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1. Metodologie
1.1

Lista documentelor folosite

 DRAFT Planul de Dezvoltare Regională Vest 2014 – 2020, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Vest, 2013
 Planul de dezvoltare regională 2007-2013 Regiunea Vest, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Vest
 Strategia de dezvoltare a judeţului Arad 2007 – 2013
 Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Arad 2014-2020
 Strategia culturală a judeţului Arad 2010 – 2014
 Raport de mediu: actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Judeţean Arad, 2009
 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Arad, 2009
 Studiu oportunitate apă - canal judeţul Arad, 2009
 Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, oct 2012 –
Nădlac
 Proiect PUG Nădlac, 2012
 Transelectrica – reţeaua Electrică de Transport din România
 Planul de amenajare a teritoriului naţional. Secţiunea I – Reţele de
transport.
 Planul de amenajare a teritoriului naţional. Secţiunea V – Zone de risc
natural
 Registrul General agricol, 2011
 Anuarul Statistic al judeţului Arad, INS ediţia 2013
 Serii de timp, Institutul Naţional de Statistică
 Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011 – Institutul Naţional de
Statistică, 2011
 Site: cjarad.ro
 Site:www.primaria-nadlac.ro
 Site-uri:
www.dgaspc-arad.ro,
www.isjarad.ro,
www.asparad.ro,
www.scjarad.ro,
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Nădlac,
http://www.politiadefrontiera.ro/organizare/ptf_nadlac.php etc.
 Lista Top 10.000 de întreprinderi din judeţul Arad – anul 2013, Oficiul
Național al Registrului Comerțului
 Investiţii străine directe în România în anul 2013, http://www.bnr.ro
 Regulamentul UE 1303 / 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind
cele cinci fonduri
 Regulamentul UE 1301 / 3013 privind FEDR
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 ACORDUL DE PARTENERIAT PROPUS DE ROMÂNIA pentru perioada de
programare 2014-2020 , februarie 2014
 Raport comisie – forţa de muncă
 Raport de activitate Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad – an şcolar 20122013
 Rețea școlară 2014-2015, Inspectoratul Școlar Județean Arad
 Raport de activitate Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Arad - 2013
 Regulament de organizare şi funcţionare DGASP Arad– 2011
 C. Lazar, M. Lazar, „Analiza statistico-economică”, Editura Economica,
București, 2012
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2. Prezentarea generală
2.1. Aşezare, suprafaţă
Oraşul Nădlac este situat în judeţul Arad, al şaselea ca mărime din ţară, având o
suprafaţă de 7.754 km2, în Regiunea de Dezvoltare Vest a României. Oraşul este
poziţionat în extremitatea de vest a ţării şi a județului, în exclusivitate în Câmpia de Vest,
la nord de râul Mureş.
Localitatea se găseşte la 47 km vest de municipiul Arad, oraşul de reşedinţă al
judeţului Arad.
 Vecinii oraşului Nădlac sunt următorii:
 Nord – graniţa cu Ungaria;
 Est – comunele Peregru Mare şi Semlac;
 Sud – comunele Şeitin şi Sânpetru Mare;
 Vest – graniţa cu Ungaria.
Oraşul Nădlac este un spaţiu multicultural, plurietnic şi multiconfesional şi
constituie principala poartă de intrare în ţara dinspre Europa de Vest, fiind situat pe
drumul European E 68 ( DN7) şi pe axa viitoarei autostrăzi Transilvania.
Suprafaţa totală a oraşului este de 133,15 kilometri2 (13.315 ha).

2.2. Cadrul natural şi resursele naturale
Regiunea Vest se caracterizează printr-un relief variat şi armonios distribuit în
zone de câmpie, deal şi munte, care urcă în trepte de la vest spre est.
Relieful judeţului Arad este alcătuit din forme variate şi etajate pe altitudine de la
vest spre est după cum urmează1:
Culoarul Mureşului (Petriș-Lipova): se remarcă prin discontinuitatea mare pe
care o introduce în peisaj, de-a lungul a peste 60 de km. Elementul predominant este dat
de Valea Mureşului. În cadrul culoarului se disting de la est spre vest: o zonă
depresionară largă (Săvârșin-Vărădia), un defileu (Căpruța), o altă zonă depresionară
mai puţin extinsă (Bârzava – Conop) şi ultimul defileu (Șoimoș – Lipova) din cursul
Mureşului, după care acesta iese în câmpie.

