
I. Sinteză istorică 
I.1. Judeţul Arad 
 Întemeiat ca unitate administrativă în 1968, judeţul Arad înglobează o fâşie din 
nordul Banatului istoric precum şi partea sudică a Crişanei, acoperind aproximativ 3,6% 
din teritoriul României.  
 Din punct de vedere al reliefului, pot fi definite două unităţi distincte care ocupă, 
fiecare, câte aproximativ jumătate din suprafaţa judeţului: zona de dealuri şi munţi de 
joasă altitudine (Dealurile Lipovei, Munţii Zărandului, Munţii Codru Moma) –  cea estică 
–  şi zona de câmpie (Câmpia Aradului şi cea a Vingăi) – cea vestică. Cele două unităţi 
geografice sunt brăzdate de bazinele hidrografice ale Mureşului şi Crişului Alb. 
 Peisajul de astăzi al zonei arădene poartă semnele evidente ale intervenţiei 
factorului uman. Prin regularizări, îndiguiri şi desecări, realizate în ultimele două secole, 
mlaştinile care însoţeau cândva principalele cursuri de apă în partea de câmpie au 
devenit terenuri agricole. Pe terminaţiile vestice ale Munţilor Zărandului, încă din evul 
mediu, au fost sădite vii întinse. Aşa că astăzi,  54% din suprafaţa judeţului sunt 
afectate vegetaţiei de cultură în timp ce 46% este acoperită de vegetaţie spontană de 
silvo-stepă şi forestieră.  
 Delimitarea celor 16 arii protejate prin lege, acoperind peste 21 mii ha, permite 
conservarea unor ecosisteme de mare valoare precum pădurea de gorun Runcu – Groşi,  
carstul împădurit de la Moneasa şi, mai nou, Parcul Natural Lunca Mureşului (circa 
17.000 ha, de la Arad-Ceala pâna la Szeged). La acestea se adaugă parcuri 
dendrologice constituite în preajma unor foste reşedinţe nobiliare precum cele de la 
Macea, Gurahonţ, Neudorf, Săvârşin, Căpâlnaş, Bulci, Odvoş sau Mănăştur.  
  Calitatea cernoziomurilor din zona de şes, optimă pentru exploatarea agricolă, 
este fericit completată de bogăţiile subsolului, atât în câmpie (hidrocarburi, apă 
termală) cât şi în zona de deal şi munte (sulfuri polimetalice, metale grele, metale 
preţioase, cupru şi fier). Un renume care a depăşit graniţele ţării şi-au câştigat apele 
minerale feruginoase de la Lipova. La toate acestea se adaugă resursele naturale de 
materiale de construcţie (diatomită, andezit, granodiorit, marmură, nisip şi pietriş). 
  
 Deja în paleoliticul mijlociu (100.000 – 40.000 î.d.Hr.), omul de Neanderthal a 
fost prezent pe valea Crişului Alb (Gurahonţ) şi pe valea Mureşului (Conop, Cladova, 
Zăbrani). În neolitic (6.500 - 2.500 î.d.Hr.), comunităţi de agricultori şi păstori ocupau 
atât zona de câmpie cât şi cea intramontană. Înfloritoarea civilizaţie a epocii bronzului 
(2.000 – 1.200 î.d.Hr) este ilustrată de descoperiri arheologice din peste 50 de puncte, 
situate mai ales în zona de câmpie. Aşezarea de la Pecica – ”Şanţul Mare” a devenit 
eponimul uneia din cele mai bogate şi interesante culturi ale acestei perioade în care a 
fost modelată matricea civilizaţiei traco-dacice a primei vârste a fierului (1.200 – 400 
î.d.Hr.). Emblematică pentru cea din urmă perioadă, este fortificaţia de pământ de la 
Sântana, una din cele mai mari (78 ha) din Europa acelor vremuri.  
 Marcată de influenţa celtică, una din principalele căi de penetrare ale acesteia în 
Transilvania fiind tocmai valea Mureşului (sec. IV î.d.Hr.), perioada civilizaţiei dacice 
(sec. V î.d.Hr. – II d.Hr.) este definită de un număr mare de aşezări, răsfirate pe întreg 
teritoriul judeţului. Fortificaţiile de la Săvârşin, Vărădia de Mureş, Cladova, Pecica 
(identificată ipotetic cu Ziridava, pomenită de Ptolemeu) Clit şi Berindia, centre ale unor 
uniuni de triburi, au ajuns sub stăpânirea regelui Burebista (82 – 44 î.d.Hr.), făcând 
ulterior parte din sistemul defensiv al lui Decebal (87 – 106), ultimul rege dac.  
 În vremea provinciei romane Dacia (106 – 271), valea Mureşului a fost 
străbătută de un drum militar şi comercial care lega Dacia de Pannonia. Comunităţile de 
daci şi sarmaţi din zona Mureşului inferior şi a Crişului Alb au fost incluse în sfera de 
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influenţă a Imperiului care s-a făcut simţită şi după retragerea stăpânirii romane din 
stânga Dunării.  
 Referindu-se la o bătălie dintre goţi şi vandali, desfăşurată în jurul anului 335, în 
zona Mureşului inferior, istoricul Iordanes (mijlocul secolului VI) aminteşte hidronimele 
Marisos (Mureş) şi Miliare (Crişul Alb), ambele de sorginte dacică.  
 Incursiunile neamurilor germanice precum şi conflictele din sânul stăpânirii 
sarmatice au determinat mai multe intervenţii militare ale Imperiului în Banat, în prima 
jumătate a secolului IV. În acest context, sunt amintiţi şi “sclavii” sarmaţilor, numiţi 
limigantes care, după ce s-au aflat în conflict atât cu stăpânii lor cât şi cu Imperiul, au 
fost definitiv scoşi de pe scena istoriei de către Constantius al II-lea (359). Cercetarea 
arheologică şi istorică modernă i-a identificat pe limiganţi cu dacii aşezaţi în preajma 
sistemului de valuri de pământ care traversează Banatul şi Crişana de la sud la nord, 
delimitând Sarmatia de Gothia. Resturile acestui sistem defensiv s-au păstrat în zona 
arădeană pe aliniamentul Zăbrani – Sâmbăteni – Covăsânţ – Şiria.  

Hunii, instalaţi în Pannonia din jurul anului 420, au exercitat doar o dominaţie 
nominală asupra câmpiei din stânga Tisei. Din această perioadă (420 – 454), datează 
descoperirile roxolane şi alane la Arad-Gai precum şi cele ostrogote de la Nădlac. Însă, 
trebuie amintit faptul că, prin 448/449, Priscus din Panion, îndreptându-se spre curtea 
lui Attila, în calitate de ambasador al împăratului Theodosius al II-lea al Bizanţului, a 
întâlnit, în zona noastră, aşezări stabile ale unei populaţii romanice. 

După înfrângerea hunilor, gepizii au intemeiat un centru de putere în interfluviul 
Tisa – Mureş –  Criş, smuls de sub stăpânire sarmată. Urme arheologice gepide, datând 
din intervalul 472 – 568, au fost descoperite la Arad, Pecica, Ineu, Dorobanţi şi 
Socodor.  

În anul 568, avarii, sprijiniţi de aliaţii lor franci şi longobarzi, i-au zdrobit pe 
gepizi, punând stăpânire pe  Câmpia Tisei şi Câmpia de Vest de unde au controlat şi 
resursele de sare din Transilvania. Descoperirile arheologice de la Şeitin, Felnac, 
Sânpetru German şi Arad, databile în perioada primului caganat avar (568 – 680), 
jalonează exact ”drumul sării” transilvane care urmează cursul Mureşului. Intervenţia lui 
Carol cel Mare (795) a pus capăt celui de-al doilea caganat avar care, între timp, 
dobândise şi o însemnată componentă slavă, prezentă şi în zona arădeană. 

