
Anexa I.1 
 
I. Sinteză istorică 
I.2. Municipiul Arad 

Aşezat la limita dintre două entităţi geografice şi istorice – Banatul şi Crişana –, Aradul şi-a definit 
propria personalitate care se regăseşte astăzi în măreţia bulevardului central, străbătut de fâşia de tei 
seculari şi flancat de clădiri monumentale, în salba de parcuri de pe faleza Mureşului, în forfota pieţelor şi 
a ştrandului, în liniştea cartierelor rezidenţiale.  
 
I.2.1 Preistoria şi antichitatea 

Armele şi uneltele din piatră cioplită, databile în urmă cu 40.000 ani, descoperite pe actuala 
stradă Andrei Şaguna, reprezintă cele mai vechi urme ale prezenţei omeneşti în raza municipiului actual. 
Prima aşezare stabilă a luat fiinţă abia pe la sfârşitul mileniului V î.d.Hr. Pe parcursul mileniului IV î.d.Hr., 
locuirea s-a extins şi pe malul sudic al râului. Aceste aşezări aparţin civilizaţiei pre-indo-europene.  

În a doua jumătate a mileniului III î.d.Hr., ambele maluri ale Mureşului precum şi grindurile au 
fost populate de sate prospere, exponente ale civilizaţiei indo-europene a epocii bronzului. În jurul anului 
1000 î.d.Hr., evenimente violente, ale căror mărturii au fost surprinse arheologic în vatra oraşului 
(locuinţe incendiate, depozitul de bronzuri de la “Astoria”), au pus capăt acestei locuiri.  

Pe parcursul primei jumătăţi a mileniului I î.d.Hr., pe ambele maluri ale Mureşului se înfiripă 
aşezări ale dacilor. În secolul VI î.d.Hr., alături de aceştia s-a stabilit un grup de sciţi care ulterior a fost 
asimilat de către autohtoni.  

Valea Mureşului a fost una din căile de pătrundere a celţilor spre Transilvania. La cumpăna dintre 
veacurile IV şi III î.d.Hr., comunităţi celtice s-au stabilit în preajma aşezărilor dacice din zonă. Din această 
perioada datează o necropola celtică birituală, descoperită la marginea de vest a cartierului Aradul Nou. 

Aşezarea dacică, situată la limita de sud a actualului cartier Micălaca, a fost distrusă de trupele 
romane în 101–102. O cărămidă cu ştampila legiunii a IV-a Flavia Felix, descoperită în Aradul Nou, poate 
indica prezenţa aici, a unei fortificaţii romane datând din vremea împăratului Traian.   

Pe parcursul secolelor II–IV, pe teritoriul actualului oraş au existat mai multe aşezări ale dacilor şi 
sarmaţilor care întreţineau intense relaţii comerciale cu lumea romană. În vremea crizei, care a afectat 
Imperiul pe la jumătatea secolului III, unii locuitori ai provinciei au emigrat spre barbaricum întemeind, 
între altele, şi aşezările de olari de la Ceala, Horea şi Vladimirescu – “Pădurea vrăbiilor”. Chiar şi după 
abandonarea provinciei Dacia, comunităţile din zona Aradului au păstrat legătura cu romanitatea, în ciuda 
valurilor de goţi, huni, gepizi şi avari care au trecut prin aceste locuri, stăpânindu-le vremelnic. De la 
finele secolului VI datează primele urme ale prezenţei slave în zonă. 

Aşezările din a doua jumătate a mileniului I s-au grupat pe malul nordic al Mureşului. Cea de la 
Vladimirescu – “Schanzen”, datată în secolele VIII–IX, a fost cercetată arheologic. 

În secolul X, a început expansiunea maghiarilor spre Transilvania. Una din căile de penetraţie 
spre zona intracarpatică a fost valea Mureşului. Această etapă istorică este documentată arheologic de 
mormântul unui călăreţ ungur, descoperit la Ceala. În faţa înaintării maghiarilor, populaţia românească 
din zona Aradului, subordonată politic voievodatului condus de Glad, a ridicat o fortificaţie de pământ la 
Vladimirescu – “Schanzen” care a fost distrusă de cavalerii unguri pe la jumătatea secolului X. Ulterior, 
fortificaţia a fost refăcută, la ordinele voievodului Ahtum, dar a fost definitiv distrusă în 1028. După 
această dată, arealul cetăţii a fost transformat în cimitir, aşezarea pandantă dezvoltându-se în imediata 
vecinătate. Descoperiri arheologice fortuite atestă existenţa unor aşezări databile în aceeaşi perioadă şi 
pe actuala vatră a oraşului. 
 
I.2.2 Aradul medieval 

Din 1080 – 1090, datează prima atestare documentară a toponimului ”Orod”. Din vechiul centru 
ecleziastic şi comitatens s-au mai păstrat până astăzi doar ruinele bisericii de la Vladimirescu, indicând 
locul unde se afla veterum Orod (vechiul Arad). Începând cu secolul XV, Aradul apare în documente ca 
civitas sau oppidum. Unii istorici sunt de părere că între acest Arad, localizat în vatra actualului municipiu, 
şi vechiul Orod, situat la Vladimirescu, nu există nici o legătură, ar fi vorba de două aşezări complet 
diferite. Alţii presupun că, în cursul secolului XVI, vechiul Orod a fost  mutat în perimetrul actualului 
municipiu respectiv în cartierul Drăgăşani. Clarificarea acestei dileme rămâne în sarcina cercetărilor 
viitoare. 

Răscoala condusă de Gheorghe Doja (1514) a găsit numeroşi aderenţi printre iobagii din Arad. 
După reprimarea revoltei, nobilimea s-a răzbunat crunt asupra ţăranilor.  

În urma catastrofei de la Mohács (1526), Ioan Zapolya, ales rege al Ungariei, şi-a instalat 
stăpânirea şi la Arad. Mai apoi, în timp ce Buda a căzut sub ocupaţie otomană (1541), Aradul a trecut în 
stăpânirea principatului autonom al Transilvaniei. Dar în 1552, trupele otomane au cucerit oraşul, 
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provocând mari distrugeri. Teritoriul fostului comitat a fost organizat în trei sangeacuri, din care cel al 
Aradului cuprindea oraşul şi 113 sate. Între 1553 şi 1555, turcii au construit o cetate patrulateră, din 
cărămidă, pe malul drept al Mureşului, în apopierea actualului pod Traian. Conscripţiile din 1567 şi 1579, 
realizate din ordinul sultanului, consemnează pentru Arad şi localităţile învecinate un număr de 297 de 
familii care se ocupau cu agricultura şi creşterea animalelor. 