1

RAPORT DE MEDIU - Actualizare PATJ ARAD, mai 2009
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Zona de câmpie: Câmpia Cermeiului, Câmpia Crișului Alb, Câmpia Înaltă a
Aradului, Câmpia Vingăi. Câmpia Cermeiului, parte a aşa-numitei “câmpii a glacisurilor”,
este mărginită la sud de valea Teuzului şi se află în continuarea piemontului Codrului.
Câmpia Crișului Alb cuprinde relieful coborât dintre Teuz şi Crișul Alb. Câmpia Înaltă a
Aradului este cuprinsă între râurile Mureş şi Crișul Alb și reprezintă genetic o deltă
cuaternară a Mureşului, construită la ieşirea din defileul Șoimoș-Lipova. Câmpia Vingăi
este o câmpie înaltă, situată la sud de Mureş, care semnifică tot o veche deltă
continentală a Mureşului (anterioară însă deltei ce formează Câmpia Aradului). Aceasta
se continuă spre vest cu o câmpie mai coborâtă, pe aliniamentul Aradul Nou-SagManastur.
Zona deluroasă: Dealurile Lipovei – reprezintă un piemont de eroziune şi se află
situate la sud de Mureş.
Zona depresionară: Depresiunea Zarandului, Depresiunea Almaș-Gurahonț,
Depresiunea Hălmagiu. Depresiunea Zarandului reprezintă întreaga arie depresionară
dintre Munţii Codru Moma şi Zarand. Depresiunea propriu-zisă se reduce la culoarul
larg al Crișului Alb și Teuzului, mărginit de terminaţii piemontane, între Ineu şi Buteni.
Depresiunea Almaș-Gurahonț poate fi considerată ca un sector al depresiunii
Zarandului sau ca o subunitate naturală distinctă. Depresiunea cuprinde terminaţiile
piemonturilor dinspre nord şi sud şi valea largă, terasată a Crișului Alb între Gurahonţ și
defileul epigenetic de la Joia Mare. Depresiunea Hălmagiu comunică cu depresiunile
Brad (pe Crișul Alb) şi Beiuş (peste șaua de la Groşi). Spre depresiunea Almaș-Gurahonț
se poate face legătura prin defileul epigenetic al Crișului Alb între Vârfurile şi Gurahonţ
(defileul de la Pleşcuţa).
Zona piemontană: Piemontul Codrului, Piemontul Zarandului. Piemontul
Codrului este situat la marginea de vest a Munţilor Codru-Moma. În cadrul piemontului,
eroziunea a scos la zi o serie de structuri vulcanice neogene (la Archiş şi Sebiş, unde
Valea Deznei formează un defileu epigenetic), în spatele cărora s-au format mici
depresiuni (Hăşmaş, Groșeni, Buhani - Dezna). Piemontul Zarandului, situat la baza
nordică a Munţilor Zarandului, are o structură mai complexă datorită prezenţei
aceloraşi elemente vulcanice (Mocrea, Pâncota). Pot fi distinse două subdiviziuni:
piemontul Cuiedului (între Cigher şi Crișul Alb) şi piemontul Târnovei (până la valea
Cigherului).
Zona montană ocupă partea nord - estică a judeţului Arad şi este reprezentată
de Munţii Codru-Moma, Munţii Bihorului şi Munţii Zarandului. Munţii Codru Moma sunt
aşezaţi pe direcţia NV - SE şi se prezintă sub forma unei culmi de înălţime mijlocie
alcătuită din mai multe vârfuri (Vârful Pleşu - 1112 m, Vârful Izoi - 1098 m, Vârful
Momuta - 930 m). Munţii Bihorului sunt reprezentaţi pe teritoriul judeţului prin
versantul sud - vestic al Muntelui Găină, unde se găsesc cele mai mari altitudini din
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judeţ: Vârful Găina - 1486 m şi Vârful Piatra Aradului -1429 m. Munţii Zarandului sunt
dispuşi pe direcţia Vest - Est şi au o altitudine mai redusă. În cadrul Munţilor Zarandului
se deosebesc trei sectoare, despărţite de culoare depresionare.
Din punctul de vedere al reliefului, teritoriul administrativ al oraşului Nădlac
este situat exclusiv la câmpie, făcând parte din Câmpia de Vest, districtul Câmpiei
Mureşului Inferior, a cărei altitudine nu depăşeşte 50 m.
Caracteristica geologică a teritoriului este faptul că acesta este situat în
Depresiunea Panonică.
Din punct de vedere hidrografic oraşul Nădlac se afla lângă râul Mureş, un
important bazin hidrografic care trece şi graniţa în Ungaria, unde se varsă în Tisa.
Câmpia de Vest este a doua mare regiune agricolă a ţării şi posedă numeroase
resurse naturale (petrol, gaze naturale, roci de construcţie, izvoare termale şi minerale),
fapt ce a favorizat dezvoltarea activităţilor economice.
Dintre resursele naturale subsolice ale oraşului Nădlac, cele mai importante se
pot aminti zăcămintele de hidrocarburi, folosite ca resurse de energie primară.
Zăcămintele de ape geotermale sunt cantonate într-o zonă care bordează graniţa de
vest, între văile Crișului Negru şi Mureşului, iar ele sunt utilizate într-o mică măsură la
Nădlac.