Aşezarea maghiarilor în Câmpia Pannonică a condiţionat accelerarea procesului 
de organizare politică şi militară a populaţiei din stânga Tisei, la cumpăna dintre 
secolele IX şi X. Astfel au apărut voievodate articulate pe cetăţi de refugiu, înconjurate 
cu şanţuri de apărare şi valuri de pământ precum cele descoperite la Cladova, Groşeni, 
Vladimirescu sau Zărand. Primele incursiuni maghiare în zona arădeană pot fi datate pe 
la mijlocul secolului X, ele soldându-se cu înfrângerea voievodatului condus de Glad. Din 
această perioadă datează mormintele maghiare descoperite la Şiclău, Şeitin, Arad-
Ceala, Mâsca, Sâmpetru German, Pecica şi Nădlac. Subordonarea sistematică a 
teritoriului arădean de către regatul maghiar a început abia în primele decenii ale 
secolului XI, odată cu expediţia militară condusă de Chanadinus (1028) care l-a înfrânt 
pe voievodului Ahtum. 
 În expansiunea sa spre est, coroana maghiară s-a sprijinit atât pe forţa militară 
proprie  cât şi pe ordine călugăreşti occidentale - cistercieni, franciscani, benedictini - 
care au întemeiat o serie de mănăstiri de-a lungul Mureşului (Ahtunmonustura, Eperjes, 
Bizere, Bulci, Geled, Hudusmonostura) dar şi în Câmpia Aradului (Pâncota, 
Dienesmonustura) care au prosperat de pe urma resurselor locale si a comerţului cu 
sarea transilvană, derulat pe cursul Mureşului. La Ahtunmonustura (9 km aval de 
Pecica), poate la Pâncota şi Bizere, călugării occidentali au preluat complexe ecleziastice 
mai vechi. 
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 Cea mai timpurie atestare documentară a noilor structuri administrative, 
instaurate de regalitatea maghiară, datează din perioada 1080 – 1090, când este 
amintit “comitatul Orod, lângă fluviul Mureş”. Probabil că, în aceeaşi perioadă, a fost 
constituit şi comitatul Zarand care ”îmbrăca” valea Crişului Alb de la Giula şi până la 
Brad. Vechile structuri locale (cnezate, voievodate), de mică întindere, au fost tolerate. 
 Centrul ecleziastic şi comitatens Orod, localizat arheologic în raza comunei 
Vladimirescu/Glogovăţ, este pomenit în documente din 1131, iar în 1224 este 
consemnată inaugurarea impresionantei bazilici prepozitale şi capitulare în prezenţa 
reginei Yolantha de Courtenay. Pentru perioada 1229 – 1552, avem ştiinţă despre 632 
de documente emise de către capitlu (transcrieri de donaţii, acte de înzălogire, 
testamente, acte de vânzare-cumpărare etc.). 
 Impactul invaziei tătare de la 1241 a determinat reconsiderarea sistemului 
defensiv şi în zona arădeană. Astfel, în a doua jumătate a sec. XIII au fost ridicate 
cetăţile de piatră la Şoimoş, Şiria şi Dezna. Acestea au fost lărgite şi întărite în vremea 
lui Ioan de Hunedoara când Lipova devenea unul din cele mai importante oraşe ale 
Transilvaniei.  
 Abia pacificată după evenimentele sângeroase legate de răscoala lui Gheorghe 
Doja (1514), zona arădeană a suferit un nou şoc, în 1551/1552, când trupele otomane 
conduse de Kasson Bey au cucerit valea Mureşului, întinzând stăpânirea Înaltei Porţi 
până la Ineu şi Lipova. Din punct de vedere administrativ, sangeacul Aradului, inclus în 
vilaietul Timişoarei, cuprinde fostele comitate Arad, Zărand, Bekes (fără cetatea Gyula) 
şi partea de nord a comitatului Csongrad. Cucerită de către turci în 1566, cetatea Gyula 
devine centrul sangeacului omonim, Aradul fiind retrogradat la rang de nahie.  
 Victoriile lui Mihai Viteazul au întrerupt stăpânirea otomană din zonă pentru o 
relativ scurtă vreme. Turcii au reocupat mai întâi linia Mureşului până la Lipova, părţile 
Ineului rezistând, cu sprijinul principilor transilvăneni, până la 1658. Însă, după eşecul 
asediului otoman asupra Vienei (1683), trupele austriece au iniţiat o amplă şi 
sistematică ofensivă spre răsărit ajungând ca, între 1687 şi 1691, să cucerească şi 
părţile arădene la nord de Mureş. Pacea de la Karlowitz (1699) a fixat graniţa dintre 
stăpânirea otomană şi cea habsburgică pe linia Mureşului. Banatul, inclusiv Lipova, au 
rămas sub dominaţia Porţii. În contextul organizării zonei de frontieră pe Mureş, 
Cancelaria aulică a înfiinţat unităţi grănicereşti încadrate, în principal, cu sârbi. Acestea 
şi-au demonstrat utilitatea şi în cazul respingerii curuţilor lui Francisc Rákoczi II care au 
reuşit, totuşi, să provoace distrugeri importante pe valea Mureşului, inclusiv la Arad 
(1707). Pe de altă parte, prezenţa grănicerilor a generat numeroase tensiuni sociale, 
religioase şi politice, atât în raporturile cu nobilimea locală, care dorea să-i asimileze 
iobagilor, cât şi cu autorităţile habsburgice care se străduiau să-i atragă în sfera 
catolicismului. 
 În urma campaniei victorioase a lui Eugeniu de Savoya, pacea de la Passarowitz 
(1718) a pecetluit instaurarea stăpânirii habsburgice şi în Banat (inclusiv Lipova). Prin 
aceasta, organizarea grănicerească din zona Mureşului a devenit caducă. Vechile 
tensiuni, legate de prezenţa grănicerilor, nerezolvate în precedentele trei decenii şi 
jumătate, au izbucnit în 1735, odată cu răscoala iniţiată de Pero Seghedinaţ, 
comandantul grănicerilor din Pecica. După înfrângerea răsculaţilor (9 mai 1735, lângă 
Pădureni), autorităţile austriece au început să elaboreze măsuri concrete pentru 
desfiinţarea regimului confiniar. 

