conformare în următorii ani, până la termenele stabilite în urma negocierilor cu UE. 
Alimentarea cu apă a populaţiei judeţului Arad este asigurată în majoritate din subteran. Apele de 
medie adâncime cantonate în conul aluvionar al Crişului şi al Mureşului constituie principala resursă 
de apă pentru populaţie. De asemenea există 4 captări din ape de suprafaţă pentru alimentarea 
populaţiei (Sebiş, Hălmagiu, Căsoaia şi Moneasa), care totalizează un volum de 564 mii m3/an. 
Alimentarea populaţiei din municipiul Arad se realizează din sursă subterană şi anume din frontul de 
captare Nord (cu 92 foraje pe raza localităţilor Arad, Zimandul Nou şi Şimand). 

Monitorizarea apei potabile în localităţile urbane din judeţul Arad se face conform  HGR nr. 974/ 
2004, după un program care se consideră că acoperă toate zilele anului. Numărul probelor recoltate 
de ASP este în funcţie de: număr populaţie aprovizionată şi cantitatea de apă produsă şi livrată în 
reţea (media zilnică). Localităţile în care s-au înregistrat distribuiri de apă potabilă necorespunzătoare 
din punct de vedere a calităţii sunt Lipova, Pâncota, Sebiş şi Pecica.  

Trebuie menţionat faptul că la nivelul judeţului Arad dintre operatorii care au în exploatare şi 
întreţinere sisteme de alimentare cu apă şi canalizare în judeţ, doar 3 operatori deţin licenţă ANRSC 
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(Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice), şi anume 
Compania de Apă Arad, Serviciul Public Chişineu Criş şi Aqua Vest S.A. Arad. 

În anul 2007 s-au înregistrat doar cazuri de morbiditate datorată hepatitei virale acute. Trebuie 
menţionat faptul că numărul acestor cazuri este mai mare decât în anul precedent cu 51,9%. 

Din punct de vedere al riscurilor asociate calităţii aerului trebuie făcută precizarea că judeţul Arad 
este judeţ de tranzit (aflat la graniţă), fiind principala cale de acces în România dinspre Europa 
occidentală, prezentând astfel un trafic rutier ridicat. Poziţia geografică favorabilă (şes, deal, munte) a 
favorizat crearea şi diversificarea concentrării populaţiei şi activităţilor economice, pentru care a fost 
necesară crearea infrastructurilor utilitare (alimentare centralizată de apă, canalizare, drumuri, 
colectare deşeuri etc.). 

Poluarea urbană se datorează în principal industriei energetice, traficului rutier, arderii combusibililor 
(gaz metan, cărbune, păcură, combustibil lichid uşor). Date privind calitatea aerului au fost 
prezentate în secţiunea Aer-4.1.1. Zonele rurale, în special din regiunea de deal şi montană sunt mai 
puţin afectate de poluare. 

În figura nr. 4-45 este prezentat numărul persoanelor decedate ȋn judeţul Arad, în perioada 2000-
2007 din cauza diferitelor cauze (boli). În anul 2007, se observă o scădere a numărului  de persoane 
decedate faţă de anul 2006 cu 45,6%. 

 

Figura nr. 4-43 Numărul persoanelor decedate de principalele cauze ȋn perioada 2000-2007 
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mod integrat a gestionării deşeurilor, a impus stabilirea unor obiective specifice care au ca scop final 
reducerea sau eliminarea acestuia. 

Principalele obiective specifice judeţene rezultate din Planul de Gestionare a Deşeurilor în judeţul 
Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 7/23.01.2008 şi din Master Planul 
„Sistem Integrat de Gestionarea Deşeurilor, judeţul Arad ” sunt: 

• Obiective legate de aspecte instituţionale: 

� Dezvoltarea politicii judeţene în vederea implementării unui sistem integrat de gestiune a 
deşeurilor;  

� Adaptarea şi dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric în vederea îndeplinirii 
cerinţelor naţionale şi compatibilizarea cu structurile europene; 

� Crearea şi utilizarea de sisteme şi mecanisme economico-financiare pentru gestionarea 
deşeurilor în condiţiile respectării principiilor generale, cu precădere a principiului 
“poluatorul plăteşte”; 

� Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru toate părţile 
implicate; 

• Obiective legate de aspecte tehnice: 

� Îmbunătăţirea/dezvoltarea unui sistem integrat de colectare şi transport al deşeurilor; 

� Exploatarea tuturor posibilităţilor de natura tehnică şi economică privind valorificarea 
deşeurilor; 

�  Dezvoltarea activităţilor de valorificare materială şi energetică; 

� Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje eliminate; 

� Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate; 

� Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a nămolurilor de la 
staţiile de epurare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra 
mediului şi sănătăţii umane; 

� Colectarea separată, reutilizarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice 
şi electronice; 

� Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor 
în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului. 

Conform Planului de Implementare a Directivei pentru Depozitarea Deşeurilor, în judeţul Arad 
există două depozite neconforme clasa „b” de deşeuri municipale, care au sistat activitatea de 
depozitare în anul 2003. Ambele depozite se află amplasate în municipiul Arad, pe str. Câmpul 
Liniştii şi str. Poetului, ambele obţinând avizele de mediu de închidere în anul 2007. 

La nivelul judeţului Arad există 7 depozite neconforme clasa „b” de deşeuri municipale care au 
obţinut perioadă de tranziţie şi au ca termen de sistare a activităţii următorii ani (conform HG 
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349/2005 privind depozitarea deşeurilor): Curtici - 2012, Nădlac - 2012, Sebiş - 2014, Pâncota - 
2016, Ineu - 2016, Chişineu-Criş - 2016, Lipova - 2017. Trebuie menţionat faptul că depozitul 
neconform din oraşul Curtici a obţinut Avizul de închidere în anul 2007.  

În judeţul Arad, conform Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor aprobat în anul 2008, au fost 
identificate un număr de 111 spaţii de depozitare în mediul rural, care trebuie să fie închise şi 
ecologizate pana la 16 iulie 2009. Până în prezent au fost emise 52  de avize de închidere simplificată, 
aceste depozite au sistat activitatea, dar reabilitarea terenurilor se va face în termenul prevăzut de 
HG 349/2005. Trebuie menţionat faptul că în mediul rural, consultantul care a elaborat Master 
Planul „Sistem Integrat de Gestionarea Deşeurilor, judeţul Arad ” în perioada martie – aprilie 2008 a 
identificat un număr de 121 spaţii de depozitare a deşeurilor menajere, ocupând o suprafaţă de 120 
ha şi un volum de 853.000 m.c. Toate cele 121 depozite vor fi închise şi ecologizate până la 16 iulie 
2009. 

O situaţie specială se întâlneşte în judeţul Arad cu depozitele de deşeuri municipale din oraşele 
Pecica şi Sântana. Cele două localităţi au devenit oraşe în anul 2003, respectiv 2004 şi prin urmare, 
depozitele existente nu au fost luate în considerare pentru solicitarea perioadei de tranziţie. Prin 
planul de implementare, România s-a angajat ca toate spaţiile de depozitare din mediul rural să fie 
închise şi ecologizate până la 16 iulie 2009. Pentru fiecare depozit de deşeuri municipale din mediul 
urban a fost negociată o perioadă de tranziţie. Întrucât cele două depozite nu sunt cuprins în Anexa 
5 a H.G. nr. 349/2005, privind depozitarea deşeurilor, acestea trebuie să sisteze activitatea şi să fie 
inchise până la data de 16 iulie 2009. 

În judeţul Arad există în funcţiune o instalaţie de sortare a deşeurilor reciclabile aparţinând societăţii 
S.C. „Polaris M Holding” S.A. Arad, cu o capacitate de 9 t/oră, dată în folosinţă în octombrie 2007 
şi un depozit conform de deşeuri municipale clasa „b” (dat în funcţiune în anul 2003) aparţinând 
societăţii S.C. „ASA Serv Ecologic” S.R.L. Arad care va prelua întreaga cantitate deşeuri provenite 
din judeţ.  

Prin proiectul „Sistem Integrat de Gestionarea Deşeurilor”, care are termen de implementare 2009 – 
2013, în judeţul Arad se vor construi 4 staţii de transfer în următoarele localităţi: Ineu - Mocrea, 
Chişineu Criş, Sebiş, şi Bârzava. De asemenea conform aceluiaşi proiect în judeţul Arad se vor 
construi 2 staţii de compost la Arad şi Ineu şi o staţie de sortare tot în oraşul Ineu. 

 

4.1.10 Transport durabil 

Judeţul Arad dispune de o reţea de drumuri bine reprezentată, fiind străbătută de două coridoare 
rutiere europene, după cum urmează: 

� E 68: Sibiu – Deva – Arad – Frontiera Nădlac; 

� E 671: Oradea – Arad – Timişoara. 

De asemenea, judeţul Arad este străbătut de coridoriul IV Pan-European: 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.   
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Drumurile naţionale ce străbat judeţul sunt: DN 7/E 68 (Deva - Arad - Nădlac - Ungaria), DN 69 
(Timişoara – Arad), DN 69/E 671 (Arad – Chişineu Criş - Salonta - Oradea), DN 79A (Pilu – 
Chişineu Criş – Ineu - Hălmagiu), DN 76/E 79 (Gurahonţ – Pleşcuţa – Vârfurile - Hălmagiu). 

Densitatea drumurilor publice în judeţul Arad la nivelul anului 2007, conform INS Arad, era de 28,9 
km/100 km2, situând judeţul pe locurile secunde din ţară. Lungimea drumurilor naţionale în perioada 
2003 - 2007 a fost de 405 km, iar cea a drumurilor judeţene şi comunale de 1.835 km. 

Lungimea totală a drumurilor publice în judeţul Arad în perioada 2000 - 2007 a fost de 2.240 km, în 
acest interval înregistrându-se o creştere uşoară atât a lungimii drumurilor modernizate (de la 500 km 
în 2000 la 529 km în 2007), cât şi a celor de pământ (de la 238 km în 2000 la 240 km în 2007) şi o 
scădere nesemnificativă a lungimii drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere (de la 682 km în 2000 
la 681 km în 2007) şi a celor  pietruite (de la 820 km în 2000 la 790 km în 2007). 

 
Figura nr. 4-44 Ponderea drumurilor publice în judeţul Arad în anul 2007 în funcţie de starea 

acestora 
 

Principalele probleme legate de infrastructura rutieră în judeţul Arad sunt reprezentate de lipsa 
autostrăzilor şi a drumurilor expres, existenţa unor drumuri europene ce nu corespund cerinţelor 
traficului actual, starea precară a unui procent ridicat de drumuri judeţene şi comunale, tronsoane de 
drumuri afectate de alunecări de teren şi inundaţii. 

În figura următoare este prezentată infrastructura rutieră a judeţului Arad. 
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Figura nr. 4-45 Situaţia drumurilor din Judeţul Arad 
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Traficul aerian. Aeroportul din Arad a fost construit în 1935 şi este amplasat în partea de vest a 
oraşului, la o distanţă de 4 km de centrul oraşului. Suprafaţa totală a aeroportului este de 160 ha, cu 
lungimea pistei de aterizare de 2000 m. Capacitatea aeroportului este de 50 pasageri pentru cursele 
interne/oră, 70 pasageri curse externe/oră şi cargo 7– 8 t/oră. Pe aeroport pot ateriza avioane de 
transport pasageri şi marfă de tip mediu (clasa BO737 – 60 t). Principalele probleme legate de 
transportul aerian sunt următoarele: 

� Echipamente de deservire a aeronavelor îmbătrânite; 

� Poluare fonică. 

Reţeaua feroviară din judeţul Arad dispunea de 166 km linie electrificată la nivelul anului 2007. În 
ceea ce priveşte lungimea totală de 469 km căi ferate, 70 % sunt linii cu o cale şi 30 % linii cu două 
căi. De asemenea densitatea căilor ferate este mare, 60,6 km/1000 km2, situând judeţul printre 
primele locuri din ţară, fiind peste densitatea pe ţară de 45,3 km/1000 km2. 

Transporturile feroviare ȋn judeţul Arad sunt reprezentate de o veche şi bogată reţea feroviară, ce 
asigură traversarea judeţului de una dintre cele mai importante magistrale care realizează legătura, 
prin punctul de frontieră Curtici, cu ţările Europei Centrale. Acest fapt a impulsionat valorificarea 
economică a resurselor naturale, dezvoltarea transportului de călători şi mărfuri.  

În limitele judeţului Arad există cea mai veche linie îngustă electrică din România, care a fost 
construită în 1913. Linia electrică are o lungime de 55,3 km şi leagă oraşul Arad de localităţile viticole 
Ghioroc, Şiria, Mâsca, Pâncota şi  Ghioroc – Miniş – Păuliş – Baraţca – Radna.Trebuie menţionat 
faptul că  în municipiul  Arad se află cel mai mare nod de cale ferată din judeţ, de unde pornesc linii 
ferate către 7 direcţii. 

Judeţul Arad beneficiază de existenţa Coridorului IV - coridor feroviar Pan-European 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. 

Pe teritoriul judeţului funcţionează terminalul de transport combinat de la Arad- Glogovăţ. Este 
un obiectiv amplasat în imediata apropiere a aeroportului internaţional şi a zonei libere Arad, fiind în 
măsură să preia traficul de marfă pe cale aeriană, care leagă Europa de vest de Orientul Mijlociu. 
Terminalul este situat în apropierea frontierei cu Ungaria la 30 Km de cel mai apropiat punct rutier 
de trecere al frontierei (Turnu) şi respectiv la 20 Km de cel mai apropiat punct de trecere al frontierei 
pe cale ferată (Curtici). 

Trebuie menţionat faptul că terminalul beneficiază de sistemul de transport numit RO- LA, sistem 
care reduce costurile marilor transportatori pe reţeaua rutieră, reduce cozile la ieşirile din tara, este 
ecologic si rapid. Terminalul de transport combinat existent necesită lucrări de modernizare. 

Zona Libera Curtici-Arad s-a înfiinţat prin HG nr. 449/ 08.07.1999, are  o suprafaţa de 90 de ha şi 
este compusă din două platforme situate în vecinătatea oraşului Curtici la graniţa cu Ungaria, precum 
şi în partea de vest a municipiului Arad, adiacent căii de rulare a Aeroportului cu Trafic lnternaţional 
Arad. 
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În comparaţie cu alte zone libere din România, Zona Libera Curtici Arad este singura zona liberă 
amplasată în vestul României, pe un coridor European. Zona Liberă Curtici Arad poate fi accesată 
prin intermediul a trei căi de acces: rutieră, feroviară şi aeriană. 

De asemenea, judeţul Arad beneficiază de trei puncte rutiere de control şi trecere a frontierei 
(Nădlac, Vărşand, Turnu), un punct feroviar de control şi trecere a frontierei (Curtici) şi de un punct 
de trecere aeroportuar deschis traficului internaţional. 

Punctele 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. 

 

4.1.11 Turism 

Prin aşezarea sa geografică la intersecţia unor importante artere de circulaţie naţionale şi 
internaţionale, judeţul Arad beneficiază de toate caracteristicile unei zone turistice complexe. Judeţul 
Arad deţine un potenţial important pentru dezvoltarea turismului de nişă la nivel local (turism 
balnear, agroturism, turismul de afaceri) dar pentru aceasta se impune o dezvoltare corespunzătoare 
a infrastructurii necesare. 

Principalele atracţii turistice din judeţul Arad sunt reprezentate de: parcul natural existent în judeţ 
(Parcul Natural Lunca Mureşului), 14 arii naturale protejate Natura 2000, rezervaţii şi monumente ale 
naturii (în număr de 24), 9 parcuri dendrologice, cetăţile de piatră (Şoimuş, Şiria şi Dezna), peste 20 
de castele (Macea, Curtici, Şofronea, Şiria, Pâncota, Conop, Săvârşin, Birchiş, mănăstiri monumente 
istorice şi arhitecturale (Hodoş-Bodrog, Lipova, Radna), biserici (Bodeşti, Hălmagiu, Luncuşoara, 
Ţărmure, Ioneşti), obiective etnografice (centre de producere a ceramicii la Bârsa, Târnăviţa, port 
popular la Şicula, Bârsa, Buteni şi de economie rurală (mori de apă la Rădeşti, Valea Mare, Iacobini, 
Vârfurile, Roşia), edilitare şi vestigii industriale (tren clasic, locomotive cu aburi, hale, instalaţii 
industriale).  

La acestea se adugă evenimentele culturale, etnografice, sportive numeroase:  

Târguri - Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Târgul codrenilor-Văsoaia; 

Nedei - Tăcăşele, Şortoc, Dieci, Nedeia Ţării Hălmagiului; 

Obiceiuri de vară: Praznicul de pită nouă - Pecica, Beliu; 

Obiceiuri de toamnă: “La cules de vie în Podgorie” - Şiria, ”Balul strugurilor”-Pâncota; 

Obiceiuri de iarnă: colindatul în Ajunul Crăciunului, “Dubaşii din Săvârşin”; 

Manifestări culturale intrate în circuitul turistic: “Festivalul cântecului şi jocului din Ţara 
Zărandului” de la Moneasa, Parada portului popular şi Târgul meşterilor–Moneasa, Festivalul 
folcloric “La izvor de cânt şi dor”-Lipova, “Parada fanfarelor”- Festival internaţional al muzicii de 
fanfară – Buteni. 
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Luând în considerare principalele elemente care condiţionează dezvoltarea activităţilor turistice în 
judeţul Arad, putem identifica tipurile de turism care pot fi practicate cu succes: turismul balneo-
climateric, turismul rural, turimul activ, turismul speologic, turismul de vântoare şi pescuit, turismul 
de afaceri şi de sfârşit de săptămână, turism de tranzit. 

Staţiunea balneo-climaterică Moneasa, staţiunea - emblemă a judeţului, supranumită „Perla 
Apusenilor”, a intrat în circuitul turistic de peste un veac. Aşezare pitorească, aflată la 100 km de 
municipiul Arad, înconjurată de culmile muntoase calcaroase ale masivului Codru Moma, străbătută 
de cursuri de apă limpede, de păduri şi pajişti naturale întinse, localitatea este cunoscută pentru 
izvoarele sale tămăduitoar (ape semitermale, 24-33 grade Celsius, ape bicarbonatate, calcice, 
magneziene, sodice, hipotone recomandate în tratarea afecţiunilor sistemului locomotor, nervos, a 
glandelor endocrine, a bolilor ginecologice şi de nutriţie) încă de pe vremea romanilor. 

Aici se găseşte cea mai întinsă rezervaţie mixtă din judeţ unde sunt întrunite condiţiile naturale 
necesare formării unei concentraţii ridicate de microioni negativi, cu efect curativ asupra sistemului 
nervos.   

Staţiunea Lipova – Băi este situată într-o zonă colinară în imediata vecinătate a oraşului Lipova şi 
la cca. 30 km de Arad. Resursele sale naturale în ape minerale au fost cunoscute din timpul ocupaţiei 
otomane. 

În anul  1854 a avut loc prima analiză chimică a apelor iar în anul 1892 localitatea a fost recunoscută 
oficial staţiune balneară. 

Staţiunea este cunoscută pentru apele minerale feruginoase, bicarbonatate, calcice, magneziene care  
sunt recomandate în cazul bolilor cardiovasculare, hepatobiliare, căi urinare, tulburări endocrine şi 
afecţiuni ale aparatului circulator şi locomotor. 

Ştrandurile cu apă geotermală de la Dorobanţi, Curtici, Şofronea, Macea amenajate în ultima 
perioadă în scop recreativ şi curativ oferă momente plăcute tuturor vizitatorilor. 

În figura următoare este prezentată evoluţia numărului de structuri de primire turistică în perioada 
1990 – 2008 (atât al numărului total la nivelul judeţului, cât şi al numărului total în principalele 
localităţi). În ultimii patru ani se poate observa o tendinţă generală de creştere a numărului acestor 
unităţi. 
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Figura nr. 4-46 Evoluţia numărului de structuri de primire turistică în perioada 1990 - 2008 

În figura nr. 4-47 este prezentată evoluţia capacităţii de cazare turistică şi a numărului de turişti cazaţi 
în unităţile de primire turistică din judeţul Arad în perioada 1990 – 2007. Se pot observa reduceri 
semnificative în cazul ambilor indicatori în perioada analizată astfel: 

• în cazul capacităţii de cazare turistică se poate observa o uşoară creştere a acestuia faţa de anul de 
referinţă 1990, dar în anul 2007 acesta a scăzut cu circa 14% faţă de anii precedenţi; 

• în cazul indicatorului referitor la numărul de turişti cazaţi se înregistrează o scădere semnificativă 
a acestora de aproximativ 100.000 de persoane comparativ cu datele din anul 1990.  

 

 
Figura nr. 4-47 Evoluţia capacităţii de cazare turistică şi a numărului de turişti cazaţi în perioada 

1990 - 2007 

Este necesară modernizarea multora dintre aceste unităţi de cazare pentru oferirea unor standarde 
mai ridicate, creşterea calităţii serviciilor şi promovarea mai eficientă pentru atragerea de turişti, atât 
din ţară cât şi din străinătate precum şi diversificarea ofertei turistice. 
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4.2 EVOLUŢIA STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PATJ (ALTERNATIVA 0) 

Analiza stării mediului în condiţiile neimplementării planului reprezintă o cerinţă atât a Directivei 
SEA1 (vezi art. 5 şi anexa I-b) cât şi a Hotărârii de Guvern nr. 1076/20042 (vezi art.15). 

Scopul acestei analize este de a evalua modul în care Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului 
Arad (PATJ Arad) răspunde nevoilor şi cerinţelor stării mediului din teritoriul analizat şi a 
tendinţelor sale de evoluţie.  

Analiza Alternativei 0 (aceea de neimplementare a planului) s-a realizat pe baza gradului actual de 
cunoaştere şi a metodelor de evaluare existente cu privire la starea mediului şi tendinţele evoluţiei 
sale (vezi secţiunea anterioară a raportului).  

Analiza este structurată pe baza aspectelor de mediu relevante pe baza cărora s-a realizat 
caracterizarea stării mediului. 

Este cunoscut faptul că evaluarea stării viitoare a mediului şi în mod particular a Alternativei 0 este 
dificil de realizat în condiţiile în care datele necesare nu sunt disponibile şi existenţei a numeroase 
lipsuri şi incertitudini în privinţa caracterizării actuale a stării mediului.  

Scenariul de realizare al Alternativei 0 presupune posibilitatea neimplementării PATJ Arad. Cu 
privire la această situaţie ipotetică se pot face următoarele precizări: 

• PATJ Arad are caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-
economică a judeţului. Lipsa lui /neimplementarea prevederilor sale nu scuteşte autorităţile 
responsabile de aplicarea prevederilor legislative sau conformarea cu normele şi bunele practici 
de protecţie a mediului. 

• La nivelul judeţului Arad există o serie de planuri, programe şi strategii sectoriale, adoptate sau în 
curs de adoptare, a căror implementare contribuie la atingerea unora dintre obiectivele propuse 
în PATJ. Dintre acestea se pot enumera: Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru 
judeţul Arad (orizont 2013), Master Plan „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul 
Arad 2008-2038”, Master Plan privind „Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate în judeţul 
Arad”, Planul Local de Acţiune pentru Mediu (orizont 2018), Strategia de dezvoltare a judeţului 
Arad (orizont 2013), Strategia de dezvoltare turistică a judeţului Arad, etc. 

• PATJ asigură viziunea integrată şi realizează o prioritizare a măsurilor ce trebuie adoptate pentru 
dezvoltarea armonioasă şi durabilă a întregului judeţ. Lipsa acestui document ar putea avea ca 
efect: 

                                                 

1 Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 Iunie 2001 asupra evaluării efectelor unor planuri şi 
programe asupra mediului.  

2 HG 1076 din 8.07.2004 pentru stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (Monitorul Oficial 
nr.707 din 5.08.2004) 
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� Crearea / adâncirea unor decalaje de dezvoltare între zonele şi localităţile judeţului; 
� O cheltuire ineficientă a fondurilor prin suprapunerea unor cheltuieli pe baza unor decizii 
luate la nivele locale; 

� Direcţii antagonice de acţiune datorită lipsei unei viziuni unitare. 

• Un aspect important ce trebuie subliniat este acela că actualizarea şi promovarea PATJ Arad 
crează cadrul adecvat de dezbatere şi consultare publică asupra opţiunilor privind dezvoltarea 
judeţului. 

 
Tabel nr. 4-11 Evoluţia posibilă a stării mediului în situaţia neimplementării PATJ (Alternativa 0) 

Aspecte de mediu 
relevante 

Evoluţia posibilă în situaţia neimplementării PATJ 

Aer 

În lipsa unor investiţii în infrastructura rutieră şi pe fondul unei creşteri a 
parcului auto şi a activităţilor industriale se pot înregistra tendinţe de creştere a 
emisiilor poluanţilor caracteristici gazelor de eşapament, a particulelor în 
suspensie şi a poluanţilor generaţi de activităţile economice (în principal în 
Municipiul Arad, dar şi în celelalte zone urbane ale judeţului). 

Apă 

Se va menţine tendinţa de creştere a debitelor masice de poluanţi evacuaţi în 
apele de suprafaţă din industrie.  

În lipsa corelării proiectelor de alimentare cu apă cu cele de realizare a 
sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate există riscul creşterii 
concentraţiilor de poluanţi în apele freatice. 

Sol 

Sub aspectul poluării solului există premisele continuării tendinţelor de 
îmbunătăţire a situaţiei prin: închiderea depozitelor neconforme de deşeuri, 
realizarea de sisteme de canalizare în special în mediul rural, reducerea 
cantităţilor de chimicale utilizate în agricultură şi reducerea presiunii exercitate 
de activităţile industriale.  

Îngrijorătoare este tendinţa de transformare a terenurilor agricole în suprafeţe 
construite. Apreciem că în lipsa unei viziuni unitare şi ambiţioase se pierde 
oportunitatea utilizării eficiente a terenurilor intravilane cu extinderea 
suprafeţelor construite în actualele extravilane. 

Există premisele menţinerii sau creşterii suprafeţelor de teren degradate ca 
urmare a abandonului agricol, fenomenelor de eroziune şi a alunecărilor de 
teren. 

Modificări climatice 
Lipsa unor soluţii alternative de asigurare a încălzirii locuiţelor, precum şi 
menţinerea activităţii industriale fără implementarea de măsuri privind 
reducerea poluării  vor face ca  emisiile de gaze cu efect de seră să se menţină la 
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Aspecte de mediu 
relevante 

Evoluţia posibilă în situaţia neimplementării PATJ 

nivelul actual sau să crească. 

În lipsa aplicării unei viziuni unitare la nivelul judeţului pentru mărirea 
suprafeţelor împădurite şi realizarea de spaţii verzi cu producţie ridicată de 
biomasă, se va menţine capacitatea actuală redusă de absorţie şi retenţie a GES. 

Biodiversitate 

Lipsa unei viziuni strategice de ansamblu va permite extinderea activităţilor 
antropice în zonele naturale valoroase sau în vecinătatea acestora afectând 
diversitatea biologică şi funcţionalitatea acestor sisteme. 

În condiţiile neimplementării măsurilor propuse, defrişările ilegale, braconajul, 
păşunatul intensiv, turismul neorganizat vor continua să contribuie la 
degradarea ecosistemelor, distrugerea habitatelor şi chiar dispariţia unor specii 
de floră şi faună. 

Sănătatea umană 

Menţinerea eforturilor actuale de dotare edilitară a localităţilor, de sistare a 
activităţilor neconforme de gestiune a deşeurilor şi de reducere a poluării din 
industrie va permite o reducere lentă a riscurilor asupra sănătăţii umane. Se vor 
menţine însă perimetrele critice sub aspectul poluării aerului sau a apei 
(subterane şi de suprafaţă) ce vor continua să afecteze populaţia rezidentă. 

Managementul 
riscurilor de mediu 

Se va menţine tendinţa de scădere a împăduririlor cu efecte directe asupra 
producerii şi nivelului de manifestare a unor riscuri naturale precum alunecările 
de teren sau inundaţiile.  

În lipsa unei bune cunoaşteri a zonelor de risc natural va continua tendinţa de 
extindere a suprafeţelor locuite în interiorul acestora. 

Conservarea 
/utilizarea eficientă 
a resurselor naturale 

Asigurarea surselor energetice va continua să se facă preponderent din resurse 
neregenerabile. Lipsa politicilor privind economisirea şi conservarea energiei şi 
utilizarea resurselor regenerabile va face ca presiunea asupra resurselor naturale 
să crească. Lipsa unui program de împăduriri în scopuri energetice va face ca 
cerinţa pentru lemn de foc să genereze un impact negativ semnificativ asupra 
ecosistemelor forestiere valoroase. Gradul scăzut de dotare edilitară a 
localităţilor va duce la menţinerea unor zone de risc a apelor freatice şi de 
suprafaţă. 

Peisajul şi 
moştenirea culturală 

Lipsa unei viziuni strategice de dezvoltare va contribui la continua degradare a 
peisajului urban şi a zonelor de interes cultural, peisagistic sau de agrement, la 
abandonarea terenurilor agricole, defrişari necontrolate şi extinderea 
urbanizării. Există riscul menţinerii unui efort scăzut de împădurire. Vor fi 
preferate specii non-native datorită randamentului de creştere. Lucrările de 
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Aspecte de mediu 
relevante 

Evoluţia posibilă în situaţia neimplementării PATJ 

reconstrucţie ecologică se vor limita la înierbarea suprafeţelor afectate.  

Lipsa unei viziuni integrate privind identificarea şi ierarhizarea obiectivelor de 
patrimoniu cultural ce necesită reabilitare va împiedica dezvoltarea potenţialului 
de valorificare turistică a acestora. Se vor menţine tendinţele de degradare a 
monumentelor istorice cauzate de lipsa reglementărilor din documentaţii de 
urbanism pentru majoritatea localităţilor ce includ monumente istorice clasate 
(prin nerespectarea regimului contrucţiilor şi al utilizării terenului pe 
amplasamentul şi în zonele de protecţie ale monumentelor). 

Transport durabil 

În anii următori se vor realiza mai multe proiecte de reabilitare / extindere / 
realizare a infrastructurii rutiere şi feroviare. Lipsa unui cadru organizat de 
analiză, planificare şi decizie ar putea face ca aceste proiecte să genereze un 
impact semnificativ asupra componentelor de mediu valoroase. 

Nu vor exista oportunităţi de promovare a mijloacelor de transport ecologic 
(culoare pentru biciclişti).  

Turism durabil 

Lipsa / insuficienţa investiţiilor în infrastructura de turism nu va permite 
valorificarea durabilă a potenţialului turistic din judeţul Arad. Investiţiile se vor 
concentra în punctele de mare atracţie, existând riscul depăşirii capacităţii de 
suport a componentelor ecologice din zonă. 

Creşterea gradului 
de conştientizare 
asupra problemelor 

de mediu 

Lipsa programelor de informare şi sensibilizare a populaţiei va face în 
continuare ca aceasta să fie în egala măsură expusă direct riscurilor legate de 
poluare, dar şi să reprezinte un factor important de presiune asupra mediului 
înconjurător. 

 

Rezultatele analizei indică o posibilă tendinţă de îmbunătăţire a stării mediului. Este necesară o mai 
bună concentrare a eforturilor şi exprimarea unei viziuni unitare la nivelul judeţului Arad pentru 
maximizarea eforturilor de reducere a poluării şi conformare cu cerinţele legislaţiei de protecţie a 
mediului. 