2.3. Demografia
2.3.1. Indicatori ai numarului şi structurii populaţiei
Populaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui teritoriu,
astfel cunoaşterea aspectelor privind numărul, structura şi evoluţia acesteia în timp
reprezintă punctul de pornire al tuturor analizelor.
În 2014, judeţul Arad avea o populaţie stabilă totală de 450.869 de locuitori, reprezentând
aproximativ 2,12% din populaţia totală a României. Prin comparaţie cu anul 2007, se observă o
dinamică negativă, în 2014 numărul populaţiei din județ fiind mai mic cu 1,54%.
Din punctul de vedere al populaţiei stabile, oraşul Nădlac deţine 1,74% din
populaţia judeţului, respectiv 7.830 de locuitori la 1 ianuarie 2014 (în scădere faţă
de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.144 de locuitori), conform
datelor de la Institutul Naţional de Statistică.
Locuitorii oraşului Nădlac reprezintă 0,04% din populaţia ţării, 0,41% din
populaţia Regiunii de Dezvoltare Vest şi 1,74 % din populaţia judeţului Arad. Valoarea
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densităţii populaţiei la nivelul teritoriului administrativ al oraşului Nădlac este de 58,8
de loc./km2, calculată la o suprafaţă de 133,15 km2.
STRUCTURA POPULAŢIEI PE SEXE
Structura pe sexe a populaţiei evidenţiază preponderența persoanelor de sex
feminin, atât la nivelul judeţului Arad, cât şi la nivelul oraşului, astfel ponderea
populației feminine în Nădlac este de 50,24% şi a celei masculine de 49,76%.
Judeţul ARAD

Oraş NĂDLAC

Feminin

51,66% (232.923)

50,24% (3.934)

Masculin

48,34% (217.946)

49,76% (3.896)

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2014

STRUCTURA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ
Organizarea pe grupe de vârstă a judeţului Arad evidenţiază ponderi marginal
mai ridicate deţinute de populaţia vârstnică (21,97%) atât faţă de situaţia la nivelul
Regiunii de Vest (21,52%), cât şi faţă de cea de la nivelul ţării (21,53%). În cazul
populaţiei tinere din județ (14,18%), se înregistrează ponderi mai ridicate faţă de
Regiunea de Vest (13,79%) şi puţin mai scăzute decât cele ale României (14,86%).
Populaţia adultă reprezintă 63,85% din totalul populaţiei județului, pondere care
este aproximativ egală cu cea înregistrată la nivelul ţării (63,61%), dar diferă de cea de
la nivelul regiunii (64,69%).
STRUCTURA POPULAŢIEI JUDEŢULUI ARAD PE GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN ANUL 2014

21.97%

14.18%

Populaţia tânără (0-14 ani)
Populaţia adultă (15-59 ani)
Populaţia vârstnică (60 ani şi peste)