În 1595, trupe transilvănene au eliberat valea inferioară a Mureşului, reintegrând şi Aradul în 
principatul Transilvaniei. În urma victoriei de la Şelimbăr (1599), zona arădeană a intrat sub autoritatea 
lui Mihai Viteazul pentru ca, după moartea acestuia (1601), să ajungă sub stăpânirea lui Gh. Basta, iar 
mai apoi a lui Gabriel Bethlen care, mai apoi, a retrocedat turcilor cetăţile de pe Mureş, inclusiv Aradul.  
 
I.2.3 Instaurarea dominaţiei habsburgice 

După eşecul asediului otoman asupra Vienei (1683), trupele imperiale au desfăşurat o amplă 
ofensivă spre răsărit, ajungând ca, în 1687, să cucerească şi Aradul. În 1689, Eugeniu de Savoya a 
întocmit planurile pentru rezidirea vechii cetăţi turceşti. Lucrările de construcţie au fost conduse de Georg 
Haruckern. După armata austriacă, în oraş au sosit şi primii meşteşugari şi negustori germani. Prin pacea 
de la Karlowitz (1699) graniţa dintre Imperiul habsburgic şi cel otoman a fost fixată pe Mureş. Astfel, 
Aradul a devenit centrul zonei grănicereşti austriece. În august 1699, primele unităţi de grăniceri, 
recrutate mai ales din rândul sârbilor, au fost aduse în oraş.  

Prin ridicarea la rang de oraş cameral, în anul 1702, Aradul a obţinut o serie de drepturi 
economice. Însă, la scurtă vreme după aceasta, atacul curuţilor, din vara anului 1707, a lăsat urme 
adânci în viaţa urbei, numeroase clădiri fiind distruse. 

În urma victoriilor obţinute de armatele austriece sub comanda lui Eugenia de Savoya, stăpânirea 
habsburgică a fost instaurată şi în Banat, fapt consfinţit de pacea de la Passarowitz (1718). În cadrul 
programului de ridicare economică a Banatului, autorităţile imperiale au aşezat colonişti germani din 
Franconia în Aradul Nou (1724). Oraşul propriu-zis era împărţit în patru sectoare: cetatea veche, zona de 
refugiu, “oraşul rascian” şi “oraşul german”. Populaţia se compunea din grăniceri şi civili (ţărani, 
meşteşugari, comercianţi) români, aromâni, sârbi, germani şi maghiari. Numărul de locuitori înregistrat în 
oraş şi în aşezările suburbane se ridica, în 1720, la 441 de familii. 

Din punct de vedere administrativ, zona Aradului a urmat o evoluţie complicată. După instaurarea 
stăpânirii habsburgice, comitatele Arad şi Zarand au fost incluse în Ungaria. În 1732, aproape întreg 
comitatul Arad a fost donat ducelui Rinaldo de Modena care, în 1740, fiind disgraţiat, l-a pierdut în 
favoarea domeniului de stat (erarial). Centrul acestuia a fost Aradul care, cu această ocazie, a dobândit 
rangul de oraş cameral privilegiat.  Începând cu anul 1741, s-a trecut la desfiinţarea regimentului 
confiniar, o bună parte dintre foştii grăniceri plecând în Rusia. În acelaşi an, a fost organizat şi noul 
comitat nobiliar Arad, al cărui centru a devenit oraşul omonim. 

În epoca tereziană (1740 – 1780), oraşul s-a dezvoltat din toate punctele de vedere. Populaţia a 
crescut la 1.321 de familii, în anul 1752. Ponderea producţiei meşteşugăreşti a sporit simţitor. Astfel, dacă 
în 1746 activau abia 90 de meşteşugari, la 1774 numărul acestora se ridica deja la 299. Meseriaşii s-au 
reunit în bresle care beneficiau de privilegii din partea autorităţilor. Prima breaslă înregistrată oficial a fost 
cea a cojocarilor germani, în 1702. Până în 1845, doar în oraş, au fost înregistrate 44 de bresle, încluzând 
65 de meserii diferite. Atelierele meşteşugăreşti prelucrau, în marea lor majoritate, marfa din depozitele 
de pe malul Mureşului, cea din târguri, cât şi materia primă din propriul bazin agricol al oraşului. 
Producţia agro-silvo-pastorală continua să aibă un rol predominant pe parcursul secolului XVIII.  
 
I.2.4 Cetatea Aradului 

Construirea noii cetăţi, amplasată pe malul sudic al Mureşului, a marcat profund istoria oraşului. 
Fortificaţia a fost proiectată, în stil Vauban – Tenaille, de o echipă de ingineri militari condusă de 
Ferdinand Philipp Harsch. La construcţia ei, care durat peste 20 de ani (1763 – 1783), au participat mii de 
ţărani iobagi.  

Cetatea are propria ei istorie. Garnizoana permanentă a constituit-o regimentul 33 infanterie care 
a participat la toate marile acţiuni militare ale Imperiului. În complexul de clădiri care include şi biserica, a 
funcţionat lazaretul deservit de călugări franciscani. Până la 1918, cetatea a fost şi cea mai mare 
închisoare militară din Imperiul habsburgic.  

În timpul războiului civil de la 1848 – 1849, cetatea a jucat un rol important. Flancată şi apoi, din 
noiembrie 1848, asediată de tabăra militară ungară, garnizoana a bombardat, la rândul ei, oraşul. În vara 
lui 1849, armata republicană maghiară a reuşit să ocupe fortificaţia pentru 46 de zile, moment după care, 
fiind înconjurată de armatele ţariste şi habsburgice, a fost nevoită să capituleze. După ce trupele 
habsburgice s-au reinstalat în cetate, aceasta şi-a reluat şi funcţia de închisoare pentru cei peste 500 de 
prizonieri din rândul ofiţerilor armatei republicane ungare. Dintre cei 16 generali prizonieri decedaţi aici, 
13 generali ai armatei republicane ungare au fost executaţi la 6 octombrie 1849, respectiv patru prin 
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împuşcare iar nouă, dezonorant, prin strangulare la stâlpi, lângă zidurile exterioare ale cazematelor. În 
1852, împăratul Franz Iosif I, vizitând personal fortificaţia, a iniţiat graţierea şi comutarea sentinţelor. 