Considerăm sugestiv să prezentăm aici rolul pe care îl poate avea PATJ Arad în îmbunătăţirea stării 
mediului în judeţ (vezi figura 4-48). Mai mult decât atât, considerarea rezultatelor evaluării de mediu 
va permite o mai bună adresare faţă de nevoile de protejare a mediului înconjurător şi o îmbunătăţire 
a efectelor pozitive în urma implementării planului. 
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Figura nr. 4-48 Rolul PATJ Arad şi al evaluării de mediu în creşterea eficienţei utilizării resurselor şi 
îmbunătăţirii stării mediului 

  

STAREA 
MEDIULUI 

EFORT 
(RESURSE) 
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5 
5 CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE 
ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE 
SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PATJ 

 

O primă analiză a obiectivelor PATJ Arad a dus la identificarea unei ponderi de cca. 80% a măsurilor 
ce se adresează direct aspectelor de mediu selectate. Mai mult decât atât, circa 50% din măsurile 
propuse vizează direct îmbunătăţirea condiţiilor de mediu (prin adresarea problemelor identificate în 
analiza SWOT). 

Dintre măsurile propuse însă a fost identificat un set de propuneri ce pot genera efecte potenţiale 
semnificative asupra mediului.  

În PATJ Arad sunt incluse în cadrul obiectivului I.4.1.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
rutiere de transport, măsuri privind construcţia de autostrăzi şi drumuri expres pe următoarele 
trasee: 

1. Autostrada Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva (se continuă cu Sibiu – Rm. Vâlcea – 
Piteşti – Bucureşti – Constanţa); 

2. Autostrada Arad – Deva; 

3. Autostrada Oradea – Chişineu Criş – Arad (posibil drum expres cu profil de autostradă); 

4. Autostrada Vărşad – Chişineu Criş; 

5. Drum expres Timişoara – Nădlac; 

6. Drum expres Chişineu Criş – Beiuş – Cluj Napoca; 

7. Drum expres sau cu patru benzi Oradea-Beiuş-Deva; 

8. By-pass Arad cu profil de autostradă (şosea de centură a Aradului). 

Localizarea acestora, funcţie de informaţiile disponibile la acest moment (trasee indicative şi trasee 
rezultate din studiile de fezabilitate întocmite sau în curs de întocmire) este prezentată în figura 
următoare, alături de ariile naturale protejate (Natura 2000 + IUCN) existente în judeţul Arad. 
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Figura nr. 5-1 Infrastructura rutieră de interes naţional propusă (trasee indicative conform PATN şi 

propuse în studiile de fezabilitate) 
 

Dintre cele opt componente ale infrastructurii rutiere propuse, enunţate anterior, traseul autostrăzii 
Nădlac – Arad – Timişoara, Şoseaua de centură a Aradului (by-pass) şi tronsonul Drumului expres 
sau cu patru benzi Oradea – Beiuş – Deva (situat pe teritoriul judeţlui Arad) nu ridică probleme din 
punct de vedere al intersectării ariilor naturale protejate. De altfel autostrada Nădlac – Arad - 
Timişoara se află în faza cea mai avansată, urmând a se începe lucrările de execuţie.  

 

Tabel nr. 5-1 Suprafeţele minime ale ariilor naturale protejate din judeţul Arad ce vor fi afectate de 
infrastructura rutieră propusă 

Infrastructura rutieră propusă 
Suprafaţa 
afectată 
(km2) 

Suprafaţa 
afectată (% 
total arie 
protejată) 

Aria Protejată 

Autostrada Arad - Deva 
0.078 0.030 SCI Drocea 
0.33072 0.103 SCI Defileul Mureşului Inferior 

Autostrada Vărşand - Chişineu 
Criş 

0.286 0.089 
SPA Campia Crişului Alb şi 
Crişului Negru 

Drum Expres Arad - Oradea 0.3666 0.114 
SPA Campia Crişului Alb şi 
Crişului Negru 

Drum Expres Chişineu Criş - Cluj 
Napoca 

0.24464 0.076 
SPA Campia Crişului Alb şi 
Crişului Negru 

0.0781 0.039 SPA Câmpia Cermeiului 
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Infrastructura rutieră propusă 
Suprafaţa 
afectată 
(km2) 

Suprafaţa 
afectată (% 
total arie 
protejată) 

Aria Protejată 

Drum Expres Nădlac - Timişoara 0.0682 0.039 Parc Natural Lunca Mureşului 
TOTAL 1.45226   

 

 

Figura nr. 5-2 Traseul indicativ al autostrăzii Arad – Deva (conform PATN) intersectează cca 16 km 
din SCI Drocea şi SCI Defileul Mureşului Inferior 

 

În situaţii precum Drumul Expres Arad – Oradea şi Autostrada Vărşand – Chişineu Criş, traseele 
propuse nu vor putea ocoli situl de protecţie avifaunistică Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru. 
Facem precizarea că traseul Drumului Expres Arad – Oradea a fost extras din Studiul de Fezabilitate 
(execuţia drumului a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern). 

Şi în cazul Drumului Expres Nădlac – Timişoara orice soluţie propusă va duce la intersectarea 
limitelor Parcului Natural Lunca Mureşului Inferior (sit de importanţă comunitară şi de protecţie 
avifaunistică). Traseul indicativ analizat aici va ocupa o suprafaţă de minim 68200 m2 din interiorul 
sitului protejat, existând totodată şi necesitatea realizării unui pod peste râul Mureş. 
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Figura nr. 5-3 Trasee propuse pentru infrastructura rutieră din nordul judeţului care intersectează 

SPA Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru precum şi SPA Câmpia Cermeiului 

 

Figura nr. 5-4 Traseul indicativ al Drumului Expres Nădlac – Timişoara ce intersectează limitele 
Parcului Natural Lunca Mureşului Inferior 

 

În etapa de evaluare a impactului asupra mediului se va putea realiza o analiză detaliată a fiecărei 
alternative de traseu propusă pentru fiecare dintre componentele de infrastructură rutieră. La acest 
moment, fără a cunoaşte însă soluţiile constructive şi traseele exacte, trebuie să luăm în considerare 
posibilitatea apariţiei unor efecte negative semnificative datorate intersectării ariilor naturale 
protejate. 
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De asemenea în cadrul PATJ, obiectivul I.4.1.5, se propune “executarea lucrărilor de amenajare a 
căii navigabile pe râul Mureş de la frontieră până la Alba Iulia”, cu un port nou pe râul Mureş 
în Municipiul Arad. 

Trebuie făcută sublinierea că pe teritoriul Judeţului Arad, cca 2/3 din cursul râului Mureş este 
cuprins în interiorul unor arii naturale protejate (SPA/SCI Lunca Mureşului Inferior, SPA/SCI 
Defileul Mureşului Inferior). La acest moment nu există un studiu disponibil cu privire la realizarea 
căii navigabile pe Mureş (realizarea lui este inclusă ca măsură în PATJ Arad) şi nici o evaluare de 
impact asupra unei asemenea investiţii.  

Pe baza elementelor disponibile la acest moment, apreciem că realizarea căii navigabile pe Mureş ar 
putea induce modificări structurale şi funcţionale asupra habitatelor şi ecosistemelor ce fac obiectul 
conservării în ariile protejate amintite anterior. Ca urmare această propunere poate genera efecte 
negative semnificative asupra mediului. 

Una din principalele raţiuni pentru care această propunere a fost inclusă în PATJ Arad este aceea că 
ea se regăseşte în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (Legea Nr. 363 din 21 septembrie 
2006, Anexa nr. 5). Considerăm util ca în această versiune a PATJ să se sprijine cu prioritate 
realizarea studiilor necesare promovării unei asemenea investiţii pentru a se putea lua ulterior o 
decizie întemeiată asupra oportunităţii realizării căii navigabile pe râul Mureş (vezi şi capitolul IX al 
prezentei lucrări – “Potenţiale efecte semnificative în context transfrontier”). 

 

 

Figura nr. 5-5 Traseul Căii Navigabile propuse pe Râul Mureş (de la frontieră la Alba Iulia) şi 
localizarea ariilor protejate din defileul şi lunca Mureşului Inferior 
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Facem şi aici precizarea că în PATJ, în cadrul domeniului “Infrastructuri tehnice”, obiectivul 
“Modernizarea şi dezvoltarea reţelei feroviare” este prevăzută realizarea unei linii noi de cale ferată 
cu viteză de peste 250 km/h pe direcţia vest-est. În conformitate şi cu PATN, la acest moment nu 
există un traseu indicativ, însă se doreşte ca această linie să traverseze judeţul Arad. Aşa cum este 
figurat traseul în PATJ Arad (mai degrabă ca direcţie de dezvoltare, decât ca traseu indicativ), calea 
ferată ar putea traversa siturile de protecţie avifaunistică Câmpia Cermeiului şi Câmpia Crişului Alb şi 
Crişului Negru precum şi situl de importanţă comunitară Crişul Alb. 

 

 

Figura nr. 5-6 Traseul indicativ al căii ferate de mare viteză propusă în PATJ Arad şi localizarea 
ariilor protejate (SPA Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, SCI Crişul Alb şi SPA Câmpia 

Cermeiului) 
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6 6 PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PATJ 
 

În capitolul 4.1 al prezentei lucrări a fost prezentată analiza efectuată asupra stării actuale a mediului 
în judeţul Arad. În acest capitol au fost selectate principalele probleme de mediu cu relevanţă directă 
pentru Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad. 

 

Tabel nr. 6-1 Probleme de mediu relevante pentru PATJ Arad 

Aspecte de mediu Probleme de mediu relevante pentru PATJ 

Aer 

• Existenţa unor zone critice din punct de vedere al poluării aerului, datorate 
activităţilor din sectorul energetic, industria constructoare de maşini, industria 
extractivă, gestiunea deşeurilor, zootehnie; 

• Creşterea parcului auto şi intensificarea traficului. 

Apă 

• Existenţa unor zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi 
subterane, datorate activităţilor de gospodărie comunală, industriei alimentare, 
zootehniei şi depozitării deşeurilor; 

• Existenţa unor zone critice sub aspectul poluării apelor subterane în bazinul 
Mureşului, cauzate de activităţi industriale extractive şi prelucrătoare, 
energetice, depozitarea deşeurilor şi practicarea agriculturii intensive (Arad, 
Păuliş, Şemlac, Nădlac, Pecica, Dorobanţi); 

• Existenţa unor zone vulnerabile la poluarea apelor subterane cu nitraţi şi 
nitriţi proveniţi din activităţi agricole (Bocsig, Ghioroc, Macea, Pecica, 
Sântana, Vladimirescu, Zarand); 

• Infrastructură slab dezvoltată de alimentare cu apă şi canalizare în mediul 
rural; 

• Infrastructură slab dezvoltată de canalizare şi epurare a apelor uzate în mediul 
urban; 

• Insuficienţa staţiilor şi instalaţiilor de epurare pentru procesarea integrală a 
debitelor de ape uzate provenite din activităţile industriale şi agrozootehnice şi 
creşterea încărcărilor apelor uzate evacuate în receptori naturali.; 

• Tendinţa de accelerare a procesului de eutrofizare a unor lacuri; 

• Supraexploatarea resurselor de apă subterană atât pentru alimentarea cu apă a 
populaţiei, cât şi pentru nevoile agenţilor economici. 
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Aspecte de mediu Probleme de mediu relevante pentru PATJ 

Sol 

• Existenţa unor zone critice din punct de vedere al poluării solului, datorate 
activităţilor din sectorul energetic, industria extractivă, agricultură şi gestiunea 
deşeurilor;  

• Existenţa unor zone cu soluri afectate de eroziune, acidifiere, exces de 
umiditate, compactare, sărăturare; 

• Infrastructură slab dezvoltată de canalizare şi epurare atât în mediul rural cât şi 
în mediul urban; 

• Insuficienta dezvoltare a sistemelor de management integrat al deşeurilor 
municipale şi depozitarea necontrolată a acestora; 

• Existenţa unor zone critice limitrofe lucrărilor de decopertări şi excavări la zi, 
precum şi zonelor de exploatare a hidrocarburilor (Pecica, Turnu, Sederhat, 
Bodrog). 

Modificări climatice 

• Insuficienţa suprafeţelor de spaţii verzi şi păduri, cu rol în reţinerea şi stocarea 
gazelor cu efect de seră; 

• Emisii ridicate de gaze cu efect de seră provenite din sectorul energetic. 

Biodiversitate 

• Management insuficient al ariilor naturale protejate; 

• Creşterea suprafeţelor agricole în detrimentul vegetaţiei naturale, ce duce la 
reducerea biodiversităţii precum şi la distrugerea habitatelor; 

• Defrişările ilegale, braconajul, păşunatul intensiv, turismul neorganizat - 
conduc la degradarea ecosistemelor şi pot avea ca efect dispariţia unor specii 
de floră şi faună; 

• Fragmentarea habitatelor şi conectivitatea scăzută a ariilor naturale valoroase; 

• Este necesară menţinerea unei suprafaţe cât mai mari ocupate de păduri; 

• Depozitarea necontrolată a deşeurilor, ce reprezintă un factor important de 
reducere a diversităţii biologice, îndeosebi în zonele rurale cu potenţial natural 
ridicat. 

Sănătatea umană 

• Insuficienţa/lipsa sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi gestiune a 
deşeurilor, în special în mediul rural, contribuie la problemele de sănătate ale 
populaţiei; 

• Acces insuficient al populaţiei la servicii medicale de calitate (în special în 
mediul rural).  
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Aspecte de mediu Probleme de mediu relevante pentru PATJ 

Managementul 
riscurilor de mediu 

• Existenţa unor suprafeţe întinse sensibile la alunecări de teren, eroziune şi 
inundaţii; 

• Lipsa hărţilor de risc la alunecări de teren şi inundaţii; 

• Despăduriri necontrolate, defrişări ilegale cu implicaţii în manifestarea 
alunecărilor de teren; 

• Instituirea de zone construibile fără a se ţine cont de condiţiile de protecţia 
mediului şi de zonele de risc natural în special în arealele expuse hazardelor 
hidrologice; 

• Existenţa unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor cu grad de apărare 
depăşit. 

Conservarea/ 
utilizarea eficientă a 
resurselor naturale 

• Existenţa unor importante exploatări de agregate minerale şi de metale grele 
pe teritoriul judeţului; 

• Lipsa politicilor privind economisirea şi conservarea energiei; 

• Utilizarea redusă a surselor de energie regenerabilă pe teritoriul judeţului 
Arad;  

• Insuficienta valorificare a materialelor reciclabile în scopul reducerii presiunii 
asupra resurselor naturale. 

Peisajul şi 
moştenirea 
culturală 

• Degradarea peisajului urban şi a zonelor de interes cultural, peisagistic sau de 
agrement; 

• Abandonarea terenurilor agricole, defrişarile necontrolate şi extinderea 
urbanizării (principalele forme de impact asupra peisajului natural); 

• Lipsa dotărilor culturale în zonele rurale şi concentrarea acestora şi 
valorificarea lor doar în zonele urbane; 

• Dificultăţi de protejare a monumentelor istorice cauzate de lipsa 
reglementărilor din documentaţii de urbanism pentru majoritatea localităţilor 
ce includ monumente istorice clasate; 

• Monumente istorice aflate în diferite stadii de degradare; 

• Grad redus de accesibilitate la monumente istorice valoroase; 

• Valorificare insuficientă a zonelor cu concentrare mare de patrimoniu cultural. 

Transport durabil 
• Lipsa autostrăzilor şi a drumurilor expres; 

• Existenţa unor drumuri naţionale ce nu corespund cerinţelor traficului actual; 
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Aspecte de mediu Probleme de mediu relevante pentru PATJ 

• Starea precară a unui procent ridicat de drumuri judeţene şi comunale; 

• Tronsoane de drumuri afectate de alunecări de teren şi inundaţii; 

• Insuficienta dotare a reţelei rutiere cu piste pentru biciclişti şi persoane cu 
handicap neuromotor; 

• Insuficienta dezvoltare a reţelelor de cale ferată şi starea avansată de uzură a 
acestora. 

Turism durabil 

• Existenţa unui grad scăzut de acoperire cu servicii agro-turistice; 

• Lipsa infrastructurii şi a facilităţilor necesare dezvoltării turismului durabil; 

• Nivelul insuficient de modernizare a bazei de cazare; 

• Valorificarea turistică insuficientă a obiectivelor/manifestărilor cultural-
religioase, etnofolclorice, de arhitectură şi istorice; 

• Neintegrarea în circuite ecoturistice a ariilor protejate din judeţ. 

Creşterea gradului 
de conştientizare 
asupra problemelor 

de mediu 

• Lipsa/insuficienţa programelor de informare şi sensibilizare a populaţiei, ce 
are ca efect atât expunerea directă a populaţiei la riscurile legate de poluarea 
mediului, cât şi ca aceasta să reprezinte un factor important de presiune 
asupra mediului înconjurător. 
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7 
7 OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI 
STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, 
COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL CARE 
SUNT RELEVANTE PENTRU PATJ 

 

Pentru conturarea cadrului evaluării efectelor asupra mediului generate de implementarea PATJ Arad 
au fost selectate şi analizate mai multe obiective relevante, legate în mod direct de: 

• Aspectele de mediu indicate în Anexa 2 a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 

• Problemele de mediu relevante pentru PATJ Arad (vezi capitolul 6), rezultate în urma analizării 
stării actuale a mediului; 

• Obiectivele şi măsurile propuse prin PATJ Arad. 

Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu a fost realizată o analiză a documentelor de 
referinţă judeţene, regionale şi naţionale.  

Obiectivele relevante de mediu au fost discutate în cadrul întâlnirilor grupului de lucru PATJ. 
Forma finală a acestor obiective este prezentată în Tabelul nr. 7-1. 

 

Tabel nr. 7-1 Aspecte de mediu şi obiectivele relevante de mediu stabilite în cadrul grupului de lucru 
PATJ Arad 

Aspecte de mediu Obiective relevante 

Aer O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului ambiental 

Apă O.R.2 Limitarea poluării punctiforme şi difuze a apei 

Sol 
O.R.3 Limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii eoliene şi hidrice 

Modificări climatice 
O.R.5 Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră 

O.R.6 Creşterea gradului de absorbţie şi retenţie al GES 

Biodiversitate 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a habitatelor şi 
speciilor de floră şi faună sălbatică (inclusiv evitarea fragmentării 
habitatelor) 
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Aspecte de mediu Obiective relevante 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a apelor curgătoare (Directiva 
Cadru Ape) 

Sănătatea Umană 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate umană prin implementarea 
unor măsuri de prevenire a poluării şi ameliorarea problemelor 
existente (ex: calitatea apei de băut, canalizare, depozitarea 
deşeurilor, poluare sonoră) 

Managementul riscurilor 
de mediu 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă de riscurile naturale 

Conservarea / utilizarea 
eficientă a resurselor 
naturale 

O.R.11 Creşterea utilizării resurselor regenerabile 

O.R.12 Reducerea generării deşeurilor, creşterea gradului de 
colectare a deşeurilor, creşterea gradului de valorificare a deşeurilor 

Peisajul şi moştenirea 
culturală 

O.R.13 Asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin 
revitalizarea zonelor degradate 

Transport durabil O.R.14 Dezvoltarea unei infrastructuri durabile de transport  

Turism durabil O.R.15 Promovarea agro-turismului şi a ecoturismului 

Creşterea gradului de 
conştientizare asupra 
problemelor de mediu 

O.R.16 Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul 
înconjurător prin informarea şi educarea publicului, încurajarea 
practicilor durabile şi a participării publicului 
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8 8 POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

 

8.1 METODOLOGIA DE EVALUARE 

În conformitate cu prevederile articolului 14 din HG 1076/2004, în cadrul grupului de lucru SEA au 
fost analizate diferite posibilităţi de evaluare a PATJ Arad cu privire la domeniul şi nivelul de detaliu al 
informaţiilor ce trebuie incluse în Raportul de mediu.  

Evaluarea PATJ Arad s-a realizat la nivelul obiectivelor specifice, care reprezintă nivelul optim de 
sinteză şi deopotrivă de detaliere al planului (vezi Figura nr. 3-1 pentru înţelegerea ierarhiei 
obiectivelor planului). 

Evaluarea de mediu a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad s-a realizat prin analizarea 
modului în care obiectivele acestui plan contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante.  

Pentru evaluare a fost utilizat sistemul de notare prezentat în continuare.  

 
Tabel nr. 8-1 Scala de cuantificare a efectelor generate de implementarea obiectivelor PATJ asupra 
obiectivelor de mediu relevante 

Valoarea Justificare 

+3 Efect pozitiv semnificativ asupra obiectivului de mediu relevant 
+2 Efect pozitiv direct asupra obiectivului de mediu relevant 
+1 Efect pozitiv indirect/redus asupra obiectivului de mediu relevant  
0 Niciun efect / efectul nu poate fi evaluat  
-1 Efect negativ indirect/redus asupra obiectivului de mediu relevant  
-2 Efect negativ direct asupra obiectivului de mediu relevant 
-3 Efect negativ semnificativ asupra obiectivului de mediu relevant 

 

8.2 EFECTE ASUPRA MEDIULUI GENERATE DE IMPLEMENTAREA PATJ 

Rezultatele evaluării efectelor asupra obiectivelor relevante de mediu sunt prezentate tabelar, pentru 
fiecare dintre obiectivele propuse prin PATJ. Pentru economie de spaţiu titlul obiectivelor relevante 
de mediu a fost prescurtat. Vezi Capitolul 3 pentru prezentarea detaliată a acestora. S-a încercat pe 
cât posibil evitarea unor evaluări redundante (dacă o măsură se repeta în cadrul a două obiective a 
fost evaluată o singură dată). O evaluare globală a implementării PATJ Arad este prezentată în 
secţiunea 8.4. 
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Analiză critică asupra formulării obiectivelor şi măsurilor prevăzute în PATJ Arad 

Pornim această analiză de la înţelegerea rolului PATJ Arad: acela de coordonare şi armonizare a 
dezvoltării unităţilor administrative componente ale judeţului. Un prim aspect critic este acela că 
prevederile cuprinse în P.A.T.J. vor constitui elemente obligatorii de temă pentru planurile de 
amenajare teritorială şi urbanistică ce se vor întocmi pentru unităţile teritorial administrative din 
cadrul judeţului. Înţelegem de aici situaţia dificilă în care este pus elaboratorul planului de a asigura 
pe de o parte un caracter general şi unitar al prevederilor din plan, dar în acelaşi timp de a asigura şi o 
detaliere a obiectivelor şi măsurilor pentru problemele / disfuncţionalităţile unor situaţii particulare 
întâlnite în teren. 

În urma analizării obiectivelor şi măsurilor propuse în cadrul planului putem face următorul set de 
afirmaţii: 

• Există un oarecare dezechilibru între modul de detaliere al acţiunilor. Dacă în anumite cazuri 
măsurile sunt foarte bine orientate şi specifice, beneficiind de numeroase indicaţii de natură 
tehnică, în altele sunt punctate sumar şi general; 

• Unele dintre măsurile formulate consituie mai degrabă deziderate decât măsuri de acţiune; 

• Nici obiectivele specifice şi nici măsurile propuse, în marea lor majoritate, nu beneficiază de 
cuantificări ale termenelor de realizare sau ale nivelelor de performanţă propuse; 

• Planul de măsuri conţine şi elemente extrem de valoroase ce au un caracter esenţial în 
implementarea unui adevărat management durabil al resurselor naturale.  

 

I.1.1.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului pe teritoriul judeţului şi  în localităţi 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 2 
Obiectivul se adresează direct reducerii 
principalelor emisii atmosferice poluante 

O.R.2 Limitarea poluării apei 1 

Măsurile de reducere a emisiilor atmosferice 
contribuie indirect la limitarea poluării apelor, 
ţinând cont de faptul că o parte din poluanţii 
atmosferici ajung înapoi la suprafaţa pământului 
(ex: ploile acide) 

O.R.3 Limitarea poluării solului 1 

Măsurile de reducere a emisiilor atmosferice 
contribuie indirect la limitarea poluării solului, 
ţinând cont de faptul că o parte din poluanţii 
atmosferici ajung înapoi la suprafaţa pământului 
(ex: ploile acide) 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 1 
Efect datorat cerinţelor de retehnologizare a 
agenţilor economici care reprezintă principalii 
poluatori 

O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 1 Datorită prevederii privind crearea perdelelor 
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I.1.1.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului pe teritoriul judeţului şi  în localităţi 
de protecţie de-a lungul arterelor de transport 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Nu poate fi identificat un potenţial efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Nu poate fi identificat un potenţial efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

2 
Populaţia va fi un beneficiar direct al unei 
potenţiale reduceri a emisiilor poluante 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Efect nedecelabil 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Efect redus 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

1 
Sunt prevăzute măsuri ce vizează îmbunătăţirea 
traficului auto 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandări pentru obiectivul I.1.1.1: 

• Se recomandă reformularea măsurii privind reducerea emisiilor de poluanţi din surse mobile. 
Considerăm că elemente precum „obligativitatea utilizării benzinei fără plumb” şi/sau montarea 
unor dispozitive antipoluante depăşesc cu mult cadrul judeţean. Elementele utile aici sunt 
reprezentate de măsurile privind fluidizarea traficului (prevăzute în măsurile PATJ), dar şi de 
restricţii de circulaţie şi crearea culoarelor pentru biciclişti; 

• Crearea perdelelor de protecţie de-a lungul arterelor majore de transport contribuie nu doar la 
reducerea poluării fonice, ci şi la reducerea poluării atmosferice şi la absorbţia şi retenţia gazelor 
cu efect de seră; 

• Explicarea măsurii privind „Stabilirea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul 
la care să permită prevenirea interferenţelor antropice periculoase cu sistemul climatic”. 

 
I.1.1.2. Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor subterane 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 

O.R.2 Limitarea poluării apei 2 
Obiectivul şi măsurile propuse se adresează 
direct limitării poluării apelor de suprafaţă şi 
subterane 

O.R.3 Limitarea poluării solului 1 
Unele dintre măsurile propuse pentru reducerea 
poluării apelor subterane au efect şi asupra 
reducerii poluării solului (Eliminarea 
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I.1.1.2. Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor subterane 
posibilităţilor de scurgere pe sol şi implicit în 
pânza freatică a petrolului în zonele de extracţie, 
Desfiinţarea batalurilor de stocare a reziduurilor 
lichide de orice natură, care nu au protecţie 
impermeabilizată) 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Efect nedecelabil 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Nu poate fi identificat un potenţial efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Nu poate fi identificat un potenţial efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

1 Potenţial pentru reducerea intrărilor de nutrienţi 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

 

I.1.1.3. Reabilitarea solului degradat 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 
O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 

O.R.3 Limitarea poluării solului 1 

Măsuri privind diminuarea cantităţilor de 
hidrocarburi eliminate pe sol în spaţiul limitrof 
al sondelor de exploatare a petrolului şi 
eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
a oricăror substanţe lichide poluante 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Efect nedecelabil 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 0 Niciun efect 
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I.1.1.3. Reabilitarea solului degradat 
conservare a habitatelor şi speciilor  
O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Nu poate fi identificat un potenţial efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandări pentru obiectivul I.1.1.3: 

• Se propune reformularea obiectivului (ex.: Reabilitarea solului degradat în urma activităţilor 
industriale), deoarece măsurile propuse se referă doar la reabilitarea unor suprafeţe din zone 
industriale. 

 

I.1.1.4. Conservarea biodiversitaţii 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 
Datorită măsurilor privind reconstituirea 
pădurilor 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  1 
Datorită măsurilor privind împădurirea 
terenurilor degradate 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 

O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 1 Datorită măsurilor privind împăduririle 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

2 
Măsurile ţintesc starea favorabilă de conservare 
a habitatelor şi speciilor 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Nu poate fi identificat un potenţial efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

1 
Datorită măsurilor privind împădurirea 
terenurilor afectate de alunecări 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

Pagina 119 

 

I.1.1.4. Conservarea biodiversitaţii 
O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

1 
Măsurile propuse vor contribui la protecţia 
peisajului natural 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandări pentru obiectivul I.1.1.4: 

• Pentru a nu rămâne un concept inoperabil se recomandă includerea unei precizări referitoare la 
„conservarea biodiversităţii”. Conservarea nu reprezintă menţinerea elementelor naturale în 
perimetrele existente, ci menţinerea regimului lor natural din punct de vedere structural 
(componente naturale) şi funcţional (fără intervenţie umană). Este valabil şi pentru conceptul de 
„conservare a diversităţii biologice”. Nu se conservă diversitatea actuală, ci se asigură dinamica 
naturală a acestui parametru prin eliminarea/diminuarea activităţilor antropice cu impact; 

• Ar fi utilă introducerea unei măsuri privind elaborarea unor studii de specialitate privind 
identificarea speciilor de floră şi faună periclitate, vulnerabile, endemice şi rare pentru a se putea 
stabili care este starea favorabilă de conservare a habitatelor şi speciilor, precum şi cele mai bune 
măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

• Ar fi de asemenea utilă introducerea unor precizări privind conceptul de „utilizare durabilă a 
bunurilor din patrimoniul natural”. 

 

I.1.2.1. Identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive ale alunecărilor de 
teren în scopul gestionării eficiente a resurselor materiale 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 
O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  2 
Prevede măsuri de control şi combatere a 
fenomenelor erozionale 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 

O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 1 
Pentru măsura privind împădurirea şi 
însămânţarea cu amestecuri ierboase a 
terenurilor afectate de alunecări 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 0 Niciun efect 
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I.1.2.1. Identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive ale alunecărilor de 
teren în scopul gestionării eficiente a resurselor materiale 

apelor curgătoare  
O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

2 
Obiectivul este dedicat prevenirii şi protecţiei 
populaţiei faţă de riscurile naturale, respectiv 
alunecări de teren 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

1 

Prevederea unor măsuri de consolidare a 
infrastructurii de transport existente în zonele 
expuse la alunecări, precum şi evitarea executării 
de căi de comunicaţii (drumuri, căi ferate) pe 
versanţii instabili 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Observaţie: Orice tip de lucrări propuse în interiorul sau vecinătatea ariilor protejate se va face doar 
cu avizul structurilor de administrare a ariilor protejate. 

 

I.1.2.2 Crearea condiţiilor de stabilitate şi siguranţă a zonelor expuse eroziunii, dezastrelor naturale 
şi fenomenelor de despădurire, reducerea riscului de calamităţi 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  2 
Prevede măsuri de control şi combatere a 
fenomenelor erozionale 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 1 Măsuri de împădurire 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Nu poate fi identificat în această etapă 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 2 Măsurile se adresează direct acestui obiectiv 
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I.1.2.2 Crearea condiţiilor de stabilitate şi siguranţă a zonelor expuse eroziunii, dezastrelor naturale 
şi fenomenelor de despădurire, reducerea riscului de calamităţi 

de riscurile naturale relevant de mediu 
O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

1 
Pentru măsurile privind împăduririle şi 
conservarea patrimoniului forestier 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Observaţii: Unele dintre măsuri sunt similare celor aferente obiectivului anterior.  

 

I.1.2.3 Apărarea populaţiei şi a obiectivelor socio-economice împotriva riscului la inundaţii 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  1 
Datorită măsurilor de apărare împotriva 
inundaţiilor 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Nu poate fi identificat în această etapă 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

-1 
Există susceptibilitatea unui impact negativ. 
Necesită evaluări la nivelul fiecărui 
proiect/amplasament. 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

1 
Limitarea inundaţiilor are ca efect indirect şi 
reducerea riscurilor de îmbolnăviri  

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

2 
Măsurile se adresează direct acestui obiectiv 
relevant de mediu 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 
Necesită evaluare la nivel de proiect / 
amplasament 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 
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I.1.2.3 Apărarea populaţiei şi a obiectivelor socio-economice împotriva riscului la inundaţii 
O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandări pentru obiectivul I.1.2.3: 

• Orice amenajare a cursului unei ape sau adiacentă acestuia este susceptibilă de a genera impact 
asupra vieţuitoarelor acvatice. Recomandăm introducerea unor precizări privind utilitatea 
evaluărilor de mediu ante proiect, precum şi a derulării evaluărilor de impact din faza studiilor de 
fezabilitate; 

• PATJ Arad poate recomanda luare în considerare la proiectarea lucrărilor de apărare împotriva 
inundaţiilor realizarea (acolo unde este posibil) de zone umede cu rol atât în atenuarea viiturilor 
cât şi în menţinerea diversităţii biologice. 