63.85%

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2014

În ceea ce priveşte oraşul Nădlac, structura populaţiei pe grupe de vârstă relevă
ponderi mai ridicate deţinute de populaţie adultă (65,34%) faţă de situaţia la nivel
judeţean – mediul urban (63,85%).
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Ponderi mai scăzute se înregistrează în cazul populaţiei tinere, unde valoarea
înregistrată la nivelul oraşului (12,96%) este mai mare faţă de ponderea consemnată la
nivel judeţean (14,18%).
Pentru populaţia vârstnică nu se remarcă diferenţe semnificative între oraşul
Nădlac (21,7%) şi celelalte spaţii județene (21,97%).
STRUCTURA POPULAŢIEI ORAŞULUI NĂDLAC PE GRUPE DE VÂRSTĂ

Populaţia tânără (0-14 ani)

12.96%

21.70%

Populaţia adultă (15-59 ani)
Populaţia vârstnică (60 ani şi
peste)

65.34%
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2014

SRUCTURA PE VÂRSTE ŞI SEXE A POPULAŢIEI ORAȘULULUI NĂDLAC ÎN 2014
85 ani si peste
80-84 ani
75-79 ani
70-74 ani
65-69 ani
60-64 ani
55-59 ani
50-54 ani
45-49 ani
40-44 ani
35-39 ani
30-34 ani
25-29 ani
20-24 ani
15-19 ani
10-14 ani
5- 9 ani
0- 4 ani
-400

-200
FEMININ

0

200

400

MASCULIN

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2014

9

Piramida vârstelor evidenţiază creşterea efectivelor de persoane vârstnice în
cadrul oraşului Nădlac. Astfel, la nivelul anului 2014, indicele de îmbătrânire a oraşului
este de 1,67 calculat conform formulei:

.

Datorită faptului că indicele de îmbătrânire al oraşului Nădlac este supraunitar,
adică populaţia tânără nu depăşeşte populaţia vârstnică, oraşul nu are capacitatea de
regenerare. Populaţia vârstnică reprezintă 22% din totalul populaţiei, în mod
convenţional, se apreciază că o pondere a populaţiei varstanice mai mare de 12%
corespunde unei populaţii îmbătrânite demografic. Prin urmare, există riscul de
creştere a populaţiei vârstnice datorită numărului ridicat al persoanelor adulte în oraş
(peste 60%), crescând astfel şi indicele de îmbătrânire, cu numerose implicaţii în toate
sferele activităţii umane.
Prognoza demografică realizată (în 2005) pe baza datelor furnizate de INS
pentru anul 2025 indică o scădere continuă a populației atât pentru întreaga Regiunea
de Vest, cât şi pentru judeţul Arad. Conform acestor estimări populaţia judeţului în anul
2025 va fi de 437.600 de locuitori.
Variaţii destul de importante suferă şi populaţia încadrată în grupa de vârstă de
peste 65 de ani, care se înscrie într-o tendinţă de creştere (de la 15.6% în 2005 la 16.3%
în 2025), populaţia tânără de 0 – 14 ani fiind în continuă scădere.
Evoluţia populaţiei judeţului Arad proiectate pe grupe mari de vârstă

Judeţ ARAD

Grupe de vârstă

2015

2020

2025

0 - 14

14,1

13,7

13,1

15 - 64

71,3

70,6

70,6

65 şi peşte

14,6

15,7

16,3

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2014

Reducerea populaţiei va impune pe termen lung provocări pentru dezvoltarea
sustenabilă a judeţului Arad.
STRUCTURA POPULAŢIEI DUPĂ ETNIE
În oraşul Nădlac, conform recensământului din 2011, populaţia se caracterizează
printr-o mare diversitate etnică, lingvistică şi religioasă. Datele de la recensământul
populaţiei şi locuinţelor din 2011 arată faptul că românii sunt majoritari, constituind
44,35% din totalul populaţiei, dar şi existenţa unei comunităţi importante de persoane
de etnie slovacă la nivelul oraşului – 42,97%. Romii reprezintă minoritatea următoare
ca valoare numerică (5%), maghiarii deţin 2,5%, iar celelalte minorităţi etnice deţin
ponderi nesemnificative – ucraineni, germani, turci, sârbi, cehi (împreună însumează
aprox. 6%).
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Structura populaţiei orașului după etnie

4.94%

4.13%

2.41%
0.43%
0.28%
0.07%
0.15%
0.19%

44.39%
43.01%

Romani
Slovaci
Maghiari
Romi
Ucraineni
Germani
Turci
Sarbi
Cehi
Informatie nedisponibila