La începutul deceniului nouă al secolului al XIX-lea, cazematele exterioare au adăpostit numeroşi 
prizonieri ai armatei otomane. Între 1914 – 1918, în cazematele interioare şi exterioare a funcţionat un 
lagăr de internare pentru militari prizonieri de război şi pentru civili sârbi deportaţi. În noiembrie 1918, 
cetatea a fost ocupată de trupele franco-sârbe, iar în iulie 1919 a fost preluată de armata română. 
 
I.2.5 Oraşul în epoca modernă 

Odată cu începerea lucrărilor la cetate, alături de interdicţia de a mai construi în oraş, arădenii au 
fost ameninţaţi şi cu mutarea urbei în pusta Zimand. Împăratul Iosif II a renunţat la acest plan în 1781. 

În ciuda interdicţiilor impuse de autorităţile imperiale, arădenii au continuat să construiască pe 
propriul lor risc. Oraşul s-a extins spre nord-vest (ocupând terenuri virane) şi sud (în spaţiul creat prin 
demolarea vechii cetăţi). Ca viitor centru al oraşului se profila actuala Piaţă Avram Iancu unde se afla şi 
primăria, reparată şi mărită între anii 1769 şi 1770. Conscripţia din 1783 înregistra 84 de străzi. Cea din 
1797 îi adăuga un Forum Venalicum Piscium (azi Piaţa Veche). Piaţa Peştelui reprezenta o extindere spre 
nord a vechii artere comerciale din zona străzii Tribunul Axente. 

După terminarea noii cetăţi, armata a impus un perimetru de siguranţă de aproape doi kilometri 
în jurul fortificaţiei, în care ridicarea de construcţii era interzisă, cele deja existente urmând a fi demolate. 
Totuşi, construirea în această zona a continuat. Între cei care şi-au asumat riscul, a fost şi comerciantul 
evreu Jacob Hirschl care, în 1817, alături de propria casă, a construit primul teatru din oraş (str. Gh. 
Lazăr nr. 1 – 3). În 1818, la insistenţele orăşenilor, perimetrul de siguranţă al cetăţii a fost redus la 500 
de metri. Această măsură a deschis noi perspective evoluţiei urbanistice. Planurile de sistematizare 
realizate în 1828 stabilesc centrul oraşului în actuala piaţă Avram Iancu. 
 Încă din secolul XVIII, arădenii au încercat să obţină statutul de oraş liber regesc. Abia în 1826 
au reuşit să-şi răscumpere privilegiile, iar în 21 august 1834 diploma de oraş liber regesc, semnată de 
către împăratul Francisc I, a fost înmânată autorităţilor locale de către comisarului regal, baronul 
Laurenţiu de Orczy. 

Noul statut a impulsionat evoluţia oraşului pe toate planurile. Din punct de vedere urbanistic, se 
remarcă deschiderea de noi fronturi stradale (de exemplu actuala str. Meţianu), cele vechi fiind 
împrospătate cu edificii impozante precum hotelul “Crucea Albă” (1841).  

Inundaţia din 1844 şi luptele din vremea războiului civil din 1848 – 1849 au provocat distrugeri 
însemnate. Spaţiile create prin demolări au fost ocupate de clădiri noi, cu ţinută remarcabilă. Prin 
inaugurarea gării, în 1858, se definea artera principală a oraşului pe axa sud-nord. 

În prima jumătate a secolului XIX, activitatea industrială a rămas relativ modestă. Astfel, în 1825, 
la Arad funcţiona o fabrică de produs maşini-unelte iar în 1836 Anton Dangl începea să construiască orgi 
în singura fabrică de profil din această parte a Europei. În acelaşi deceniu, alţi întreprinzători s-au lansat 
în  domeniile pielăriei, al producţiei de chibrituri, de alcool etc. În rest, producţia se derula în atelierele 
meşteşugarilor grupaţi în bresle. 

Abia după mijlocul secolului s-a simţit cu adevărat vântul înnoirii. Calea spre marea industrie a 
fost deschisă de inaugurarea fabricii de spirt şi drojdie a fraţilor Neuman, în 1851. Statisticile oficiale 
consemnau, pentru anii 1869 – 1870, 5.074 de întreprinzători, 6.839 de funcţionari şi 11.913 muncitori. 
În acelaşi timp, în agricultură lucrau 2.645 de locuitori ai oraşului. 

La sfârşitul secolului XIX şi începutul celui următor, producţia industrială s-a diversificat. În 1872, 
a fost înfiinţată fabrica de maşini “Hendl”, au urmat apoi o fabrică de ciment şi alta de cărămidă. Rând pe 
rând, au apărut longevivele fabrici de mobilă Bruckner (1882), Czeiler (1890), Lengyel (1891). În anul 
1892, Johann Weitzer a întemeiat fabrica de vagoane care, la începutul secolului XX, a ajuns să producă 
şi automobile, autoutilitare şi avioane. În 1909, industria arădeană s-a îmbogăţit cu o fabrică de textile, 
proprietatea familiei Neuman.  

La începutul secolului XX, Aradul a ajuns să fie o metropolă industrială de prim rang care 
dispunea de 25 de fabrici şi 7 instituţii de credit şi economii. 

Odată cu dezvoltarea industrială, oraşul s-a extins spre nord şi nord-vest, în defavoarea 
cartierelor agricole. În acelaş timp, axa centrală a urbei a fost mobilată cu clădiri reprezentative care şi 
astăzi definesc imaginea oraşului: Teatrul (1874), Primăria (1876), Palatul Finanţelor (1885), Palatul 
Cenad (1897), Palatul Neumann (1902), Clădirea Băncii Naţionale (1912), Palatul Cultural (1913) etc. 
Construcţiile noi şi renovările realizate la începutul secolului XX poartă amprenta stilului secesion. 

Noul ritm al vieţii citadine a impus organizarea transportului public urban. Astfel, din 1873 au 
început să circule tramvaiele cu cai, care asigurau legătura dintre gară şi principalele centre de interes 
economic din oraş. În anul 1908, au fost înfiinţate primele linii urbane de autobus şi omnibus.  
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În anii ‘90 ai secolului XIX, a fost realizată reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi cea de 
canalizare. Iluminatul public cu lămpi pe bază de ulei a fost introdus în 1828, cel cu gaz lampant după 
1860, iar curentul electric în 1895. 