 

I.1.2.4 Identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive ale cutremurelor în 
scopul gestionării eficiente a resurselor materiale 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 

O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

1 
Măsurile se adresează direct acestui obiectiv 
relevant de mediu 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 
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I.1.3.1 Dezvoltarea politicii judeţene în vederea implementării unui sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor 

Acest obiectiv nu a fost evaluat. Nu prevede măsuri directe cu impact potenţial asupra mediului, ci doar 
măsuri organizatorice legate de implementarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul 

judeţului. 

Observaţii:  

• În ceea ce priveşte măsura privind „Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientării 
judeţene în domeniul gestiunii deşeurilor şi a instrumentelor de implementare a acesteia”, un pas 
important a fost îndeplinit prin elaborarea şi aprobarea Planului Judeţean de Gestiune a 
Deşeurilor (Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 7/23.01.2008); 

• „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul 
Arad” are personalitate juridică începând cu 03.07.2008 şi a fost înscrisă în Registrul asociaţiilor 
şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Arad; 

• În ceea ce priveşte realizarea aplicaţiei pentru obţinerea finanţării pentru implementarea 
sistemului integrat de gestionare a deşeurilor prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, la 
data elaborării prezentului raport sunt avizate şi aprobate Master Planul şi Lista de investiţii 
prioritare pentru realizarea Sistemului Integrat de Gestionarea Deşeurilor Judeţul Arad 
(Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 66/26.02.2009). În prezent sunt în curs de elaborare Studiul 
de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu şi Analiza Instituţională. 

 

I.1.3.2 Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării 
deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 
Prin închiderea depozitelor neconforme de 
deşeuri, atât din mediul urban cât şi din mediul 
rural. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 2 

După sistarea activităţii depozitelor 
neconforme, depozitarea deşeurilor se va realiza 
exclusiv în depozitul conform Arad, a cărui 
incintă de depozitare este prevăzută cu sistem 
de impermeabilizare şi de colectare şi tratare a 
levigatului. De asemenea facilităţile noi ce vor fi 
realizate în judeţ vor fi construite cu respectarea 
cerinţelor legislative şi vor fi dotate cu toate 
sistemele necesare astfel încât să polueze apa şi 
solul. 

O.R.3 Limitarea poluării solului 2 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 1 Emisiile nu scad dar vor putea fi controlate. 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

1 
Suprafeţele depozitelor închise vor putea fi 
redate circuitului natural. 
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I.1.3.2 Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării 
deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

1 
Se reduc riscurile de îmbolnăviri pentru 
populaţia rezidentă în vecinătatea depozitelor. 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

2 
Obiectivul se adresează direct acestei 
problematici de mediu 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

2 

Implementarea sistemelor de gestiune a 
deşeurilor şi închiderea depozitelor neconforme 
va avea ca efect direct reducerea impactului 
asupra peisajului natural. 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Observaţii:  

• Prevederile privind gestiunea deşeurilor municipale la nivelul judeţului Arad trebuie corelate cu 
prevederile Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor şi Master Planului pentru proiectul 
„Sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Arad”, documente deja aprobate prin 
Hotărâri ale Consiliului Judeţean; 

• Conform Master Planului, în judeţul Arad vor fi realizate următoarele facilităţi pentru gestiunea 
deşeurilor municipale: 

o Patru staţii de transfer: Ineu, Chişineu-Criş, Sebiş, Bârzava; 
o Două staţii de compostare: Arad, Ineu; 
o O staţie de sortare: Ineu (începând cu anul 2007 în Municipiul Arad este deja funcţională 
o staţie de sortare cu capacitatea de 9 t/oră); 

o O instalaţie de reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări; 

• De asemenea Master Planul prevede achiziţionarea de containere, pubele şi mijloace de transport 
pentru deşeuri reziduale, pentru deşeuri reciclabile şi pentru deşeuri biodegradabile; 

• În măsura PATJ privind „Sistarea activităţii şi închiderea etapizată a depozitelor de deşeuri 
menajere neconforme existente” este menţionat un depozit la Arad cu an de închidere 2012. Un 
astfel de depozit nu este menţionat în Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor şi nici în Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor Judeţul Arad. 
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I.1.3.3 Reducerea impactului negativ al deşeurilor industriale asupra mediului 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 
Nota este justificată de propunerile pt 
închiderea / amenajarea depozitelor de deşeuri 
industriale existente. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 1 Sunt sprijinite soluţiile pentru reducerea 
impactului generat de spaţiile de depozitare a 
deşeurilor industriale. O.R.3 Limitarea poluării solului 1 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

1 
Măsurile pot contribui la reducerea impactului 
asupra habitatelor naturale. 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

1 
Măsurile pot contribui la reducerea emisiilor de 
poluanţi în aer şi în acviferul freatic şi deci la 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

2 
Măsurile se adresează direct acestui obiectiv 
relevant de mediu. 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

2 
Măsurile de închidere şi ecologizare a spaţiilor 
de depozitare deşeuri şi steril vor contribui 
direct la reducerea impactului asupra peisajului. 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Observaţii: 

• Deşeurile menajere, deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi nămolurile de la staţiile de 
epurare se încadrează în categoria deşeurilor municipale, măsurile privind gestionarea acestora 
fiind potrivite în cadrul obiectivului anterior. Toate aceste tipuri de deşeuri sunt incluse în Planul 
Judeţean de Gestiune a Deşeurilor Judeţul Arad, fiind necesară corelarea prevederilor PATJ cu 
acesta; 

• Conform Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor depozitul de deşeuri 
industriale nepericuloase al SC CET Arad are ca termen de sistare a depozitării data de 
31.12.2013. 
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I.1.3.4 Conştientizarea locuitorilor de beneficiile rezultate din colectarea separată a deşeurilor şi 
reciclarea acestora 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 
O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

1 

Principala măsură de reducere a cantităţilor de 
deşeuri este aceea de informare şi conştientizare 
a populaţiei (principalul consumator de bunuri). 
Efectul indirect va fi unul pozitiv. 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

2 
Măsurile se adresează în mod direct obiectivului 
relevant de mediu. 

 

I.2.1.1 Garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural 

Acest obiectiv nu a fost evaluat. Măsurile propuse au fost evaluate în cadrul obiectivului I.1.1.4 Conservarea 
biodiversităţii  

 

I.2.1.2 Administrarea ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de măsuri de protecţie şi 
conservare 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 
O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
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I.2.1.2 Administrarea ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de măsuri de protecţie şi 
conservare 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

3 
Un set de măsuri care ţinteşte tocmai aspectele 
critice ale conservării habitatelor 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

2 
Pentru prevederile privind protecţia zonelor 
umede 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

2 
Măsurile vor avea ca efect direct protecţia 
peisajului natural 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

 

I.2.2.1 Protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural construit 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 
O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 
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I.2.2.1 Protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural construit 
O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

2 
Obiectivul PATJ se adresează direct acestui 
obiectiv relevant de mediu 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

1 
Impact pozitiv prin realizarea şi îmbunătăţirea 
căilor de acces către obiectivele culturale. 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 1 
Impact pozitiv indirect prin susţinerea formelor 
de turism care asigură necesităţile de protecţie şi 
conservare a monumentelor istorice 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

1 

Impact pozitiv indirect prin susţinerea traseelor 
de turism cultural care include deopotrivă 
vizitarea obiectivelor culturale şi a zonelor 
naturale valoroase din judeţ 

 

I.3.1.1 Dezvoltarea unei reţele de localităţi policentrice,  echilibrate în teritoriu şi racordate la 
sistemul urban naţional/regional 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului -1 
Dezvoltarea activităţilor economice şi 
industriale pot contribui la creşterea emisiilor de 
poluanţi. 

O.R.2 Limitarea poluării apei -1 

O.R.3 Limitarea poluării solului -1 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

2 
Pentru propunerile de îmbunătăţire a nivelului 
de dotare şi echipare a localităţilor. 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

1 
Pentru realizarea de proiecte comune de 
infrastructură  
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I.3.1.1 Dezvoltarea unei reţele de localităţi policentrice,  echilibrate în teritoriu şi racordate la 
sistemul urban naţional/regional 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

 

I.3.1.3 Asigurarea condiţiilor de accesibilitate a localităţilor 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 
Îmbunătăţirea condiţiilor de transport între 
localităţi poate contribui la reducerea emisiilor 
atmosferice generate de traficul rutier 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

-1 
Dezvoltarea reţelei de transport (reabilitare / 
extindere) poate contribui la mărirea 
fragmentării habitatelor naturale 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

1 
Măsurile propuse se bazează pe dezvoltarea 
reţelei de transport şi diversificarea formelor de 
transport 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

 

I.3.2.1 Asigurarea unui nivel sporit de servire a populaţiei şi echilibrarea accesului la servicii 
Măsurile propuse în cadrul acestui obiectiv au relevanţă scăzută pentru protecţia mediului. 
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I.3.2.2 Asigurarea accesului egal şi sporit la servicii de educaţie pentru toţi locuitorii 
I.3.2.3 Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de educaţie 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 

Efecte nedecelabile. Se propune extinderea 
unor facilităţi pentru învăţământ. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

1 

Efect pozitiv indirect prin propunerile de 
extindere a învăţământului şi adaptare la 
cerinţele zonelor respective, precum şi pentru 
„sporirea rolului educaţional ... în corelare cu 
respectul pentru mediul înconjurător”. 

Recomandări: Solicităm analizarea oportunităţii de includere în cadrul acestor obiective a unor 
recomandări pentru sprijinirea unor activităţi extracuriculare de genul taberelor ecologice sau a 
taberelor de creaţie în mijlocul naturii. 

 

I.3.2.4 Asigurarea condiţiilor optime pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Efecte nedecelabile. Se propune însă construcţia 
/ extinderea unor facilităţi pentru asigurarea 
asistenţei medicale. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
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I.3.2.4 Asigurarea condiţiilor optime pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

2 
Măsurile propuse vor avea efecte directe asupra 
acestui obiectiv relevant de mediu. 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

1 
Pentru sprijinul în asigurarea serviciilor de 
consiliere şi asistenţă pentru persoane cu 
probleme deosebite 

 

I.3.2.5 Imbunătăţirea nivelului de dotare a localităţilor cu dotări de cultură în corelare cu nevoile 
populaţiei şi în corelare cu resursele de patrimoniu cultural local 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 

Efecte nedecelabile. Se propune însă construcţia 
/ extinderea unor facilităţi culturale. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 
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I.3.2.5 Imbunătăţirea nivelului de dotare a localităţilor cu dotări de cultură în corelare cu nevoile 
populaţiei şi în corelare cu resursele de patrimoniu cultural local 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

1 

Pentru propunerile privind introducerea în 
circuitul cultural parţial/total a caselor/ 
castelelor/palatelor cu valoare de patrimoniu 
naţional şi mediatizarea şi includerea muzeelor, 
caselor memoriale, alături de monumentele 
istorice în trasee turistice 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 2 

Pentru propunerile privind dezvoltarea 
activităţilor culturale orientate spre păstrarea 
tradiţiilor şi a meşteşugurilor cu efecte directe 
asupra dezvoltării potenţialului agro-turistic. 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

1 
Pentru sprijinul general acordat lărgirii accesului 
la cultură şi informaţie. 

Recomandări pentru obiectivul I.3.2.5: Considerăm oportun ca reţeaua de facilităţi culturale să fie 
propusă şi pentru promovarea unor programe de educaţie ecologică. 

 

I.3.2.6 Asigurarea accesului locuitorilor la dotări de sport şi agrement 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 
Efecte nedecelabile. Se propune însă construcţia 
/extinderea sălilor de sport şi a bazelor sportive 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Efecte nedecelabile 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

1 
Sportul şi mişcarea în aer liber contribuie la 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.  

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

-1 
Realizarea unor pârtii de schi sau alte facilităţi în 
zone naturale va trebui fundamentată prin studii 
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I.3.2.6 Asigurarea accesului locuitorilor la dotări de sport şi agrement 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

de evaluare a impactului asupra mediului 
O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

 

I.3.3.1 Asigurarea condiţiilor de locuire la standarde moderne pentru populaţie 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 
O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 

O.R.3 Limitarea poluării solului -1 

Se propune crearea de noi locuinţe pentru 
acoperirea necesarului. Un aspect pozitiv 
important este prevederea modernizării 
fondului locativ existent pentru evitarea 
extinderii necontrolate a intravilanelor. 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

1 
Obiectivul nu contribuie direct la îmbunătăţirea 
stării de sănătate, dar va avea ca efect creşterea 
confortului locuirii. 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

1 
Prin promovarea surselor neconvenţionale de 
asigurare a energiei pentru locuinţele situate în 
zonele cu favorabilitate în sensul acesta 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 
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I.4.1.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere majore de transport 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 

Obiectivul va avea ca efect reducerea emisiilor 
generate din sursele mobile (nota acordată nu 
ţine cont de evoluţia parcului auto). Este 
important de analizat însă unde vor fi generate 
aceste emisii (de preferat nu în zone protejate). 

O.R.2 Limitarea poluării apei -1 Datorită volumului impresionant de lucrări de 
construcţii propuse O.R.3 Limitarea poluării solului -1 

O.R.4 Protecţia solului împotriva 
eroziunii  

0 Niciun efect 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

-3 

Nota se acordă în principal pentru susţinerea 
proiectelor de realizare a infrastructurii rutiere 
pe trasee care iau în considerare traversarea 
unor arii protejate. Lucrările propuse ar putea 
duce la distrugerea unor porţiuni însemnate din 
ecosisteme protejate şi la extinderea procesului 
de fragmentare a habitatelor. A se vedea 
Capitolul 5 pentru justificarea evaluării. 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

-1 
Datorită propunerii de realizare / extindere a 
reţelei de transport rutier cu traversarea unor arii 
protejate 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

2 
Măsurile propuse se adresează direct acestui 
obiectiv relevant de mediu 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandări obiectivul I.4.1.1: Indiferent de importanţa strategică şi economică a dezvoltării 
reţelei de autostrăzi şi drumuri expres, amplasarea acestora şi alegerea soluţiilor constructive trebuie 
să facă obiectul unei evaluări riguroase de impact asupra mediului, pe baza studierii mai multor 
alternative şi în cadrul unui proces larg de dezbatere publică. 
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I.4.1.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor rutiere de interes local 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 
Sunt propuse numeroase lucrări de construcţii, 
care vor contribui însă la reducerea emisiilor 
generate de sursele mobile 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Efect nedecelabil 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

1 

Obiectivul propune realizarea unor lucrări 
amenajare torenţi, consolidare pentru 
înlăturarea efectelor, dar şi evitarea producerii 
calamităţilor naturale (în principal protecţia 
drumurilor, secundar a populaţiei) 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 
Majoritatea lucrărilor propuse se referă la 
reabilitări şi mai puţin la contrucţia de noi 
drumuri 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

2 
Obiectivul se adresează direct acestei 
problematici de mediu 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

 

I.4.1.3 Modernizarea şi dezvoltarea reţelei feroviare 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului -1 Efecte suplimentare reduse. Lucrările propuse 
constau în principal în reabilitarea liniilor 
existente, însă este propusă şi realizarea unei noi 
linii de mare viteză (peste 250 km/h). 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
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I.4.1.3 Modernizarea şi dezvoltarea reţelei feroviare 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

-2 

Nota se acordă în principal pentru propunerea 
privind noua linie de cale ferată de mare viteză. 
Lucrările propuse ar putea duce la distrugerea 
unor porţiuni însemnate din ecosisteme 
protejate şi la extinderea procesului de 
fragmentare a habitatelor. A se vedea 
Capitolul 5 pentru justificarea evaluării. 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

-1 

Datorită propunerii de realizare a liniei de cale 
ferată de mare viteză (conform direcţiei de 
dezvoltare din PATJ Arad) ce intersectează pe 
2/3 din lungimea sa peisaje naturale şi semi-
naturale. 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

2 
Măsurile se adresează direct acestui obiectiv 
relevant de mediu 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Observaţie: Considerăm utilă detalierea măsurii privind realizarea unie noi linii de cale ferată de 
mare viteză (peste 250 km/h), în special în ceea ce priveşte traseul indicativ al acesteia. 

 

I.4.1.4 Dezvoltarea traficului aerian de călători şi marfă 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului -1 
Obiectivul va contribui la creşterea emisiilor 
atmosferice datorate traficului aerian 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Efecte nedecelabile 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Efecte nedecelabile  
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I.4.1.4 Dezvoltarea traficului aerian de călători şi marfă 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Observaţii: 

Atragem atenţia totuşi că măsura privind extinderea aeroportului actual trebuie fundamentată din 
punct de vedere al impactului asupra mediului dată fiind localizarea acestui obiectiv la mai puţin de 
un kilometru, pe direcţia nord, faţă de limitele sitului de protecţie avifaunistică Lunca Mureşului 
Inferior. 

 

I.4.1.5 Amenajarea căilor navigabile interioare 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului -1 
Obiectivul va contribui la creşterea emisiilor 
atmosferice  

O.R.2 Limitarea poluării apei -2 
Măsurile propuse prezintă riscuri privind 
poluarea apelor râului Mureş  

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

-3 
Se propune amenajarea unei căi navigabile în 
interiorul unor arii avifaunistice (a se vedea 
Capitolul 5 pentru justificarea evaluării) 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

-1 
Amenajarea căii navigabile va avea impact 
asupra habitatelor naturale ale râului Mureş 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 
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I.4.1.5 Amenajarea căilor navigabile interioare 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandări obiectivul I.4.1.5: Se propune reformularea măsurilor din cadrul acestui obiectiv 
prin excluderea execuţiei lucrărilor şi păstrarea realizării Studiului de navigabilitate a râului Mureş, 
precum şi introducerea elaborării unui studiu privind impactul asupra mediului a unor astfel de 
lucrări. 

 

I.4.1.6 Dezvoltarea transportului combinat 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 Efecte indirecte datorate promovării sistemului 
de transport combinat (necesită evaluări 
ulterioare) 

O.R.2 Limitarea poluării apei 1 
O.R.3 Limitarea poluării solului 1 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 
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I.4.1.6 Dezvoltarea transportului combinat 
O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

1 
Obiectivul se adresează acestei problematici de 
mediu 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandări obiectivul I.4.1.6: Considerăm utilă o detaliere a viziunii privind dezvoltarea 
transportului combinat la nivelul judeţului Arad. 

 

I.4.1.7 Modernizarea punctelor de control şi trecere a frontierei 
I.4.1.8 Modernizare şi extindere Zona Liberă Arad -Curtici 

Aceste obiective nu au fost evaluate. Măsurile propuse în cadrul acestor obiective au relevanţă scăzută 
pentru protecţia mediului. La nivelul fiecărui proiect de modernizare se vor evalua efectele asupra mediului 

(dacă va fi cazul, prin elaborarea Studiilor de impact). 

 

I.4.2.1 Îmbunătăţirea alimentării cu apă a localităţilor 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului  -1 

Pentru lucrările de săpături/umpluturi care se 
vor desfăşura pentru realizarea/reabilitarea/ 
extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi 
care vor genera emisii semnificative de particule 
în atmosferă. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 
Lucrările propuse vor afecta doar temporar 
suprafeţele de sol. 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

2 
Asigurarea apei potabile la standarde 
corespunzătoare va contribui la reducerea 
bolilor hidrice 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 0 Niciun efect 
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I.4.2.1 Îmbunătăţirea alimentării cu apă a localităţilor 
cultural  
O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Observaţii: Prevederile privind reabilitarea/extinderea/realizarea sistemelor de alimentare cu apă 
trebuie corelate cu prevederile Master Planului privind alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate 
în judeţul Arad; 

• În toate localităţile ce vor fi deservite de sisteme de alimentare cu apă vor trebui realizate sisteme 
de canalizare şi epurare a apelor uzate; 

• La promovarea proiectelor de realizare a alimentărilor cu apă şi a sistemelor de canalizare este 
recomandabilă parcurgerea etapei de evaluare a impactului asupra mediului. 

  

I.4.2.2 Îmbunătăţirea canalizării şi epurării apelor uzate în localităţi 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului  -1 

Pentru lucrările de săpături/umpluturi care se 
vor desfăşura pentru realizarea/reabilitarea/ 
extinderea sistemelor de canalizare şi epurare a 
apelor uzate şi care vor genera emisii 
semnificative de particule în atmosferă. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 2 
Măsurile de realizarea/reabilitarea/extindere a 
sistemelor de canalizare şi epurare a apelor 
uzate vor contribui direct la limitarea poluării 
apelor şi solului 

O.R.3 Limitarea poluării solului 2 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 De analizat în cadrul studiilor de impact 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

2 

Introducerea canalizării şi a alimentării cu apă 
va permite reducerea considerabilă a riscurilor 
privind îmbolnăvirea populaţiei îndeosebi în 
zona rurală 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 0 Niciun efect 
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I.4.2.2 Îmbunătăţirea canalizării şi epurării apelor uzate în localităţi 
deşeuri 
O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Observaţii: Prevederile privind reabilitarea/extinderea/realizarea sistemelor de canalizare şi epurare 
a apelor uzate trebuie corelate cu prevederile Master Planului privind alimentarea cu apă şi evacuarea 
apelor uzate în judeţul Arad; 

• La promovarea proiectelor de realizare a alimentărilor cu apă şi a sistemelor de canalizare este 
recomandabilă parcurgerea etapei de evaluare a impactului asupra mediului; 

• Considerăm utilă precizarea că apele uzate vor trebui evacuate numai în condiţiile îndeplinirii 
cerinţelor de calitate prevăzute de normativele în vigoare. 

 

I.4.2.3 Dezvoltarea durabilă a gospodăririi apei 
În cadrul acestui obiectiv nu sunt propuse măsuri/direcţii de acţiune, ci se face trimitere la Schemele 

Directoare de Amenajare a Bazinelor hidrografice. 

 

I.4.3.1 Modernizarea şi reabilitarea sistemelor hidroameliorative 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 

O.R.2 Limitarea poluării apei -1 
Lucrările propuse pot contribui la încărcarea 
apelor de suprafaţă cu nutrienţi 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  2 
Măsurile se adresează direct acestui obiectiv 
relevant de mediu 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

1 
În anumite zone, lucrările pot contribui la 
reducerea riscurilor declanşării unor alunecări 
de teren 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 0 Niciun efect 
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I.4.3.1 Modernizarea şi reabilitarea sistemelor hidroameliorative 
regenerabile 
O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandare: Considerăm oportună recomandarea monitorizării impactului activităţilor de irigare 
/desecare asupra apelor subterane şi de suprafaţă. 

 

I.4.3.2 Crearea cadrului administrativ necesar îmbunătăţirii activităţii în domeniul îmbunătăţirilor 
funciare 

Acest obiectiv nu a fost evaluat. Contribuţia sa a fost inclusă în evaluarea obiectivului anterior. 

 

I.4.4.1 Asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor localităţilor 
I.4.4.2 Transportul şi distribuţia energiei electrice 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 
O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Efecte nedecelabile 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

2 
Încurajarea utilizării la scară largă a energiilor 
regenarabile 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 0 Niciun efect 
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I.4.4.1 Asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor localităţilor 
I.4.4.2 Transportul şi distribuţia energiei electrice 

transport  
O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Observaţie: Considerăm că lucrările de retehnologizare / modernizare a infrastructurii de transport 
a energiei electrice trebuie să ia în considerare posibilităţile de protejare a populaţiilor de păsări în 
zonele adiacente şi la traversarea siturilor protejate. 

 
Obiectivele privind alimentarea cu energie termică (I.4.4.3 – I.4.4.6) 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 
Obiectivele pot contribui la creşterea eficienţei 
utilizării combustibililor şi astfel la diminuarea 
emisiilor atmosferice 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 1 Vezi mai sus 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

1 
Obiectivul va contribui la reducerea riscurilor 
asociate preparării individuale a agentului termic 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

 

Obiectivele privind alimentarea cu gaze naturale (I.4.4.7 – I.4.4.11) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
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Obiectivele privind alimentarea cu gaze naturale (I.4.4.7 – I.4.4.11) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 
Ca rezultat al analizei comparative faţă de 
utilizarea lemnului sau cărbunilor pentru 
încălzirea locuinţelor 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 

O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 1 Există premisele pentru reducerea presiunii 
asupra masei lemnoase în condiţiile unor 
suprafeţe reduse de culturi forestiere 
combustibile 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

1 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

1 
Ca rezultat al analizei comparative faţă de 
utilizarea lemnului sau cărbunilor pentru 
încălzirea locuinţelor (lipsa cenuşilor) 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

 

Obiectivele privind sursele regenerabile de energie (I.4.4.12 – I.4.4.18) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 
Rezultat al analizei comparative faţă de 
utilizarea sistemelor convenţionale de încălzire. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 1 
O.R.3 Limitarea poluării solului 1 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 1 Vezi mai sus 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 
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Obiectivele privind sursele regenerabile de energie (I.4.4.12 – I.4.4.18) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

1 Vezi mai sus 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

2 
Obiectivul se adresează direct acestei 
problematici de mediu 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

1 
Obiectivul va conduce la diminuarea generării 
deşeurilor rezultate în urma utilizării 
combustibililor fosili. 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

1 
Reprezintă iniţiative cu maximă vizibilitate ce 
pot reprezenta modele utile. 

Recomandări: Considerăm utilă precizarea faptului că utilizarea biomasei forestiere drept 
combustibil trebuie făcută numai în condiţiile înfiinţării de plantaţii dedicate acestui scop. Altfel, 
există riscul creşterii presiunii asupra ecosistemelor forestiere valoroase. 

 

I.4.5.1 Îmbunătăţirea reţelelor de telecomunicaţii şi crearea unor reţele de telecomunicaţii care să 
satisfacă cerinţele actuale şi de viitor 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 
Existenţa facilităţilor moderne de comunicare 
conduce indirect la o reducere a necesităţii de 
deplasare şi implicit a emisiilor din surse mobile. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 
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I.4.5.1 Îmbunătăţirea reţelelor de telecomunicaţii şi crearea unor reţele de telecomunicaţii care să 
satisfacă cerinţele actuale şi de viitor 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

1 
Obiectivul va permite accesul elevilor şi al 
cadrelor didactice la resurse didactice pentru 
derularea de programe de educaţie ecologică. 

 

I.5.1.1 Asigurarea unei structuri echilibrate de utilizare a teritoriului, prin valorificarea superioară şi 
eficientă a resurselor zonale în scopul atenuării dezechilibrelor de dezvoltare teritorială 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului -1 

Sunt propuse o serie de măsuri privind 
dezvoltarea activităţilor industriale şi crearea de 
parcuri tehnologice şi industriale ce vor avea ca 
efect creşterea emisiilor atmosferice 

O.R.2 Limitarea poluării apei -1 
Sunt propuse o serie de măsuri privind 
dezvoltarea zootehniei ce ar putea avea ca efect 
poluarea apelor şi a solului dacă dejecţiile 
animaliere nu sunt gestionate corespunzător 

O.R.3 Limitarea poluării solului -1 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  1 
Sunt prevăzute măsuri de combatere a eroziunii 
solului în Zona sud-estică a judeţului 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES -1 
Dezvoltarea industriei şi a zootehniei pot 
conduce la creşterea emisiilor GES 

O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

1 
Satisfacerea indicatorilor minimali de definire a 
localităţilor va îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi 
va asigura accesul la serviciile de sănătate 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

1 
Sunt prevăzute măsuri de prevenire şi protecţie 
faţă de factorii de risc natural în Zona sud-estică 
a judeţului 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare -1 Dezvoltarea industriei şi a zootehniei pot 
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I.5.1.1 Asigurarea unei structuri echilibrate de utilizare a teritoriului, prin valorificarea superioară şi 
eficientă a resurselor zonale în scopul atenuării dezechilibrelor de dezvoltare teritorială 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

deşeuri conduce la creşterea cantităţilor de deşeuri 
generate 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

1 
Sunt prevăzute măsuri de îmbunătăţire a 
infrastructurii de transport 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 1 
Sunt prevăzute măsuri de promovare a agro-
turismului 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

 

I.5.1.2 Reglementarea şi controlul dezvoltării în teritoriu a localităţilor 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 Datorită măsurilor privind reabilitarea 
platformelor industriale existente şi extinderea 
controlată a zonelor destinate industriei şi 
serviciilor 

O.R.2 Limitarea poluării apei 1 

O.R.3 Limitarea poluării solului 1 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 1 

Pentru propunerea privind controlul extinderii 
intravilanelor în localităţile din zonele cu 
potenţial turistic prin realizarea documentaţiilor 
de urbanism 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 0 Niciun efect 
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I.5.1.2 Reglementarea şi controlul dezvoltării în teritoriu a localităţilor 
publicului 
 

Obiectivele privind Evoluţia populaţiei şi potenţialului demografic (II.1.1 – II.1.3) 
Aceste obiective nu au fost evaluate. Măsurile propuse în cadrul acestor obiective au fost deja evaluate în 

cadrul Domeniului I.3 „Reţeaua de localităţi” 
 

Obiectivele privind Resursele de muncă (II.2.1 – II.2.5) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 
O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

1 

Creşterea gradului de adaptare pentru piaţa 
muncii şi stimularea creării de noi locuri de 
muncă va conduce indirect la reducerea 
presiunii asupra habitatelor naturale exercitată 
de exploatarea primară a resurselor naturale în 
scopul asigurării de venituri. 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

1 
Pentru dezvoltarea infrastructurii locale şi 
judeţene de transport în scopul combaterii 
disparităţilor teritoriale 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

 

Dezvoltarea agriculturii prin valorificarea eficientă a potenţialului natural (III.1.1.1) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 
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Dezvoltarea agriculturii prin valorificarea eficientă a potenţialului natural (III.1.1.1) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Niciun efect 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

-1 

Utilizarea fâneţelor naturale în zootehnie poate 
fi uneori benefică din punct de vedere al 
diversităţii biologice al speciilor vegetale. Este 
însă riscantă pentru zone în care se găsesc 
populaţii reduse sau cu statut de conservare. 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

1 
Pentru măsura cultivării suprafeţelor agricole 
abandonate.  

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandări obiectivul III.1.1.1:  

• Sugerăm reformularea acestui obiectiv, prin înlocuirea termenului de „valorificare eficientă” cu 
cel de „valorificare durabilă” pentru a evita interpretarea eficienţei ca o maximizare a exploatării 
resurselor naturale. 

• Atragem atenţia că păşunatul în interiorul ariilor protejate poate face obiectul unor restricţii. 
 