  Din punct de vedere administrativ, zona Aradului a urmat o evoluţie complicată. 
După instaurarea stăpânirii habsburgice, comitatele Arad şi Zarand, reînfiinţate în 
vechile limite, au fost incluse în Ungaria. În 1732, aproape întreg comitatul Arad a fost 
donat ducelui Rinaldo de Modena. După opt ani, acesta a fost disgraţiat, comitatul fiind 
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preluat de către domeniul de stat (erarial). Centrul acestuia a fost  Aradul care, cu 
această ocazie, a dobândit rangul de oraş cameral privilegiat.  Odată cu organizarea 
noului comitat nobiliar al Aradului, în anul 1741, s-a trecut şi la desfiinţarea regimului 
confiniar care cuprindea 24 de localităţi şi peste 9000 de oameni. Pe parcursul 
următoarelor două decenii, o bună parte dintre foştii grăniceri au plecat în Rusia.  
 Curtea de la Viena a implantat, în trei etape, colonişti germani în  Banat şi în 
zona podgoriei arădene. În vremea domniei Mariei Tereza (1740 – 1780), comitatul 
Arad a fost încadrat, din toate punctele de vedere, Imperiului habsburgic. Aradul, ca 
centru al comitatului, a devenit unul din înfloritoarele oraşe ale Imperiului. Între 1763 şi 
1783, aici a fost construită o nouă cetate (la un moment dat a existat şi un proiect de 
mutare a oraşului în zona Zimandului pentru a crea spaţiu de manevră trupelor din 
cetate). Impetuoasa dezvoltare a Aradului îi aduce, în 1834, acordarea rangului de oraş 
liber regesc.  
 Revoluţia europeană de la 1848 a adus părţile arădene din nou în prim-planul 
istoriei. Românii au participat la adunările de la Blaj şi s-au înrolat în armata condusă de 
Avram Iancu (mai ales cei din valea superioară a Crişului). De partea cealaltă, armata 
republicană maghiară a reuşit să ocupe cetatea Aradului în vara anului 1849 dar, în 
urma înfrângerii suferite în faţa trupelor aliate austro-ruse, a fost nevoită să capituleze 
la Şiria (23 august 1849). În cetatea Aradului, reocupată de trupele habsburgice, au 
fost încarceraţi peste 500 de ofiţeri ai armatei revoluţionare, în frunte cu 16 generali, 
dintre care 13 au fost executaţi lângă zidurile exterioare ale cazematelor (6 octombrie 
1849). 
 Legislaţia reformatoare de după 1850 a creat cadrul trecerii de la producţia 
meşteşugărească la cea industrială. Această transformare a vizat, în primul rând, oraşul 
Arad, unde industria de prelucrare a resurselor agricole locale a luat un avânt deosebit: 
moara şi distileria fraţilor Neuman (1851), fabrica de mobilă L. Lengyel (1891) şi Fabrica 
de Textile Arad (1909) etc. În 1892 a fost înfiinţată fabrica de vagoane care, începând 
cu 1909, a produs şi automobile. Impetuoasa dezvoltare industrială a determinat un 
semnificativ spor demografic în mediul urban, Aradul ajungând să fie cel mai mare oraş 
din Transilvania (61.000 locuitori în 1910). În ciuda accentuatei dezvoltări industriale, 
comitatul Arad a rămas din punct de vedere economic o zonă preponderent agrară, la 
cumpăna dintre veacuri, 80% din populaţie fiind constituită din agricultori. 
 În anii primului război mondial, mişcarea naţională a românilor din Imperiu s-a 
intensificat. Astfel, la 2 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român Central, cu sediul la 
Arad, a preluat de facto  conducerea Transilvaniei, oamenii politici arădeni Ştefan Cicio-
Pop, Vasile Goldiş şi Ioan Suciu pregătind “Adunarea Naţională” de la Alba Iulia (1 
decembrie 1918) care avea să adopte Proiectul de Rezoluţie în virtutea  căreia 
Transilvania se unea cu România.  
 Şi după instaurarea efectivă a noii administraţii (10 iulie 1919), organizarea 
comitatensă rămâne cadrul administrativ-teritorial până la adoptarea Constituţiei din 
1923 şi a Legii unificării administrative (Decret Regal 1972/14.06.1925, intrat în vigoare 
la 01.01.1926) prin care Regatul României este organizat în 71 de judeţe, 489 de plăşi, 
8.879 de comune. Judeţul Arad cuprinde o suprafaţă de 6.248 km2 (al şaselea din ţară, 
ca suprafaţă) şi o populaţie de 423.824 de locuitori (al unsprezecelea din ţară, din acest 
punct de vedere). Subunităţi administrative sunt: municipiul Arad (77.225 locuitori) şi 9 
plăşi teritoriale (Aradu Nou – 47.316 locuitori; Chişineu-Criş –  46.659; Hălmagiu – 
27.073; Ineu – 53.924; Pecica – 47.748; Radna – 29.481; Sfânta Ana – 33.346; Sebiş – 
29.005; Şiria – 32.901). Prin Legea administrativă din 1938 (MO 187/14.08.1938), 
teritoriul ţării este organizat în 10 ţinuturi administrativ-teritoriale. Judeţul Arad este 
inclus, alături de Caraş, Hunedoara, Severin şi Timiş-Torontal, în Ţinutul Timiş. Decretul 
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lege 228/23.01.1942 revine la organizarea pe judeţe (44 plus municipiul Bucureşti), 
judeţul Arad reapărând în vechile limite. 

După Unire, părţile arădene se regăsesc în fruntea economiei româneşti. 
Muncipiul a concentrat, în continuare, cel mai mare număr de întreprinderi din judeţ: 58 
în 1919 şi 110 în 1937. La întreprinderile fondate înainte de unire, s-au adăugat altele 
noi, în domeniile chimic şi electrotehnic. Tradiţiile comerciale au fost continuate şi 
amplificate, mai ales prin implicarea masivă a capitalului străin. Dezvoltarea agriculturii 
a fost mai puţin spectaculoasă, încetineala şi ezitările în aplicarea reformei agrare 
precum şi efectele crizei economice din 1929 – 1933 contribuind decisiv la această stare 
de fapt. Oricum, în 1937 Aradul era cel mai puternic centru economic din Transilvania şi 
al patrulea din România. 
 În ciuda eforturilor guvernanţilor de a apropia standardul de viaţă din mediul 
rural de cel urban, prin extinderea reţelei de judecătorii şi notariate, a celei de 
dispensare medicale şi de cămine culturale, în lumea satului arădean a continuat să 
persiste discrepanţa dintre bogăţia comunelor de câmpie şi modestia celor din zona de 
deal şi munte. În ambele cazuri însă, diferenţa majoră faţă de progresul urban rezida în 
conservatorismul mentalităţilor din mediul rural. 
 Anii celui de al doilea război mondial au adus zona arădeană din nou în 
avanscena istoriei, odată cu eroica rezistenţă  a elevilor şcolii de subofiţeri de la Radna 
în faţa trupelor hitleriste (septembrie 1944). Trecerea trupelor ruseşti peste teritoriul 
judeţului şi, mai apoi, instaurarea  regimului comunist au marcat profund, adesea 
tragic, destinele arădenilor.  
 După acapararea întregii puteri politice, în urma abdicării regelui Mihai I (30 
decembrie 1947), autorităţiile comuniste au restructurat întreaga societate după 
modelul sovietic: au fost etatizate întreprinderile şi instituţiile bancare (11 iunie 1948), 
s-a trecut la economia planificată (1 iulie 1948), la un nou sistem de învăţământ (3 
august 1948) şi la cooperativizarea agriculturii (martie 1949).  
 Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, în perioada regimului 
comunist, pot fi delimitate cinci etape importante (1950, 1952, 1956, 1960, 1968). Prin 
Legea 5/06.09.1950 teritoriul ţării a fost organizat, după model sovietic, în 28 de regiuni 
cuprinzând 177 de raioane, 148 de oraşe şi 4.052 de comune. Regiunea Arad cuprinde 
raioanele Arad, Criş (Chişineu-Criş), Gurahonţ, Ineu şi Lipova. Decretul 331/19.06.952 
comasează cele 28 de regiuni în doar 18, în regiunea Arad fiind inclus, alături de vechile 
raioane şi Sânnicolau Mare. Prin Decretul 12/10.01.1956 se desfiinţează regiunea Arad, 
raioanele acesteia fiind împărţite între regiunile Timişoara (Sânnicolau Mare, Arad, 
Lipova) şi Oradea (Criş, Ineu, Gurahonţ). Legea 3/24.12.1960 (sic!) schimbă denumirea 
regiunii Timişoara în Regiunea Banat (fără modificări teritoriale), Aradul devenind oraş 
de rang regional, alături de Timişoara. Legea 2/17.02.1968 stă la baza actualei 
organizări administrativ-teritoriale a României.  