Conducerea administrativă a oraşului a fost asigurată până în 1747 de două primării – cea a 
“oraşului rascienilor” (Raizen Stadt) şi cea a “oraşului german” (Deutsche  Stadt). Ulterior, până la primul 
război mondial, primarul oraşului a fost numit sau ales, în funcţie de conjunctura politică, din rândul 
germanilor, aromânilor, maghiarilor, evreilor şi românilor.  

În 1871, Aradul a devenit municipiu, odată cu momentul în care justiţia s-a separat de 
administraţie. După instaurarea regimului dualist (1867), în instituţiile şi organizaţiile locale, un rol 
preponderent l-au jucat  cetăţenii de expresie maghiară (maghiari, evrei etc). 

Din punct de vedere demografic, evoluţia din secolul XIX a fost spectaculoasă. În 1804 oraşul 
avea 8.476 locuitori, numărul lor ajungând la 22.398 în 1850 şi la 56.260 în 1900. Astfel, la mijlocul 
secolului XIX, Aradul se afla pe locul al 12-lea din lista marilor oraşe din Ungaria iar dacă s-ar lua în calcul 
şi populaţia din localităţile suburbane (Micălaca, Mureşel, Aradul Nou, Sânicolaul Mic) ar fi ocupat poziţia 
a şasea. 
 În anul 1828, existau 6.985 ortodocşi, 300 greco-catolici, 5.923 romano-catolici, 191 helveţi 
(calvini) şi 725 izraeliţi. Între ortodocşi, sârbii sunt evaluaţi la o cifră de aproximativ 500 de persoane. 
 Explozia demografică şi imigrările dinspre nord-vestul împărăţiei au modificat compoziţia etno-
confesională a oraşului în favoarea celor de confesiune romano-catolică (de la 6.124 în anul 1839 la 
18.126 în anul 1881). În intervalul de până la 1900, numărul romano-catolicilor a crescut până 29.313 în 
timp ce ortodocşii au ajuns cifra de 11.368, dintre care 1.430 erau sârbi. Greco-catolici au fost abia 1221, 
în anul 1902. 
 Confesiunile evanghelică şi reformată (compuse din maghiari, germani şi slavi maghiarizaţi) au 
fost slab reprezentate numeric în raport cu celelalte două confesiuni creştine (catolică şi ortodoxă). În 
schimb, evoluţia lor este semnificativă. Între 1839 şi 1900, numărul evanghelicilor a crescut de la 160 la 
1.737, cel al reformaţilor 523 la 6.125 iar cel al mozaicilor de la 812 la 6.029. La sfârşitul secolului XIX, 
apar şi 31 de unitarieni.  

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, principalele curente politice, conservator şi liberal, se 
conturau şi la Arad. Din punct de vedere organizatoric, au rămas la nivelul cluburilor. Concomitent se 
năştea şi mişcarea de emancipare naţională a românilor. Revoluţia europeană de la 1848 a impulsionat 
asociaţionismul cultural şi politic. 

Partidele politice locale au fost cel conservator (guvernamental), cel “al independenţei” (liberal), 
cel al românilor şi cel social-democrat. Partidul conservator s-a menţinut la putere, acceptând o serie de 
concesii, nu însă introducerea votului universal şi secret.  

Organizaţia electoral-politică locală a românilor a evoluat treptat de la un partid judeţean spre 
organizarea partinică provincială, ajungând în 1881 la Partidul Naţional Român, extins în părţile locuite de 
către românii din regatul dualist austro-ungar. 

Ideile socialiste au găsit numeroşi aderenţi în Arad. După o serie de etape cu caracter 
organizatoric şi de extensiune teritorial-provincială, din anii 1870, 1887 şi 1891, aici a avut loc, în 1894, 
congresul de înfiinţare a Partidului Muncitoresc Social-Democrat (marxist), aparţinător de centrul 
budapestan. 

În condiţiile unei anumite opacităţi a partidului “guvernamental”, de coloratură maghiară, la 
cerinţele de democratizare a societăţii, s-a produs atât apropierea unor liberali cât şi a unor lideri 
“naţionali” de mişcarea socialistă. Aradul, oraş multietnic, important centru muncitoresc şi beneficiar al 
unei solide tradiţii, atât într-ale mişcării socialiste cât şi în lupta de emancipare naţională a etniilor 
nemaghiare, a ajuns în 1908 centru al Clubului deputaţilor nemaghiari din Imperiu cât şi sediul secţiei 
române a Partidului Social-Democrat din Ungaria. 

Primul război mondial a scos la suprafaţă atât tensiunile sociale cât şi cele naţionale existente în 
Imperiu. Mişcarea de emancipare naţională a românilor a fost condusă de PNR şi PSDU – secţia română. 
La 30 octombrie 1918, a fost înfiinţat Consiliul Central Naţional Român care, în 2/3 noiembrie, şi-a mutat 
sediul de la Budapesta la Arad. Liderii arădeni ai acestui organism politic au fost avocaţii Ştefan Cicio-Pop 
şi Ioan Suciu, profesorul Vasile Goldiş şi muncitorul Ioan Flueraş. Liniştea şi apărarea proprietăţii, în oraş, 
a fost asigurată de gărzile naţionale române şi maghiare. Între 13 şi 15 noiembrie, o delegaţie a 
guvernului maghiar, condusă de Oskár Jászi, s-a deplasat la Arad pentru a purta tratative cu 
reprezentanţii românilor. Cu toate concesiile făcute de delegaţia maghiară, poziţia românilor a fost fermă: 
dezlipirea de Ungaria şi unirea cu România. Consiliul Naţional Român Central, for coordonator pentru 
consiliile naţionale române existente în cele 26 de comitate din Ardeal, Banat, Crişana, Sătmar şi 
Maramureş, a pregătit Adunarea Naţională de la Alba Iulia, ai căror delegaţi au hotărât, la 1 decembrie 
1918, unirea Transilvaniei cu Regatul României. 

La sfârşitul lunii decembrie, trupele coloniale franceze au ocupat oraşul. Armata regală română a 
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intrat paşnic în Arad, la 17 mai 1919, iar la 10 iulie 1919, întreaga administraţie a fost preluată de statul 
român. 
 