Creşterea capacităţii productive a terenurilor agricole (III.1.1.2 ) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Niciun efect 
O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Niciun efect 

O.R.3 Limitarea poluării solului 1 

Efect indirect (nu se adresează îndepărtării 
surselor de poluare a solului) prin măsurile 
privind refacerea ecologică a terenurilor 
degradate, monitorizarea stării de calitate a 
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Creşterea capacităţii productive a terenurilor agricole (III.1.1.2 ) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

terenurilor agricole. 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  2 

Măsurile propuse în cadrul acestor obiective se 
adresează direct combaterii şi prevenirii 
fenomenelor erozionale prin extinderea 
măsurilor de îmbunătăţiri funciare. 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

1 
Se propune refacerea ecologică a terenurilor 
degradate. 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

1 
Se propun lucrări de stabilizare a a alunecărilor 
de teren. 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

1 
Pentru măsura privind refacerea sistemelor de 
îmbunătăţiri funciare existente 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandări obiectivele III.1.1.2 :  

• Considerăm utilă precizarea modalităţilor propuse pentru creşterea fertilităţii solurilor, precum şi 
recomandarea utilizării „tehnicilor de agro-mediu”. 

 

Dezvoltarea serviciilor productive în agricultură  (III.1.1.3) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului -1 
Creşterea gradului de mecanizare în agricultură 
conduce la creşterea emisiilor atmosferice 
poluante. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 1 
Prin controlul asupra aplicării de îngrăşăminte 
chimice şi pesticide. 

O.R.3 Limitarea poluării solului 1 
Măsuri privind controlul asupra aplicării de 
îngrăşăminte chimice şi pesticide şi utilizarea 
acestora numai pe baza unor studii agrochimice 
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Dezvoltarea serviciilor productive în agricultură  (III.1.1.3) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES -1 
Creşterea emisiilor atmosferice de CO2 şi N2O 
datorită creşterii gradului de mecanizare în 
agricultură. 

O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

-1 
Se propune creşterea consumului de 
îngrăşăminte minerale (şi organice). 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

1 
Indirect prin controlul asupra aplicării de 
îngrăşăminte chimice şi pesticide. 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

1 
Se propun lucrări de stabilizare a a alunecărilor 
de teren. 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

1 
Pentru măsura privind refacerea sistemelor de 
îmbunătăţiri funciare existente 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Niciun efect 

Recomandări obiectivul III.1.1.3:  

• Este necesară argumentarea nevoii de creştere a consumului de îngrăşăminte; 

• Considerăm utilă introducerea recomandării ca primă opţiune în utilizarea îngrăşămintelor să fie 
cele naturale. 

 

Creşterea competitivităţii sectorului agricol (III.1.1.4) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 Ca urmare a creşterii eficienţei prin asociere, 
crearea de exploataţii agricole comerciale şi a 
profesionalizării deţinătorilor de exploataţii. 

O.R.2 Limitarea poluării apei 1 
O.R.3 Limitarea poluării solului 1 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

1 
Ca rezultat al sprijinului financiar acordat 
producătorilor cu pierderi datorate respectării 
standardelor de mediu. 
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Creşterea competitivităţii sectorului agricol (III.1.1.4) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

1 
Indirect prin programele de formare 
profesională şi însuşire a cerinţelor privind 
bunele practici agricole 

 

Stimularea activităţii în domeniul agriculturii ecologice (III.1.1.5) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 
Ca rezultat al promovării agriculturii ecologice 

O.R.2 Limitarea poluării apei 1 

O.R.3 Limitarea poluării solului 2 
Măsurile se adresează direct acestui obiectiv 
relevant de mediu 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

1 Ca rezultat al promovării agriculturii ecologice 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Niciun efect 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

0 Niciun efect 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 0 Niciun efect 
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Stimularea activităţii în domeniul agriculturii ecologice (III.1.1.5) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

cultural  
O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

2 

Măsurile se adresează direct acestui obiectiv 
relevant de mediu (informarea şi susţinerea 
producătorilor pentru utilizarea practicilor 
agricole de mediu). 

 

Valorificarea locală a produselor agricole (III.1.1.6) 
Acest obiectiv nu a fost evaluat. Măsurile propuse se vor evalua la nivelul proiectelor propuse. 

 

Practicarea unei agriculturii durabile (III.1.1.7) 
Acest obiectiv nu a fost evaluat. Măsura propusă a fost evaluată în cadrul obiectivului (III.1.1.5) 

 

Obiectivele subdomeniului Silvicultura (III.1.2.1 - III 1.2.7) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 
Ca efect potenţial al creşterii suprafeţei 
împădurite 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Efecte nedecelabile 
O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Efecte nedecelabile 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  1 
Pentru propunerea împăduririlor pe terenurile 
degradate 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Niciun efect 

O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 2 
Măsurile propuse aici se adresează direct 
obiectivului relevant de mediu. 

O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

1 

Pentru împăduririle propuse. O atenţie 
deosebită trebuie acordată speciilor utilizate. 
Este de preferat evitarea speciilor 
exotice/invazive. 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

1 
Indirect prin controlul asupra aplicării de 
îngrăşăminte chimice şi pesticide. 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Efecte nedecelabile 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

1 
Se propun împăduriri pentru stabilizarea 
alunecărilor de teren. 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

1 
Pentru promovarea valorificării unor bunuri 
forestiere precum fructe de pădure, plante 
medicinale şi ciuperci. 
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Obiectivele subdomeniului Silvicultura (III.1.2.1 - III 1.2.7) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

1 
Pentru măsura privind împădurirea terenurilor 
degradate şi a celor agricole abandonate. 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 1 
Se propune evaluarea zonelor forestiere cu 
potenţial de dezvoltare a silvoturismului. 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

1 
Pentru sistemul de facilităţi şi stimulente 
acordat proprietarilor de terenuri 

Observaţii obiectivele III.1.2.1 şi III 1.2.7: 

• O creştere a „eficacităţii” funcţionale a pădurilor, din prisma dezvoltării durabile, ar presupune 
conservarea acestor ecosisteme pentru maximizarea rolului lor de furnizori de servicii (reglarea 
regimului hidrologic, al climatului, reţinerea poluanţilor atmosferici etc). Aceasta precum şi 
„regenerarea naturală” este incompatibilă cu aplicarea tratamentelor intensive şi cu selectarea 
speciilor de arbori (activităţi antropice cu impact). 

 

Obiectivele subdomeniului Industria (III.2.1 - III 2.14) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 1 Ca efect al măsurilor de susţinere a 
retehnologizării şi restructurării unităţilor 
industriale vechi 

O.R.2 Limitarea poluării apei 1 

O.R.3 Limitarea poluării solului 0 Efecte nedecelabile 
O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 

O.R.5 Scăderea emisiilor de GES -1 
Se propune extinderea/dezvoltarea activităţilor 
industriale 

O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

1 
Pentru măsurile de retehnologizare şi reabilitare 
a siturilor industriale poluate. 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 Efecte nedecelabile 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

2 
Sunt prevăzute măsuri pentru facilitarea 
resurselor regenerabile în industrie şi pentru 
reducerea consumurilor energetice 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

1 
Se propune sprijin pentru implementarea 
gestiunii conforme a deşeurilor industriale 
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Obiectivele subdomeniului Industria (III.2.1 - III 2.14) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

1 
Pentru propunerea de amenajare a zonelor 
industriale poluate şi neutilizate. 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 1 
Se propune susţinerea revitalizării 
meşteşugurilor tradiţionale.  

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Efecte nedecelabile 

 

Sprijinirea construcţiei de locuinţe şi stoparea migraţiei externe a forţei de muncă în construcţii  
(III.3.1 –III.3.2) 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului -1 
Extinderea construcţiilor de locuinţe se face cu 
creşterea emisiilor de poluanţi atmosferici (în 
principal particule) 

O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Efecte nedecelabile 

O.R.3 Limitarea poluării solului -1 

Extinderea construcţiilor de locuinţe se face cel 
mai ades prin ocuparea suprafeţelor cu sol 
natural. Reţinem propunerea de control al 
procesului de dezvoltare a zonelor de locuit. 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Efecte nedecelabile 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 
Efecte nedecelabile. Măsurile se adresează 
îmbunătăţirii confortului locuirii. 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

1 
Se promovează construcţiile tradiţionale şi 
utilizarea materialelor locale. 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

0 Niciun efect 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

0 Niciun efect 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 0 Niciun efect 
O.R.16 Comportamentul şi participarea 0 Efecte nedecelabile 
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Sprijinirea construcţiei de locuinţe şi stoparea migraţiei externe a forţei de muncă în construcţii  
(III.3.1 –III.3.2) 

Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 
publicului 

 

Obiective corespunzătoare subdomeniului Turism (III.4 ) 
Obiective relevante de mediu Evaluare Justificarea notei de evaluare 

O.R.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului 0 Efecte nedecelabile 
O.R.2 Limitarea poluării apei 0 Efecte nedecelabile 

O.R.3 Limitarea poluării solului -1 
Se propune dezvoltarea a numeroase facilităţi 
(construcţii) care presupun utilizarea de teren în 
principal în zonele rurale. 

O.R.4 Protecţia solului împotriva eroziunii  0 Niciun efect 
O.R.5 Scăderea emisiilor de GES 0 Efecte nedecelabile 
O.R.6 Absorbţia şi retenţia GES 0 Niciun efect 
O.R.7 Îmbunătăţirea stării favorabile de 
conservare a habitatelor şi speciilor  

0 Niciun efect 

O.R.8 Menţinerea funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare  

0 Niciun efect 

O.R.9 Îmbunătăţirea stării de sănătate 
umană  

0 
Efecte nedecelabile. Măsurile se adresează 
îmbunătăţirii confortului locuirii. 

O.R.10 Creşterea protecţiei populaţiei faţă 
de riscurile naturale 

0 Niciun efect 

O.R.11 Facilitarea utilizării resurselor 
regenerabile 

1 
Se promovează construcţiile tradiţionale şi 
utilizarea materialelor locale. 

O.R.12 Generare, colectare, reciclare 
deşeuri 

0 Niciun efect 

O.R.13 Protecţia peisajului natural şi 
cultural  

1 
Se propune revitalizarea activităţilor turistice 
abandonate şi dezvoltarea turismului balnear, 
cultural şi religios. 

O.R.14 Modernizarea infrastructurii de 
transport  

1 
Se propune reabilitarea căilor de acces către 
obiectivele turistice şi amenajarea unor trasee de 
cicloturism 

O.R.15 Promovarea agro-turismului 1 
Este sprijinită valorificarea turistică a 
meşteşugurilor populare tradiţionale. 

O.R.16 Comportamentul şi participarea 
publicului 

0 Efecte nedecelabile 

Recomandări pentru subdomeniul III.4: 

• Evitarea formulării „crearea ...de...tradiţii, activităţi tradiţionale...”; 

• Utilizarea centrelor de promovare turistică şi a celorlalte facilităţi propuse pentru derularea 
unor campanii de conştientizare asupra elementelor naturale valoroase din judeţ precum şi de 
promovare a rezultatelor proiectelor de succes. 
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Obiective corespunzătoare subdomeniului Servicii (III.5 ) 

Măsurile se regăsesc sub alte formulări în obiectivele anterioare. Nu au mai fost evaluate aici pentru a evita 
redundanţa. 

 

Obiective corespunzătoare domeniului Context suprateritorial (IV.1 ) 

Măsurile se regăsesc sub alte formulări în obiectivele anterioare. Nu au mai fost evaluate aici pentru a evita 
redundanţa. 

 

 

8.3 EVALUAREA EFECTELOR DE MEDIU CUMULATIVE ALE IMPLEMENTĂRII 
PATJ ARAD ASUPRA OBIECTIVELOR DE MEDIU RELEVANTE 

Evaluarea efectelor cumulative de mediu generate de implementarea PATJ Arad s-a realizat prin 
însumarea notelor de evaluare acordate în cadrul secţiunii anterioare (note de evaluare pozitive şi  
negative pentru fiecare obiectiv de mediu relevant). Imaginea de ansamblu a impactului generat de 
acest plan este prezentată în Figura nr. 8-1. Observaţii şi concluzii ale acestei evaluări sunt prezentate 
în continuare.  
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Figura nr. 8-1 Evaluarea globală a efectelor implementării PATJ Arad 
 

Analiza rezultatelor ne permite în primul rând să identificăm faptul că implementarea planului are un 
caracter preponderent pozitiv (ponderea efectelor negative este de 1:4). Obiectivul de mediu care 
cumulează cele mai multe efecte negative este Îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a 
habitatelor şi speciilor.  
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Cu privire la evaluarea globală a efect

• Evaluarea efectuată aici indică efecte 
negative este tocmai acela de a atrage atenţie asupra părţilor sensibile ale PATJ Arad. Pe baza 
acestora se va putea îmbunătăţi calitatea planului, iar ulterior, în etapa de implementare a 
acestuia, se vor putea lua măsurile necesare pentru diminuarea efectelor negative.

• Evaluarea s-a realizat pe baza nivelului de cunoaştere actual. Parcurgerea etapelor de proiectare 
în cadrul viitoarelor proiecte va permite îmbunătăţirea soluţiilor tehnice sau chiar schimbarea lor. 
Vrem să credem că implementarea planului va genera mai puţine efecte negative decât au fost 
identificate aici iar pentru acestea se vor implementa din timp mă
efectelor. 

Figura nr. 8-2 Ponderea potenţialelor efecte negative generate de implementarea planului
 

Analiza globală a efectelor implementării PATJ Arad ne permite şi o i
mediu în funcţie de punctajul obţinut. Astfel, se poate constata că 
contribui în principal la Îmbunătăţirea 
protecţiei populaţiei faţă de riscurile natur
planului sunt în Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră
ale apelor curgătoare şi în 
speciilor. 

În concluzie, îmbunătăţirea acestei versiuni de plan se poate face printr
asupra următoarelor aspecte de mediu:

• Îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor printr
dezvoltării de proiecte în interiorul arii

• Scăderea emisiilor şi creşterea capacităţii de absorbţie a gazelor cu efect de seră. Aceasta 
presupune pe de o parte un sprijin mai mare acordat utilizării energiilor regenerabile iar pe de 
altă parte sprijinirii realizării de plantaţii forestiere;

• Protejarea cursurilor naturale de apă. Este cazul aici în principal a râului Mureş (vezi şi 
propunerea de amenajare a căii navigabile).
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Figura nr. 8-3 Ierarhizarea contribuţiei PATJ Arad în atingerea obiectivelor de mediu propuse în 

cadrul evaluării  
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9 
9 POTENTIALE EFECTE 
SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 
ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ 

 

În ansamblul său, PATJ Arad conţine obiective şi măsuri a căror implementare generează efecte la 
nivel local şi judeţean. Analiza efectelor de mediu ce pot apare “la distanţă” ca urmare a 
implementării măsurilor propuse a dus la identificarea unor posibile efecte semnificative în context 
transfrontier pentru o singură măsură a PATJ Arad: “executarea lucrărilor de amenajare a căii 
navigabile pe râul Mureş de la frontieră până la Alba Iulia”. 

Aşa cum a fost prezentat şi în capitolul 5 al prezentei lucrări, calea navigabilă pe Mureş este 
prevăzută şi în PATN. Până în prezent nu există studii disponibile cu privire la tipul şi dimensiunea 
lucrărilor necesare asigurării transportului naval pe acest râu.  

În prezent Mureşul este un râu în regim natural în albia căruia nu se desfăşoară lucrări de dragare 
pentru transformarea acestuia într-o cale navigabilă. În perioada 1959-1962 şi în anii ‘70, cu ocazia 
elaborării studiului de amplasament al acumulării Săvârşin–Bătuta s-au întocmit mai multe proiecte 
de amenajare. Costurile mari şi eficienţa redusă au facut însă ca aceste proiecte să fie abandonate.  

Amenajarea râului Mureş pentru navigaţie ar implica lucrări mari de gospodărire a apelor cu crearea 
de lacuri de acumulare care să asigure nivelurile corespunzătoare şi debitele de ecluzare. Astfel de 
lucrări pot produce modificări importante în structura şi funcţionalitatea habitatelor şi a 
ecosistemelor râului Mureş, atât la nivel local cât şi în aval, dincolo de frontiera naţională. Raţiunea 
pentru care considerăm că această măsură poate genera efecte semnificative transfrontiere este 
existenţa unei “salbe” de arii protejate pe cursul râului, atât în interiorul ţării cât şi pe teritoriul 
Ungariei. Existenţa acestor arii protejate precum şi sustenabilitatea lor depind în bună măsură de 
prezervarea caracterului natural al cursului râului Mureş. 

Considerăm oportun ca în această actualizare a PATJ Arad, accentul să fie pus pe realizarea studiilor 
tehnice şi a evaluării de impact, pentru o fundamentare corectă a proiectului. Totodată, în 
dezvoltarea proiectului va trebui să se ţină cont şi de prevederile Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de 
frontieră, ratificat prin  HG nr. 577/2004. Un proces de consultare al părţii maghiare asupra realizării 
căii navigabile va fi oportun după elaborarea proiectului şi a evaluării de impact. 
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Figura nr. 9-1 Arii naturale protejate în zona transfrontieră (cu verde) 
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Figura nr. 9-2 Localizarea ariilor protejate din reţeaua Natura 2000 aval de sectorul românesc al Mureşului Inferior (linia roşie reprezintă frontiera 
naţională) 
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10 
10 MĂSURILE PROPUSE PENTU A PREVENI,  
REDUCE ŞI COMPENSA  CÂT  DE COMPLET 
POSIBIL ORICE EFECT ADEVERS ASUPRA 
MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PATJ 

 

Aşa cum a fost prezentat anterior, unele dintre măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor PATJ 
analizate, pot genera (în general la scară locală) un impact negativ asupra mediului înconjurător (vezi 
capitolul 8). Atragem atenţia însă că multora dintre viitoarelor proiecte de investiţii le vor fi asociate 
riscuri privind poluarea mediului înconjurător.   

Prevenirea şi reducerea efectelor adverse asupra mediului se poate face numai prin considerarea 
evaluării de mediu în toate etapele de pregătire şi implementare a planului.  

Proiectele de investiţii propuse a fi realizate pe teritoriul judeţului, cu impact potenţial 
asupra mediului (în înţelesul dat de Ordinul 863/2002), trebuie să fie însoţite de studii de 
evaluare a impactului asupra mediului. Evaluările de impact se vor întocmi în conformitate cu 
cerinţele legislaţiei naţionale în vigoare şi vor putea permite identificarea:  

• Efectelor potenţiale asupra mediului în aria de proiect;  

• Celor mai bune tehnici şi soluţii disponibile pentru activităţile propuse;  

• Setului de măsuri necesar prevenirii, reducerii şi compensării efectelor negative asupra mediului 
generat de proiectul în cauză;  

• Setului de măsuri pentru monitorizarea efectelor asupra mediului a implementării proiectelor.  

La finalizarea proiectelor de investiţii, titularii acestora vor demara procedura de autorizare din  
punct de vedere al protecţiei mediului (acolo unde este necesar, în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu), în cadrul 
căreia există de asemenea posibilitatea suplimentară a identificării eventualelor aspecte de impact şi a 
conformării cu prevederile legislaţiei de mediu.  

În continuare sunt prezentate o serie de măsuri cu caracter general pentru prevenirea, reducerea şi 
compensarea oricărui efect advers asupra aspectelor de mediu relevante considerate în cadrul 
evaluării. 

 

Aer 

Pentru protecţia calităţii aerului se vor lua următoarele măsuri generale:   

• Utilizarea de către agenţii economici a unor tehnologii moderne, cu potenţial redus de poluare, 
precum şi asigurarea unor măsuri tehnologice de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici 
ce rezultă din procesele tehnologice; 
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• Utilizarea de sisteme de încălzire moderne cu randamente şi eficienţă ridicată în scopul 
respectării standardelor de calitate pentru aerul ambiental; 

• Utilizarea energiilor alternative şi a echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic; 

• Adoptarea unor măsuri de limitare/reducere a emisiilor de praf în aerul atmosferic pe durata 
executării lucrărilor de construcţie;  

• Extinderea zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie. La eliberarea autorizaţiilor de construcţie se 
va impune şi respectarea suprafeţelor minime de spaţii verzi;  

• Asigurarea de sectoare constituite din perdele vegetale între zonele industriale şi cele rezidenţiale; 

• Asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare 
de zgomote şi vibraţii, astfel încât să se respecte limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
Apă 

Pentru protecţia calităţii apelor subterane şi de suprafaţă se vor lua următoarele măsuri generale:  

• Corelarea strictă a capacităţii sistemelor de alimentare cu apă cu capacitatea sistemului de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate; 

• Preluarea apei potabile se va face din surse sigure, iar parametrii de calitate a apei vor fi controlaţi 
înainte de a fi trimisă, prin sistem centralizat, la consumatori; 

• În jurul captărilor şi a rezervoarelor de apă se vor institui zone de protecţie sanitară; 

• Vor fi prevăzute aparate de contorizare a debitelor de apă captate, precum şi a debitelor de apă 
uzată ce ajung în staţia de epurare; 

• Limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate 
evacuate din gospodăriile populaţiei în reţeaua publică de canalizare sunt cele prevăzute de 
normativul NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale 
localităţilor şi direct în staţiile de epurare (HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea 
HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 
acvatic a apelor uzate); 

• Limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate la 
ieşirea din staţiile de epurare (cu evacuare în emisari naturali) sunt cele prevăzute de normativul 
NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi 
urbane la evacuarea în receptorii naturali; 

• Branşarea consumatorilor individuali la sistemele de alimentare cu apă este de preferat să se 
realizeze după execuţia şi punerea în funcţiune a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare; 

• Lucrările de traversare a albiilor râurilor (poduri, podeţe, conducte, linii electrice, etc.) se vor 
realiza cu asigurarea condiţiilor normale de scurgere a apelor mari; 
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• Amplasarea de lucrări sau construcţii, inclusiv cele de locuit, în zonele inundabile se va face 
numai pe baza avizului de amplasament şi a avizului de gospodărire a apelor eliberat de 
autorităţile de gospodărirea apelor, conform normelor legale în vigoare; 

• În perioada execuţiei lucrărilor de construcţii se va interzice depozitarea materialelor de 
construcţie şi a deşeurilor în albiile şi pe malul cursurilor de apă, precum şi evacuarea de ape 
neepurate pe sol sau în apele de suprafaţă; 

• Se vor lua măsurile necesare de apărare împotriva inundaţiilor şi se vor respecta zonele cu 
interdicţii de construire;  

• În documentaţiile de urbanism ulterioare adoptării PATJ se vor preciza restricţiile la regimul 
construcţiilor în funcţie de limitele de inundabilitate a localităţii (unde este cazul). 

 
Sol 

Pentru protecţia calităţii solului se recomandă următoarele măsuri generale:  

• Remedierea şi reconstrucţia ecologică a zonelor critice din punct de vedere al poluării solului; 

• Utilizarea de către agenţii economici a unor tehnologii moderne, cu potenţial redus de poluare a 
solului; 

• Delimitarea zonelor de risc la alunecări de teren şi inundaţii şi respectarea prevederilor legislaţiei 
specifice acestui domeniu; 

• Respectarea tehnologiile de utilizare şi tratare a terenurilor cu îngrăşăminte chimice şi pesticide şi 
utilizarea acestora numai pe baza studiilor agrochimice; 

• Utilizarea îngrăşămintelor organice în gospodăriile individuale se va face cu evitarea scurgerii în 
cursurile de apă; 

• Controlul păşunatului şi limitarea sau interzicerea lui în interiorul ariilor protejate; 

• Nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului; 

• În cadrul oricărei lucrări de construcţii se vor lua măsuri pentru evitarea pierderilor de pământ 
precum şi pentru utilizarea pământului excavat în reamenajarea şi restaurarea terenurilor; 

• Închiderea spaţiilor actuale neconforme de depozitare a deşeurilor municipale din zona urbană 
(conform Calendarului de închidere prevăzut în HG nr. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor) şi din zona rurală (termen 16 iulie 2009 conform HG nr. 349/2005) se va face cu 
reabilitarea suprafeţelor. Stratul exterior de sol fertil va trebui să permită cel puţin înfiinţarea şi 
dezvoltarea unui covor vegetal ierbos.  

 
Biodiversitate 

La realizarea oricărei investiţii se va ţine cont de proximitatea ariilor protejate. Atragem atenţia 
asupra unui aspect important legat de apariţia unor efective masive ale speciilor ce însoţesc omul. 
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Chiar dacă în legislaţia actuală nu sunt precizate limite privind amplasarea unor obiective cu impact 
potenţial în vecinătatea ariilor naturale protejate, va trebui realizată (în faza de evaluare a impactului) 
o dimensionare a distanţelor de securitate faţă de aceste zone. 

Dintre măsurile generale de protecţie a biodiversităţii se pot recomanda: 

• Respectarea regimului de construire şi distanţelor minime de protecţie faţă de ecosistemele 
forestiere; 

• Conservarea zonelor de pădure şi zonelor umede, punerea în valoare a cursurile de apă, 
amenajarea de spaţii verzi. Acolo unde este posibil, se recomadă crearea de legături între aceste 
zone, care să permită dezvoltarea faunei şi florei caracteristice; 

• Evaluarea corectă şi de detaliu a biodiversităţii din zona proiectelor; 

• Orice intervenţie realizată în interiorul sau în imediata vecinătate a ariilor protejate se va realiza 
cu avizul administraţiilor acestora. 

 
Sănătate umană 

• Asigurarea extinderii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în toate localităţile judeţului; 

• Asigurarea alimentării cu apă la parametri de calitate în conformitate cu prevederile legale; 

• Se va asigura delimitarea zonelor de protecţie sanitară pentru sursele de apă şi staţiile de epurare 
şi se va realiza urmărirea respectării acestora; 

• Asigurarea extinderii serviciilor de colectare şi colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie şi 
agenţii economici prin intermediul unor operatori specializaţi şi autorizaţi, cu respectarea 
reglementărilor specifice activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor; 

• Se vor realiza perdele vegetale de protecţie între zonele de locuit şi cele industriale sau unităţile 
agricole. 

 
Managementul riscurilor de mediu 

• Delimitarea zonelor de risc la alunecări de teren şi inundaţii şi respectarea prevederilor legislaţiei 
specifice acestui domeniu; 

• Se va urmări stabilizarea zonelor expuse la riscuri naturale (alunecări de teren, zone inundabile, 
eroziuni, terenuri mlăştinoase) prin lucrări specifice (consolidări, plantarea cu vegetaţie 
arboricolă, desecări sau alte tipuri de lucrări) şi stabilirea de reguli cu privire la amplasarea de 
construcţii în aceste zone; 

• Interzicerea / limitarea realizării de construcţii de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă 
şi în zonele inundabile; 

• Se va evita executarea de lucrări ce ar putea duce la declanşarea de alunecări de teren.  
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Peisajul şi moştenirea culturală 

• Interzicerea realizării de construcţii care prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect 
arhitectural depreciază valoarea peisajului; 

• Consiliul Judeţean şi Consiliile locale au responsabilităţi pentru adoptarea elementelor 
arhitecturale adecvate, optimizarea densităţii de locuire, concomitent cu menţinerea şi 
dezvoltarea spaţiilor verzi, a amenajărilor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;  

• Impunerea refacerii stratului vegetal şi plantarea acestuia după fiecare construcţie realizată; 

• Delimitarea prin documentaţiile de urbanism a zonelor de protecţie a monumentelor istorice şi 
urmărirea respectării acestora; 

• Adoptarea de măsuri pentru protecţia prioritară a ansamblurilor şi obiectivelor construite 
valoroase clasificate (monumente şi situri arheologice, monumente aparţinând cultelor religioase, 
monumente civile); 

• Interzicerea realizării de construcţii care, prin funcţiune, configuraţie arhitecturală sau 
amplasament, compromit aspectul general al zonei, distrug coerenţa specificului zonei sau 
afectează valoarea monumentelor sau a zonelor de protecţie a acestora. 

• Interzicerea amplasării de facilităţi de producţie în zone protejate, în interiorul zonelor de 
protecţie a monumentelor istorice. 
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11 
11 EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU 
CONDUS LA SELECTAREA 
VARIANTELOR ALESE 

 

Elaborarea PATJ Arad a reprezentat un proces de durată. În formularea obiectivelor şi măsurilor / 
direcţiilor de acţiune propuse s-a ţinut cont de: 

• Tendinţele de dezvoltare manifestate în ultimii ani; 

• Opţiunile şi limitările privind potenţialul de dezvoltare al judeţului; 

• Decalajul dintre situaţia existentă la nivelul judeţului şi cea care se doreşte a fi realizată;  

• Nevoile şi opţiunile populaţiei judeţului Arad; 

• Cerinţele planurilor şi programelor judeţene / regionale / naţionale. 

Metodologia de elaborare a PATJ a presupus formularea obiectivelor şi ulterior a măsurilor în urma 
realizării unei analize a punctelor tari şi slabe la nivelul judeţului. 

PATJ nu prezintă alternative de măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite. Formularea măsurilor 
s-a făcut în principal pentru a răspunde nevoilor identificate în cadrul analizei SWOT, menţinându-
se un nivel redus de detaliere care să permită o oarecare flexibilitate în definirea ulterioară a soluţiilor 
de implementare. 

Interes prezintă pentru evaluarea de faţă lucrările majore de infrastructură propuse: sectoarele de 
autostradă, drumurile expres şi calea navigabilă pe râul Mureş. O parte dintre aceste lucrări fac parte 
din viziuni exprimate la un nivel superior (Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional) şi se regăsesc 
ca atare în planul analizat. Pentru lucrările aflate în diferite faze de proiectare (drumul expres Arad – 
Oradea, autostrada Nădlac – Arad – Timişoara) au fost analizate mai multe alternative de realizare în 
cadrul Studiilor de fezabilitate. 
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12 
12 MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU 
MONITORIZAREA EFECTELOR 
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII 
PATJ 

 

Din punct de vedere al cerinţelor HG 1076/2004, această secţiune trebuie să descrie măsurile pentru 
monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului generate de implementarea PATJ Arad. 
Conform rezultatelor analizei prezentate în capitolul 8 al prezentei lucrări, monitorizarea ar trebui să 
se concentreze exclusiv asupra stării de conservare a habitatelor naturale (identificate a putea fi 
semnificativ afectate de desfăşurarea lucrărilor de infrastructură propuse). Considerăm însă că este 
atât în interesul titularului de plan, dar şi al cetăţenilor să se analizeze posibilitatea includerii în 
evaluare a unui set de indicatori care să poată evidenţia eficienţa implementării măsurilor prevăzute 
în PATJ Arad. 

Următoarele aspecte au fost considerate în propunerea unui sistem complet şi eficient de 
monitorizare a efectelor asupra mediului generate de implementarea PATJ:   

• Un program de monitorizare a efectelor PATJ asupra mediului, în ansamblul său şi nu doar  
asupra unor componente, este necesar pentru a putea evalua impactul planului, a preîntâmpina 
eventuale efecte semnificative şi a putea stabili la timp măsuri de reducere a efectelor negative;  

• Programul de monitorizare trebuie să fie unul cuprinzător, simplu şi eficient care să presupună 
un consum redus de resurse, dar care să permită cunoaşterea cât mai exactă a calităţii mediului în 
spaţiul analizat;  

• Multe din datele privind calitatea mediului nu pot fi generate/colectate de către titular, fiind 
necesară utilizarea unor date furnizate de instituţiile cu competenţe în acest domeniu, precum:  
Agenţiile  de  Protecţia  Mediului  (la  nivel  local,  regional  şi  naţional),  AN  Apele Române, 
Institutul Naţional de Statistică etc;  

• O parte din informaţiile necesare trebuie să fie oferite de către beneficiarii planului (viitorii 
investitori sau operatori de servicii) prin intermediul evaluărilor de impact şi/sau a programelor 
de monitorizare. Titularul planului trebuie să solicite şi să centralizeze aceste informaţii acolo 
unde este cazul (proiecte de investiţii); 

• Sistemul de monitorizare propus se raportează la obiectivele de mediu relevante stabilite în 
cadrul grupului de lucru SEA. Sistemul de monitorizare va permite astfel nu numai evaluarea 
impactului implementării PATJ asupra mediului, dar şi a modului în care aceste obiective 
relevante de mediu sunt atinse.    