Demersurile regimului comunist au afectat în egală măsură mediul rural şi cel 
urban, ele vizând, în primul rând, crearea şi fidelizarea unei mase de manevră aservite. 
Concomitent cu eliminarea vechilor elite şi lichidarea bazei materiale a clasei de mijloc, 
au fost încurajate plecarea tineretului rural spre centrele urbane şi admigrarea de 
populaţie dinspre zonele mai sărace ale ţării spre Arad.   
 Pornind de la integrarea  intreprinderilor existente în sistemul centralizat al 
economiei planificate, regimul a creat şi noi unităţi de producţie în municipiu: 
întreprinderile de strunguri (1949),  de păpuşi (1959), confecţii (1959), ceasuri (1961) 
etc. Cea mai însemnată investiţie în domeniul industrial a constituit-o însă Combinatul 
Chimic ridicat, începând din 1971, în hotarul comunei suburbane Vladimirescu. 
Extinderea activităţilor industriale înspre oraşele mai mici din judeţ, în principal prin 
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crearea unor secţii satelit ale întreprinderilor din municipiu, a produs rezultate 
economice derizorii, cu excepţia fabricii de tricotaje din Ineu şi a celei de mobilă din 
Pâncota.  
 Datorită calităţii excelente a solului din zona de câmpie dar şi a priceperii 
localnicilor, rezultatele obţinute de unităţile agricole cooperatiste şi de stat au fost 
mereu oferite drept exemplu pentru reuşita “transformării socialiste a agriculturii”. În 
acest sens, Pecica, Curtici, Nădlac, Semlac şi Sântana au fost capete de afiş. Livezile 
Lipovei şi viile din podgoria Aradului, reamenajate în vederea exploatării intensive, au 
oferit reale producţii record. Regiunile necooperativizate din bazinul intramontan al 
Crişului Alb, exploatate după metode tradiţionale, au continuat să asigure o atemporală 
bunăstare locuitorilor din această zonă. 
 În esenţă, infrastructura judeţului, aşa cum arată ea astăzi, a fost construită în 
două etape mari, consumate în a doua jumătate a secolului XIX şi în anii regimului 
comunist. În prima etapă, a fost realizată trama de cale ferată, pornind cu magistrala 
vest – est (Viena – Budapesta – Arad, 1858) la care s-au adăugat cea nord – sud (Arad 
– Oradea, 1888) şi ramificaţiile intrajudeţene. În a doua jumătate a secolului XX, a fost 
adăugată linia Arad – Nădlac (1960), au fost electrificate magistrala vest – est şi 
tronsonul Arad – Timişoara. Astăzi, reţeaua de cale ferată de pe teritoriul judeţului 
însumează 485 km din care 196 km sunt electrificaţi.  Din cei 1.693 km de drumuri 
existente pe raza judeţului, 495 au fost asfaltaţi în a doua jumătate a secolului XX. 
După 1989, au fost executate doar lucrări de întreţinere şi reabilitare a reţelei de cale 
ferată şi de drumuri existente. 
 Peisajul urban de astăzi a rămas  marcat de blocurile de locuinţe tipizate, 
înghesuite în cartiere satelit precum Micălaca, Aurel Vlaicu şi Alfa din Arad sau 
implantate în centrele oraşelor şi comunelor din judeţ. Din fericire, programul de 
comasare a satelor, iniţiat de Ceauşescu în deceniul nouă, nu s-a concretizat 
semnificativ în judeţul Arad.  
 În decembrie 1989, arădenii au fost primii care şi-au manifestat solidaritatatea cu 
manifestanţii anticomunşti din Timişoara, iar în 22 decembrie, Aradul a fost al doilea 
oraş din ţară unde conducerea comunistă a fost răsturnată. Libertatea astfel dobândită 
a permis arădenilor să acceadă pe un drum nou care se dovedeşte a fi mult mai 
anevoios decât părea în decembrie 1989. Entuziasmul de la începutul anilor ’90 s-a 
consumat mai ales în lupte politice şi manifestări de stradă, în condiţiile în care 
activitatea economică era în continuă scădere. Astfel, producţia industrială s-a diminuat 
în perioada 1990 – 1992 cu 58%, ajungându-se ca gradul de folosire a unor capacităţi 
de producţie să fie de doar 25%. Mai mult, cea mai mare platformă industrială din 
judeţ, Combinatul Chimic, a fost închisă. 
 Preţ de aproape zece ani, sectorul privat putea fi definit, aproape exclusiv, prin 
comerţul stradal, buticuri, birturi, taximetrie şi instituţii financiare conjuncturale (jocuri 
piramidale, fonduri de investiţii, bănci populare etc.). Treptat, şi-au făcut apariţia 
unităţile de producţie ”în Lohn”, mai ales în domeniul textil, întreprinderile mici şi 
mijlocii autohtone (de construcţii, transport, confecţionat mobilier etc.), reprezentanţele 
comerciale ale unor mari producători de bunuri de larg consum şi ale unor instituţii de 
asigurări şi bancare solide. Privatizarea marilor intreprinderi arădene s-a realizat cu 
succes moderat iar zona vamală liberă de la Curtici începe să dea roade abia acum, la 
peste 10 ani de la înfiinţare (1992), în timp ce terminalul Cargo din incinta Aeroportului 
Internaţional Arad încă îşi caută utilitatea.Trendul actual, categoric ascendent, se 
defineşte prin conturarea noilor zone industriale din preajma muncipiului Arad 
(începând cu anul 1999), de la Chişineu-Criş, Ineu, Pecica, Zimand în care se dezvoltă 
facilităţi de producţie datorate, în primul rând, capitalului internaţional (german, italian, 
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francez, japonez etc.). Un rol important în promovarea mediului de afaceri arădean îl 
are Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură care, anual, organizează 13 târguri 
internaţionale în propriul centru expoziţional. 
 Desfiinţarea haotică a unităţilor cooperatiste şi de stat din agricultură, dublată de  
împroprietărirea cu suprafeţe mici a unei ţărănimi paupere, reticente la asociere şi la 
noile tehnologii a condus, în anii ’90, la instaurarea unei stări de confuzie în acest 
domeniu. Scăderea accentuată a producţiei cerealiere şi legumicole, căderea în paragină 
a marilor livezi şi vii, tăierile masive de păduri, abandonarea lucrărilor de amenjări 
funciare sunt cele mai evidente dintre efectele de moment ale acestei situaţii. Abia după 
anul 2000, au apărut primele semne de redresare, ele datorându-se, în primul rând, 
afluxului de capital autohton şi străin (inclusiv fonduri europene consistente) spre 
agricultură. 
 Deşi beneficiază de un cadru natural propice şi o zestre culturală remarcabilă, 
judeţul Arad încă n-a reuşit să depăşească faza turismului de tranzit. Prin infuzia de 
capital privat şi accesarea de  semnificative fonduri europene, staţiunile Moneasa şi 
Lipova încep să-si recâştige atractivitatea, iar Podgoria Aradului promite să devină o 
zonă de atracţie turistică majoră odată cu lansarea proiectului ”Drumul vinului”. 
Derularea proiectelor ”Parcul Natural Lunca Mureşului”şi ”Domeniul Regal Săvârşin” 
precum şi definirea zonei agro-turistice Gurahonţ-Hălmagiu vor adăuga noi arii de 
interes turistic pe harta judeţului. Una din provocările majore în acest domeniu rămâne 
valorificarea cetăţii Aradului în circuitul civil. 
 La început de mileniu, zona arădeană se găseşte în plin proces de redefinire a 
identităţii sale în conformitate cu contextul integrării europene.  
 
I.1.2. Descrierea etnografică 
 Situat între marile zone etnografice Crişana, Ţara Moţilor şi Banat, învecinându-
se în partea de vest cu Ungaria, judeţul Arad reprezintă o zonă cu multiple interferenţe. 
Configuraţia sa geografică, cu câmpii întinse ce pătrund adânc în zonele de deal şi de 
munte, cu o bogată reţea hidrografică dominată de cursurile Mureşului şi Crişului Alb, 
cu multe şi variate resurse ale solului şi subsolului precum şi cu factori climaterici 
favorabili, a oferit încă din cele mai vechi timpuri un loc ideal pentru întemeierea 
aşezărilor umane. 
 Pe lângă acest cadru natural divers, o altă notă de originalitate o constituie 
varietatea de etnii care în decursul timpului s-au stabilit şi au trăit aici, alături de 
populaţia românească majoritară. Zona Câmpia Aradului este din acest punct de vedere 
cea mai „mozaicată” etnic, rezultat al colonizărilor din secolele XVIII şi XIX. 
 Întâlnim aici, slovaci în localitatea Nădlac, maghiari la Peregul Mic, Pecica, 
Zerind, Dorobanţi, Iratoşu, Variaşul Mic, Variaşul Mare, Turnu, germani la Semlac, 
Sântana, Aradul Nou, Vladimirescu, Horea, Zăbrani, sârbi la Felnac, Turnu, Pecica şi 
Arad, bulgari la Vinga, ţigani la Comlăuş. Covăsânţ. Şiria, Arad, ucraineni (stabiliţi mai 
recent) la Târnova etc., trăind alături de populaţia românească. 

În schimb, ţinutul muntos din jumătatea de est a judeţului, de la Depresiunea 
Gurahonţului şi până la poalele Muntelui Găina, a rămas masiv românesc, fiind şi partea 
cea mai conservatoare din punct de vedere etnografic. 

În funcţie de factorii geografici: munte, deal, câmpie, se disting în judeţul Arad 
câteva tipuri de sate. Pentru zona Munţilor Codrul Moma şi Zărand, din partea de est, 
este specific satul de tip împrăştiat format din mai multe crânguri. Asemenea localităţi 
se întâlnesc şi în Munţii Apuseni, apariţia lor fiind datorată unor cauze economice cum 
sunt creşterea vitelor şi apropierea de terenurile agricole pentru o bună utilizare a lor. 
Crângurile aparţineau în trecut unei singure familii purtând numele întemeietorilor lor. 

 9



Cu timpul, unele dintre ele s-au mărit şi s-au unit dând naştere unor localităţi mai 
compacte, dar în cadrul cărora proprietatea şi numirile crângurilor au rămas clar 
delimitate. Este şi cazul Hălmăgelului care cuprinde un număr de şapte crânguri, al 
Cristeştiului cu trei crânguri, Lazuri cu nouă crânguri, Brusturi cu cinci crânguri, Avram 
Iancu cu şapte crânguri etc. 