I.2.6 Aradul interbelic 

După proclamarea unirii, obiectivele majore ale autorităţilor de la Bucureşti au fost: apărarea 
graniţelor noului stat, obţinerea recunoaşterii sale internaţionale şi integrarea de facto a noilor provincii.  

Adoptarea noii constituţii, în 1923, a asigurat cadrul legislativ general pentru crearea structurilor 
unitare ale regatului român. Noua organizare administrativă a fost reglementată în detaliu prin legea din 
1925. Prin aceasta, primarii deveneau reprezentanţii guvernului în teritoriu, fiind numiţi de Ministerul de 
interne. Ei prezidau consiliul comunal, ale cărui hotărâri trebuiau să le execute. Prin noua lege de 
organizare a administraţiei publice locale, din 1929, toate capitalele de judeţ, cum era şi Aradul, au fost 
declarate municipii. 

Încorporarea satelor suburbane precum şi imigraţia spontană sau organizată, au dus la creşterea 
accentuată a populaţiei. Astfel, în 1937 Aradul avea 76.015 locuitori din care 72 % erau români, 8 % 
maghiari, 4% germani, 4% evrei iar restul alte naţionalităţi. 

Sporul demografic a fost dublat de extinderea spaţiilor rezidenţiale, noile cartiere de locuinţe fiind 
construite după principiile urbanismului modern al oraşelor grădină. Pe artera centrală a fost ridicată Casa 
Asigurărilor Sociale (azi Policlinica). 

Structura economiei arădene a rămas, în mare, aceeaşi ca înainte de unire. Marea industrie a fost 
reprezentată de fabrica “Weitzer” – care, în 1920, a fuzionat cu fabrica de automobile “Marta” –, de 
Întrepinderea Textilă Arad (ITA), una din cele mai mari din ţară, de întreprinderea de morărit a fraţilor 
Neuman şi de fabrica de mobilă “Lengyel”. Alături de acestea, şi-a continuat activitatea şi renumita 
fabrică de lichior “Zwack”.  

În perioada interbelică au fost înfiinţate şi o serie de fabrici noi, precum Fabrica de Zahăr (1926), 
“Polycrom” (lacuri şi vopsele, 1930), Uzina Tehnică Arad (fabrică de becuri, 1935), “IRON” (fabrică de 
radiouri şi alte articole electrotehnice). Astfel, Aradul dispunea de 110 întreprinderi în 1937, faţă de 58 în 
1919. Criza economică din 1929 – 1933 a determinat falimentul unui număr de întreprinderi mici şi 
concentrarea majorităţii producţiei în 22 de mari întreprinderi din oraş. 

După depăşirea crizei, activitatea comercială s-a intensificat, situând Aradul, cu cele 4001 firme 
de comerţ, între primele cinci oraşe din ţară din acest punct de vedere. Doar o mică parte din aceste 
firme reprezentau capitalul românesc (8,7% la angrosişti, 15,02% la detailişti). 

Sistemul bancar a susţinut activ dezvoltarea economică locală. Alături de sucursala Băncii 
Naţionale a României (deschisă în 1921), în oraş au mai funcţionat alte zece bănci dintre care 
reprezentativă pentru capitalul câmpiei vestice a fost banca “Victoria”, înfiinţată în 1887. 

Calitatea vieţii urbane este ilustrată şi de nivelul serviciilor. Prin reconstruirea uzinei de apă, în 
perioada 1931 – 1934, calitatea apei potabile s-a îmbunătăţit, iar reţeaua de distribuire a putut fi extinsă. 
Sistemul de canalizare a fost amplificat, beneficiind în continuare de asistenţă tehnică britanică. Aradul a 
fost printre primele oraşe din ţară care au dispus de serviciile unei centrale telefonice automate (1937). 
Transportul urban a fost îmbunătăţit prin introducerea autobuselor care circulau pe 11 trasee. 

Viaţa politică arădeană a fost legată de fluctuaţiile scenei politice din capitală. Până la fuziunea sa 
cu Partidul Ţărănesc din vechiul regat (1926), Partidul Naţional Român a fost reprezentantul intereselor 
transilvănenilor în parlamentul de la Bucureşti. După fuziune, voturile arădenilor s-au îndreptat spre 
marile partide, PNŢ şi PNL. Partidele social-democrate au avut, paradoxal, o aderenţă minoră la Arad. La 
ultimele alegeri democratice din perioada interbelică (1937), preferinţele arădenilor s-au îndreptat 
preponderent spre partidul de extremă dreaptă “Totul pentru ţară”, urmat de PNL şi de Partidul Maghiar 
care a avut permanent un electorat constant. Instaurarea dictaturii regale, în 1938, a pus capăt vieţii 
parlamentare. 

Războiul a afectat grav populaţia Aradului. La numeroasele restricţii şi rechiziţii, s-au adăugat şi 
bombardamentele anglo-americane din iulie 1944 care au distrus obiective militare şi civile din zona gării. 
Între timp, Aradul devenea cel mai important centru din vestul ţării pentru primirea refugiaţilor şi 
expulzaţilor de război.  

După lovitura de stat din 23 august 1944, municipiul Aradul a ajuns unul dintre terenurile 
confruntărilor succesive ale armatei regale române cu cea germană şi cea ungară. În ziua de 22 
septembrie, armata ungară s-a retras din Arad, aruncând în aer cele două poduri metalice de peste 
Mureş, gara şi centrala telefonică. În octombrie şi la începutul lui noiembrie 1944, aviaţia germană a mai 
bombardat zona gării provocând distrugeri însemnate. 

După înfrângerea Germaniei, Divizia I cavalerie, cu garnizoana în Arad, s-a întors la bază, fiind 
primită în triumf de populaţia oraşului (13 iulie 1945). În relativ scurtă vreme, o serie de  trupe sovietice 
au fost încartiruite în cetate. 
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I.2.7 Aradul postbelic 
Prezenţa armatei sovietice a facilitat preluarea conducerii oraşului, la 29 noiembrie 1944, de către 

persoane de încredere ale comuniştilor. 
Pentru a câştiga alegerile generale din 1946, comuniştii au apelat la metode străine sistemelor 

democratice, bazându-se pe sprijinul trupelor de ocupaţie sovietice. Frauda le-a permis “câştigarea” 
alegerilor şi la Arad. 