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2014

2.3.2. Mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei
MIŞCAREA NATURALĂ
Populaţia umană reprezintă un sistem dinamic supus în permanenţă schimarilor
ca urmare a influenţei mişcării naturale (naşterile şi decesele) şi a mişcării migratorii
(imigrările şi emigrările)
Situaţia născuţilor vii în ultimii 6 ani în oraşul Nădlac
Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

68

61

58

61

59

47

Sursa: INS
Situaţia deceselor în ultimii 5 ani în oraşul Nădlac
Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

108

101

99

117

117

121

Sursa: INS

Încetinirea creșterii populației este strâns legată de sporul natural al
populației (numărul total de nașteri minus numărul total de decese), multe localităţi din
România confruntându-se cu o rată a natalității mică, asociată cu o creștere constantă
a speranței de viață. La nivelul judeţului Arad, în ultimii ani s-a înregistrat o creştere a
sporului natural negativ atât în mediul urban cât şi în cel rural. Aceeaşi situaţie se
regăseşte şi în cazul oraşului Nădlac, dar mult mai accentuată în ultimul an.
Sporul natural al populaţiei oraşului Nădlac
Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

-40

-40

-41

-56

-58

-74

Sursa: INS, tabel bazat pe analiza facută de consultant
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Sporul natural al populaţiei judeţului Arad
Mediu de
rezidenţa

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Urban

-493

-576

-709

-774

-770

-798

Rural

-1.075

-1.190

-1.169

-1.071

-1.075

-1.089

Sursa: INS
Durata medie a vieţii în judeţul Arad
Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Bărbaţi

69,17

69,42

69,3

69,71

70,24

70,68

Femei

75,39

76,08

76,41

76,52

76,94

77,42

Sursa: INS
Rata de fetilitate pe grupe de vârste ale mamei în judeţul Arad
Vârsta mamei
15-19 ani

Vârsta mamei
20-24 ani

Vârsta mamei
25-29 ani

Vârsta mamei
30-34 ani

Vârsta mamei
35-39 ani

Vârsta mamei
40-44 ani

Vârsta mamei
45-49 ani

34,5

63,6

72,3

49,8

23,4

4,9

0,4

Sursa: INS, anul 2013

MIŞCAREA MIGRATORIE A POPULAŢIEI
Evoluţia în timp a numărului şi structurii populaţiei este şi rezultatul mişcării
migratorie. Mişcarea migratorie desemnează forma de mobilitate georgrafica, care
constă în schimbarea statului rezidenţial.
Plecări şi stabiliri cu reşedinţa la nivelul oraşului Nădlac
Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Plecări cu reşedinţa

66

67

51

40

49

Stabiliri de reşedinţă

34

31

25

28

47

Sursa: INS
Plecări şi stabiliri cu domiciliul la nivelul oraşului Nădlac
Plecări
cu
domiciliul
(inclusiv migraţia externă)
Stabiliri
cu
domiciliul
(inclusiv migraţia externă)

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

58

55

67

56

83

101

79

119

121

112

Sursa: INS – ultimul an de referință este 2009.
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2.4. Evoluţia oraşului în contextul dezvoltării teritoriale
Prima menţiune documentară a acestei aşezări este din anul 1192, sub
denumirea de Noglok. În anul 1313 apare pomenit în testamentul lasat de Egyed de
Monoszlo. Între 1451–1446 s-a aflat în posesia lui Iancu de Hunedoara, iar în anul 1474
regele Matei dăruieşte moşia Nădlac, familiei Jaksici, feudali sârbi.
La 1555 se instaurează pentru un timp îndelungat stăpânirea turcă. Prințul
Eugen de Savoia eliberează Banatul de sub stăpânirea otomană în 1691. Urmează o
nouă etapă în dezvoltarea așezării. La 1803 se stabilesc aici colonişti slovaci, venind din
Tothklomos (Ungaria) şi din Slovacia centrală.
Localitatea este ridicată la rangul de comună urbană în 1820, având mai multe
bresle de meseriași. Comuna a fost declarată oraș la 17 februarie 1968.2
Oraşul Nădlac este o localitate de Rang III şi are rol local de polarizare în reţeaua
de localităţi.