Subliniem faptul că indicatorii propuşi aici se referă la monitorizarea efectelor asupra mediului 
generate de implementarea PATJ. Planul trebuie să includă însă şi indicatori privind monitorizarea 
rezultatelor implementării sale, pentru a putea urmări progresele în realizarea obiectivelor, măsurilor 
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şi termenelor stabilite. Analiza PATJ Arad nu a condus la identificarea unui set de indicatori de 
monitorizare a rezultatelor.  

Recomandăm identificarea şi includerea în varianta finală a PATJ a unor indicatori de monitorizare, 
care să permită: 

• Monitorizarea anuală a obiectivelor şi măsurilor prevăzute în PATJ Arad; 

• Evaluări asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor; 

• Identificarea întârzierilor, piedicilor şi deficienţelor întâmpinate în implementarea PATJ; 

• Recomandarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea implementării Planului. 

În Tabelul nr. 12-1 sunt prezentaţi indicatorii propuşi pentru monitorizarea efectelor PATJ Arad 
asupra mediului.   
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Tabel nr. 12-1 Indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor PATJ Arad asupra mediului  

Obiective relevante 
de mediu 

Indicatori propuşi 
calculabili 

Descriere Observaţii 
Instituţia responsabilă 

pentru calculul 
indicatorului 

Responsabilitatea 
centralizării 
indicatorilor 

O.R.  1   
Îmbunătăţirea calităţii 
aerului ambiental  

A. Cantitatea anuală de 
poluanţi evacuaţi în 
atmosferă  

Pe baza inventarului anual de 
emisii (surse fixe şi mobile). 
Emisii atmosferice de particule, 
oxizi de sulf (SOx), oxizi de azot 
(NOx) şi particule în suspensie 
(PM10) – t/an 

Calculul se va face pe baza 
datelor din teren utilizând 
metodologiile agreate de 
MMDD. 

APM Arad 

Consiliul Judeţean 
Arad 

O.R. 2 Limitarea 
poluării punctiforme 
şi difuze a apei 

B. Resursele anuale de apă 
teoretice şi tehnic 
utilizabile  

C. Cantitatea anuală de 
poluanţi evacuaţi în 
apele de suprafaţă  

C - Pe baza inventarului anual de 
emisii pentru indicatorii CBO5, 
CCOCr, materii în suspensie, 
reziduu filtrabil şi NH4 – t/an; 

 
A.N. Apele Române – 
Direcţiile Apelor 

O.R.3 Limitarea 
poluării punctiforme 
şi difuze a solului 

D. Raportul dintre 
suprafaţa anuală 
reabilitată şi totalul 
suprafeţelor degradate 

ha reabilitate / ha terenuri 
degradate 

 APM Arad 

O.R.4 Protecţia 
solului împotriva 
eroziunii eoliene şi 
hidrice 

E. Raportul dintre 
suprafaţa zonelor 
ameliorate în anul 
curent şi suprafaţa 
totală din judeţ a 
zonelor cu risc de 
eroziune a solului 

Indică măsura efortului anual 
pentru combaterea eroziunii 
solului. 

Exprimată în hectare DADR şi OSPA Arad 
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Obiective relevante 
de mediu 

Indicatori propuşi 
calculabili 

Descriere Observaţii 
Instituţia responsabilă 

pentru calculul 
indicatorului 

Responsabilitatea 
centralizării 
indicatorilor 

raportată pentru anul 
anterior 

O.R.5 Scăderea 
emisiilor de gaze cu 
efect de seră 

F. Cantităţile de GES 
emise anual  

Pe baza inventarului de emisii 
pentru CO2 echivalent, CO2, 
CH4 şi N2O  

Exprimat în tone/an APM Arad 

O.R.6 Creşterea 
gradului de absorbţie 
şi retenţie al GES 

G. Raportul dintre 
suprafaţa ocupată cu 
spaţii verzi din anul 
curent şi suprafaţa 
ocupată cu spaţii verzi 
din anul anterior 

Indică capacitatea de absorbţie / 
retenţie a GES. Se realizează pe 
baza inventarului suprafeţelor 
verzi existente la nivelul 
localităţilor  

Exprimat în hectare APM Arad 

H. Raportul dintre  
suprafeţele împădurite 
existente la nivelul 
judeţului în anul curent 
şi suprafaţa totală a 
judeţului 

Indică efortul major pentru 
retenţia GES. 

Suprafeţe acoperite cu 
păduri (ha) raportate la 
suprafaţa totală a judeţului 
(ha). 

Direcţia Silvică Arad 

O.R.7 Îmbunătăţirea 
stării favorabile de 
conservare a 
habitatelor şi 
speciilor de floră şi 
faună sălbatică 
(inclusiv evitarea 

I. Suprafaţa anuală a 
habitatelor aflate în 
stare bună de 
conservare  

Indică performanţa măsurilor de 
conservare a habitatelor naturale. 

Exprimat în ha. 
APM Arad, Administraţiile 
ariilor protejate şi Direcţia 

silvică 
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Obiective relevante 
de mediu 

Indicatori propuşi 
calculabili 

Descriere Observaţii 
Instituţia responsabilă 

pentru calculul 
indicatorului 

Responsabilitatea 
centralizării 
indicatorilor 

fragmentării 
habitatelor) 
O.R.8 Menţinerea 
funcţiilor ecologice a 
apelor curgătoare 
(Directiva Cadru 
Ape) 

Vezi indicatorul C - - - 

O.R.9 Îmbunătăţirea 
stării de sănătate a 
populaţiei prin 
implementarea unor 
măsuri de prevenire a 
poluării şi 
ameliorarea 
problemelor existente 
(ex: calitatea apei de 
băut, canalizare, 
depozitarea 
deşeurilor, poluare 
sonoră) 

J. Raportul dintre numărul 
de îmbolnăviri din anul 
curent şi numărul de 
îmbolnăviri din anul 
anterior 

Indică eficienţa măsurilor de 
reducere a poluării asupra 
sănătăţii umane (evaluarea va 
surprinde eficienţa eforturilor din 
anii anteriori). 

Se vor lua în considerare 
numai bolile aparatului 
respirator şi cele cu 
transmitere hidrică. 

Direcţia de Sănătate 
Publică 

O.R.10 Creşterea 
protecţiei populaţiei 
faţă de riscurile 
naturale 

K. Raportul dintre 
suprafaţa afectată de 
inundaţii în anul curent 
şi cea aferentă anului 

Indicatori care exprimă eficienţa 
măsurilor aplicate pentru 
reducerea efectelor 
manifestărilor riscurilor naturale 

Se va exprima în hectare de 
terenuri afectate / an 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 
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Obiective relevante 
de mediu 

Indicatori propuşi 
calculabili 

Descriere Observaţii 
Instituţia responsabilă 

pentru calculul 
indicatorului 

Responsabilitatea 
centralizării 
indicatorilor 

anterior 

L. Raportul dintre 
suprafaţa afectată de 
alunecări de teren în 
anul curent şi cea 
aferentă anului anterior 

 
Se va exprima în hectare de 
terenuri afectate / an 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Arad 

O.R.11 Facilitarea 
utilizării resurselor 
regenerabile 

M. Numărul iniţiativelor de 
utilizare a resurselor 
regenerabile 

Nr. agenţi economici care 
utilizează energii regenerabile 

 APM Arad 

O.R.12 Reducerea 
generării deşeurilor, 
creşterea gradului de 
colectare a deşeurilor, 
creşterea gradului de 
valorificare a 
deşeurilor 

N. Cantitatea anuală de  
deşeuri municipale 
colectate  

Exprimă măsura extinderii 
sistemelor de colectare a 
deşeurilor 

 t/an 

APM Arad şi Consiliul 
Judeţean Arad - pe baza 
monitorizării PJGD 

O. Raportul dintre 
cantitatea anuală de 
deşeuri colectate 
selectiv şi cantitatea 
anuală de deşeuri 
municipale colectate 

Exprimă gradul de conformare 
cu cerinţele legislaţiei 

Cantitate deşeuri municipale 
colectate selectiv (t/an) / 
cantitate deşeuri municipale 
colectate în acelaşi an (t/an) 

O.R.13 Asigurarea 
protecţiei peisajului 
natural şi cultural 
prin revitalizarea 
zonelor degradate 

Vezi indicatorul H - - - 

P. Numărul anual de 
monumente istorice 
reabilitate  

Exprimă eficienţa măsurilor de 
protejare a patrimoniului cultural 

- 
Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Culte şi 
Patrimoniu Cultural Arad 
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Obiective relevante 
de mediu 

Indicatori propuşi 
calculabili 

Descriere Observaţii 
Instituţia responsabilă 

pentru calculul 
indicatorului 

Responsabilitatea 
centralizării 
indicatorilor 

O.R.14 Modernizarea 
infrastructurii de 
transport  

Q. Lungimea totală a 
drumurilor judeţene 
reabilitate şi construite 
anual  

Exprimă efortul de modernizare 
a infrastructurii de transport 

Se exprimă în km. 

Administraţia de Drumuri 
şi Poduri a Judeţului Arad 

R. Lungimea totală a 
autostrăzilor/ 
drumurilor naţionale 
nou construite/ 
reabilitate anual  

Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România SA 
(CNADNR) - Direcţia 
Regională de Drumuri şi 
Poduri (DRDP) Timişoara 

O.R.15 Promovarea 
agro-turismului 

S. Numărul de pensiuni 
agroturistice aflate în 
funcţiune  

Exprimă eficienţa măsurilor de 
promovare a agro-turismului. 

 
Direcţia Judeţeană de 
Statistică Arad 

O.R.16 Îmbunătăţirea 
comportamentului 
faţă de mediul 
înconjurător prin 
încurajarea practicilor 
durabile şi a 
participării publicului 

T. Numărul programelor 
de informare/ 
conştientizare în 
probleme ce privesc 
mediul înconjurător 
desfăsurate de Consiliul 
Judeţean Arad 

  Consiliul Judeţean Arad 

U. Numărul programelor 
de informare/ 
conştientizare în 

  APM Arad 
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Obiective relevante 
de mediu 

Indicatori propuşi 
calculabili 

Descriere Observaţii 
Instituţia responsabilă 

pentru calculul 
indicatorului 

Responsabilitatea 
centralizării 
indicatorilor 

probleme ce privesc 
mediul înconjurător 
desfăşurate de APM 
Arad 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad 
RAPORT DE MEDIU  

 

 

 

Pagina 178 

 

 

 

13 13 REZUMAT NONTEHNIC 
 

Lucrarea de faţă reprezintă Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu a Actualizării 
Planului  de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad. Raportul de mediu a fost întocmit în 
conformitate cu cerinţele de conţinut ale Anexei nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 
“privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru  planuri şi programe”.  

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad este promovat de către Consiliul Judeţean 
Arad în calitate de titular al planului, are caracter director şi reprezintă expresia spaţială a 
programului de dezvoltare socio-economică a judeţului. 

Rolul PATJ este de a coordona şi armoniza dezvoltarea unităţilor administrative componente la 
nivelul întregului judeţ. Planul va asigura un cadru global şi unitar privind posibilităţile de 
dezvoltare în context regional, naţional şi european. 

PATJ Arad urmăreşte optimizarea utilizării resurselor naturale ale solului şi subsolului, a 
resurselor de muncă şi a modului de repartiţie a populaţiei în vederea creării unui echilibru 
permanent între modul de valorificare a potenţialului natural şi economic, pe de o parte, şi 
protecţia mediului, pe de altă parte, printr-un management responsabil al teritoriului în acord cu 
principiul dezvoltării durabile. 

PATJ vizează rezolvarea unor probleme specifice ale teritoriului în contextul eficienţei, echităţii, 
transparenţei şi implicării comunităţilor în luarea deciziilor. 

Scopul final al intervenţiilor propuse în cadrul PATJ Arad este îmbunătăţirea calităţii şi cadrului 
de viaţă al populaţiei din judeţ. 

Obiectivul strategic al PATJ Arad este dezvoltarea echilibrată a teritoriului judeţean, prin 
optimizarea utilizării resurselor şi valorificarea şanselor de dezvoltare, în vederea creării 
premizelor de dezvoltare economică şi socială eficientă şi durabilă, a creşterii calităţii vieţii 
locuitorilori şi în condiţiile protejării mediului natural.  

Strategia de dezvoltare spaţială a judeţului cuprinde un set de obiective generale care vizează 
dezvoltarea judeţului în plan teritorial pe termen lung, ce sunt detaliate prin obiective specifice 
pe domeniile ţintă specifice amenajării teritoriului şi pentru care s-au efectuat analizele de situaţie 
existentă. Obiectivele specifice formulate pentru domeniile ţintă/domeniile/subdomeniile PATJ 
Arad, precum şi principalele măsuri/direcţii de acţiune concură la fundamentarea politicilor 
publice privind valorificarea durabilă şi protejarea resurselor naturale, dezvoltarea armonioasă şi 
echilibrată a tuturor zonelor şi localităţilor, realizarea unei infrastructuri tehnice moderne care să 
optimizeze integrarea teritoriului studiat în structurile regionale, naţionale şi europene, precum şi 
conservarea şi protecţia calităţii mediului.  
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Metodologia  de  evaluare  strategică  de  mediu  a  PATJ  Arad  a  presupus  parcurgerea  mai 
multor  paşi. Un prim pas a fost reprezentat de analiza stării actuale a mediului la nivelul judeţului. 
În urma acestei analize a fost identificat un set de probleme de mediu pentru care au fost  
formulate obiective de mediu relevante (obiective care să ducă la rezolvarea acestor probleme de 
mediu). Evaluarea de mediu a presupus analizarea modului în  care PATJ contribuie la atingerea 
acestor obiective relevante de mediu. Au fost notate contribuţiile pozitive şi negative la atingerea 
acestor  obiective şi au fost identificate situaţiile în  care planul nu aduce contribuţii sau aduce 
contribuţii reduse la atingerea obiectivelor mai sus amintite.    

În final, pe baza însumării notelor acordate, s-a putut realiza o evaluare cumulativă a efectelor 
PATJ asupra mediului. Rezultatele evaluării indică un efect majoritar pozitiv.  

Evaluarea de mediu a pus în evidenţă posibilitatea apariţiei unor efecte negative semnificative 
pentru promovarea unor proiecte de infrastructură. Aceste proiecte se referă la realizarea 
drumului expres Arad – Oradea, traseul indicativ al autostrăzii Arad – Deva, traseul indicativ al 
Drumului Expres Chişineu Criş – Cluj – Napoca, traseul indicativ al autostrăzii Chişineu Criş – 
Vărşand, traseul indicativ al Drumului Expres Nădlac – Timişoara şi la realizarea unei căi 
navigabile pe râul Mureş. Aceste proiecte propun execuţia de lucrări în interiorul unor zone 
naturale protejate. La acest moment nu există informaţii de detaliu decât pentru proiectul 
drumului expres Arad - Oradea. Este necesară realizarea unor evaluări de mediu pe baza mai 
multor alternative detaliate de realizare a investiţiilor propuse. 

De asemenea realizarea unei căi navigabile pe râul Mureş poate genera efecte negative cu potenţial 
transfrontier datorită existenţei unei “salbe” de arii protejate pe cursul râului, atât în interiorul ţării 
cât şi pe teritoriul Ungariei. Această măsură a fost preluată din Planul de Amenajare a Teritoriului 
Naţional, fără a exista studii de actualitate cu privire la tipul şi dimensiunea lucrărilor necesare 
asigurării transportului naval pe acest râu. Considerăm că în această fază nu este necesar un 
proces de consultare al părţii maghiare asupra realizării căii navigabile, un astfel de demers fiind 
oportun după elaborarea unor studii privind navigabilitatea pe râul Mureş, a unui proiect şi a 
evaluării de impact.  

În scopul reducerii riscurilor apariţiei unor potenţiale efecte negative generate de implementarea  
planului a fost propus un set de recomandări care vizează toate proiectele ce urmează a se 
desfăşura în urma implementării planului.   

În privinţa monitorizării efectelor asupra mediului a implementării PATJ Arad a fost recomandat 
un set de indicatori care să permită o evaluare completă a modului în care acest plan va atinge 
obiectivele de mediu stabilite.  

În concluzie, apreciem că implementarea PATJ Arad este necesară pentru asigurarea viziunii 
integrate privind dezvoltarea durabilă a judeţului. Considerarea propunerilor prezentei evaluări de 
mediu va asigura o minimizare a efectelor negative asociate implementării planului şi posibilitatea 
de îmbunătăţire a efectelor pozitive. 

 



EPC Consultanţă de mediu 
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ANEXA 1   

Obiective şi direcţii de acţiune propuse pentru 
amenajarea teritoriului judeţului Arad 
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Domeniu Subdomeniu Obiective Măsuri / direcţii de acţiune pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului 

I. STRUCTURA TERITORIULUI  

I.1. Mediu 

 
Obiectiv general: Reabilitarea, 
protecţia şi valorificarea durabilă a 
elementelor mediului natural 

• Conştientizarea pericolelor reale cauzate de schimbările globale induse de activităţile umane, 
îmbunătăţirea percepţiei publice asupra avantajelor folosirii unor produse şi servicii curate din punct 
de vedere ecologic; 

• Exploatarea raţională şi responsabilă a resurselor naturale neregenerabile; 
• Valorificarea resurselor de energie alternative: solară, geotermală, eoliană, biomasă; 
• Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere prin creşterea suprafeţei de pădure cu 

rol de protecţie a apei, solului şi biodiversităţii împotriva factorilor distructivi naturali şi antropici; 
• Reducerea impactului asupra mediului a construcţiei infrastructurii majore de transport. 

I.1.1 Calitatea 
factorilor de 
mediu  

I.1.1.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului pe 
teritoriul judeţului şi în localităţi 

• Reducerea emisiilor de substanţe poluante (SO2, NOx, CO2, pulberi) în timpul proceselor de 
producţie, până la valori sub limitele admise, la agenţii economici SC CET Arad Lignit şi SC CET 
Arad Hidrocarburi; 

• Modernizarea şi adoptarea unor tehnologii nepoluante la toţi agenţii economici care poluează 
atmosfera sau sunt susceptibili de poluarea atmosferei; 

• Reducerea emisiilor de poluanţi (în special pulberi în suspensie) din intravilanul localităţilor prin 
folosirea cu precădere a centurilor de ocolire, modernizarea şi întreţinerea drumurilor existente; 

• Măsuri de stabilizare a întregii suprafeţe a haldei de zgură şi cenuşă a SC CET Arad – Lignit; 
• Stabilirea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul la care să permită prevenirea 

interferenţelor antropice periculoase cu sistemul climatic; 
• Obligativitatea utilizării benzinei fără plumb şi/sau utilarea autovehiculelor cu dispozitive 

antipoluante în scopul reducerii emisiilor de substanţe poluante degajate în atmosferă datorită 
traficului rutier; 

• Fluidizarea traficului auto pentru reducerea congestionării în municipiul Arad (semaforizare şi 
semnalizare, locuri de parcare) şi modernizarea transportului urban în condiţii de sustenabilitate; 

• Implementarea cerinţelor de limitare a emisiilor de compuşi organici volatili proveniţi din utilizarea 
solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii şi a celor rezultate din depozitarea, încărcarea/ 
descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină; 

• Întocmirea programelor/ planurilor pentru îmbunătăţirea calităţii aerului la nivel local şi adoptarea 
acestora; 
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• Implementarea măsurilor de prevenire şi control integrat a poluării aerului; 
• Crearea perdelelor de protecţie forestiere de-a lungul arterelor majore de transport pentru reducerea 

poluării fonice. 

I.1.1.2 Îmbunătăţirea calităţii apelor de 
suprafaţă şi a apelor subterane 

• Încadrarea în standardele de calitate a emisiilor de impurificatori din apele evacuate de diversele 
unităţi socio-economice în emisarii naturali şi/sau în reţelele de canalizare a localităţilor; 

• Completări şi modernizări în scopul obţinerii unor randamente de funcţionare superioare în cadrul 
serviciilor de gospodărire comunală, respectiv la staţiile de epurare în localităţile Arad, Chişineu-Criş, 
Ineu, Lipova, Gurahonţ; 

• Realizarea unor staţii de epurare a apelor uzate în localităţile: Pilu, Zerind, Mişca, Apateu, Hăşmaş, 
Craiva, Cermei, Socodor, Archiş, Igneşti, Hălmăgel,Vârfurile, Dezna, Peşcuţa, Brazii, Pietriş, 
Săvârşin, Birchiş, Vărădia de Mureş, Bârzava, Sebiş, Tauţ, Conop, Ususău, Şiştarovăţ, Zăbrani, 
Păuliş, Pâncota, Zărand, Sântana, Șimand, Curtici, Șofronea, Iratoşu, Pecica, Nădlac, Semlac, Șeitin, 
Secusigiu, Vinga, Şagu; 

• Eliminarea posibilităţilor de scurgere pe sol şi implicit în pânza freatică a petrolului în zonele de 
extracţie Pecica, Turnu, Sederhat şi Bodrog; 

• Desfiinţarea batalurilor de stocare a reziduurilor lichide de orice natură, care nu au protecţie 
impermeabilizată; 

• Implementarea unor tehnologii de depoluare a apei freatice poluată cu produse petroliere în zona 
Turnu 

I.1.1.3 Reabilitarea solului degradat 

• Adoptarea unor tehnologii nepoluante în scopul diminuării cantităţilor de hidrocarburi eliminate pe 
sol în spaţiul limitrof al sondelor de exploatare a petrolului; 

• Readucerea solului cât mai aproape de starea naturală prin aplicarea unor măsuri de curăţare, 
remediere şi/sau reconstrucţie ecologică în perimetrele de exploatare a petrolului; 

• Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror substanţe lichide poluante; 
• Consolidarea stabilităţii haldei de steril de la mina Rănuşa şi decontaminarea ariilor contaminate, 

precum  şi limitarea şi eliminarea posibilităţilor de răspândire a poluanţilor în mediul înconjurător. 

I.1.1.4 Conservarea biodiversităţii 
• Stoparea defrişărilor şi intensificarea programelor de refacere a pădurilor; 
• Reconstituirea pădurilor până la 40% în zona montană şi de deal şi până la 20% în zona de câmpie, 

prin împădurirea terenurilor degradate sau cu potenţial de degradare (alunecări de teren) şi 
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împădurirea terenurilor improprii culturilor agricole sau a celor cu productivitate foarte scăzută; 
• Restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a speciilor din flora şi fauna 

sălbatică periclitate, vulnerabile, endemice şi rare (dropia – Otis tarda etc.); 
• Utilizarea durabilă a bunurilor din patrimoniul natural şi păstrarea integrităţii funcţionale a tuturor 

ecosistemelor; 
• Administrarea ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de măsuri care să asigure un regim special 

de protecţie şi conservare conform dispoziţiilor legale (Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007). 

I.1.2 Factori de 
risc natural  

I.1.2.1 Identificarea, atenuarea sau 
anihilarea efectelor fenomenelor 
distructive ale alunecărilor de teren în 
scopul gestionării eficiente a resurselor 
materiale 

 

• Alunecări de teren: 
o realizarea hărţilor de risc la alunecări de teren, mai ales în zone în care există elemente 

importante supuse riscului şi declararea acestora ca ”zone de risc la alunecări de teren”; 
o consolidarea versanţilor instabili prin lucrări de artă speciale (ziduri de sprijin etc.); 
o monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren active produse în perioada 2006-2007: 

Lipova - Valea Drăuţ amonte Lipova, Şistarovăţ - Valea Şistarovăţ loc. Cuvejdia, Labaşinţ, 
Dorgoş - Localităţile Pătărâş şi Bruznic, Şiria - Valea Merezin, Tăuţ - Valea Timercea, Buteni - 
Valea Mare- Cuied şi Valea Cleciova, Şilindia - Satu Mic, Hăşmaş - Clit, Urviş de Beliu, Archiş - 
Groşeni, Nermiş, Bârzeşti, Dieci - Crocna, Roşia Revediş, Hălmagiu - Bodeşti, Leasa, Cristeşti 
Sârbi, Luncşoara, Vârfurile - Măgulicea, Groşi; 

o elaborarea şi punerea în aplicare a unui program la nivel judeţean prin care să se urmărească 
ameliorarea întinselor suprafeţe de terenuri degradate şi să se redea în circuitul productiv o 
suprafaţă cât mai însemnată; 

o reconstrucţia ecologică a zonelelor cele mai afectate de degradări (lucrări de combatere a 
eroziunii solului şi a alunecărilor de teren şi măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor 
de teren superficiale sau alunecările cu profunzime medie şi mare); 

o îmbunătăţirea managementului unităţilor de monitorizare a riscurilor naturale şi de intervenţie 
rapidă, a sistemelor de avertizare şi de management al riscului inclusiv prin dotarea serviciilor 
existente; 

• Măsuri şi acţiuni pentru eliminarea sau reducerea instabilităţii terenurilor şi a declanşării fenomenelor 
de alunecare din cauze naturale: 
o îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare aplicate 

în complex cu alte tipuri de lucrări (hidroameliorative şi agropedoameliorative) funcţie de modul 
de utilizare a terenului; 
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o îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin lucrări de colectare şi 
evacuare a apei; 

o captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj pe versanţi; 
o lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea crăpăturilor) pe versanţii afectaţi de 

alunecări active şi pe terenuri cu alunecări stabilizate; 
• Măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice : 

o monitorizarea zonelor critice din punct de vedere al stabilităţii terenurilor în zonele cu lucrări de 
decopertare şi excavare şi a zonelor de exploatare a hirdrocarburilor (Sederhart, Pecica, Turnu, 
Bodrog); 

o stoparea defrişărilor ilegale de pe versanţii împăduriţi; 
o stabilizarea şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri şi însămânţare cu amestec de 

ierburi care, prin consumul mare de apă, asigură protecţia antierozională şi stabilizarea 
versanţilor;  

o executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel;  
o evitarea executării de căi de comunicaţii (drumuri, căi ferate) pe versanţii instabili; 
o evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii de orice fel. 

I.1.2.2 Crearea condiţiilor de stabilitate 
şi siguranţă a zonelor expuse eroziunii, 
dezastrelor naturale şi fenomenelor de 
despădurire, reducerea riscului de 
calamităţi 

• Creşterea siguranţei construcţiilor în zonele aflate în pericol de tasare, alunecare/prăbuşire; 
• Consolidarea terenului în zonele de importanţă economică; 
• Amenajarea versanţilor prin lucrări de împădurire, împădurirea terenurilor degradate reprezentând 

calea cea mai eficientă de valorificare şi reconstrucţie ecologică;  
• Conservarea patrimoniului forestier. 

I.1.2.3 Apărarea populaţiei şi a 
obiectivelor socio-economice 
împotriva riscului la inundaţii 

• Reabilitarea şi/sau realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor prin: 
o punerea în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice aflate pe Crişul Alb la Ineu: protecţii maluri (400 

m), supraînălţare diguri (14 km); 
o acumulare nepermanentă Zimbru, V=0,8 mil. m3; 
o amenajare Valea Tăcaşele: acumulare nepermanentă (0,5 mil. m3), recalibrare albie (3 km); 
o acumulare nepermanentă Tăgădău (0,5 mil. m3); 
o amenajare Valea Zeldiş: recalibrare albie (3 km), consolidare maluri (1,5 km); 
o acumulare nepermanentă Dezna (1,8 mil. m3); 
o regularizare Valea de la Lazuri: recalibrare albie (4 km),  consolidare maluri (1,5 km); 
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o regularizare Valea Hodiş: recalibrare albie (3,5 km), consolidare maluri (1,3 km); 
o reabilitare baraj Tăuţ: reabilitare baraj, refacere parament (2,5 ha); 
o acumulare permanentă Joia Mare (150 mil. m3); 
o amenajare complexă a râului Crişul alb şi afluenţii Ribiţa, Baldovin: îndiguiri (3 km), consolidări 

maluri (1,5 km); 
o amenajare râu Crişul Alb la Criscior: recalibrare albie (10 km), consolidări maluri (2 km); 
o modernizare sistem închidere golire de fund baraj Chier; 
o amenajare complexă Valea Băneşti: reprofilare albie (8 km), consolidări mal (6 km); 
o regularizare Valea Târnaviţa: reprofilare albie (3 km), ziduri sprijin (6 km); 
o amenajare complexă Valea Leuca: acumulare nepermanentă (800 mii m3), consolidări maluri (2 

km), baraje filtrante (3 buc); 
o îndiguire Crişul Alb la Pescari (1 km); 
o consolidare de mal la Ioneşti (400 m); 
o îndiguire Crişul Alb la Gurahonţ: parapet zidărie (1 km). 

I.1.2.4 Identificarea, atenuarea sau 
anihilarea efectelor fenomenelor 
distructive ale cutremurelor în scopul 
gestionării eficiente a resurselor 
materiale 

• Unităţile administrativ teritoriale aflate în zone cu intensitatea seismică VII  trebuie să facă obiectul 
planurilor de apărare împotriva efectelor seismelor (Municipiul Arad, Curtici, Lipova, Nădlac); 

• Iniţierea de măsuri specifice în caz de urgenţă. 

I.1.3 Gestiunea 
deşeurilor 

I.1.3.1 Dezvoltarea politicii judeţene în 
vederea implementării unui sistem 
integrat de gestionare a deşeurilor 

• Crearea cadrului organizatoric, pentru stabilirea orientării judeţene în domeniul gestiunii deşeurilor şi 
a instrumentelor de implementare a acesteia; 

• Adoptatarea PJGD prin HCJ nr. 7/23.01.2008; 
• Realizarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară la nivelul judeţului, în vederea realizării 

sistemului integrat de gestionare a deşeurilor; 
• Realizarea aplicaţiei pentru obţinerea de finanţare prin FEDR, în vederea realizării sistemului integrat 

de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului. 

I.1.3.2 Eliminarea deşeurilor în 
conformitate cu cerinţele legislaţiei în 

• Definitivarea rampei zonale ecologice pentru depozitarea deşeurilor menajere de la Arad care a fost 
dat în functiune în data de 4 noiembrie 2003 şi detine Autorizatia Integrata de Mediu nr. 
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domeniul gestionării deşeurilor în 
scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a 
mediului 

27/16.07.2007, valabila pâna în data de 16.07.2017; 

• Realizarea staţiilor de transfer în localităţile Ineu, Bârzava, Chişineu- Criş, Sebiş; 
• Reducerea poluării factorilor de mediu prin: 

o Sistarea activităţii şi închiderea etapizată a depozitelor de deşeuri menajere neconforme existente: 
Arad (2012), Nădlac (2012), Ineu (2016), Pâncota (2016), Sebiş (2014), Lipova (2018), Chişineu-
Criş (2016), Curtici (2012); 

o Închiderea şi ecologizarea celor 121 spaţii de depozitare din mediul rural şi a depozitelor 
neconforme (pentru care nu s-a solicitat perioada de tranzitie) din localităţile Pecica şi Sântana; 

o Închiderea celor doua depozite din municipiual Arad (din Câmpul Liniştii şi Strada Poetului), 
care au încetat activitatea din anul 2003; 

• Asigurarea transportului deşeurilor corelat cu închiderea depozitelor neconforme şi a spaţiilor de 
depozitare din mediul urban; 

• Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra 
mediului şi sănătăţii umane prin: 
o implementarea unui sistem de colectare separată a deşeurilor periculoase din deşeurile 

municipale, conform prevederilor legale; 
o tratarea corespunzătoare, în instalaţii autorizate, a deşeurilor periculoase municipale colectate 

separat; 
o eliminarea deşeurilor periculoase municipale în instalaţii autorizate. 

• Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile la depozitare prin: 
o prelucrarea deşeurilor biodegradabile provenite de la populaţie prin implementarea sistemului de 

colectare selectivă în municipii şi oraşe şi a deşeurilor stradale şi spaţii verzi; 
o construirea unor staţii de compostare la Arad şi Ineu; 
o încurajarea compostării în gospodării în zona rurală. 

• Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor menajere în mediul urban şi rural prin: 
o implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, în toate localitãţile judeţului, atât la 

nivelul gospodăriilor populaţiei, cât şi în zonele publice; 
o extinderea colectării deşeurilor în mediu rural prin înfiinţarea punctelor de colectare şi creşterea 

coeficientului de colectare selectivă. 

I.1.3.3 Reducerea impactului negativ al 
• Reabilitarea zonelor afectate de eliminarea necontrolată a deşeurilor industriale nepericuloase asupra 

mediului care nu corespund în totalitate cerinţelor de protejare a mediului înconjurător: 
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deşeurilor industriale asupra mediului o 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; 

o depozitul de cenuşă şi zgură al C.E.T pe lignit asupra apelor subterane; 
o batalul de la Combinatul Chimic (S.C. Archim S.A.) asupra apelor subterane; 
o depozitelor de deşeuri menajere ale municipiului Arad. 

• Reabilitarea şi diminuarea nivelului de poluare a zonelor afectate de eliminarea necontrolată a 
deşeurilor industriale prin: 
o curăţarea şi recuperarea siturilor poluate care afecteaza pânza de apă şi reprezintă un pericol 

pentru populaţie; 
o diminuarea cantităţii de deşeuri industriale depozitate în mod necontrolat; 
o monitorizarea conformării depozitarii deşeuri industriale; 
o utilizarea nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultură. 

• Gestiunea deşeurilor de echipamente electrice, electronice şi restricţiile de folosire a anumitor 
substanţe periculoase în echipamente electrice şi electronice. 

I.1.3.4 Conştientizarea locuitorilor de 
beneficiile rezultate din colectarea 
separată a deşeurilor şi reciclarea 
acestora 

•••• Prevenirea poluării şi generării deşeurilor prin educarea populaţiei: 
o organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei, de către toate 

părţile implicate; 
o organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare în unităţile şcolare. 

I.2. 
Patrimoniul 
natural şi 
construit 

I.2.1 
Patrimoniul 
natural  

I.2.1.1 Garantarea conservării şi 
utilizării durabile a patrimoniului 
natural 

• Menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor şi a speciilor din flora şi 
fauna sălbatică; 

• Asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare în situ a bunurilor de patrimoniu natural. 

I.2.1.2 Administrarea ariilor naturale 
protejate printr-un ansamblu de măsuri 
de protecţie şi conservare 

• Rezervaţii naturale - măsuri active de gospodărire pentru a asigura menţinerea habitatelor şi/sau în 
vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice. Pot fi admise activităţi 
ştiinţifice, activităţi turistice, activităţi educaţionale şi unele activităţi de valorificare durabilă a unor 
resurse naturale; 

• Rezervaţii ştiinţifice -  asigurarea unui regim strict de protecţie prin care habitatele sunt păstrate într-o 
stare pe cât posibil neperturbată. Interzicerea desfăşurării oricăror activităţi umane, cu excepţia 
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activităţilor de cercetare, educaţie şi ecoturism cu limitările descrise în planul de management; 
• Parcuri naturale - menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii 

habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi 
consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale; posibilităţi de recreere 
şi turism şi încurajarea activităţilor ştiinţifice şi educaţionale; 

• Zone umede de importanţă internaţională - conservarea şi utilizarea durabilă a rezervelor biologice pe care 
le generează, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea zonelor umede de 
importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor sălbatice; 

• Arii de protecţie specială avifaunistică - evitarea  deteriorării habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor, 
precum şi a perturbării speciilor, readucerea  într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de 
păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice 
mai ales a celor prevăzute în anexele 3 şi 4A (OUG nr. 57/2007); 

• Situri de importanţă comunitară - menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a 
habitatelor naturale din anexa nr. 2 (OUG nr. 57/2007) sau a speciilor de interes comunitar din 
anexa nr. 3 (OUG nr. 57/2007). 

I.2.2 
Patrimoniul 
construit 

I.2.2.1. Protejarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural construit 

• Protecţia şi valorificarea zonelor cu valoare istorică şi a ansamblurilor cu valoare urbanistică sau 
arhitecturală, prin adoptarea de reglementări specifice de urbanism (Arad, Lipova, Ineu, Nădlac, 
Pâncota); 

• Realizarea de documentaţii de urbanism (planuri urbanistice zonale sau de detaliu pentru ansambluri) 
pentru obiectivele cu valoare de patrimoniu din Lista MCC 2002 în vederea protejării, valorificării 
acestora (palate, cetăţi medievale, biserici şi mânăstiri, biserici de lemn); 

• Realizarea de programe de valorificare a patrimoniului cultural avînd un caracter integrat /tematic; 
• Realizarea de programe de valorificare a patrimoniului cultural împreună cu patrimoniul natural 

valoros- promovarea unor zone specifice: Valea Mureşului, Ţara Zarandului, Câmpia Aradului, 
zonele montane în relaţie cu zona Munţilor Apuseni; 

• Măsuri specifice de protejare a valorilor de patrimoniu în zonele de construcţie a  reţelei rutiere 
majore; 

• Renovarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului construit cu prioritate: 
o în localităţile cu mare densitate de valori culturale şi naturale: Arad, Lipova, Sântana, Pâncota, 

Vladimirescu, Zădăreni, Păuliş, Şiria, Petriş, Hălmagiu; 
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o monumentele istorice cuprinse în trasee istorice şi cele tematice- conace/castele(Arad, Macea, 
Săvârşin, Şiria, Pâncota, Mocrea, Şofronea, Petriş), biserici/mânăstiri; 

• Restaurarea, reabilitarea şi conservarea  monumentelor aflate într-o stare avansată de degradare 
(cetăţile Șoimos, Siria, Dezna, mănăstirea franciscană din cetatea Aradului (sever avariată), cetatea 
Ineului, biserica mănăstirii Bezdin, mănăstirea Radna, biserica voevodala de la Hălmagiu, castelul 
Mocioni de la Bulci, ansamblul bisericii catolice Zăbrani, Podul turcesc de la Seleuş,  biserici de 
lemn) în conformitate cu studiile de specialitate;  

• Realizarea/ îmbunătăţirea căilor de acces către obiectivele culturale-priorităţi cetăţile Șoimos, Siria, 
Dezna;  drum Tela - Bulci, Săvârşin - Troas, Frumuşeni - sit arheologic Mănăstirea Bizere; 

• Realizarea unitară a sistemelor de informare/semnalizarea monumentelor istorice; 
• Reabilitarea centrului istoric al oraşului Lipova, după modelul de intervenţie adoptat pentru centrul 

istoric al Aradului şi reabilitarea complexului balnear Lipova Băi şi includerea lui în circuitul turistic; 
•  Reconversia funcţională a unor monumente în vederea valorificării prin introducerea acestora în 

circuitul economic.În acest sens sun necesare studii de specialitate pentru diverse tipuri de obiective 
care se pretează la conversie turistică, un exemplu fiind reabilitarea liniei de tramvai: Radna-Păuliş- 
Ghioroc- Şiria-Pâncota şi a traseului actual al celei care e funcţională Ghioroc-Sâmbăteni-Cicir-
Mândruloc-Vladimirescu- Arad şi includerea în circuitul turistic. 

• Dezvoltarea unei reţele de obiective culturale, conţinând monumente şi  ansambluri de arhitectură, în 
scopul gestionării şi valorificării în comun a acestora în corelare cu itinerariile turistice (trasee 
culturale); 

• Valorificarea prin proiecte culturale complexe a patrimoniului cultural şi etnografic şi localităţile 
rurale, in special localităţile rurale care deţin elemente de patrimoniu cultural; 

• Promovarea regulamentelor de urbanism care să păstreze tipurile tradiţionale de aşezare rurală, 
specificul locuirii, tehnici de construire în scopul păstrării peisajelor culturale specifice; 

• Propuneri pentru desemnarea de noi obiective ce trebuie incluse în categoria monumentelor cu 
valoare de patrimoniu (Lipova - „Coasta Rea”- fortificaţie – turn - donjon, Nădlac - la 2,5 km nord-
vest de oraş – tumul, Sântana-Holub –tell, Şiclău - la 1.5 km nord-vest de sat–tumuli; 

• Protecţia şi valorificarea zonelor cu valoare istorică şi a ansamblurilor cu valoare urbanistică sau 
arhitecturală, prin adoptarea de reglementări specifice de urbanism(PUZCP) şi studii de dezvoltare 
integrată (accesare de fonduri structurale): 
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o Centrele istorice urbane din Lipova, Ineu, Nădlac, Pâncota ; 
o Ansambluri centrale rurale în comunele: Şiria, Păuliş, Bârzava, Ghioroc, Vărădia de Mureş, 

Vinga ; 
o Cetatea Aradului. 

• Obligativitatea întocmirii studiilor istorice pentru fundamentarea documentaţiilor de urbanism, pe 
baza cărora se vor delimita zonele construite protejate, cu regulamentele aferente; 

• Dezvoltarea integrată a zonelor cu concentrare de valori de patrimoniu cultural: 
� Zone cu concentrare foarte mare a patrimoniului cultural:  

o Valea Mureşului- mun. Arad, oraşul Pecica, oraşul Lipova, oraşul Nădlac şi comunele 
Șeitin, Secusigiu, Felnac, Zădăreni, Şagu, Vinga, Fântânele, Frumuşeni, Vladimirescu, 
Zăbrani, Conop, Bata, Bârzava, Birchiş, Vărădia de Mureş, Săvârşin, Petriş; 

o Podgoria Aradului- oraşul Pâncota şi comunele Şiria, Covăsânţ, Ghioroc, Păuliş; 
o Zona Hălmagiu- comunele Hălmagiu, Hălmăgel, Vârfurile, Pleşcuţa; 

� Zone cu concentrare mare de patrimoniu cultural: 
o Ţara Zarandului oraşele Ineu, Sebiş şi comunele Şilindia, Bocsig, Tauţ, Buteni, 

Chişindia, Almaş, Brazii, Gurahonţ; 
o Zona Moneasa – comunele Moneasa şi Dezna; 
o Zona Cermei-Hăşmaş - comunele Craiva, Beliu, Hăşmaş, Cermei; 

� Zone cu concentrare medie de patrimoniu cultural: 
o Zona Chişineu-Criş- oraşul Chişineu-Criş, comunele Pilu, Zerind, Socodor, Grăniceri, 

Şimand; 
o Curtici- Sântana-  oraşele Curtici, Sântana şi comunele Macea, Șofronea, Zimandu Nou. 

I.3. Reţeaua 
de localităţi 

I.3.1 Structură, 
ierarhizare 

I.3.1.1 Dezvoltarea unei reţele de 
localităţi policentrice,  echilibrate în 
teritoriu şi racordate la sistemul urban 
naţional/regional 

• Îmbunătăţirea nivelului de dotare a localităţilor urbane mici, conform legislaţiei în vigoare (Legea 
351/2001) pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor centrale, echilibrarea reţelei de localităţi şi 
creşterea nivelului de trai al locuitorilor (Curtici, Pâncota, Sântana, Ineu, Chişineu-Criş, Pecica, Sebiş, 
Lipova); 

• Asigurarea dotărilor sanitare, de învăţământ, culturale şi echiparea tehnico-edilitară a oraşelor în 
conformitate cu prevederile Legii 351/2001, Anexa II; 

• Promovarea specializării funcţiilor economice ale localităţilor în paralel cu asigurarea relaţiilor de 
complementaritate în zonele de cooperare, pentru eficientizarea utilizării resurselor; 

• Constituirea unei reţele de axe şi poli de dezvoltare, bazate pe accentuarea rolului polilor de 
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dezvoltare şi structurarea/ facilitarea relaţiilor de cooperare între aceştia şi localităţile din teritoriul 
suport, în scopul de a echilibra forţa de dominare a municipiului Arad şi a scoate din izolare 
localităţile din zonele montane şi periferice; 

• Sporirea gradului de dotare /echipare al localităţilor, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a 
locuitorilor din oraşele mici şi din mediul rural; 

• Mărirea mobilităţii pe căile de comunicaţii şi transport în vederea dezvoltării şi diversificării relaţiilor 
dintre localităţi; 

• Sporirea confortului locuirii prin reabilitarea fondului de locuinţe existent şi construirea de locuinţe 
noi după standarde moderne şi adaptate specificului local; 

• Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile urbane aflate la distanţele mici (Curtici, 
Pâncota, Sântana, Ineu, Chişineu- Criş) pentru realizarea de proiecte de infrastructură, colaborare 
economică, proiecte culturale s.a.; 

• Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile urbane mici şi localităţile rurale 
învecinate (zona Ineu-Pancota- Lipova; zona Sebiş- Hălmăgel; zona Lipova-Săvârşin; zona Apateu- 
Cermei-Beliu-Sebiş; Sebiş-Moneasa; Sebiş- Târnova- Pâncota) pentru realizarea de proiecte integrate 
destinate revitalizării zonelor aflate în declin; 

• Crearea de parteneriat între municipiul Arad şi oraşele aflate în apropiere- Curtici, Pâncota- ele fiind 
poli importanţi în zona sa limitrofă şi porţi de legătură cu Ungaria, ceea ce determină colaborarea 
îndeosebi pentru dotări de servicii specifice zonei de frontieră (ex. Zona liberă). 

• Sprijinirea creării de parteneriate între localităţile foarte mici, cu putere economică redusă, în vederea 
realizării de proiecte comune de infrastructură tehnică, sociale, economice etc; 

• Evitarea reorganizării comunelor prin diviziune mai ales în zonele cu potenţial demografic redus; 
• Dezvoltarea localităţilor rurale cu rol de servire în zonele de rural profund propuse: Săvârşin, 

Bârzava, Cermei, Gurahonţ (sprijinirea dezvoltării economice şi creşterea nivelului de dotare tehnico-
edilitară şi socială). 

I.3.1.2 Dezvoltarea localităţilor rurale 
prin dezvoltarea durabilă a zonelor 
rurale prin promovarea dezvoltării 
endogene, bazată pe diversitate şi 

• Întărirea şi consolidarea centrelor urbane mici; 
• Promovarea unor noi relaţii urban – rural; 
• Dezvoltarea centrelor rurale cu rol intercomunal; 
• Se recomandă realizarea de parteneriate între comune şi evitarea reorganizării comunelor prin 
divizare. De asemenea acolo unde există disponibilitate, pe termen lung se pot propune comasări ale 
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performanţă, în vederea creşterii 
competitivităţii lor şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă pentru locuitorii 
satelor, în condiţiile protejării mediului 
natural. 

comunelor de dimensiuni foarte mici, în baza unor acorduri reciproce şi cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. Comunele de dimensiuni foarte mici pentru care este recomandată asocierea cu alte comune/ 
oraşe vecine în vederea realizării proiectelor de dezvoltare sunt: Tauţ, Vărădia de Mureş, Bârsa, Peregu 
Mare, Dorobanţi, Dieci, Archiş, Petriş, Chisindia, Hălmăgel, Dezna, Hăşmaş, Zerind, Pleşcuţa, Dorgoş, 
Cărand, Bata, Moneasa, Şilindia, Şiştarovăţ, Igneşti. 

I.3.1.3 Asigurarea condiţiilor de 
accesibilitate a localităţilor 

• Asigurarea condiţiilor de transport între centrele intercomunale şi localităţile din zona de influenţă 
prin modernizarea arterelor de circulaţie, asigurarea capacităţilor de transport, îndeosebi pe Dc şi DJ; 

• Asigurarea condiţiilor de transport/modernizarea tronsoanelor de căi de comunicaţii între localităţile 
de acelaşi rang cu relaţii de complementaritate (Curtici, Sântana, Pâncota, Ineu, Sebiş); 

• Dezvoltarea transportului suburban, prin promovarea formelor diversificate de transport şi adaptate 
la solicitările din localităţile polarizate. 

I.3.2 
Infrastructura 
socio-culturală 

I.3.2.1 Asigurarea unui nivel sporit de 
servire a populaţiei şi echilibrarea 
accesului la servicii 

• Amplasarea echilibrată a dotărilor de învăţământ în vederea asigurării accesului populaţiei şcolare la 
forme diversificate şi superioare de învăţământ; 

• Amplasarea echilibrată în teritoriu a dotările de sănătate, culturale şi de agrement. 

I.3.2.2 Asigurarea accesului egal şi 
sporit la servicii de educaţie pentru toţi 
locuitorii. 

• Sporirea rolului educaţional al învăţămîntului primar în formarea deprinderilor comportamentale şi a 
celor practice, în corelare cu specificul meşteşugurilor şi obiceiurilor tradiţionale, cu respectul pentru 
mediul înconjurător, valorile naturale şi culturale, precum şi nevoile de modernizare; 

• Completarea şi modernizarea reţelei dotărilor de învăţământ, în funcţie de nevoile proprii şi 
exigenţele contemporane - prin dezvoltarea învăţământului preşcolar şi primar în toate localităţile şi 
accentuarea rolului său educaţional; 

• Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ existente; 
• Asigurarea spaţiilor de cazare pentru elevii interni în învăţământul liceal şi postliceal; 
• Dezvoltarea învăţământului liceal, a celui vocaţional îndeosebi corelat cu specificul activităţilor din 

zonă, prin înfiinţarea de noi unităţi în oraşele Sebiş, Ineu, Pâncota, Lipova, Curtici, Nădlac, Chişineu-
Criş, Sântana, Pecica şi comunele Săvârşin, Gurahonţ, Cermei; diversificarea specializărilor în 
unităţile existente în domenii cum sunt: tehnologiile ambientale de refacere a mediului, informatică, 
turism, textile, prelucrarea lemnului / produselor alimentare, agricultură/silvicultură ş.a.; 
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• Dezvoltarea învăţământului gimnazial în localităţile rurale cu număr optim de elevi şi accesibilitate 
bună, precum şi în localităţile urbane, în funcţie de necesarul stabilit prin studii specifice şi 
documentaţiile de urbanism. 

I.3.2.3 Creşterea calităţii şi 
diversificarea serviciilor de educaţie 

• Dezvoltarea învăţământului universitar în municipiul Arad în vederea acoperirii necesarului de 
specializări în domenii de excelenţă şi crearea unui centru de cercetare-dezvoltare-inovare în 
domeniul tehnic, corelat cu nevoile sectoarelor economice locale şi regionale; 

• Sprijinirea dezvoltării activităţilor de cercetare-inovare în domeniul viticulturii – Miniş, comuna 
Ghioroc; 

• Diversificarea specializărilor în unităţile de învaţamânt liceale şi postliceale în domenii cum sunt: 
informatică, turism, textile, prelucrarea lemnului / produselor alimentare, agricultură/silvicultură s.a.; 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a unităţilor şcolare din toate localităţile prin: reparaţii 
curente, asigurarea condiţiilor igienice de bază, asigurarea echipării specifice a spaţiilor specializate – 
biblioteci, săli de sport, ateliere, grădină, locuri de joacă/sport s.a. – facilităţi pentru persoane cu 
nevoi speciale, spaţii de cazare pentru elevi. 

I.3.2.4 Asigurarea condiţiilor optime 
pentru îmbunătăţirea stării de sănătate 
a populaţiei 

• Înfiinţarea de spitale în oraşele Pâncota, Curtici, Pecica, Nădlac, cu capacităţi până la 100 paturi 
pentru înscrierea în indicatorii de definire a localităţilor urbane (Legea 351/2001); 

• Modernizarea unităţilor medicale (spitale, policlinici) din toate localităţile urbane; 
• Asigurarea necesarului de cadre medicale şi dotări minime de bază în localităţile rurale (Igneşti, 

Şiştarovăţ, Almaş, Şintea Mare, Pilu, Grăniceri, Conop, Olari, Cermei); 
• Sprijinirea ONG-urilor în asigurarea serviciilor de consiliere, ajutor şi asistenţă pentru persoane cu 

probleme deosebite; 
• Dezvoltarea serviciilor de educaţie sanitară în vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi a fenomenelor de 

devianţă socială. 

I.3.2.5 Ȋmbunătăţirea nivelului de 
dotare a localităţilor cu dotări de 
cultură în corelare cu nevoile populaţiei 
şi în corelare cu resursele de 
patrimoniu cultural local 

• Reabilitarea caselor de cultură existente, cluburilor, sălilor de bibliotecă şi revenirea la funcţia lor 
culturală; 

• Introducerea în circuitul cultural parţial/total a caselor/castelelor/palatelor cu valoare de patrimoniu 
naţional; 

• Crearea de noi dotări de tip club/casă de cultură cu funcţiuni polivalente destinate tinerilor/ 
vârstnicilor în localităţile rurale; 
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• Mediatizarea şi includerea muzeelor, caselor memoriale, alături de monumentele istorice în trasee 
turistice; 

• Promovarea şi valorificarea resurselor etnografice şi meşteşugăreşti prin organizarea de târguri şi 
serbări populare. 

I.3.2.6 Asigurarea accesului locuitorilor 
la dotări de sport şi agrement 

• Amenajarea/ modernizarea dotărilor sportive şi de agrement din localităţile urbane; 
• Diversificarea ofertei de dotări sportive şi de agrement, prin utilizarea resurselor naturale ale zonei, 

pentru desfăşurarea unor activităţi sportive de interes turistic: schi, patinaj, turism sportiv, mountain 
bike, zbor cu parapanta, sporturi nautice, înot, pescuit şi vânat sportiv s.a.; 

• Crearea bazelor sportive şi de agrement în zone cu potenţial turistic şi în staţiunile balneo-climaterice 
Moneasa, Lipova; 

• Creşterea gradului de dotare cu săli de sport a localităţilor rurale. 

I.3.3 Locuire  
I.3.3.1  Asigurarea condiţiilor de locuire 
la standarde moderne pentru populaţie       

• Sprijinirea construcţiei de locuinţe conform standardelor europene, asigurarea confortului locuirii 
prin realizarea dotărilor conexe în zonele de locuit, utilizărea eficientă a resurselor de teren, vegetaţie, 
cadru natural prin realizarea documentaţiilor de urbanism; 

• Reglementarea prin documentaţii de urbanism a construcţiei de locuinţe cu respectarea specificului 
local (dimensiuni, materiale, tratarea faţadelor, tratarea/amenajarea spaţiilor verzi, împrejmuiri) în 
localităţile rurale şi în oraşele cu zone construite tradiţionale; 

• Reabilitarea fondului de locuinţe în vederea îmbunătăţirii confortului şi a valorii estetice în toate 
localităţile urbane şi rurale din zonele situate pe artere majore de circulaţie/situate în zona de 
frontieră/în zone cu valoare turistică/ (Valea Mureşului, Podgoria Aradului, Depresiunea Gurahonţ-
Hălmagiu, Munţii Codru Moma, ş.a.); 

• Reabilitarea termică a clădirilor de locuit  pentru o abordare durabilă a strategiilor de dezvoltare, 
întrucât contribuie substanţial la economisirea de energie pentru încălzirea locuinţelor; 

• Promovarea surselor neconvenţionale de asigurare a energiei pentru locuinţele situate în zonele cu 
favorabilitate este de asemenea recomandată; 

• Măsuri de creştere a confortului şi igienei în locuinţe (asigurarea cu alimentare cu apă în interior, 
canalizare) precum şi îmbunătăţirea aspectului exterior al clădirilor de locuit. Refacerea faţadelor, a 
împrejmuirilor, amenajarea spaţiilor verzi din zona de locuit sunt condiţii obligatorii pentru 
îmbunătăţirea imaginii localităţilor şi crearea unui confort superior al locuirii; 

• Dezvoltarea fondului locativ în scopul acoperirii cererii de locuinţe noi, a modernizării şi creării unui 
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circuit de imobiliar adaptat nevoilor pieţei.        

I.4. 
Infrastructurile 

tehnice 

I.4.1 Reţele de 
transport 

I.4.1.1 Dezvoltarea şi modernizarea  
infrastructurii rutiere de transport 

• Dezvoltarea infrastructurii reţelei de interes naţional prin construcţia de autostrăzi şi drumuri expres 
(sau cu 4 benzi de circulaţie) pe următoare trasee indicative (conf. POS-T): 
o Autostrăzi: Constanţa-Feteşti-Bucureşti-Piteşti-Sibiu-Sebeş-Deva-Lugoj-Timişoara-Arad-  

Nădlac - axa prioritară 1 TEN-T- nr. 7; Arad-Deva; Oradea-Chişineu Criş- Arad; Vărşad-
Chişineu Criş; 

o Drum expres sau cu 4 benzi: Timişoara-Nădlac Reţea Ten R; Chişineu Criş-Beiuş-Cluj 
Napoca; Arad-Oradea –drum expres cu profil de autostradă, Oradea – Beiuş – Deva; 

o Rezervarea de către autorităţile locale, a zonelor necesare dezvoltării proiectelor de infrastructură 
rutieră promovate de CNADNR; 

o Extinderea intravilanului în lungul drumului naţional să se facă numai cu condiţia realizării de 
drumuri colectoare paralele cu drumurile naţionale şi în baza Planului de Urbanism General, cu 
acordul şi în condiţiile impuse de administratorul drumului naţional conform prevederilor Legii 
50/1991 cu completările şi modificările ulterioare. 

• Modernizarea infrastructurii rutiere pe reţeaua majoră: 
o autostrada Nădlac-Arad; 
o by-pass Arad cu profil de autostradă; 
o autostrada Arad-Timişoara; 
o construcţia / reabilitarea / modernizarea reţelelor de drumuri naţionale pe etape: etapa V DN 76  

Deva – Oradea, etapa VIII  DN 79  Arad – Oradea, etapa XII DN 79A Vârfuri – Chişineu-Criş; 
o amenajarea variante ocolitoare: în variante ocolitoare la Arad, Chişineu-Criş, Pecica, Săvârşin, 

Lipova, Nădlac, Şimnad, Zimandu Nou, Ineu şi Vărşand; 
o realizarea de pasaje denivelate, supraterane sau subterane şi variante ocolitoare pentru preluarea 

traficului de tranzit, în zona  aglomerărilor urbane la intersecţia cu drumurile naţionale; 
o realizarea unor drumuri colectoare, paralele cu drumul naţional, în zonele construite care se 

dezvoltă în afara localităţilor şi atunci  când intravilanul unei localităţi se extinde în lungul 
drumului naţional. 

• 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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I.4.1.2 Dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurilor rutiere de interes local 

• Refacerea infrastructuri rutiere spre zonele turistice de interes: 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. 

• Îmbunătăţirea reţelei de transport rutier prin: 
o consolidare drumuri naţionale DN 7, DN 7B, DN 79 şi DN 79A, DN 69, DN 76; 
o reabilitare drumuri tarnsfrontaliere Grăniceri-frontieră, Variaşu Mic-frontieră, Zona liberă 

Curtici-frontieră , Sânmartin-Socodor; 
o reabilitare drumuri judeţene: DJ 572, DJ 682, DJ 682A, DJ 682C, DJ 682G, DJ 682H, DJ 682K, 

DJ 682M, DJ 691, DJ 707, DJ 707A, DJ 707B, DJ 707C, DJ 708, DJ 708A, DJ 708B, DJ 708C, 
DJ 708F, DJ 791, DJ 709, DJ 709A, DJ 709B, DJ 709C, DJ 709D, DJ 709J, DJ 792, DJ 792B, 
DJ 792C, DJ 792D, DJ 792E, DJ 792F, DJ 792A, DJ 793, DJ 793A, DJ 793B, DJ 793C, DJ 794; 

o modernizare drumuri judeţene pietruite şi de pământ: DJ 572-16km, DJ 609-5km, DJ 609A-
14km, DJ 682A-10km, DJ 682C-5km, DJ 682E-3km, DJ 707-20km, DJ 707A-3km, DJ 707C-
14km, DJ 708-31km, DJ 708A-23km, DJ 709-2km, DJ 709B-14km, DJ 709D-7km, DJ 709J-
38km, DJ 763A-6km, DJ 791-18km, DJ 792-6km, DJ 792B-10km, DJ 792C-4km, DJ 792D-
4km, DJ 792E-11km, DJ 792F-19km, DJ 793A-8km, DJ 793C-4km; 

o lucrări de artă consolidare pod la Zerind, Păuliş, Hălăliş,  Buhani, Sebiş – Buteni şi Aciuţa, 
reabilitare pod la Bocsig, Săvârşin, pasaj denivelat la Pecica şi pe Centura Nord Arad, pod nou 
peste Râul Mureş în municipiul Arad şi pe DJ 791 Sintea Mică-Chereluş; 

o modernizare drumuri comunale DC 69, DC 133, DC9; 
o amenjarea de piste pentru biciclete,  în zonele urbane şi rurale în vederea încurajării transportului 

ecologic şi a dezvoltării infrastructurii rutiere. 
• Creşterea calităţii serviciilor de transport rutier şi îmbunătăţirea legăturilor între localităţile lipsite de 

accesul direct la reţeaua feroviară prin: 
o modernizarea drumurilor judeţene şi comunale pe care se desfăşoară transportul în comun; 
o realizarea de studii de circulaţie pentru transportul în comun; 
o modernizarea parcului auto; 
o realizarea de lucrări de modernizare a transportului în comun în municipiul Arad.  

• Lucrări necesare în urma calamităţilor: 
o amenajare torenţi şi albie pe DN 7 km 516+025 şi  km 509+600 la Lipova, km 502+009 la 
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Milova, km 479+867 la Căpruţa; 
o înlăturarea efectelor calamităţilor pe DN 7 la km 478+730, km 564+000 – 566+000 la Pecica, 

pod km 489+185 la Conop,  pe DN 79A la km  7+252, pod km 60+627 la Mânerău, pod km 
29+119 la Cil; 

o consolidare pe DN 79A km 51+000-69+000 la Bârsa Ineu, km 100+270-127+642 la Chişineu 
Criş –PCTF Vârşand, km 87+000-100+270 Chereluş-Chişineu Criş, km71+550-87+000 Ineu- 
Cherluş, km 7+000 –17+000, km 38+000-51+000 şi km 24+000-38+000; 

• Amenajarea de piste pentru biciclete, în vedere încurajării transportului ecologic. 

I.4.1.3 Modernizarea şi dezvoltarea 
reţelei feroviare 

• Modernizarea liniilor de cale ferată existente prin realizare linie de cale ferată convenţională, cu viteza 
până la 160 km/h pe trasee existente reabilitate: 

o Curtici-Arad- Simeria-Alba Iulia- Braşov-Bucureşti-Feteşti-Constanţa axa prioritară 1 TEN-T 
nr. 22; 

o Arad- Timişoara- Caransebeş - Strehaia – Craiova - Calafat axa prioritară 1 TEN-T nr. 22; 
o Oradea-Arad; 

• Linie nouă de cale cu mare viteză peste 250 km/h pe direcţia vest-est; 
• Lucrări de modernizare a reţelei feroviare: 

o centralizarea electronică a următoarelor staţii: Arad şi Curtici; 
o electromecanisme de macaz performante pe tronsonul frontieră Curtici-Arad-Simeria; 
o modernizări staţii de cale ferată la Arad şi Curtici; 
o modernizarea reţelei de telecomunicaţii  prin introducerea cablelor cu fibră optică şi a 

echipamentelor digitale  pe tronsonul: Satu Mare-Oradea-Arad; 
o scoaterea triajului în extravilanul municipiului Arad pentru descongestionarea traficului; 
o realizarea unui centuri feroviare pentru devierea în afara municipiului Arad a traficului de tranzit; 
o construirea unui pod Cf peste râul Mureş în amonte de podul existent la 2 km şi  devierea 

traseului liniei Cf; 
o reabilitarea reţelei de cale ferată transfrontaliere Arad – Szeged; 
o 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. 