Odată cu abdicarea regelui Mihai I şi proclamarea Republicii Populare Române (30 decembrie 
1947) s-au instalat, şi la nivelul puterii locale, organele regimului totalitar care au aplicat întocmai 
măsurile de implementare a modelului sovietic. Replica societăţii civile, aflată sub teroare, a fost slabă. Se 
poate aminti totuşi revolta muncitorilor de la Întreprinderea Textilă Arad care, în 25 aprilie 1947, l-au 
linşat pe secretarul PCR din fabrică. Represaliile care au urmat au zădărnicit orice încercare de rezistenţă. 

După plecarea trupelor sovietice (1958), s-a remarcat o oarecare destindere, care a culminat cu 
eliberarea, în 1964, a deţinuţilor politici. Preluarea puterii de către Nicolae Ceauşescu, în 1965, a adus, 
pentru început, o deschidere politică. Dar, începând cu primii ani ai deceniului opt, regimul a evoluat spre 
naţional-comunism sfârşind într-o absurdă dictatură personală. 

În plan economic, primii ani postbelici au vizat înlăturarea distrugerilor provocate de război. Din 
1951 s-a trecut la realizarea planurilor cincinale şi, odată cu acestea, la industrializare. Într-o primă fază, 
aceasta s-a materializat prin comasarea şi modernizarea întreprinderilor existente, iar apoi prin 
construirea altora noi. La Arad, au fost înfiinţate fabrica de strunguri (1949), fabrica de păpuşi 
“Arădeanca” (1959), fabrica de ceasuri “Victoria” (1961), combinatul de îngrăşăminte chimice (1971) etc. 
Investiţiile mari din deceniul şase s-au îndreptat spre industria grea, după aceea ele s-au mai diversificat. 
Însă cele mai importante sume le-au înghiţit în continuare întreprinderile mamut din industria 
constructoare de maşini. În ciuda investiţiilor masive, productivitatea muncii a rămas relativ scăzută, iar 
majoritatea produselor s-au situat sub standardele internaţionale.  

Dezvoltarea accentuată a industriei a determinat o semnificativă creştere a populaţiei urbane. 
Astfel, în deceniul opt, municipiul Aradul număra circa 150.000 de locuitori. Acest spor demografic s-a 
realizat, în mare parte, prin susţinerea admigrării tineretului rural şi a unor segmente de populaţie din 
regiuni mai sărace ale ţării, dar şi prin luarea unor măsuri precum interzicerea avorturilor şi a mijloacelor 
contraceptive, care au dus la creşterea natalităţii.  

Pentru a face faţă cererii crescânde de locuinţe au fost construite marile cartiere de blocuri 
Micălaca, Aurel Vlaicu şi Alfa. Odată cu aceasta, au fost extinse reţeaua comercială şi cea a serviciilor 
publice. Remarcabilă a fost dezvoltarea reţelei de tramvai, Aradul ajungând cu cei 96 km de linie pe locul 
doi în ţară, după Bucureşti. Formal şi cantitativ, problemele păreau să fie rezolvate, calitatea soluţiilor a 
lăsat însă permanent de dorit. 

Investiţiile masive din anii şaptezeci au fost realizate pe seama unor uriaşe împrumuturi externe. 
Pentru a obţine o independenţă economică totală,  Ceauşescu şi-a propus să achite întreaga datorie 
externă în anii optzeci. Aceasta s-a şi realizat în bună măsură prin forţarea dotărilor existente şi 
sacrificarea nevoilor intime ale populaţiei. Perioada de austeritate i-a afectat şi pe locuitorii Aradului, deşi 
în mai mică măsură decât pe cei ai altor oraşe din ţară. 

Evenimentele din decembrie 1989 au fost percepute imediat şi la Arad unde un număr mare de 
locuitori au ieşit în stradă în semn de solidaritate cu manifestanţii din Timişoara. În 21 decembrie Aradul 
a devenit al doilea oraş din ţară, după Timişoara, unde conducerea comunistă a fost răsturnată de la 
putere. 

Primul deceniu postcomunist a fost marcat de o pătimaşă politizare a vieţii publice şi de trecerea 
la economia de piaţă care a câştigat în coerenţă abia în pragul mileniului III. Dintre ”marile ctitorii” ale 
epocii Ceauşescu, Combinatul Chimic a fost primul care şi-a închis porţile (1990), urmat de Uzina Textilă, 
cea de strunguri şi de unităţile de prelucrare  laptelui, cărnii şi a zahărului. Au fost consemnate şi 
privatizări care, măcar pentru câţiva ani, s-au dovedit a fi de succes: Întreprinderea de Vagoane de Marfă 
a trecut în proprietatea Trinity Industries Inc. (SUA), Fabrica de Bere a devenit parte a Brau Union A.G. 
(Austria), iar fabrica de textile ”Tricoul Roşu” şi-a câştigat un nou renume sub sigla ”Sabina & Co.”. În 
1999,  au fost puse bazele Zonei Industriale Arad, situată în preajma ieşirii spre Nădlac. Noul ”cartier 
industrial” găzduieşte 10 firme care asigură peste 2.000 de locuri de muncă. Exploatând tradiţiile locale 
din domeniul textil, numeroase firme străine au creat facilităţi de producţie în Arad.   

La revigorarea vieţii economice a oraşului au contribuit şi filialele unor bănci de renume, deschise 
la Arad, precum şi numeroasele unităţi comerciale care vin în întâmpinarea nevoilor zilnice ale arădenilor. 

În ultimii 15 ani, peisajul urban s-a schimbat semnificativ prin remodelarea unor noduri de 
circulaţie din municipiu – Piaţa Gării, Piaţa Spitalului, Pasajul Micălaca – dar şi prin renovarea unor clădiri 
monumentale din centrul oraşului (primăria, Palatul Cultural, sediul Universităţii ”Aurel Vlaicu”, hotelul 
”Continental Astoria”, Teatrul de Stat, hotelul ”Ardealul”, palatul minoriţilor şi catedrala catolică, Banca 
”San Paolo Imi” etc.). Inaugurarea ”Parcului Reconcilierii” (2004), în fosta Piaţă a Pompierilor, a propulsat 
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Aradul în prima pagină a ziarelor, dar i-a oferit şi un nou reper de estetism urban şi punct de atracţie 
turistică prin reamplasarea ”Statuii Libertăţii” şi ridicarea Arcului de Triumf. 
 