2

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Nădlac
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Primăria Oraşului Nădlac a fost unul din primii susţinători ai proiectului
CONURBANT finanţat de UE (2010), o abordare incluzivă, de la egal la egal a
conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor.
Proiectul a plecat de la premisa că micile oraşe din Uniunea Europeană întâmpină mari
dificultăţi în managementul şi planificarea energiei datorită lipsei competențelor şi a
resurselor, în timp ce oraşele de dimensiuni medii şi mari au o responsabilitate mai
mare legată de o densitate mai ridicată a activităţilor umane și probleme mai complicate
de utilizare durabilă a terenului, de planificare şi mobilitate. Proiectul CONURBANT are
ca scop susţinerea oraşelor medii şi mari, dar şi a micilor oraşe din aria lor urbană, prin
consolidarea capacităţilor, utilizând suportul şi instruirea de la egal la egal între
municipalităţile cu mai puţină şi mai multă experienţă, în cadrul oferit de Pactul
Primarilor.
Pactul Primarilor este mişcarea de masă la nivel European care implică
autorităţile locale şi regionale, pentru a se angaja voluntar la creşterea eficienţei
energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă pe teritoriul lor.
Prin angajamentul lor, semnatarii Pactului Primarilor îşi stabilesc drept scop să
atingă şi să depăşească obiectivul Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de
CO2 până în anul 2020.
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3. Economia oraşului Nădlac
3.1. Perspectiva de ansamblu a economiei
La nivelul oraşului Nădlac, conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului,
numărul întreprinderilor la sfârşitul anului 2013 a fost de 129, densitatea
întreprinderilor fiind de 16,47 de unităţi/1.000 de locuitori. Activităţile economice sunt
majoritar concentrate în sectorul terţiar - servicii, ocupând 82,17% din sectoarele
economice, sectorul secundar – industrii şi construcţii are o pondere de 12,4%, pe când
restul de întreprinderi de 5,43% îşi desfăşoară activitatea în sectorul primar –
agricultură, silvicultură şi pescuit.
Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac, unul dintre cele mai importante din
România şi totodată cel mai traficat, este o altă sursă de venit şi de potențial de
dezvoltare al oraşului. Corespondentul pe teritoriul ungar este Punctul Nagylak.
În abordarea perspectivei economice, PACTUL TERITORIAL integrează
problemele dezvoltării durabile, mobilizând prospectarea teritorială şi luând în calcul
nevoile populaţiei (dinamici demografice, analize ale cererilor locale), ambiţiile
teritoriului (dezvoltarea marilor poli, revitalizarea centrelor oraşelor şi a altor zone de
activitate, competitivitatea teritoriilor la scară regională, naţională şi europeană),
impacturile determinate de crearea unor noi locuri de muncă (consum de spaţiu, flux şi
deplasare, nevoi de facilităţi).
Zona este destul de slab reprezentată industrial, fiind preponderant agrară,
cu un cult dezvoltat şi recunoscut al oamenilor pentru muncă şi proprietate.
NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR DIN ORAŞUL NĂDLAC DUPĂ DOMENIUL DE ACTIVITATE
5.4%
17.8%

8.5%
3.9%

7.0%

Agricultura, Silvicultura si Pescuit
Industria Prelucratoare
Constructii
Transport si Depozitare

13.2%

Comert cu Ridicata si cu Amanuntul
Hoteluri si Restaurante

44.2%

Alte Activitati de Servicii

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 2013
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Deşi agricultura este printre principalele activităţi, iar majoritatea
oamenilor îşi desfăşoară activitatea în acest sector, foarte puţini dintre aceştia sunt
şi angajaţi. Se practică agricultura de subzistenţă neputându-se asigura baza
pentru pocesul de standardizare a pieţei şi controlul de calitate al produselor.
Clasificarea firmelor din oraşul Nădlac în funcţie de numărul de angajaţi
Activitatea (Sectiunea CAEN)

Total
Activitati de Servicii Administrative si
Activitati de Servicii Suport
Activitati de Spectacole, Culturale si
Recreative
Activitati Profesionale, Stiintifice si Tehnice
Agricultura, Silvicultura si Pescuit
Alte Activitati de Servicii
Comert cu Ridicata si cu Amanuntul
Constructii
Distributia Apei; Salubritate, Gestionarea
Deseurilor, Activitati de Decontaminare
Hoteluri si Restaurante
Industria Prelucratoare
Informatii si Comunicatii
Intermedieri Financiare si Asigurari
Productia si Furnizarea de Energie Electrica
si Termica, Gaze, Apa Calda si Aer
Conditionat
Sanatate si Asistenta Sociala
Transport si Depozitare