Un alt tip de aşezare întâlnit atât pantele nordice cât şi pe cele sudice ale 
Munţilor Zărandului îl reprezintă satele de vale. Ele sunt situate de-a lungul firelor de 
apă care se revarsă în Crişul Alb sau în Mureş, având o vechime foarte mare. Exemple 
sunt localităţile Păiuşeni (care are şi o lungime de 8 km, fiind cel mai întins sat al 
judeţului), Iacobini, Şoimuş, Mădrigeşti, Roşia Nouă, Obârşa, Corbeşti, Troaş, 
Temeşeşti, Dumbrăviţa etc. 

Pentru zona deschisă a Câmpiei Aradului caracteristice sunt satele adunate cu 
structură regulată constituite din gospodării cu curţi deschise şi mici grădini în 
completare care se înscriu în planuri liniare sau geometrice. Ele îşi datorează actuala 
formă sistematizării făcute de către Imperiul Habsburgic în secolul al XVIII-lea când au 
fost aduşi şi o serie de colonişti. Asemenea localităţi cu străzi drepte şi cu faţadele 
caselor spre drum sunt întâlnite în întreaga Câmpie a Aradului dar şi în zona subcolinară 
a Vingăi (la sud de Mureş). 

Tot diversitatea cadrului natural strâns împletită cu ocupaţiile locuitorilor de 
munte, deal său câmpie face să se remarce la nivelul judeţului câteva tipuri specifice de 
case. Zona de munte şi de deal, mai conservatoare decât câmpia, a păstrat urmele unei 
vechi arhitecturi româneşti. Principalul material de construcţie folosit aici a fost lemnul 
de gorun care se găseşte din abundenţă în pădurile din regiune.  

Tehnica de construcţie folosită este cea a bârnelor rotunde sau fasonate în 
„cheotori” sau „coadă de rândunică”. Se mai utilizează şi tehnica numită „şoşi” care 
presupune îmbinarea în interiorul peretelui a unor bârne segmentate pe porţiuni şi 
aşezate vertical. Aceleaşi tehnici sunt întâlnite şi la construcţiile şurilor. 

Casa era ridicată pe o fundaţie de bolovani peste care se punea o talpă mare şi 
groasă din lemn de gorun. Abia apoi urma îmbinarea bârnelor care formau pereţii. 
Acoperişul era ţuguiat, în patru ape, având un schelet din lemn acoperit cu paie sau cu 
şindrilă. Pereţii caselor se „muruiau” (lipeau) pe dinăuntru şi pe dinafară cu mai multe 
straturi succesive de lut amestecat cu pleavă sau paie aplicat peste o împletitură de 
lemne crăpate în fâşii mici. Excepţie fac casele situate la poalele Muntelui Găina, la care 
pereţii nu erau lipiţi pe dinafară. 

Tipul tradiţional îl reprezenta casa cu două încăperi sau casa cu tindă şi târnaţ. 
Intrarea se făcea prin târnaţ în tindă, unde se găsea cuptorul de copt pâinea. Acest tip 
de locuinţă este răspândit în toată zona Munţilor Zărand şi în prezent se  
mai pot vedea asemenea case în localităţile Roşia, Obârşia, Petriş, Hălmăgel, Tisa, 
Poiana, Mădrigeşti, Almaş, Dieci, Bârsa, Ineu etc. 

Un tip de tranziţie între locuinţele din zona de munte şi cele din câmpie îl 
constituie casele din Podgoria Aradului. Şi aici principalul material de construcţie âl 
reprezenta lemnul. Pereţii ridicaţi din bârne erau lipiţi atât în interior cât şi în exterior. 
Datorită cultivării viţei de vie pe suprafeţe largi, unele case sunt înălţate pe temelii de 
piatră în care sau amenajat pivniţe pentru păstrarea vinului. 

Pentru Câmpia Aradului, materialul preponderent de construcţie a fost pământul. 
Principalele tehnici folosite la înălţarea casei erau cea a pământului bătut cu maiul între 
cofraje de scânduri sau, mai nou, utilizarea văiugii obţinută din amestecarea lutului cu 
paie apoi fasonat şi uscat la soare. Acoperişurile în două ape erau din paie sau trestie. 
Se întâlneşte şi aici tipul tradiţional de locuinţă cu tindă şi cu o încăpere din care a 
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evoluat casa cu trei încăperi: „casa dinainte”, tinda şi „casa cea mare”, la care se mai 
adaugă cămara de alimente. 

Un tip asemănător îl reprezintă şi casele coloniştilor. Având pereţi tot din pământ 
bătut ori văiugă, planul locuinţei este acelaşi: cameră, tindă, cameră, speis (cămară de 
alimente). 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea apare faţada în stil neobaroc sau „baroc 
ţărănesc” ceea ce dă casei o mai mare prestanţă. 

Ocupaţiile principale ale locuitorilor din satele judeţului Arad au fost şi au rămas 
agricultura şi creşterea vitelor. Firesc, în funcţie de condiţiile pe care le oferă cadrul 
natural, ponderea acestor ocupaţii este mai mare sau mai mică. 

În zona muntoasă din estul judeţului, pantele domoale cu păşuni întinse au 
favorizat întotdeauna creşterea vitelor. Ea îmbracă forma păstoritului local sau sedentar. 
Animalele sunt crescute fie în gospodăria proprietarului, fie pe perioada verii se 
organizează o turmă la marginea satului. În unele localităţi ca Troaş, Temeşeşti, 
Lupeşti, Pârneşti, Roşia, Păiuşeni etc. vitele sunt duse, uneori numai vara, alteori tot 
timpul anului, la „sălaşe”. Fiecare proprietar de animale are în posesie, pe culmile din 
vecinătatea satului, o bucată de păşune unde şi-a construit un grajd şi o mică încăpere 
pentru locuit. În unele cazuri „sălaşele” sunt adevărate case din lemn sau de zid, iar 
proprietarii locuiesc aici întreaga perioadă a anului, coborând în sat doar pentru a se 
aproviziona cu alimente sau la principalele sărbători de peste an.  

Asemenea „sălaşe” erau întâlnite şi în zona de câmpie. Spre exemplu, în 
localitatea Semlac existau în urmă cu aproape 50 de ani atât de multe sălaşe încât s-a 
înfiinţat acolo şi o şcoală. Din păcate ele au fost desfiinţate odată cu întemeierea C.A.P.-
urilor. 

Dragostea pentru animale şi preocuparea de a obţine soiuri cât mai bune a fost o 
constantă pentru ţăranul din judeţul Arad. De altfel, în fiecare an la începutul lunii 
septembrie, prin tradiţie, crescătorii de animale sunt prezenţi în localitatea Văsoaia, la 
„Târgul Codrenilor”, ocazie cu care sunt premiaţi cei mai buni dintre ei. 

Spre deosebire de zona de munte unde creşterea animalelor este pe primul loc, 
Câmpia Aradului reprezintă prin excelenţă o regiune agricolă. Se cultivă pe suprafeţe 
largi grâu, porumb, orz, ovăz, secară, floarea-soarelui etc. Chiar dacă în prezent 
muncile agricole sunt mecanizate, prin podurile unor gospodării mai pot fi găsite vechile 
unelte agricole ca de pildă plugul de lemn cu corman schimbător, grapa de lemn sau 
„îmblăciul”. De asemenea, mai pot fi văzute, uneori încă în stare de funcţionare, vechi 
instalaţii pentru desfăcut porumbul, mori de mână, vânturători mecanice sau batoze. 

Dintre construcţiile destinate păstrării produselor agricole se remarcă în toate 
gospodăriile satelor de câmpie, „cotarca” pentru porumb, care este de fapt un hambar 
din leaţuri de lemn, înalt de 3 – 4 metri şi suspendat pe o fundaţie de piatră astfel încât 
rozătoarele să nu poată pătrundă. Porumbul este păstrat foarte bine în aceste condiţii, 
fiind adăpostit de ploaie dar în acelaşi timp având permanent contact cu curenţii de aer 
pentru a se usca. Grâul se păstrează în lăzi mari de lemn.  