I.2.8 Viaţa spirituală 

Biserica reprezintă, din vremuri imemoriale, principalul reper al vieţii spirituale. Ca atare, şi în 
istoria Aradului, rolul ei a fost fundamental. 

Biserica ortodoxă de pe teritoriul oraşului îşi are începuturile, conform tradiţiei, în secolul XV. În 
prima jumătate a secolului XVIII, existau două comunităţi ortodoxe (sârbă şi românească). Biserica sârbă 
“Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, construită pe locul uneia mai vechi, a dobândit aspectul actual în 1822, în 
timp ce catedrala ortodoxă română “Sf. Ioan Botezătorul” a fost terminată în 1870. În 1994 a început 
construcţia unei noi catedrale ortodoxe române.  

Biserica romano-catolică şi-a început activitatea la Arad odată cu constituirea centrului ecleziastic 
şi comitatens al Orodului (Vladimirescu), la sfârşitul secolului XI. Odată cu cucerirea habsburgică, în Arad 
au sosit şi preoţi franciscani (minoriţi), care au beneficiat de o biserică în vechea cetate, tot ei contribuind 
la ridicarea bisericii catolice din oraş. Aceasta a fost înlocuită cu una mai spaţioasă în anul 1758, în locul 
căreia, între 1902 şi 1904, a fost construită actuala catedrală catolică.  

Biserica greco-catolică s-a instalat în oraş în jurul anului 1770, din 1776 beneficiind de primul 
lăcaş de cult. Între 1912 şi 1913 a fost zidită o nouă biserică. În 1948, regimul comunist a desfiinţat cultul 
greco-catolic, edificiile sale de cult fiind trecute în proprietatea bisericii ortodoxe. În 1991, parohia greco-
catolică Arad a fost reînfiinţată. 

Biserica reformată este atestată la Arad încă din secolul XVI, dar nu deţinem date despre 
lăcaşurile de cult ale acesteia până în secolul XIX când a fost ridicată actuala biserică, terminată în 1852.  

Biserica evanghelică-lutherană şi-a început activitatea în Arad în prima jumătate a secolului XIX. 
Actualul ei lăcaş de cult, “Biserica roşie” (numită astfel datorită placajului exterior cu cărămidă aparentă), 
datează din 1906. 

Cultele neoprotestante şi-au găsit aderenţi şi la Arad de la sfârşitul secolului XIX. Prima a fost 
comunitatea baptistă care şi-a ridicat o biserică în Micălaca, în 1897 (astăzi dispune de 17 lăcaşe de cult 
în oraş). La începutul secolului XX au fost întemeiate comunităţile adventistă şi penticostală. 

Cultul mozaic a devenit o componentă activă a vieţii religioase arădene din prima jumătate a 
secolului XVIII. O expresie a prosperităţii la care a ajuns comunitatea evreiască este şi complexul de 
clădiri care are în centru sinagoga, inaugurată în 1834. În plan spiritual, comunitatea s-a afirmat în cadrul 
evreimii mondiale prin activitatea de excepţie a rabinului Chorin Aaron, reformator al cultului mozaic. 

Învăţământul arădean s-a dezvoltat, la început, în mediul ecleziastic. Prima şcoală, atestată 
documentar, a fost înfiinţată de minoriţi în 1715. În următorii cinci ani, au mai fost înfiinţate două şcoli 
ortodoxe şi alta catolică, susţinute de comunităţile religioase şi de autorităţile locale. Primul liceu a fost 
întemeiat în 1733 de către maici de la Nôtre Dame de Paris.  

Înfiinţarea Preparandiei arădene, în 1812, a fost de mare importanţă pentru ridicarea culturală a 
românilor, aici fiind pregătiţi învăţătorii pentru şcolile româneşti. 

În anul 1873,  în Arad funcţionau 11 şcoli maghiare, 5 româneşti şi câte una sârbă şi izraelită. În 
perioada interbelică, reţeaua şcolară a fost extinsă,  din 1919  începându-şi activitatea şi primele licee 
româneşti – “Moise Nicoară” şi “Elena Ghiba Birta”. 

După cel de-al doilea război mondial autorităţile comuniste au reorganizat sistemul de învăţământ 
după modelul sovietic (1948). Abia din 1990 Aradul dispune de un învăţământ superior propriu prin 
înfiinţarea universităţilor “Aurel Vlaicu” (de stat) şi “Vasile Goldiş” (particulară). 

Mişcarea teatrală poate fi urmărită documentar abia din anul 1787, dar spectacole vor fi fost 
susţinute şi înainte de această dată din moment ce în 1783  este pomenită “Theatergasse” (Strada 
Teatrului) care ducea spre “Arena” lui Sava Thököly. 

Viaţa teatrală a Aradului a început în mod efectiv odată cu inaugurarea, în toamna lui 1817, a 
teatrului construit de Jacob Hirschl. Pe scena acestuia s-au produs numeroase trupe germane, maghiare 
şi româneşti. 

Noua clădire a teatrului a fost inaugurată în 1874 şi refăcută aproape în întregime după incendiul 
din 1883. Până în 1945 pe scena teatrului au fost jucate exclusiv piese în limba maghiară.  

În 1948 a fost înfiinţat Teatrul de Stat care-şi continuă stagiunile până în zilele noastre. 
Viaţa muzicală arădeană a fost marcată preţ de peste un secol de activitatea Conservatorului 

de muzică, înfiinţat în 1833, al şaselea din Europa. Calitatea orchestrei dar şi a publicului au determinat 
mari compozitori şi instrumentişti să concerteze la Arad: Franz Liszt (1846), Johann Strauss jr. (1847), 
Pablo Sarasate (1877), Henryk Wieniawski (1877), George Enescu (1922), Bela Bartók (1924).  

În 1948, societatea filarmonică (înfiinţată în 1913) a fost transformată în Filarmonica de Stat care 
îşi continuă activitatea şi în zilele noastre.  
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 Literatura arădeană de expresie românească a început să se afirme după înfiinţarea 
Preparandiei. În 1857 a luat fiinţă prima societate de lectură a elevilor care, doi ani mai târziu, a editat 
almanahul “Muguri”, sub redacţia lui Mircea V. Stănescu. 

În 1861, a fost înfiinţată “Asociaţiunea Naţională din Arad pentru Cultura şi Conversarea 
Poporului Român” care a organizat cicluri de conferinţe şi a subvenţionat o serie de elevi, meseriaşi şi 
studenţi. Societatea ”Kölcsey” a desfăşurat o vastă activitate culturală în perioada 1881 – 1948. 