0-9

Intrepri
nderi
mici
oct.49

Intreprind
eri
mijlocii
50 - 249

129

102

14

1

0

3

3

0

0

0

1

1

0

0

0

9
7
1
57
5

9
0
1
51
0

0
0
0
6
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1

1

0

0

0

9
11
2
2

9
9
2
0

0
2
0
1

0
0
0
1

0
0
0
0

2

1

1

0

0

2
17

2
13

0
4

0
0

0
0

Numarul
total de
intreprinderi

Microintr
eprinderi

Intreprin
deri mari
250 <

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 2013

În ultimul an, potrivit datelor statistice, ponderea în economia oraşului o deţin
microîntreprinderile şi mai puţin întreprinderile mici (doar 6,67). În oraş nu există
întreprinderi mari (peste 250 de angajaţi), iar singura întreprindere mijlocie activează
în sectorul intermedierilor financiare şi asigurărilor.
NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR DIN ORAŞUL NĂDLAC DUPĂ NUMĂRUL DE SALARIAŢI
0.78%
10.85%

0%

MARI
MIJLOCII
MICI
MICRO

79.07%
Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 2013
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3.2. PIB
România este încadrată în categoria statelor mai puţin dezvoltate, având PIB-ul
pe cap de locuitor cu puţin sub 50 din media UE-27. România este unul dintre statele
membre cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor din Uniunea Europeană.
În anul 20113, judeţul Arad contribuie cu 22,4% la PIB-ul regional şi 2,22%
la cel naţional , valoarea PIB-ului în termeni absoluţi fiind situată la 12.386,3 milioane
lei.
La nivelul anului 2013, din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, judeţul
se situează pe locul 14 în topul judeţelor din ţară, înregistrând o valoare de 7.326 euro.
Evoluţia economiei reale în anul 2009 a fost puternic afectată de criza economică
şi financiară, majoritatea judeţelor din regiune cunoscând un regres în această privinţă,
dar în anul 2010 s-a înregistrat o uşoară creştere a PIB-ului (de la 2,15% contribuţia
jud. Arad la PIB-ul național în 2009, la 2,21% în anul 2010).
Conform previziunilor Comisiei Naţionale de Prognoză se va observa o creştere a
PIB-ului judeţului şi al regiunii, în acelaşi ritm cu creşterea aşteptată la nivel naţional.
Astfel, creşterea din anul 2009 şi 2010 va fi urmată de un trend progresiv pozitiv în
2014, 2015 şi 2017. Estimările Comisiei Naţionale de Prognoză au fost efectuate pe baza
datelor statistice la nivel naţional (din anul 2012).
EVOLUŢIA PIB PE CAP DE LOCUITOR, PROGNOZA PÂNĂ ÎN 2017 COMPARATIV CU NIVELUL REGIONAL
ŞI NAŢIONAL (MILIOANE DE LEI)
800000
600000

Total economie

400000

Regiunea Vest

200000

Jud. ARAD

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sursa: Prognoza în profil teritorial 2013 – 2017, noiembrie 2013, Comisia Naţională de Prognoză

3

INS, tempo-online
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3.3. Exporturi/Importuri
Exporturile FOB din judeţul Arad au crescut în perioada 2011 – 2013, atingând în
anul 2013 o valoare totală de 2.486.508 mii de euro. Astfel, exporturile au crescut cu
aproximativ 17,01% faţă de nivelul anului 2011.
Exporturi (FOB)
Sectiuni si capitole conform
Nomenclatorului Combinat (NC)
TOTAL– județul Arad

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Mii euro

Mii euro

Mii euro

2.125.098

2.132.632

2.486.508

Sursa: INS

În anul 2013, secţiunile Nomenclatorului Combinat cu cea mai mare valoare a
exporturilor au fost: mijloace şi materiale de transport (31,96% din totalul
exporturilor); maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de
reprodus sunetul şi imaginile (26,1%) şi metale comune şi articole din acestea (12,5%).
Importurile CIF cresc în anul 2013 cu 11,69% faţă de valorile aferente anului
2011, având un total de 2.205.888 mii de euro. Conform secţiunilor Nomenclatorului
Combinat, activităţile de import prezintă o concentraţie astfel: maşini, aparate şi
echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile
(30,33% din totalul importurilor); metale comune şi articole din acestea (23,19%);
mijloace şi materiale de transport (10,7%).
Importuri (CIF)
Sectiuni si capitole conform
Nomenclatorului Combinat (NC)
TOTAL– județul Arad

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Mii EURO

Mii EURO

Mii EURO

1.974.863

1.975.077

2.205.888

Sursa: INS

Judeţul Arad a cunoscut un excedent comercial în anul 2013: nivelul exporturilor
depaşeşte nivelul importurilor.