Noua recoltă este prilej de bucurie şi de sărbătoare în fiecare an. În localitatea 
Pecica în luna iulie şi la Beliu în august ea se sărbătoreşte prin „praznicele de pită 
nouă”. 

O altă ocupaţie specifică mai ales locuitorilor din Ţara Zărandului este cultivarea 
pomilor fructiferi. Clima blândă, cu veri normale din punct de vedere termic şi cu ierni 
temperate, favorizează creşterea şi dezvoltarea diferitelor soiuri de pomi fructiferi: meri, 
peri, pruni, piersici, cireşi, vişini etc. În afară de fructele care se consumă în stare 
naturală sau conservată, două produse sunt absolut reprezentative pentru Ţara 
Zărandului: magiunul de prune şi ţuica. Magiunul se obţine din prunele soiul „bistriţe” 
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care se fierb ore în şir la foc deschis până când lingura din lemn cu care se amestecă 
stă fără sprijin în poziţie verticală. Acesta se păstrează apoi, fără frică de a se altera, în 
oale de lut. 

Ţuica se obţine din prune, mere sau pere. Fiecare localitate din Ţara Zărandului 
are unul sau mai multe cazane de fiert ţuică, numite „bărării” sau „pălincării”. Aceste 
cazane funcţionează aproape fără oprire începând cu luna octombrie şi până la sfârşitul 
lui martie, fiecare sătean fiind programat pe rând, la o anumită dată, pentru a-şi 
produce ţuica. Un sortiment foarte căutat, datorită aromei sale deosebite, este ţuica de 
cireşe amare produsă mai ales în zona Hălmagiului. 

Tot ca produse tradiţionale ale Ţării Zărandului mai trebuie amintite fructele 
(poamele) uscate. Se uscau la jar, în nişte cuptoare speciale, mere, prune şi pere. Ele 
se pot consuma ca atare sau se pot prepara din ele diferite supe sau sosuri. Satul Vidra 
(comuna Vârfurile) era vestit pentru astfel de produse. 

Alături de pomii fructiferi, judeţul Arad se remarcă şi prin cultivarea viţei de vie. 
La contactul dintre Câmpia Aradului şi Munţii Zărandului se întinde Podgoria vestită 
pentru vinurile Cadarcă, Cabernet, Merlot, Fetească Regală, Mustoasă de Măderat. 
Multele şi variatele lucrări de întreţinere şi apoi valorificare ale viei presupun existenţa, 
în gospodăria podgoreanului, a unui inventar viticol deosebit de variat. Sunt unelte 
necesare lucrărilor din vie, cum ar fi sapa, hârleţul, „furchiţa”, săditorul, cosorul, 
fierăstrăul, foarfeci, recipiente pentru stropit; apoi pentru culesul strugurilor se 
întrebuinţează coşurile împletite din nuiele, putineie, ciubere cu rudă (pentru doi inşi), 
tărgi etc. Foarte importante sunt însă şi piesele folosite la vinificarea şi conservarea 
vinului: ciurul pentru selecţionat boabele, mustuitorul (un băţ cu 3-4 excrescenţe cu 
care se amestecau boabele), recipiente pentru zdrobit strugurii, prese de diferite feluri 
şi mărimi pentru struguri (presa este numită aici „şeitău”), tolcere, „trăgace” pentru 
scos vinul, butoaie de diferite dimensiuni etc. Aceste unelte şi piese mai pot fi văzute în 
gospodăriile podgorenilor din localităţile Baraţca, Păuliş, Miniş, Ghioroc, Cuvin, 
Covăsânţ, Şiria, Mâsca, Măderat, Pâncota.  

Dintre meşteşugurile care s-au practicat şi se mai practică încă în judeţul Arad 
merită a fi amintite olăritul, ţesutul, împletiturile de nuiele, prelucrarea lemnului, 
prelucrarea pieilor. Aceste meşteşuguri au apărut şi s-au dezvoltat datorită bogăţiei 
materiei prime care se găsea în zonă, dar uneori şi pentru că reprezenta cea mai 
importantă sursă de venit pentru bugetul sătenilor. Ca urmare apar sate specializate în 
anumite îndeletniciri cum este şi cazul Hălmăgelului şi Târnăviţei situate la poalele 
Muntelui Găina. Pământul lutos din jurul acestor localităţi nu putea fi folosit pentru 
agricultură, astfel că întreaga populaţie de aici s-a orientat spre producerea de oale. 

Alte centre de ceramică, în judeţul Arad, au mai fost la Bârsa (unde se făcea 
numai ceramică nesmălţuită), la Ineu, la Lipova şi Birchiş. Formele şi ornamentele 
vaselor lucrate la roată variau în funcţie de centrul de olărit. La Lipova şi Ineu se 
producea mai mult o ceramică de factură orăşenească imitând formele oalelor de 
bucătărie, iar la Bârsa se făceau căni de lapte, oale de sarmale, blide, toate 
ornamentate simplu cu brâie de culoare neagră sau albă pe fondul roşu al vasului. 
Târnăviţa şi Hălmăgelul se remarcă atât prin ceramica de uz casnic, ulcioare, oale de 
sarmale, tâvi pentru friptură, „căni lungi” (pentru lapte), cât şi prin cea cu rol decorativ 
fapt care a făcut ca aceste două centre să mai dăinuie încă. (Şi în prezent la Târnăviţa 
mai lucrează cinci olari). Birchişul era renumit prin ulcioare („cârcege”) şi prin oalele 
mari de sarmale. 

Tot sate specializate în diferite meşteşuguri sunt Avram Iancu unde se fac furci 
din lemn, Buteni pentru şube, tăbăcari şi curelari, Şicula pentru ţesătoare. În trecut, la 
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Nadăş şi Hăşmaş se făceau lăzi de zestre, la Buteni şi Poienari şube, la Troaş var şi 
mangal (obţinut din bocşele de lemn). 

Un meşteşug destul de des întâlnit în Ţara Zărandului este şi morăritul. Cursurile 
de apă care se varsă din Munţii Zărandului spre Crişul Alb sau Mureş au generat în zonă 
dezvoltarea unei adevărate reţele de mori de apă. Asemenea mori, în funcţiune încă, se 
întâlnesc la Honţişor, Iacobini, Buceava-Şoimuş. Mădrigeşri, Iosşel, Zimbru, Avram 
Iancu, Troaş, Botfei. În unele localităţi, alături de moară, funcţionează şi câte un cazan 
de ţuică sau un atelier de fierărie (Iosăşel, Mădrigeşti) sau se găseşte un eleşteu cu 
peşte (Iosăşel, Honţişor). 

Practicat odinioară în fiecare gospodărie era şi meşteşugul ţesutului. Războiul de 
ţesut nu lipsea din nici o casă. Se ţesea pânză pentru îmbrăcăminte din cânepă sau din 
cânepă amestecată cu bumbac, ştergare, feţe de masă, strujace din pat, lipidee 
destinate uzului gospodăresc. O importanţă aparte o au şi ţesăturile decorative de 
interior. Ştergarul în formă dreptunghiulară era bogat ornamentat predominând culorile 
roşu, negru, galben, portocaliu, albastru, verde, Exemplarele cele mai bogat 
ornamentate se întâlnesc în zona de câmpie, în localităţile Şicula, Ineu, Cermei, 
Somşcheş, Gurba. Dintre motivele folosite de ţesătoarese remarcă X-urile, „ghiare”, 
cruci, S-urile, roata, potcoava, „cârligul” etc. Capetele ştergarului se terminau cu 
dantelă albă. Din lână se ţeseau scoarţe, ponevi şi chiar feţe de masă, într-o cromatică 
bogată şi variată. 

Tot la război erau confecţionate şi costumele populare. În estul judeţului, 
datorită influenţei ce vine dinspre Ţara Moţilor, portul este sobru, ornamentaţia şi 
cromatica fiind mai sărace, predominând culorile închise, roşu şi albastru pe fond alb, 
atât pentru  
costumul femeiesc cât şi pentru cel bărbătesc. Pentru perioada de iarnă se remarcă, tot 
aici, ţundrenele negre purtate de bărbaţi.  

De un mare rafinament erau şi şubele confecţionate la Buteni din pănură albă 
ornamentată cu bucăţi din postav de culoare roşie şi neagră, obţinându-se un contrast 
plăcut priviriii. 