Între 1871 şi 1918, la Arad, au apărut numeroase reviste literare. Cele de expresie română s-au 
născut în mediul clerical, cea mai importantă fiind “Biserica şi Şcoala” (1877 – 1948). M. Nicoară, Al. 
Gavra, M. V. Stănescu, I. Grozescu şi Mihai Sturza sunt câţiva dintre cei mai seamă autori arădeni din 
perioada menţionată. Dintre scriitorii arădeni de expresie maghiară, dramaturgul Csiky Gergely, iar dintre 
cei germani, Adam Müller Guttenbrunn, au ajuns la reputaţie internaţională.  

În perioada interbelică, au funcţionat 70 de asociaţii culturale, dintre care cele mai importante au 
fost “Asociaţiunea Naţională”, care a fuzionat cu ASTRA (1924),  “Concordia” (înfiinţată în 1910) şi 
“Ateneul Popular” (1931). În presa literară locală, au publicat scriitori şi poeţi arădeni precum Al.T. 
Stamatiad, Marcel Olinescu, Aron Cotruş. După 1947, mişcarea literară a fost afectată de imixtiunea 
politicii regimului comunist. În 1949, a fost fondată filiala arădeană a Uniunii Scriitorilor din România. 
Dintre reprezentanţii de marcă ai literaturii arădene postbelice trebuie amintiţi: Şt. Augustin Doinaş, Dorel 
Sibii, Florin Bănescu, Gheorghe Schwartz, Romulus Bucur, Vasile Dan, Vasile Gheorghiţă, Horia 
Ungureanu. 

Arta plastică modernă s-a dezvoltat, la Arad, după instaurarea stăpânirii austriece. Cel mai 
vechi monument ridicat în oraş este statuia Sfântului Nepomuk (1729). Din a doua jumătate a secolului 
XVIII, oraşul dobândeşte o viaţă artistică proprie. Se remarcă familia de pictori Osztermayer şi Ştefan 
Teneţchi care a pictat iconostasele celor mai importante biserici ortodoxe din oraş şi din zonă, influenţat 
de şcoala veneţiană. 

În cursul secolului XIX, s-au stabilit la Arad o serie de pictori austrieci şi maghiari, precum J. 
Geltz, D. Jägermann, Emeric şi Adalbert Vizkeleti, E. Szamossy, P. Böhm, exponenţi ai curentului 
academist. La Arad şi-au început cariera marii pictori maghiari M. Munkácsy şi L. Paál. 

În perioada interbelică, vechiul academism a fost continuat de pictori precum C. Wolf, I. Stern, C. 
Kiss şi F. Balla. În mişcarea artistică arădeană a apărut un suflu nou, odată cu stabilirea în oraş a 
sculptorilor R. Ladea, Gh. Groza şi M. Olinescu, care a pus bazele grupului “Pro Arte” (1936). 

În anii regimului comunist şi artiştii arădeni au fost puşi în faţa dilemei de a se conforma liniei 
oficiale a “realismului socialist” sau să urmeze o linie proprie. Majoritatea au optat pentru a doua cale. 
Dintre artiştii arădeni care s-au impus în această perioadă trebuie amintiţi N. Chirilovici, S. Frenţiu, F. 
Baranyai, E. Vitroel, Lia şi Ioan Cott, I. Tolan, Şt. Guleş, E.S. Muntean, N. Bicfalvi, P. Alaszu, L. Babocsik, 
O. Colta, L. Josan Kocsis, I. Kett Groza, A. Straşnei Popa, Z. Eisele Sücs, M. Tamas, D. Şerban, I. Stroia, 
L. Cociuba şi M. Păcurar. 

Presa arădeană şi-a început existenţa odată cu apariţia ziarului săptămânal “Arader 
Kundschaftsblatt”, în 1837, urmat, în 1840, de varianta sa maghiară, “Aradi Hirdető”. Primele cotidiene 
de limbă maghiară au fost “Alföld” (1861) şi “Aradi Közlöny” (1885 – 1940) în timp ce presa în limba 
română era reprezentată de “Tribuna Poporului” (1896), “Tribuna” (1904), “Românul” (1911). Până la 
1918, au apărut 28 titluri de ziare iar în perioada interbelică 108.  

În anii regimului comunist, Aradul a avut două cotidiene, “Flacăra Roşie” (1949 – 1989) şi “Vörös 
Lobogo” (1951 – 1989). După 1990, acestea s-au redefinit, schimbându-şi atât titulatura – ”Adevărul de 
Arad” şi ”Nyugatijelen” – cât şi conţinutul, fapt care le asigură, în continuare, partea de piaţă dominantă 
pe segmentul de cititori cărora se adresează, români respectiv maghiari. Alături de acestea, mai sunt 
editate cotidienele ”Observator arădean” şi ”Agenda de Arad”. 
 
I.2.9 Sportul. Locuri de agrement 

Aradul este leagănul fotbalului românesc. Aici s-a desfăşurat, în 1899, primul meci de fotbal 
oficial. Ulterior, au fost înfiinţate numeroase cluburi sportive care au avut şi secţii de fotbal. Cel mai 
cunoscut dintre acestea este clubul UTA care, din 1946, a beneficiat de un teren propriu, construit pe 
spezele industriaşului Francisc Neuman, acelaşi care a înfiinţat şi echipa de fotbal. 

Cluburile sportive arădene au obţinut rezultate remarcabile la disciplinele: gimnastică, tenis de 
masă, baschet, canotaj, tir şi atletism. 

Cel mai important loc de agrement al arădenilor este ştrandul “Neptun”, amenajat pe malul stâng 
al Mureşului la sfârşitul secolului al XIX-lea. După 1989, ştrandul a început să fie mobilat cu un număr 
însemnat de localuri care l-au transformat în cel mai mare parc de distracţie din România. 

Habitatul de pe insula a treia reprezintă un unicat în ţară. Întemeiată în deceniul şapte al 
secolului trecut, ca zonă rezidenţială alternativă, locuirea de pe insulă a dobândit un statut quasi-urban 
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care include spaţii de cazare, restaurante şi terenuri de sport. Pe malul nordic al Mureşului, în preajma un 
braţ vechi al acestuia, în zona ”Măltăreţ”, începe să se configureze o nouă zonă de agrement. 
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