I.4.1.4 Dezvoltarea traficului aerian de 
• Dezvoltarea traficului aerian de călători şi marfă pe aeroportul Internaţional Arad prin: lucrări de 

modernizare a infrastructurii, a mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene şi de deservire,   extindere 
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călători şi marfă  

 

aerogară, consolidarea şi prelungirea pistei de rulare cu 500 m, amenajarea platformei de îmbarcare-
debarcare şi a platformei aviaţiei utilitare şi extinderea terminalului cargo existent. 

I.4.1.5 Amenajarea căilor navigabile 
interioare 

• Executarea lucrărilor de amenajare a căilor navigabile prin: 
o lucrări de amenajare a căilor navigabile pe râul Mureş de la frontieră până la Alba Iulia; 
o porturi noi: pe râul Mureş la Arad; 
o realizarea unui Studiu de navigabilitate a râului Mureş. 

I.4.1.6 Dezvoltarea transportului 
combinat 

• 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; 
• Modernizarea terminalului Glogovăţ-Arad. 

I.4.1.7 Modernizarea punctelor de 
control şi trecere a frontierei 

• Lucrări de modernizare a punctelor rutiere de trecere a frontiere:  
o Vărşand (Ro) / Gyula – Ungaria; 
o Turnu (Ro) / Battonya- Ungaria. 

I.4.1.8 Modernizare şi extindere Zona 
Liberă Arad -Curtici • Lucrări de extindere a zonei libere existente. 

I.4.1.9 Modernizarea sectorului de 
transport conform Planului 
Operaţional Sectorial 

• Îmbunătăţirea protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor – axa prioritară 3 prin: 
o promovarea transportului inter-modal – axa 3.1; 
o îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport – axa 3.2; 
o minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului – axa 3.3. 

I.4.2 
Gospodărirea 
apelor, sisteme 
de alimentare cu 

apă a 

I.4.2.1 Îmbunătăţirea alimentării cu apă 
a localităţilor 

• Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă în localităţile: Arad, Nădlac, Şemlac, Pecica, 
Sebiş, Fântânele, Tisa Nouă, Frumuşeni, Curtici, Macea, Sânmartin, Șimand, Olari, Cruceni, Sagu, 
Vinga, Zădăreni, Chişineu-Criş, Lipova, Zăbrani, Ghioroc, Şiria, Păuliş, Pâncota, Ineu, Mocrea, 
Sicula, Chereşeu, Tăuţ, Bocsig, Mănărău, Craiva, Coroi, Chişlaca, Carand, Hăşmaş, Tăgădău, Buteni, 
Chişindia, Bârsa şi Igneşti, Moneasa, Dezna şi Slatina de Criş, Gurahonţ, Iosas, Almaş, Cil, Rădeşti, 
Dieci, Iacobini, Mădrigeşti, Hălmăgel, Vârfirile, Birchiş, Iratoşu, Pregu Mare, Săvârşin, Varădia de 
Mureş, Grăniceri, Pilu, Zerind, Apateu, Cermei, Sepreuş, Șeitin; 
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localităţilor • Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă în localităţile: Aluniş, Caporal Alexa, 
Dorobanţi, Sintea Mică, Cicir, Firiteaz, Fiscut, Hunedoara Timişană, Mailat, Mănăştur, Bodrogu 
Nou, Călugăreni, Munar, Sânpetru German, Satu Mare, Secusigu, Mişca, Satu Nou, Vânători, 
Zerindu Mic., Radna, Şoimiş, Chesint, Neudorf, Galsa, Masca, Cladova, Sâmbăteni, Maderat, 
Iermata, Moroda, Seleuş, Chereuş, Beneşti, Bochia, Vasile Goldiş, Secaci, Ciunteşti, Mărăuş, Rogoz 
de Beliu, Siad, Şugag, Stoineşti, Tălmaci, localităţile din comuna Hăşmaş, Avram Iancu, Berindia, 
Cuied, Păulian, Păiuşeni, Văşoaia, Minead, Buhai, Laz şi Neagra, Dulcele, Feniş, Musteşti, Valea 
Mare, Zimbru, Joia Mare, Cociuba, Crocna, Roşia, Revetiş, Buceava Şoimuş, Secaş, satele comunei 
Pleşcuţa., Târnăviţa, Toheşti, Luncşoara, Sârbi, toate satele comunelor Hălmagiu şi Vârfurile, 
excepţie reşedinţele de comună, Bacău de Jos, Bata, Bulci, Tela, Căpâlnaş, Ostrov, Virismort, 
Cărpioara, Valea Mare, Şistarovăţ, Ususău, Conop, Bârzava, Petriş, Zărand. 

I.4.2.2 Îmbunătăţirea canalizării şi 
epurării apelor uzate în localităţi 

• Reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare existente în localităţile: Arad, Vladimirescu, 
Sântana, Lipova, Radna, Şoimuş, Ineu, Pecica, Curtici, Nădlac, Pâncota, Chişineu Criş, Sebiş, Vinga, 
Șeitin; 

• Realizarea sistemului de canalizare şi epurare în localităţile: Mândruloc, Cicir, Horia, Zădăreni, 
Felnac, Șofronea, Andrei Şaguna, Zimandu Nou, Zimandu Cuz, Sânleani, Caporal Alexa, Olari, 
Mocrea, Sicula, Bocsig, Colonia Bocsig, Beliu, Tăgădău, Caporal Alexa, Olari, Macea, Sânmartin şi 
Doronbanţi, Seleuş, Gâlsa, Masca, Siria, Târnova, Nădab, Socodor, Buteni, Păuliş, Baraţca, Cladova, 
Ghioroc, Cuvin, Covăsint, Apateu, Sepreuş, Cermei, Somoşcheş, Secugiu, Sânpetru German, Vinga, 
Șimand, Semlac, Șeitin, Zăbrani, Sagu, Gurahonţ. 

I.4.2.3 Dezvoltarea durabilă a 
gospodăririi apei 

• Măsurile structurale pentru dezvoltarea amenăjării bazinelor hidrografice vor fi prevăzute în Schema 
Directoare de Amenajare a Bazinului Hidrografic. 

I.4.3 Lucrări de 
îmbunătăţiri 
funciare 

I.4.3.1 Modernizarea şi reabilitarea 
sistemelor hidroameliorative 

• Reevaluarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi adaptarea lor la cerinţele formelor noi de 
proprietate şi noilor tehnologii agricole; 

• Modernizarea şi reabilitarea sistemelor hidroameliorative: 
o întreţinerea şi extinderea amenajărilor de desecare: decolmatarea canalelor de desecare, întreţinerea 

gurilor de descărcare, întreţinerea staţiilor de pompare – evacuare în amenajările Canalul Morilor 
16836 ha,  Ţiganca - 64 ha, Vinga -163 ha, Nădlac-Seitin - 820 ha, Mureşel Mal Drept - 13610 
ha, Ier Arad Frontieră - 32918 ha, Crac Nădlac - 13104 ha, Teuz - 55780 ha, Aranga Secusigiu - 
5817 ha, Chiser-Poganier - 17008 ha, Cigher -  9902 ha, Budier - 20316 ha, Hanios-Vârsand - 
24374 ha, Pil Vârsand - 3402 ha, Cermei-Tăut - 4624 ha, Colector-Oradea - 417 ha, Gut - 3809 
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ha, Ineu-Bocsig - 950 ha; 
o extindere, reabilitare şi modernizare a amenajărilor existente de irigaţii, creşterea gradului de 

utilizare a irigaţiilor, întreţinerea sistemelor de irigaţie existente, decolmatarea canalelor şi 
curăţirea acestora de vegetaţie în amenajările Semnac Pereg - 8622 ha, Fântânele Şag -7144 ha, 
Păuliş Matca - 4138 ha, Mureşel Ier - 3095 ha, Neudorf -962 ha, Cermei-Sicula - 242 ha, Canalul 
Morilor - 156 ha, Chişindia-Buteni 131 ha. 

o întreţinere şi reabilitare pe suprafeţele amenajate cu lucrări complexe de irigaţii şi desecare care 
funcţionează alternativ; aplicarea în regim complex a lucrărilor de desecare – drenaj şi irigaţii în 
scopul ameliorării procesului de sărăturare a solului Canalul Morilor – 16836 ha; 

o extinderea, reabilitarea şi consolidarea suprafeţelor amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii 
solului din amenajările: Cermei-Tăut – 1097 ha, Chişindia - 703 ha, Chizdia - 324 ha, Bodeşti - 
900 ha, Almaş - 121 ha, Crişul Alb - 4420 ha, Mureş – 1987 ha, Musteşti – 732 ha. 

I.4.3.2 Crearea cadrului administrativ 
necesar îmbunătăţirii activităţii în 
domeniul îmbunătăţirilor funciare 

• Reevaluarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi adaptarea lor la cerinţele unor noi tehnologii 
agricole şi în special la formele noi de proprietate, prin: 
o promovarea privatizării amenajărilor de irigaţii prin transferul de la Societatea Naţională 

„Îmbunătăţiri funciare”SA la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii; 
o stimularea utilizatorilor de irigaţii în procesul de eficientizare a managementului irigaţiilor; 
o Stimularea utilizatorilor de apă pentru irigaţii în a se organiza în asociaţii care să preia în 

proprietate infrastructura unui plot sau a mai multor ploturi pentru irigaţii, respectiv staţia de 
pompare de punere sub presiune precum şi reţeaua de conducte de distribuţie a apei la hidrant 
(conform legii nr. 573/2003 pentru aprobarea OUG nr. 147/1999), în scopul cointeresării 
utilizatorilor de irigaţii în procesul de eficientizare a managementului irigaţiilor; 

o Atragerea investiţiilor private în acest domeniu;  
o Prevederea de soluţii pentru evitarea realizării de construcţii pe teritoriul amenajărilor de 

îmbunătăţii funciare; 
o Accesarea fondurilor europene prin proiecte de reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri 

funciare. 

I.4.4 Reţele Energie electrică 
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energetice 
I.4.4.1 Asigurarea alimentării cu energie 
electrică a tuturor localităţilor 

• Racordarea de reţele electrice a tuturor gospodăriilor neelectrificate prin extinderea reţelelor în 
zonele mai vechi sau mai nou construite; 

• Trecerea la folosirea pe scară largă a energiilor regenerabile. 

I.4.4.2 Transportul şi distribuţia 
energiei electrice 

• Retehnologizarea capacităţilor de producere a energiei elctrice şi creşterea gradului de siguranţă în 
funcţionare a instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice prin următoarele măsuri: 
o Lucrări de reparaţii a instalaţiilor existente (reţele de distribuţie de 110 kV, de medie tensiune, de 

joasă tensiune); 
o Lucrări de modernizare a instalaţiilor existente (reţele de distribuţie de 110 kV, de medie 

tensiune, de joasă tensiune); 
o Lucrări de retehnologizare (au ca scop aducerea instalaţiilor la nivelul standardelor de 

performanţă şi siguranţă în exploatare impus de ANRE); 
o Lucrări noi (Reţele electrice de distribuţie de medie şi joase tensiune, urbane şi rurale) ; 

• Trecerea liniei LEA 220 kV Arad – Timişoara la 400 kV; 
• Modernizarea şi retehnologizarea staţiilor de transformare de 110 kV; 
• Trecerea instalaţiilor de 6 kV la tensiunea de 20 kV; 
• Dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuţiei (SAD); 
• Extinderea sistemului de telegestiune şi monitorizare a parametrilor de calitate a energiei electrice. 

Alimentarea cu energie termică 

I.4.4.3 Alimentarea cu energie termică 
în municipiul Arad, Chişineu Criş, 
Ineu, Nădlac 

• Continuarea şi finalizarea reabilitării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) 
la nivelul conductelor de transport, al punctelor termice şi al reţelelor secundare; 

• Montarea de module termice de nivel de bloc, scara de bloc sau apartament la construcţiile noi care 
se racordează la SACET; 

• Montarea de module termice la nivel de bloc, scara de bloc sau apartament la construcţiile existente 
care sunt racordate în prezent şi care vor rămâne racordate la SACET. 

I.4.4.4 Alimentarea cu energie termică 
în localităţile care sunt racordate la 
SACET  (Chişineu Criş) 

• Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) la nivelul centralelor 
termice şi al reţelelor termice. 

I.4.4.5 Alimentarea cu energie termică • Montarea de centrale termice de bloc sau scară de bloc funcţionând pe gaze naturale, combustibil 
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în localităţile fără distribuţii de gaze, în 
care clădirile care au fost racordate la 
SACET au fost desfiinţate sau cu 
numeroase apartamente debranşate 
(Curtici, Ineu, Nădlac, Sebiş) 

lichid sau GPL pentru eliminarea sistemelor improvizate de încălzire a apartamentelor. 

I.4.4.6 Alimentarea cu energie termică 
în toate localităţile în care există 
locuinţe condominiale 

• Reabilitarea termică şi dacă este cazul, realizărea unei izolări termice sporite între apartamentele din 
clădirile condominiale  pentru a asigura un confort termic corespunzător şi a limita influenţa modului 
de funcţionare a instalaţiei dintr-un spaţiu  asupra celor învecinate. 

Alimentarea cu gaze naturale 

I.4.4.7 Alimentarea cu gaze naturale în 
localităţile în care există distribuţii de 
gaze naturale 

• Extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, în paralel cu înlocuirea conductelor cu durata 
normală de viaţă expirată. 

I.4.4.8 Alimentarea cu gaze naturale în 
localităţile în care nu există distribuţii 
de gaze naturale, dar care sunt 
amplasate în apropierea conductelor de 
transport 

• Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea conductelor şi instalaţiilor de consum pe baza 
unor studii de fezabilitate în funcţie de planurile de dezvoltare  prezumate de către investitorii 
strategici. 

I.4.4.9 Alimentarea cu gaze naturale în 
localităţile în care nu există distribuţii 
de gaze naturale şi care sunt amplasate 
în afara zonelor din apropierea   
conductelor de transport 

• Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea conductelor şi instalaţiilor de consum pe baza 
unor studii de fezabilitate în funcţie de planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii 
strategici. 

I.4.4.10 Reţelele de transport gaze 
naturale 

• Extinderea reţelelor în funcţie de realizarea zonelor de dezvoltare, parcuri industriale, tehnologice: 
Valea Mureşului, Valea Crişului Alb. 

I.4.4.11 Respectarea distanţelor de 
siguranţă a noilor clădiri  faţă de 
conductele de transport gaze naturale, 
întreţinerea lor corespunzătoare pentru 

• În zonele tranzitate de  conductele de  transport a gazelor naturale se impune respectarea distanţelor 
de siguranţă. 
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evitarea  accidentelor 

Surse regenerabile de energie 

I.4.4.12 Utilizarea energiei solare 
pentru prepararea apei calde menajere 

• Implementarea sistemelor cu energie solară pentru prepararea apei calde menajere în localităţile din 
zonele de şes şi de deal  ale judeţului. 

I.4.4.13 Utilizarea energiei solare 
pentru încălzirea şi pentru prepararea 
apei calde menajere, precum şi pentru 
producerea energiei electrice cu celule 
fotovoltaice 

• Implementarea sistemelor cu energie solară pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere, 
precum şi pentru producerea energiei electrice cu celule fotovoltaice în localităţile din zonele de şes şi 
de deal ale judeţului 

I.4.4.14 Dezvoltarea sistemelor de 
utilizare a apelor geotermale 

• Implementarea sistemelor de utilizare a apelor geotermale în localităţile cu zăcăminte exploatabile de 
ape geotermale, aflate în zona de vest a judeţului. 

• Folosirea sistemelor de utilizare a apelor geotermale pentru încălzirea clădirilor, preparare apă caldă 
menajeră; agricultură: sere, solarii, culturi de alge, piscicultură; balneologie; agrement; separare gaze 
combustibile. 

I.4.4.15 Dezvoltarea sistemelor de 
utilizare a biomasei, cu accentul pe 
producerea şi arderea  peleţilor de lemn 

• Implementarea sistemelor de utilizare a biomasei (cu accentul pe producerea şi arderea  peleţilor de 
lemn) în toate localităţile, cu accentul pe zonele de exploatări forestiere. 

I.4.4.16 Intocmirea studiilor şi 
proiectelor pentru amplasarea 
turbinelor eoliene 

• Studierea terenului pentru găsirea amplasamentelor adecvate din punct de vedere a constanţei 
direcţiei, vitezei vântului, posibilităţilor de utilizare şi protecţiei mediului; 

• Întocmirea studiilor şi proiectelor pentru amplasarea turbinelor eoliene şi montarea experimentală a 
acestora.        

I.4.4.17 Montarea experimentală a • În zonele care corespund din punct de vedere al regimului vânturilor şi al protecţiei mediului. 
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turbinelor eoliene 

I.4.4.18 Montarea turbinelor eoliene 
pentru alimentarea unor consumatori 
mai importanţi şi racordarea la SEN 

• În zonele care corespund din punct de vedere al regimului vânturilor şi al protecţiei mediului. 

I.4.5 Reţele de 
telecomunicaţii 

I.4.5.1 Îmbunătăţirea reţelelor de 
telecomunicaţii şi crearea unor reţele de 
telecomunicaţii care să satisfacă 
cerinţele actuale şi de viitor 

 

• Continuarea programului de extindere şi modernizare a reţelei de comunicaţii în vederea sporirii 
accesului la serviciile universale de telecomunicaţii; 

• Stimularea dezvoltării rapide a sectorului de telecomunicaţii bazat pe cele mai noi tehnologii şi 
aplicaţii în domenii; 

• Stimularea cererii pentru serviciile de telecomunicaţii prin încurajarea dezvoltării infrastructurii în 
bandă largă şi a aplicaţiilor societăţii informaţionale; 

• Conectarea la Internet de mare viteză a şcolilor , institutelor de cercetare , bibliotecilor, muzeelor etc; 
• Crearea şi extinderea de către operatorii alternativi a unor reţele de acces la utilizatorii finali, în 

scopul evitării interconectărilor cu reţeaua Romtelecom; 
• Creşterea gradului de digitizare a reţelei; 
• Continuarea procesului de ridicare a gradului de telefonizare a localităţilor judeţului concomitent cu 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestat; 
• Continuarea programului vizând dotarea fiecărei şcoli cu cel puţin un calculator cu acces la internet; 
• Instalarea de telecentre în cadrul programului naţional de implementare a serviciului universal. 

I.5.Zonificare
a teritoriului 

I.5.1 Zonificarea 
teritoriului 

I.5.1.1 Asigurarea unei structuri 
echilibrate de utilizare a teritoriului, 
prin valorificarea superioară şi eficientă 
a resurselor zonale în scopul atenuării 
dezechilibrelor de dezvoltare teritorială 

• Zona de vest: 
o diversificarea producţiei agricole prin creşterea productivităţii terenurilor, creşterea varietăţii 

producţiei vegetale, relansarea sectorului zootehnic; 
o diversificarea serviciilor prin dezvoltarea serviciilor de transport şi a celor conexe în localităţile 

adiacente reţelei majore rutiere şi feroviare: Arad, Curtici, Nădlac, Pecica, Iratoşu, Dorobanţi, 
Pilu, Grăniceri; Chişineu Criş, Şimand, Socodor, Zerind, Sintea Mare, Sepreuş Apateu Mişca, 
Zimandu Nou, Livada, Şofronea, Vinga, Şagu, Semlac, Secuşigiu, Șeitin; 

o dezvoltarea industriei extractive în condiţii de performanţă (Pecica, Turnu); 
o crearea de parcuri industriale şi tehnologice în Arad şi localităţile Pecica, Chişineu Criş; 
o dezvoltarea centrelor de cercetare-dezvoltare- inovare în Municipiul Arad; 
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• Zona Podgoria Aradului: 
o relansarea economică a Podgoriilor prin atrageri de capital, modernizare, marketing; 
o dezvoltarea turistică a localităţilor, prin turism uval şi cultural.Obiective: Muzeul viei şi al vinului 

Ghioroc (castelul Grassalkovich), Muzeul tramvaiului electric, Muzeul apicol Miniş, Cetatea Şiria, 
Castelul Bohus (Şiria), Castelul Solymosy (Mocrea), Muzeul Ioan Slavici şi Emil Monţia (Şiria) 
cramele vechi din Miniş; 

o sprijinirea formelor complexe de învăţământ-cercetare-dezvoltare în Staţiunea de cercetări 
viticole Miniş; 

o îmbunătăţirea infrastructurii de transport; relansarea formelor originale de transport- reabilitarea 
traseului tramvaiului electric, transport naval pe Mureş, ciclism şi alte forme tradiţionale; 

• Zona  Codru Moma: 
o susţinerea dezvoltării oraşului Sebiş prin măsuri de relansare economică şi creştere a gradului de 

echipare tehnică şi de servicii; 
o creşterea capacităţilor turistice şi dezvoltarea serviciilor conexe (Moneasa, Dezna); 
o promovarea meşteşugurilor şi dezvoltarea ramurilor industriale legate de prelucrarea produselor 

agricole/ale pădurii/ lemnului şi valorificarea lor în turism; 
o încurajarea activităţilor zootehnice în localităţile care deţin importante suprafeţe de păşuni şi 

fâneţe: Gurahonţ, Hăşmaş, Moneasa, Carand, Dezna, Archiş; 
o practicarea unei silviculturi durabile;  
o dezvoltarea transportului între localităţi şi păstrarea drumurilor în stare de viabilitate, dezvoltarea 

serviciilor de sănătate, învăţământ, protecţie a persoanelor în vârstă; 
o valorificarea turistică a potenţialului cultural şi etnografic prin dezvoltarea capacităţilor de cazare 

de mici dimensiuni şi a serviciilor conexe, în toate comunele; 
• Zona sud-estică: 

o creşterea rolului teritorial al oraşului Lipova şi dezvoltarea localităţilor cu rol de  echilibru în 
reţeaua de localităţi: Bârzava, Săvârşin; 

o îmbunătăţirea accesibilităţii localităţilor de pe malul stâng al Mureşului (comuna Ususău) prin 
construirea unui pod la Bârzava; 

o relansarea activităţilor agricole tradiţionale în Zona Dealurilor Cigherului, Agrijului, Cuedului, 
cultivarea pomilor fructiferi şi a vitei de vie (Buteni, Bârsa, Şilindia, Târnova, Tauţ, Chişindia); 

o încurajarea activităţilor zootehnice în localităţile care deţin importante suprafeţe de păşuni şi 
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fâneţe: Bârzava, Tauţ, Săvârşin, Petriş, Brazii, Pleşcuţa, Vârfurile, Hălmagiu, Hălmăgel, Şiştarovăţ 
o dezvoltarea activităţilor industriei prelucrătoare şi sprijinirea acţivităţilor de construcţii în puncte 

apropiate de traseul autostrăzii; 
o diversificarea serviciilor prin dezvoltarea celor legate de transport odată cu realizarea culoarelor 

majore de infrastrustură rutieră şi feroviară; 
o sprijinirea dezvoltării turismului prin modernizarea şi extinderea capacităţilor turistice şi de 

servicii în staţiunea Lipova, precum şi dezvoltarea agroturismului în localităţile rurale; 
o măsuri concertate de stopare a declinului demografic, prin crearea de locuri de muncă, 

dezvoltarea serviciilor sociale, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţi; 
o protecţia mediului natural fragil îndeosebi în activităţile generate de construcţia autostrăzii şi de 

dezvoltare a zonelor de agrement/turistice; 
o măsuri de prevenirea şi protecţia terenurilor faţă de factorii de risc natural( alunecări de teren, 

inundaţii, combaterea eroziunii solurilor); 
o lucrări specifice de amenajare hidrografică a albiei Mureşului; 

• Realizarea parteneriatelor între localităţile din zona periurbană a municipiului Arad; 
• Realizarea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile urbane Arad,  Pâncota, Sântana, 

Ineu, Pecica, Curtici, Lipova pentru crearea unui sistem urban policentric eficient, bazat pe 
complementaritate. 

I.5.1.2 Reglementarea şi controlul 
dezvoltării în teritoriu a localităţilor 

• Controlul extinderii intravilanelor de-a lungul arterelor de circulaţie- în zona axului Pâncota- Lipova 
prin documentaţiile de urbanism 

• Controlul extinderii intravilanelor în localităţile din zonele cu potenţial turistic prin realizarea 
documentaţiilor de urbanism PUG, PUZ; 

• Extinderea intravilanelor este necesară pentru creşterea exigenţelor cu privire la configuraţia şi 
amplasarea acestora astfel încât să se evite extinderea de-a lungul călor rutiere, prin defrişări sau  
reduceri de terenuri arabile; 

• Reabilitarea platformelor industriale existente şi extinderea controlată a zonelor destinate industriei şi 
serviciilor (PUG, PUZ). 
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II. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 

II.1. Evoluţia populaţiei şi 
potenţialul demografic 

II.1.1 Creşterea reală a gradului de 
urbanizare şi reducerea migraţiei din 
zonele urbane 

• Oportunităţi diversificate de angajare, atât pentru populaţia urbană, cât şi rurală; 
• Crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi consiliere privind piaţa muncii şi asigurarea 

calităţii şi accesului locuitorilor din rural la aceste servicii; 
• Dezvoltarea unor programe de formare şi reconversie profesională în domenii căutate pe piaţa 

muncii; 
• Facilităţi pentru atragerea populaţiei pensionate în desfăşurarea unei activităţi economice şi după 

intrarea legală în inactivitate, mai ales în zonele cu îmbătrânire demografică (în jumătatea estică a 
judeţului, îndeosebi în comunele: Hălmăgel, Pleşcuţa, Tăuţ, Bata, Chisnidia); 

• Construirea/modernizarea infrastructurii de utilităţi (apa potabila, canalizare, gaze); 
• Creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor educaţionale oferite familiilor tinere (mai ales pentru 

instituţionalizarea copiilor de până la 7 ani); 
• Reconcilierea vieţii profesionale a femeilor cu viaţa de familie – flexibilizarea programului de muncă 

pentru familiile cu copii, înfiinţarea de creşe etc.; 
• Construirea/modernizarea unor centre pentru activităţi de timp liber, sport şi întreţinere a sănătăţii. 

II.1.2 Creşterea accesibilităţii populaţiei 
la servicii medicale şi de asistenţă 
socială 

• Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii spitaliceşti de bază, respectiv a spitalelor şi dispensarelor, 
mai ales a celor din rural; 

• Modernizarea şi echiparea secţiilor de urgenţă; 
• Dotare cu echipamente adaptate situaţiei beneficiarilor de servicii oferite de centre, inclusiv 

echipamente pentru persoane cu dizabilităţi; 
• Asigurarea asistenţei medicale calificate prin atragerea medicilor (în special generalişti) în mediu rural 

rural (de ex. în comunele Igneşti şi Şiştarovăţ, unde nu sunt medici de familie); 
• Reabilitarea unor unităţi pentru servicii sociale, pe tipuri de centre: multifuncţionale si rezidenţiale 

(cantine, cămine de bătrâni, centre sociale pentru copiii abandonaţi/persoane cu dizabilităţi, în 
special în localităţile cu grad ridicat de sărăcie (toate oraşele); 

• Crearea unor unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă, nu numai terestre, ci şi aeriene. 

II.1.3 Dezvoltarea sistemului 
educaţional în scopul obţinerii unor 

• Reabilitarea şcolilor, liceelor şi a centrelor universitare şi dotarea acestora cu tehnică de calcul 
competitiv şi de tehnologie corespunzătoare pentru a ţine pasul cu progresul ştiinţific şi tehnic; 
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resurse umane de calitate • Dezvoltarea unor programe de formare profesională în domenii căutate pe piaţa muncii; 
• Implementarea unor mecanisme de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii în vederea 

ajustării ofertei educaţionale în concordanţă cu evoluţiile de pe piaţa muncii; 
• Crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi consiliere a forţei de muncă şi asigurarea 

accesului la aceste servicii. 

II.2.Resursele de muncă 

II.2.1 Creşterea gradului de ocupare a 
forţei de muncă în activităţi economice 
viabile 

• Diversificarea pachetului de măsuri active adresate tinerilor şi şomerilor de lungă durată; 
• Facilitarea accesului la oportunităţi de formare profesională în vederea creşterii nivelului de calificare 

a forţei de muncă, actualizarea continuă şi adaptarea competenţelor, pentru a face faţă concurenţei 
într-o economie aflată pe calea globalizării; 

• Alocarea în continuare a unor sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru promovarea 
mobilităţii ocupaţionale şi geografice. 

II.2.2 Combaterea disparităţilor 
teritoriale privind ocuparea forţei de 
muncă 

• Dezvoltarea infrastructurii locale şi judeţene de transport şi afaceri; 
• Diminuarea discrepanţelor dintre cele două medii de rezidenţă în ceea ce priveşte accesul la educaţie 

şi calitatea învăţământului şi pregătirea tehnică şi profesională; 
• Sprijinirea înfiinţării IMM-urilor în mediul rural. 

II.2.3 Dezvoltarea sistemului 
educaţional în concordanţă cu cererea 
pieţei muncii 

 

• Elaborarea unui sistem de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, aliniat modelului 
european; 

• Creşterea flexibilităţii şi adaptabilităţii ofertei şcolilor profesionale şi tehnice în raport cu solicitările 
mediului economic şi cu evoluţiile pieţei muncii; 

• Formarea şi dezvoltarea resurselor umane din învăţământul tehnic şi profesional (profesori, directori, 
parteneri sociali) prin participarea la stagii de formare. 

II.2.4 Crearea şi asigurarea 
funcţionalităţii unor parteneriate între 
unităţile de învăţământ profesional şi 
tehnic şi agenţii economici 

• Identificarea agenţilor economici semnificativi din judeţ pentru fiecare tip de activitate economică; 
• Organizarea de seminarii, conferinţe la nivel judeţean şi local între actorii acordurilor de colaborare, 

pentru promovarea mecanismelor unor colaborari eficiente între aceştia; 
• Stabilirea, în colaborare cu partenerii economici şi sociali, a cadrului calificărilor cerute de piaţă; 
• Organizarea de acţiuni de conştientizare a necesităţii de parteneriat în domeniul învăţământului 

profesional şi tehnic (exemple de bune practici, vizite la agenţii economici, târguri de locuri de 
munca, etc.) 

• Semnarea de protocoale/acorduri/convenţii/ contracte de parteneriat între şcoli profesionale şi 
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tehnice şi angajatori. 

II.2.5 Dezvoltarea unui sistem 
informaţional pentru planificarea 
ofertei educaţionale în concordanţă cu 
cerinţele pieţei muncii 

• Realizarea unei infrastructuri de comunicaţii şi achiziţionarea soft-ului pentru administrarea bazei de 
date; Realizarea unor baze de date la nivel judeţean 

• Actualizarea periodică a studiilor economice şi analizarea tendinţelor de dezvoltare ca bază pentru 
fundamentarea ofertei educaţionale; 

• Instruirea administratorilor locali şi a utilizatorilor. 

III. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR 

III.1. 
Agricultura, 
silvicultura, 
pisciculturaÂ 

III.1.1 
Agricultura 

III.1.1.1. Dezvoltarea agriculturii prin 
valorificarea eficientă a potenţialului 
natural 

• Reducerea caracterului cerealist al agriculturii, în sensul diversificării producţiei vegetale prin 
creşterea suprafeţelor cultivate cu plante carcaterizate printr-un nivel superior de intensivitate: plante 
tehnice, plante pentru alte industrializări, cu deosebire a sfeclei de zahăr, plantelor pentru nutreţ etc.; 

• Dezvoltarea viticulturii în zonele tradiţionale –arealul Pâncota, Păuliş, acolo unde se întâlnesc 
condiţii naturale deosebit de favorabile; 

• Dezvoltarea sectorului zootehnic prin valorificarea păşunilor şi fâneţelor naturale existente în partea 
centrală şi vestică a judeţului; 

• Cultivarea suprafeţelor arabile abandonate; 
• Îmbunătăţirea raportului dintre producţia vegetală şi animală. 

III.1.1.2 Creşterea capacităţii 
productive a terenurilor agricole 

• Monitorizarea stării de calitate a terenurilor agricole; 
• Extinderea măsurilor de îmbunăţăţiri funciare; 
• Refacerea şi valorificarea sistemelor de îmbunăţăţiri funciare deja existente 
• Lucrări de combatere şi prevenire a eroziunii solurilor; 
• Lucrări de prevenire şi combatere a excesului de umiditate şi a inundaţiilor; 
• Corectarea reacţiei acide a terenurilor; 
• Lucrări de stabilizare a alunecărilor de terenuri (captări de izvoare de coastă, executarea de rigole de 

scurgere, etc.) - în zonele Şistarovăţ, Cuvejdia, Dorgoş, Tauţ, Minişel, Şilindia, Hălmagiu, Hălmăgel, 
Hăşmaş, Archiş-Nermiş, Crocna, Vârfuri; 

• Creşterea fertilităţii solurilor agricole; 
• Refacerea ecologică a terenurilor degradate; 
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• Reducerea şi limitarea poluării provenite de la dejecţiile animalelor din diferite ferme. 

III.1.1.3 Dezvoltarea serviciilor 
productive în agricultură 

• Creşterea gradului de mecanizare în agricultură prin sporirea numărului de tractoare şi maşini 
agricole; 

• Limitarea folosirii tracţiunii animale şi a muncii manuale pentru efectuarea lucrărilor agricole; 
• Sprijinirea micilor producători agricoli în vederea aplicării noilor tehnologii de producţie; 
• Creşterea consumului de îngrăşăminte minerale şi organice; 
• Aplicarea de îngrăşăminte chimice şi pesticide pe baza unor studii agrochimice (conform unui studiu 

efectuat de ICPA au fost identificate şase regiuni vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole: 
comunele Bocsig, Ghioroc, Macea, Pecica, Sintana şi Zarand). 

• Refacerea sistemelor de irigat şi creşterea suprafeţelor efectiv irigate; 
• Gestionarea resurselor de apă în agricultură. 

III.1.1.4 Creşterea competitivităţii 
sectorului agricol 

• Creşterea puterii economice a exploataţiilor agricole; 
• Perfecţionarea forţei de muncă agricole; 
• Încurajarea asocierilor producătorilor agricoli;  
• Sprijinirea financiară a fermierilor în scopul obţinerii unor producţii în conformitate cu standardele 

de mediu/de sănătate/de bunăstare; 
• Compensarea costurilor suplimentare apărute datorită respectării standardelor de mediu/de 

sănătate/de bunăstare; 
• Sporirea calităţii şi securităţii alimentelor; 
• Crearea unui sistem de stimulente speciale pentru populaţia agricolă în scopul de a diversifica 

activităţile în cadrul fermei agricole individuale; 
• Organizarea unor centre de asistenţă tehnică şi consultanţă privind realizarea proiectelor pentru 

persoanele care iniţiază activităţi pe cont propriu (cunoştinţe economice, management, legislaţie 
agrară etc.); 

• Formarea profesională a deţinătorilor de exploataţii individuale; 
• Asocierea producătorilor agricoli în societăţi cooperative pentru cultivarea pământului şi creşterea 

animalelor; 
• Transformarea fermelor de semisubzistenţă, dar care şi comercializează o parte din producţie, în 

exploataţii comerciale viabile; 
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• Elaborarea unor programe speciale privind transferul managementului fermelor agricole de la 
persoane vârstnice (peste 65 ani) la persoanele tinere; 

• Reducerea ponderii populaţiei ocupate în agricultură; 
• Creşterea dimensiunii teritoriale a exploataţiilor agricole. 

III.1.1.5 Stimularea activităţii în 
domeniul agriculturii ecologice 

• Sprijinirea prin diverse mijloace a practicării acestui tip de agricultură;  
• Crearea de structuri de informare şi susţinere a formării profesionale a producătorilor agricoli pentru 

acest tip de activitate; 
• Sprijinirea producătorilor agricoli pentru a pătrunde piţele internaţionale. 

III.1.1.6 Valorificarea locală a 
resurselor agricole 

• Încurajarea prelucrării în industria alimentară a producţiei agricole vegetale şi animale; 
• Sprjinirea formării şi afirmării centrelor de prelucrare a produselor agricole tradiţionale. 

III.1.1.7 Practicarea unei agriculturii 
durabile 

• Măsuri de informare, formare profesională şi sprijinire financiară a producătorilor agricoli pentru a 
utiliza practicile agricole „prietenoase” cu mediu 

III.1.2 
Silvicultura 

III.1.2.1 Extinderea suprafeţei 
terenurilor cu vegetaţie forestieră 

• Sprijinirea, sub raport tehnic şi cu material de împădurire, în vederea executării de împăduriri în 
zonele deficitare în vegetaţie forestieră (partea vestică a judeţului Arad); 

• Extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor categorii de vegetaţie forestieră, pe terenurile degradate, 
situate în afara fondului forestier (este cazul terenurilor situate în pantă, afectate de alunecări de 
teren, de eroziunea în adâncime); 

• Sprijinirea realizarii de plantaţii forestiere pe terenuri scoase din circuitul agricol în concordanţă cu 
cerinţele agriculturii durabile. 

III.1.2.2 Creşterea eficacităţii 
funcţionale a ecosistemelor forestiere 

• Modernizarea sistemului de monitorizare permanentă a stării pădurilor, inclusiv a pădurilor aflate în 
proprietate privată; 

• Îmbunătăţirea stării de caliate a pădurilor prin extinderea lucrărilor de îngrijire corespunzătoare 
(combaterea biologică a dăunătorilor, extindera regenerării naturale prin aplicarea tratamentelor 
intensive adecvate, protecţia calităţii solurilor forestiere, regenerarea şi protecţia pădurilor afectate de 
inundaţii) ex. în anul 2007, 128,9 mii ha de pădure erau afectate de o serie de factori biotici, cele mai 
mari suprafeţe apaţin Direcţiei Silvice, dar şi Ocoalelor Silvice Private „Zărandul” şi „Codrii 
Iancului”; 
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• Selectarea şi promovarea de biotipuri de arbori rezistenţi la adversităţii şi extinderea utilizării acestora 
în lucrarile de regenerare a pădurilor. 

III.1.2.3 Reconstrucţia pădurilor 
necorespunzatoare ecologic şi 
economic 

• Măsuri de reconstrucţie forestieră în zone de amenajare complexă a bazinelor hidrografice torenţiale. 

III.1.2.4 Sprijinirea deţinătorilor de 
terenuri forestiere în vederea gestionării 
durabile a acestora  

 

• Crearea de facilităţi care să favorizeze asocierea proprietarilor de păduri şi/sau integrarea lor în 
structurile existente de administraţie silvică; Asigurarea asistenţei tehnice gratuite deţinătorilor 
particulari de pădure; 

• Asigurarea asistenţei tehnice gratuite deţinătorilor particulari de pădure; 
• Crearea de facilităţi şi stimulente pentru proprietarii de terenuri în scopul producerii materialului de 

reproducere şi împăduririi acestora. 

III.1.2.5 Conservarea biodiversităţii 
ecosistemelor forestiere 

• Informarea proprietarilor despre responsabilităţile şi avantajele deţinerii de terenuri în ariile protejate 
(în judeţul Arad există 3 rezervaţii forestiere la: Runcu-Grosi, Râul Mare – Halmagel, Prundul Mare – 
Securigiu); 

• Promovarea de proiecte de conservarea biodiversităţii din fondul forestier şi de management al 
ariilor protejate; 

• Inventarierea şi protejarea speciilor rare, endemice şi periclitate. 
III.1.2.6 Dezvoltarea ofertei de servicii 
şi produse ale pădurii altele decât 
lemnul 

• Elaborarea planurilor de management cinegetic şi piscicol pentru fondurile de vânătoare şi pescuit; 
• Înfiinţarea şi dezvoltarea unor centre de promovare a afacerilor în sectorul forestier; 
• Evaluarea zonelor forestiere cu potenţial de dezvoltate a silvoturismului. 

III.1.2.7 Dezvoltarea activităţilor 
piscicole • Sprijinirea dezvoltării pisciculturii  în localităţile cu potenţial: Nădlac, Şagu, Bogsig, Cermei, Olari. 

III.2. Industria 
III.2.1 Accelerarea procesului de 
privatizare/restructurare a unităţilor 
industriale 

• Diversificarea metodelor de diminuare a implicării statului în economie; 
• Restructurarea datoriilor societăţii; 
• Reconsiderarea competenţelor instanţelor de judecată, în ceea ce priveşte pronunţarea acestora, 

numai asupra legalităţii şi nu asupra oportunităţii; 
• Simplificarea unor proceduri de privatizare;  
• Scurtarea unor termene procedurale. 
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III.2.2 Sprijin pentru investiţii 
necorporale şi dezvoltarea asistenţei 
pentru reţelele de întreprinderi şi 
asociaţiile profesionale industriale 

• Susţinerea investiţiilor intangibile vizând achiziţionarea de tehnologii brevete, mărci, licenţe şi know-
how; 

• Susţinerea implementării şi certificării sistemelor de management al calităţii; 
• Susţinerea dezvoltării şi acreditării laboratoarelor de încercări şi analize; 
• Sprijin pentru accesul pe noi pieţe si internationalizare; 
• Consultanţă pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri, activităţi de diseminare,informare; 
• Sprijin pentru organizarea de conferinţe şi târguri; 
• Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în cadrul lanţurilor de furnizori şi clusterelor. 

III.2.3 Atragerea investiţiilor străine 

• Înfiinţarea unei agenţii pentru investiţii, care să fie o filială a Agenţiei Române pentru Investiţii 
Străine (ARIS); 

• Elaborarea unor norme ale investitorului; 
• Sprijin pentru investiţii de capital în sectorul privat. 

III.2.4 Creşterea competitivităţii 
produselor industriale 

• Restructurare, retehnologizarea, modernizare a unităţilor industriale vechi, marketing performant; 
• Specializarea pe sectoare performante şi cu tradiţie: textile/pielărie, prelucrarea lemnului/mobilă, 

utilaje de maşini/componente, prelucrarea produselor agricole. 

III.2.5 Sprijinirea activităţii IMM-urilor 

• Stimularea creşterii numerice a IMM-urilor prin sprijinirea societăţilor nou constituite pe perioada de 
start-up şi sprijinirea societăţilor pentru a-şi menţine şi dezvolta activitatea. Numărul antreprenorilor, 
raportat la totalul populaţiei, precum şi numărul IMM-urilor nou înfiinţate este semnificativ mai 
scăzut decât în alte ţări cu economie de tranziţie; 

• Creşterea competitivităţii IMM-urilor prin dezvoltarea aptitudinilor manageriale a conducătorilor 
pentru a le creşte capacitatea decizională şi de adaptare la cerinţele noi care vor interveni după 
aderarea la UE; 

• Îmbunătăţirea poziţiei de pe piaţa internă este o altă măsură prin care poate creşte competitivitatea 
IMM-urilor; 

• Dezvoltarea relaţiilor internaţionale are în vedere accesul la pieţe externe şi cooperare cu firme din 
străinătate; 

• Transfer tehnologic, cercetare, dezvoltarea inovării tehnologice. Contribuţia investiţiilor străine 
directe la inovaţia tehnologică a fost scăzută până acum. În prezent, infrastructura pentru transfer 
tehnologic şi inovaţii este slab dezvoltată, la fel ca şi interacţiunea dintre industrie şi reţeaua de 
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institute de cercetare existente. În plus, orice legătură ar exista, ca instrument de bază pentru transfer 
tehnologic (birouri de contact, consorţii de IMM-uri), nu este direcţionată spre sectorul IMM-urilor, 
ci sunt cel mult în stadiu incipient sau aproape inexistent; 

• Informatizarea activităţii. Informaţia şi capacitatea de comunicare sunt considerate a fi principalii 
factori care vor determina creşterea economică în deceniul următor. Acest lucru reprezintă, pe de o 
parte o mare oportunitate pentru economia românească, dar pe de altă parte o mare ameninţare dacă 
se va crea o ruptură digitală, ştiinţifică şi tehnologică faţă de ţările mai dezvoltate. 

III.2.6 Asigurarea compatibilităţii 
tehnologiilor şi produselor industriale 
cu exigenţele de protecţie a  mediului  
înconjurător 

• Promovarea produselor şi tehnologiilor „curate”; 
• Economisirea şi utilizarea eficientă a energiei; 
• Amenajarea şi reabilitarea zonelor industriale poluate şi neutilizate; 
• Reducerea impactului negativ asupra mediului generat de centralele de energie electrică şi termică 

învechite precum şi de către alţi poluatori; 
• Gestionarea deşeurilor menajere şi industriale. 

III.2.7 Îmbunătăţirea infrastructurii de 
afaceri prin crearea de situri 
tehnologice şi industriale 

• Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri de afaceri; 
• Înfiinţarea de parcuri industriale, parcuri tehnologice şi ştiinţifice; 
• Promovarea de documentaţii pentru declararea unor unităţi administrativ-teritoriale ca zone 

defavorizate; 
• Crearea de zone industriale şi zone de dezvoltare economică în centrele urbane mici şi în mediul 

rural. 

III.2.8 Valorificarea şi dezvoltarea 
resurselor umane din sectorul industrial 

• Însuşirea de noi abilităţi; 
• Perfecţionare şi specializare  în muncă pentru flexibilizarea forţei de muncă; 
• Echilibrarea cererii şi ofertei pe piaţa forţei de muncă. 

III.2.9 Îmbunătăţirea infrastructurii 
energetice şi valorificarea resurselor 
regenerabile de energie 

• Construirea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, pentru retehnologizarea, 
modernizarea şi reabilitarea celor existente în scopul creşterii eficienţei energetice; 

• Extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi termice, în scopul reducerii 
pierderilor în reţea şi realizarea în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de distribuţie; 

• Realizarea de investiţii în noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea 
resurselor energetice eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei, a resurselor geotermale şi a 
combustibililior alternativi şi modernizarea celor existente. 
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III.2.10 Sprijin pentru dezvoltarea 
capacităţii de cercetare/ 
dezvoltare/inovare şi reducerea 
decalajului informaţional în regiune 

• Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi industriale; 
• Dezvoltarea de poli de excelenţă; 
• Proiecte complexe de cercetare care vor atrage participarea specialiştilor internaţionali de înalt nivel; 
• Sprijin pentru noi micro-întreprinderi şi spin-off-urilor de înaltă tehnologie; 
• Sprijinirea activităţilor de inovare a micro-întreprinderilor high-tech si a spin-off-urilor high-tech; 
• Susţinerea activităţilor de inovare şi CD pentru introducerea în producţie de produse, tehnologii sau 

servicii noi sau perfecţionate; 
• Dezvoltarea inovarii în afaceri, producţie şi modele organizaţionale; prin introducerea şi dezvoltarea 

sistemelor integrate de management al afacerii introducerea sistemelor informatice de management. 

III.2.11 Dezvoltarea unui mediu de 
afaceri viabil şi deschis 

• Consolidarea unui sistem legislativ stabil simplu, transparent şi coerent; 
• Consolidarea unui cadru instituţional adecvat. 

III.2.12 Dezvoltarea cooperării 
industriale • Identificarea şi aplicarea  unor măsuri specifice de susţinere a iniţiativelor industriale în acest scop. 

III.2.13 Revitalizarea meşteşugurilor 
tradiţionale 

• Sprijinirea diversificării economice în spaţiul rural şi al revitalizării meşteşugurilor tradiţionale; 
• Sprijinirea IMM-urilor, PFA-urilor şi asociaţiilor de producători din mediul rural cu accent pe 

revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. 

III.2.14 Revitalizarea economiei 
oraşelor mici 

• Redefinirea profilului industrial al oraşelor mici într-o viziune integratoare la nivel judeţean; 
• Dezvoltarea cooperării dintre localităţile judeţului. 

III.3. Construcţiile 
III.3.1 Construcţia de noi locuinţe 

• Extinderea şi modernizarea fonduluiu de locuinţe prin: 
o Construirea de locuinţe sociale pentru familiile cu venituri modeste; 
o Construirea de locuinţe individuale în proprietate; 
o Controlul dezvoltării zonelor de locuinţe 

• Promovarea modurilor de construire tradiţionale şi utilizarea materialelor locale. 

III.3.2. Stoparea migraţiei externe a 
• Programe destinate reconversiei forţei de muncă din construcţii; 
• Realizarea de noi locuri de muncă în construcţii. 
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forţei de muncă în construcţii 

III.4. Turismul 

III.4.1 Publicarea şi promovarea 
informaţiilor privitoare la potenţialul 
turistic natural şi antropic 

• Tipărirea şi punerea în circulaţie a unor broşuri informative gratuite (cu informaţii despre potenţialul 
turistic natural şi antropic arădean, structurate pe localităţi, zone/areale turistice, muzee etc.); 

• Tipărirea şi punerea în vânzare a unor materiale informative (hărţi, broşuri, monografii, albume, 
postere) şi reprezentative (specifice) unor localităţi arădene; 

• Crearea unor centre/puncte de informare turistică în localitaţile cu potenţial turistic şi în aeroport, în 
gări, autogări- Arad, Moneasa, Lipova, Sebiş; 

• Publicarea pe internet, în cadrul unor pagini de web, a informaţiilor complexe şi complete asupra 
turismului arădean; 

• Organizarea unor campanii de promovare pentru jurnaliştii străini acreditaţi în România, pentru tur-
operatorii străini; 

• Tipărirea şi diseminarea unor materiale gratuite şi pentru vânzare cu informaţii despre capacitatea de 
primire a turiştilor, despre facilitaţile şi confortul regăsite în cadrul acestora 

III.4.2 Diversificarea ofertei turistice 

• Integrarea în oferta turistică a unor evenimente culturale: itinerarii turistice prin localitaţi în care se 
desfăşoară, concomitent, diferite evenimente culturale, folclorice, evenimente culturale tematice 
(concursuri sau expoziţii de fotografie, de pictură, grafică, concursuri de film etc); 

• Crearea sau reînvierea unor obiceiuri, tradiţii, activităţi tradiţionale pentru a stimula intersul turiştilor; 
• Promovarea unor pachete turistice complexe pentru principalele rute turistice arădene, inclusiv 

promovarea utilizării „cardului turistic”, care asigură diferite servicii turistice, intrarea în muzee, 
teatre, centre sportive şi de întreţinere, utilizarea transportului public; 

• Promovarea centrului de vizitare Ceala, centru de educaţie ecologică; 
• Revigorarea turismului şcolar (tabere  şcolare cu programe vocaţionale: arte, meşteşuguri, etc.).  

III.4.3 Diversificarea producţiei de 
suveniruri pentru turişti 

• Valorificarea turistică şi economică a meşteşugurilor populare tradiţionale (olărit, ţesut, sculptură în 
lemn, icoane picate pe sticlă şi lemn etc) prin introducerea localităţilor respective în trasee turistice şi 
aprovizionarea cu astfel de produse a punctelor de vânzare de suveniruri din muzee ; 

• Crearea unor mici ateliere de producere artizanală de picturi naive, de păpuşi în costm popular; 
• Punerea în vânzare de CD-uri şi DVD-uri cu filme documnetare despre comunităţile, monumentele 

de artă populară, evenimente, sărbători tradiţionale, cântece şi dansuri populare din judeţul Arad. 
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III.4.4 Valorificarea turistică a unor noi 
obiective, areale şi/sau comunităţi cu 
potenţial turistic, diversificarea tipurilor 
de turism practicate 

• Marcarea rutelor turistice cu denumiri sugestive şi atractive (“Drumul vinului”, “Drumul apelor 
termale”, “Drumul castelelor” etc.); 

• Panouri stradale cu hărţi turistice ale judeţului, plasate la intrările/ieşirile în/din oraşe, în părţile 
centrale, în gări etc.; 

• Panouri cu trasee turistice în localităţile montane; 
• Marcarea clară, vizibilă  a obiectivelor turitice;  
• Dezvoltarea, diversificarea activităţilor turistice în următoarele areale/zone turistice: Arad (turism 

cultural, religios, balnear), Munţii Codru Moma (agro-turism, cultural, religios, balneo-climatic), 
Valea Mureşului (agro-turism, turism cultural, religios), Gurahonţ-Hălmagiu (agro-turism, turism 
cultural, religios); 

• Amenajare trasee de cicloturism Munţii Zărandului, Codru-Moma, Bihorului; 
• Conturarea unor noi areale turistice: Nădlac (turism de tranzit, cultural, religios) şi Curtici-Pilu 

(turism de tranzit, balneo—climatic, religios, cultural). 

III.4.5 Susţinerea staţinilor turistice cu 
vechime 

• Relansarea staţiunilor turistice Moneasa şi Lipova prin reabilitarea infrastructurii turistice şi creşterea 
accesibilităţii. 

III.4.6 Participarea la târgurile naţionale 
şi internaţionale de turism 

• Realizarea unor standuri cuprinzătoare şi atractive, la târgurile de turism din Bucureşti, Budapesta, 
Viena, Berlin, Roma etc. 

III.4.7 Iniţierea unor proiecte de 
dezvoltare a turismului în diferite 
parteneriate 

• Stabilirea priorităţilor şi a grupurilor de lucru; 
• Asigurarea sprijinului autorităţilor locale pentru iniţierea şi derularea proiectelor; 
• Identificarea resurselor financiare (sponsori, aplicarea pentru obţinerea de fonduri externe, fonduri 

din alte surse – taxe, impozite etc.). 

III.4.8 Sprijinirea întreprinzătorilor în 
activităţi turistice de tip agro-turism 

• Crearea unei asociaţii profesionale a celor implicaţi în dezvoltarea şi promovarea judeţului Arad prin 
agro-turism; 

• Încurajarea întreprinzătorilor în activităţi agro-turistice, prin acordarea de facilităţi fiscale; 
• Publicarea ghidului antreprenorului în agro-turism. 

III.4.9 Modernizarea şi extinderea 
• Reabilitarea şi modernizarea reţelei judeţene de transport, în special acea parte care asigură accesul 

către arealele turistice; 
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infrastructurii de acces şi a celei 
specifice 

• Modernizarea structurilor de primire a turiştilor, îmbunătăţirea comfortului; 
• Construirea de noi facilităţi de petrecere a timpului liber, modernizarea celor existente; 
• Dezvoltarea de servicii conexe (parcări, centre comerciale în interiorul hotelurilor, puncte de 

distribuire a presei,informaţiilor turistice, suvenirurilor etc.). 

III.4.10 Comunicarea facilă şi reală 
între agenţii economici activi în turism 

• Crearea unei reţele de comunicare, în vederea dezvoltării unor produse turistice specifice, 
concordante cu potenţialul turistic natural şi antropic al judeţului şi promovării activităţilor turistice 
pe nişele de piaţă disponibile. 

III.4.11 Dezvoltarea competenţelor 
resurselor de forţă de muncă implicate 
în activităţi turistice 

• Stabilirea de noi parteneriate între instituţiile formatoare de forţă de muncă şi angajatori; 
• Corelarea specializărilor oferite de unităţile de învăţământ cu cerea şi dezvoltarea activităţilor 

turistice; 
• Organizarea unor cursuri de training în unităţi turistice pentru elevii şi studenţii proveniţi din clasele 

cu specilizarea în turism; 
• Organizarea de cursuri de specializare pentru ghizi turistici,agenţi şi manageri din turism; 
• Cursuri practice complexe pentru ghizi (circuite turistice în judeţ, exersarea a 1-2 limbi străine de 

circulaţie internaţională). 

III.5. Servicii 

III.5.1 Creşterea atractivităţii judeţului 
Arad ca o destinaţie pentru investiţii, 
prin sprijinirea inovării tehnologice şi 
cercetarii aplicate, a transferului 
tehnologic de la universităţi la 
administraţia publică şi întreprinderi, 
precum şi prin promovarea introducerii 
inovării în sectorul productiv, în 
administraţie, în viaţa cotidiană şi de 
dezvoltarea a pieţei pentru o nouă 
generaţie de produse şi servicii. 

• Sprijinirea dezvoltării capacităţii de cercetare/dezvoltare/inovare  şi reducerea decalajului 
informaţional în regiune; 

• Propuneri de proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi; 
• Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel judeţean/regional/naţional şi racordate la 

reţele europene şi internaţionale de profil; 
• Sprijin pentru noi micro-întreprinderi de înaltă tehnologie; 
• Susţinerea activităţilor de inovare şi CD pentru introducerea în producţie de produse, tehnologii sau 

servicii noi sau perfecţionate. 
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III.5.2 Îmbunătăţirea infrastructurii de 
cercetare dezvoltare în scopul creşterii 

competitivităţii economiei regionale 

• Crearea infrastructurii pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică pentru sectorul privat şi pentru 
instituţii; 

• Dezvoltarea infrastructurii CD existente (Centrul Universitar de Cercetare şi Afaceri, structură 
componentă a Fundaţiei “Vasile Goldiş”) şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de 
excelenţă). 

III.5.3 Îmbunătăţirea infrastructurii de 
afaceri prin crearea de situri 
tehnologice, industriale, comerciale, de 
agricultură şi meşteşugăreşti 

• Dezvoltarea unui mediu economic inovativ; 
• Creştere a competitivităţii economice prin crearea şi dezvoltarea unor locaţii care să asigure 

investitorilor utilităţile necesare pentru demararea rapidă a activităţilor economice; 
• Amenajarea, modernizarea de parcuri industriale, incubatoare de afaceri, centre expoziţionale, centre 

de colectare a produselor agricole, etc.; 
• Diversificarea serviciilor pentru dezvoltarea afacerilor din domeniul agricol (prelucrarea produselor 

agricole de toate tipurile, distribuire şi întreţinere maşini agricole, comercializare material săditor etc). 

III.5.4 Promovarea valorilor culturale • Stimularea creaţiei contemporane în domeniul artelor vizuale, a literaturii, a artelor interpretative; 
• Continuarea proiectelor de promovare a artei arădene în spaţiul regional, naţional şi european. 

III.5.5 Dezvoltarea culturii în plan 
local, ţinând seama de specificul şi de 
potenţialul fiecărei zone şi păstrarea 
unor tradiţii identitare, prezervarea 
meşteşugurilor şi formelor de 
exprimare artistică 

• Extinderea pieţei culturale, prin programe de educaţie prin artă, prin atragerea tinerilor din localităţile 
rurale şi urbane la viaţa culturală comunitară, precum şi prin cooperare intrajudeţeană;  

• Includerea în traseele de turism cultural, alături de monumentele istorice, a zonelor cu bogate tradiţii 
populare şi producţii artizanale. 

III.5.6 (Re)inserţia monumentelor 
istorice în viaţa culturală a 
comunităţilor (prin reabilitare) şi 
utilizarea acestui potenţial ca resursă 
importantă a turismului cultural 

• Înfiinţarea unui Centru de Resurse Umane Judeţean pentru perfecţionarea profesională a 
personalului din instituţiile publice de cultură în domeniile marketingului cultural şi al 
managementului de proiecte culturale, ceea ce ar crea o premisă pentru revigorarea vieţii culturale în 
comunităţile locale. 
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III.5.7 Dezvoltarea industriilor 
culturale şi conexe, ca alternative la 
procesul de dezindustrializare a 
judeţului 

• Utilizarea modelului de „parcuri tehnologice” şi a facilităţilor oferite prin intermediul lor pentru 
extinderea numărului şi diversificarea  întreprinderilor industriale cu profil cultural, îndeosebi în 
zonele cu şomaj structural ridicat. 

IV. CONTEXTUL TERITORIAL INTERJUDEŢEAN, REGIONAL, NAŢIONAL 

IV. 1. Contextul suprateritorial 

IV.1.1 Integrarea armonioasă a 
teritoriului judeţean în spaţiul regional 
şi naţional, racordarea la reţeaua 
naţională şi europeană a polilor şi 
coridoarelor de dezvoltare spaţială. 

• Creşterea nivelului de dezvoltare socio-economică şi a gradului de dotare cu servicii de tip urban a 
municipiului Arad pentru îndeplinirea rolului teritorial de Rang II, conform PATN Secţiunea IV 
Reţeaua de localităţi şi a propunerii de pol de importanţă supraregională; 

• Dezvoltarea parteneriatului dintre municipiul Arad şi municipiul Timişoara în scopul realizării 
relaţiilor de complementaritate economică- socială-mediu; 

• Echilibrarea reţelei de localităţi a judeţului şi racordarea sa la reţeaua de localităţi a judeţelor Timiş şi 
Bihor, prin creşterea rolului teritorial al oraşelor Lipova, Ineu, Sebiş; Chişineu- Criş; 

• Susţinerea dezvoltării economice şi sociale a oraşelor din zona de frontieră, şi a relaţiilor de 
cooperare cu localităţile din zona de frontieră a Ungariei (Nădlac, Curtici, Pecica); 

• Susţinerea dezvoltării economice şi sociale a oraşelor din zona de frontieră şi a relaţiilor de cooperare 
cu localităţile din zona de frontieră a Ungariei (Nădlac, Curtici, Pecica); 

• Realizarea arterelor majore de transport ca axe de dezvoltare-cooperare între localităţi: 
o Autostrăzi: Constanţa-Feteşti-Bucureşti-Piteşti-Sibiu-Sebeş-Deva-Lugoj-Timişoara-Arad-Nădlac; 

axa prioritară 1 TEN-T nr.7; Arad-Deva; Oradea-Chişineu Criş- Arad;Vărşad-Chişineu Criş; 
o Drumuri expres sau cu 4 benzi: Timişoara-Nădlac; Chişineu Criş-Beiuş-Cluj Napoca; Arad-

Oradea; 
o Căi feroviare: Coridorul IV European Curtici – Braşov – Bucureşti – Constanţa, cu ramura 

sudică Arad-Timişoara-Caransebeş-Strehaia-Craiova-Calafat; 
o Lucrări de amenajare a căilor navigabile: pe râul Mureş de la frontieră până la Alba Iulia; 
o Port pe râul Mureş la Arad; 

• Modernizare: 
o PCTF   Rutiere:  Vărşand (Ro)/Gyula – Ungaria; Nădlac (Ro)/Nagylak – Ungaria; Turnu  

(Ro)/Battonya - Ungaria. 
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o PCTF   Feroviare: Curtici (Ro) /  Lokoshaza – Ungaria; 
• Realizarea de proiecte în parteneriat cu localităţi aflate în zone montane (de mediu, culturale, 

dezvoltare rurală, turism); 
• Realizarea de proiecte de dezvoltare rurală cu localităţi din judeţele vecine pe zone rurale cu 

caracteristici comune: zona Câmpia de Vest, Zona Munţilor Apuseni; 
• Realizarea de proiecte în cadrul Programului de cooperare teritorială europeană transfrontalieră Ungaria- 

România 2007-2013, privind cooperarea în regiunea de graniţă dintre cele două ţări, în domeniile 
infrastructura de transport şi de comunicaţii, protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea economică 
şi socială. 
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