Cele mai frumoase exemplare de port popular se întâlnesc însă în localităţile din 
jurul Ineului: Şicula, Şomoşcheş, Gurba, Bocsig şi Mocrea. Costumul femeiesc format 
din spătoi, poale, cârpă de încins („cot după cap”) şi cojoc este bogat ornamentat. 
Ornamentele în culorile dominante roşu şi negru, sunt dispuse pe umeri, mâneci, 
pumnari şi pe partea de jos a poalelor. Un efect deosebit creează la acest costum şi 
piesele de podoabă cum ar fi salbele de bani de argint sau chiar din aur. Şi portul 
popular bărbătesc de aici se deosebeşte de cel din restul localităţilor judeţului prin 
ornamentica bogată. 

La sud de Mureş, în portul locuitorilor se resimte influenţa Banatului. Costumul 
femeiesc este compus din spăcel, poale, cojoc, opreg, catrinţă cu fir şi ceapsă, iar cel 
bărbătesc din cămaşă, cioareci şi cojoc cu zbici. De o mare frumuseţe sunt cojoacele din 
piele de miel cu oglinzi încastrate în croială, lucrate la Secusigiu. 

Cu începutul secolului XX, avântul economic de care se bucură această regiune 
face ca influenţa civilizaţiei orăşeneşti să pătrundă din ce în ce mai masiv în lumea 
satelor. Ca urmare, şi portul popular începe să fie abandonat în favoarea celui 
orăşenesc, cea mai sensibilă zonă la aceste influenţe fiind Câmpia şi Podgoria Aradului, 
iar cea mai conservatoare reprezentând-o satele din estul judeţului unde costumul 
popular a mai fost purtat mult timp după cel de-al doilea război mondial. 

Diversitatea formelor de relief, a etniilor care trăiesc în acest judeţ, precum şi 
influenţa regiunilor istorice şi etnografice vecine, au dat naştere unor bogate tradiţii 
continuate şi în prezent. Se remarcă, din acest punct de vedere, Târgul de pe Muntele 
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Găina a cărui vechime se pierde în negura veacurilor, fiind un prilej de întâlnire între 
locuitorii a cinci judeţe (Alba, Arad, Bihor, Hunedoara, Cluj). El se ţine an de an , în cea 
mai apropiată duminică de sărbătoarea Sfântului Ilie. Cu o vechime respectabilă sunt şi 
nedeile din Munţii Zărandului  (Nedeea de la Vidra – aprilie, Nedeea de la Tăcăşele – în 
luna Iulie), rugile de pe Valea Mureşului (la Bârzava, Săvârşin, Petriş etc.) sau hramurile 
mănăstirilor (Hodoş Bodrog, Feredeu, Izbuc, Maria Radna). 

De o rară frumuseţe sunt tradiţiile legate de de cele mai importante momente ale 
vieţii. Nunţi tradiţionale cu chemători îmbrăcaţi în costume populare, cu steag de nuntă, 
mergând călare pe cai frumos împodobiţi se mai pot vedea la Secaş, Dieci, Almaş, 
Iacobini, Avram Iancu etc. 

Sărbătorile de iarnă care încep cu postul apoi cu tăiatul porcului sunt şi ele bine 
reprezentate. Cetele de colindători, cuprinzând uneori şi peste 30 de tineri, se formează 
încă de la începutul lunii decembrie, în localităţile din estul judeţului: Hălmagiu, 
Pleşcuţa, Vârfurile, Avram Iancu, Poiana, Dumbrava etc. Vestiţi sunt şi dubaşii de la 
Petriş sau Săvârşin. Repertoriul colindelor este foarte bogat, în unele sate cum ar fi 
Petriş, Temeşeşti, Troaş existând caiete de colinde ce cuprind până la 60 de texte. 
Ceata de colindători trebuie să le ştie pe toate astfel încât să interpreteze la cerere orice 
colindă. 

Se mai remarcă şi obiceiurile legate atât de sărbătorile religioase cât şi de cele 
laice: udatul de Sf. Gheorghe întâlnit atât la români cât şi la maghiari, Kirchweih-ul la 
germani, sărbătoarea „Pomului de mai” (la germanii din Sântana) etc. 

Prin toată această diversitate de etnii şi religii, judeţul Arad rămâne un exemplu 
viu de convieţuire. 
 
I.2. Patrimoniul construit 

Baza legală pentru evaluarea patrimoniului construit o constiuie Legea 5/2000 
privind planul de amenajare a teritoriului naţional, Legea 422/2001 privind protejarea 
monumentelor şi  Lista monumentelor istorice (abreviat LMI 2004) cuprinsă în Ordinul 
Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 (MO 646 bis, partea I din 16.07.2004). 

O analiza statistică a situaţiei cuprinse în Lista monumentelor istorice, în funcţie 
de tipurile de monument şi categoriile valorice la care sunt încadrate, este sintetizată în 
tabelul de mai jos. 

 

Tip monument Categoria 
A 

% Categoria 
B 

% Total 
100% 

Situri arheologice 61 42,9 81 57,1 142

Monumente arhitecturale 55 23,5 179 76,5 234

Monumente de for public 2 10,5 17 89,5 19

Monumente memoriale/funerare 0 - 18 100 18

TOTAL 118 40,0 295 60,0 413

 
 Trebuie remarcat faptul că, din cele 413 monumente consemnate de listă pentru 
judeţul Arad, mai bine de jumătate (56,6%) sunt monumente de arhitectură, o treime 
situri arheologice (34,3%) iar restul monumente de for public. 

Din punct de vedere valoric, 40% dintre monumente sunt clasate la categoria A, 
mai bine de jumătate dintre acestea (51,6%) fiind situri arheologice, 46,6% 
monumente arhitecturale şi restul monumente de for public. 

 14



Dintre monumentele clasate la categoria B, 60,6% sunt arhitecturale, 27,4% 
situri arheologice iar restul, de 12%, sunt monumente de for public. 

Cele mai importante concentrări de monumente se află pe raza municipiului Arad 
(10 categoria A şi 151 categoria B), în oraşele Lipova (8 categoria A şi 7 categoria B), 
Sântana (6 categoria A, 3 categoria B), Pâncota (5 categoria A, 2 categoria B) respectiv 
în comunele Vladimirescu (7 categoria A, 9 categoria B) şi Păuliş (7 categoria A, 3 
categoria B). 

Există neconcordanţe între diferitele documente oficiale. Astfel, LMI 2004 include 
142 de intrări la situri arheologice pentru judeţul Arad, în timp ce Repertoriul Arheologic 
Naţional (www.cimec.ro/scripts/ARH/RAN) consemnează doar 107, din care, pe teren, 
echipa de implementare a prezentului proiect a putut identifica 103. Repertoriul 
arheologic al judeţului Arad (vezi Bibliografia) consemnează situri arheologice pe raza a 
166 de localităţi. Baza de date a Complexului Muzeal Arad curpinde 757 de situri 
identificate din care 59 au fost descoperite în perioada 2007 – 2009 cu ocazia 
evaluărilor premergătoare marilor lucrări de infrastructură (rutieră şi energetică).  

Acceptând eşantionul de 103 situri din LMI 2004, verificate pe teren, drept unul 
relevant, se poate construi următoarea imagine sintetică a patrimoniului arheologic al 
judeţului Arad.  

Repartizate în funcţie de criteriul cronologic, 37 de situri (cotele procentuale se 
situează aproximativ la acelaş nivel ca şi numărul efectiv al siturilor) ilustrează locuirea 
preistorică (paleolitic – prima vârstă a fierului), 10 perioada secolelor IV a.Chr. – II 
p.Chr. (în esenţă, civilizaţia dacică), 15 sec. II – V (epoca daco-romană) şi 41 perioada 
medievală (sec. V/VI – XVII).  

Raportate la zonificarea de referinţă a judeţului, siturile se grupează conform 
tabelului următor. 

  
Zonificare de referinţă  
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Preistoria. Paleolitic – Prima vârstă a fierului (Hallstatt) 1 7 1 2 3 1 3 19 37

Antichitatea. Secolele IV a.Chr. – II d. Chr. (Epoca
dacică) 

- - - - - - 1 9 10

Secolele II – V p. Chr. (Epoca daco-romană) - 4 - - - - 2 9 15

Evul mediu. Epoca migraţiei popoarelor (sec. V – VIII) - 2 - - - - 1 1 4

Secolele IX - XVI - 2 - - 9 - 6 20 37

Total 1 15 1 2 12 1 13 58 103

  
Este de remarcat faptul că, doar pentru perioada preistorică, sunt cunoscute 

situri în toate zonele de referinţă din judeţ (o posibilă explicaţie poate fi şi durata foarte 
lungă a perioadei avute în vedere). În toate epocile, majoritatea siturilor pot fi întâlnite 
pe culoarul Mureşului (peste 50%) şi cel al Crişului Alb. Câmpia Aradului şi Munţii 
Zarand reprezintă alte două zone cu un număr important de situri. Dincolo de 
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importanţa majoră  a celor două râuri pentru habitatul uman, în toate epocile istorice, 
situaţia este, în bună măsură, tributară şi orientării cercetării de teren. Este semnificativ 
de menţionat, în acest sens, ca cele 59 de situri, descoperite în ultimii doi ani, se 
situează în zona de câmpie a judeţului (câmpiile Cermeiului, Aradului, Vingăi).   
 

Starea actuală a terenului  
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Preistoria. Paleolitic – Prima vârstă a fierului (Hallstatt) 4 18 2 1 3 5 2 21 37

Antichitatea. Secolele IV a.Chr. – II d. Chr. (Epoca 
dacică) 

2 3 - - - - 5 - 10

Secolele II – V p. Chr. (Epoca daco-romană) 6 6 - - - 1 - 22 15

Evul mediu. Epoca migraţiei popoarelor (sec. V – VIII) - 1 - - 3 - - - 4

Secolele IX - XVI 3 7 - 3 9 3 10 23 37

Total 15 35 2 4 15 9 17 6 103
Alte situaţii: 21 – peşteri (Moneasa); 22 - groapă de gunoi (Şeitin); 23 - amenajat pentru vizitare 

 
Starea actuală a terenului este relevantă pentru gradul risc natural şi antropic la 

care sunt supuse siturile. În zonele construite, siturile au fost, în proporţii diferite, 
distruse. Cele situate pe teren arabil au stratigrafia bulversată până la adâncimi între – 
0,40 şi – 0,60 m. Tumulii, tellurile şi fortificaţiile de pământ se află într-un proces 
continuu de aplatizare datorită arăturilor anuale. În zonele de vie şi livadă, stratigrafia 
este afectată (în medie) până la – 0,50 m. Păşunile şi terenurile lăsate în pârloagă, pot 
(re)deveni, orcând, terenuri arabile. Nici siturile aflate în zone împădurite nu se află în 
siguranţă. Tăierile masive de pădure duc la accelerarea eroziunii iar extragerea cioturilor 
cu rădăcini şi replantările afectează stratigrafia. Riscurile antropice majore le constituie 
activitatea de construcţie (infrastructură rutieră, energetică, construcţii civile, 
industriale), exploatările de agregate minerale (balastiere) şi exploatările de piatră de 
construcţie (cariere). 

Patrimoniul cultural construit  (non-arheologic) cuprinde 271 de poziţii în LMI 
2004, care pot fi grupate tipologic conform tabelului următor:  

Tip monument Nr. de 
poziţii 

Cetate 6 
Biserică de lemn 22 
Biserică de zid 30 
Mănăstire 5 
Construcţie civilă 159 
Ansamblu urban 6 
Ansamblu rural 1 
Pod 2 
Exploatare minieră 1 
Cuptor de topit minereu 2 
Monument de for public 19 

 16



Monument memorial/funerar 18 
Total 271 

Din punct de vedere cronologic, ele acoperă perioada secolelor XIII – XX respectiv 3 în 
secolul XIII, 3 în sec. XIV, 5 în sec. XV, 1 în sec. XVI, 2 în sec. XVII, 34 în sec. XVIII, 
restul de 223 fiind datate în sec. XIX – XX. 
 Zonificarea lor permite delimitarea mai multor arii de concentrare (vezi harta din 
anexă) şi anume: Municipiul Arad şi zona peri-urbană, Lipova-Radna şi zona peri-
urbană, Podgoria Aradului, zona montană estică (cu subzonele Depresiunea Hălmagiului 
şi Drocea), zona Săvârşin, zona Pecica şi zona Moneasa. Cea mai unitară din punct de 
vedere tipologic este zona montană estică caracterizată prin existenţa bisericilor de 
lemn. Restul zonelor au un caracter tipologic compozit cuprinzând diferite tipuri de 
ansambluri şi arhitecturi individuale databile în perioada secolelor XVIII – XX. 
 Cele mai importante stiluri arhitectonice reprezentate sunt: goticul (ruina bisericii 
de la Covăsânţ), barocul provincial (Arad – Casa Hirschl, biserica din cetate), clasicist 
(Arad – str. Eminescu 2), neoclasic (Hotel Crucea Albă), eclectic (biserici, clădiri publice 
şi private, arhitectură industriale), secession (bine reprezentat în ansamblul urban Arad 
şi Lipova). 

Această bogăţie acumulată în timp, construită prin contribuţia tuturor grupurilor 
etnice reprezentative ale oraşului, formează astăzi un patrimoniu ce trebuie să fie 
protejat, conservat, restaurat, uneori refuncţionalizat, astfel încât să continue să reziste 
trecerii timpului.  

Grija faţă de patrimoniul construit nu a fost, din păcate, mulţi ani – cu precădere 
în perioada comunistă şi în perioada de tranziţie o prioritate a autorităţilor locale sau a 
cetăţenilor. În ultimii ani, faţa oraşului a început să se schimbe datorită creşterii 
interesului şi implicării autorităţilor locale, dar şi a unor organizaţii neguvernamentale 
(exemplu remarcabil: Asociaţia Pro Urbe Arad), prin intervenţii menite să pună în 
valoare patrimoniul construit, să crescă grija şi respectul cetăţenilor faţă de clădirile de 
patrimoniu, prin acţiuni de cunoaştere şi promovare a valorilor de patrimoniu, prin 
atragerea de resurse externe, prin proiecte de regenerare urbană sau prin aderarea la 
reţelele internaţionale care au misiunea de protecţie şi promovare a valorilor de 
patrimoniu.  

În acest context, putem aminti Proiectul HistUrban - Revitalizarea oraşelor 
istorice, care a avut ca principal rezultat focalizarea atenţiei locuitorilor municipiului 
Arad, a autorităţilor locale, faţă de responsabilităţile care le revin pentru salvarea, 
păstrarea şi reabilitarea moştenirii urbane în faţa tendinţelor de dezvoltare economică 
rapidă. Inventarierea unei zone ce cuprinde 50 de clădiri din zona centrului istoric al 
municipiului, elaborarea unui plan de reabilitare cu priorităţile actuale din punctul de 
vedere al gradului de degradare, realizarea de proiecte de reabilitare şi formarea de 
specialişti în conservarea monumentelor istorice au fost principalele rezultate ale 
proiectului Hist Urban, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul 
INTERREG III B CADSES. Municipiul Arad a dezvoltat proiectul în parteneriat cu alţi 18 
parteneri din Europa Centrală şi de Est în domeniul reabilitării moştenirii culturale 
arhitecturale.  

Din anul 2003, Aradul face parte din reţeaua AVEC - Alliance de Villle 
Europeennes de Cultures/ Alianţa Oraşelor Europene de Cultură – organizaţie 
neguvernamentală cu sediul în Franţa care, prin “Carta“ adoptată, promovează valorile 
culturale de patrimoniu din oraşele şi teritoriile membre, ducând la o dezvoltare viabilă 
a acestora.  

Dintre priorităţile majore din judeţ trebuie menţionate salvarea prin programe de 
urgenţă a cetăţilor Şoimoş, Şiria, Dezna şi Ineu, aflate într-un proces de ruinare 
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galopantă. Pentru primele trei trebuind rezolvată, în prealabil, problema căilor de acces. 
Într-o stare alarmantă se află Castelul Mocioni de la Bulci şi Bazarul turcesc din Lipova 
(pentru starea actuală a siturilor şi monumentelor din judeţ, vezi listele anexe). 

Însă pentru a putea interveni eficient, este necesară cunoaşterea exactă a 
situaţiei din teren. Prin corecturile efectuate şi observaţiile adăugate LMI 2004, prin 
propunerile de noi monumente, am făcut, credem, un nou pas în acest sens. 
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ANEXE 