3.4. Investiţii străine directe
Din punct de vedere teritorial, Regiunea de Dezvoltare Vest beneficiază de o
valoare de 7,6% a ISD la 31 decembrie 2013, ocupând locul 4 în România.
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Repartizarea pe regiuni de dezvoltare a Soldului ISD la 31 decembrie 2013
31 decembrie 2012

31 decembrie 2013

Valoare (milioane
euro)

Pondere în total ISD
(%)

Valoare (milioane
euro)

Pondere în total
ISD (%)

TOTAL, din care:

59.126

100

59.958

100

BUCURESTI-ILFOV

35.859

60,6

36.808

61,4

CENTRU

4.625

7,8

5.179

8,6

SUD-MUNTENIA

4.230

7,2

4.599

7,7

VEST

4.510

7,6

4.581

7,6

NORD-VEST

2.814

4,8

2.665

4,5

SUD-EST

3.253

5,5

2.529

4,2

SUD-VEST OLTENIA

2.068

3,5

1.912

3,2

NORD-EST

1.767

3,0

1.685

2,8

Sursa: Investiţii străine directe în România în anul 2013, http://www.bnr.ro

Regiunea de Dezvoltare Vest, şi implicit judeţul Arad, beneficiază de o pondere
relativ ridicată a participării străine la capital, pe fondul schimburilor tradiţionale şi al
unui comportament regional în continuă adaptare la mediul de afaceri internaţional.
Investiţiile străine directe sunt preponderente în judeţul Arad datorită accesibilităţii,
potenţialul zonelor şi a poziţiei geografice strategice, fiind principalul punct de acces în
România dinspre Uniunea Europeană.
Pentru atragerea în continuare a fluxurilor de investitori este necesară
dezvoltarea infrastructurii în oraşele mici, cât şi în unele comune din judeţ pentru a le
asigura acestora condiţii favorabile în majoritatea localităţilor din judeţ.
Zonele industriale ale judeţului au devenit baze de atragere a investiţiilor străine
directe, deoarece aici au fost demarate afaceri din diverse domenii, în special în
producţia de componente auto:







Zona Industrială Arad - Vest
Zona Industrială Est
Zona Industrială Nord
Zona Industrială Sud - Zăbreni
Zona Industrială Micalasa Est
Zona Liberă Curtici - Arad

3.5. Sectorul primar – Agricultura
Agricultura este un sector economic de bază al judeţului ce a cunoscut
schimbarea prin reforma proprietăţii, care a dus la distrugerea vechilor structuri atât în
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sectorul culturii plantelor cât şi în zootehnie, silvicultură. Ţăranii au devenit proprietari
de terenuri, fără a dispune de mijloace financiare necesare cultivării acestora. Factorii
negativi pentru piaţa produselor agricole au fost creşterea preţurilor carburanţilor, a
seminţelor, utilajelor şi altor produse industriale necesare producţiei agricole,
nesusținut de micul proprietar de pământ, dar şi inexistenţa unei cereri constante de
produse agricole de către industria prelucrătoare.
Datorită condiţiilor prielnice, principalul sector de activitate în oraşul Nădlac
este agricultura, terenul agricol existent fiind lucrat prin asociaţii agricole şi prin
gospodării individuale.
În oraşul Nădlac, numărul întreprinderilor din sectorul Agricultură, silvicultură şi
pescuit este mic, respectiv 7 la nivelul anului 2013. Din totalul resurselor umane
angajate în acest sector, un procent de 87% lucrează în agricultură, iar restul de 13 %
sunt angajaţi în pescuit şi acvacultură.
Sectorul primar al economiei: Agricultură, Silvicultură şi Pescuit
Agricultură, Silvicultura şi
Pescuit

Nr. de întreprinderi

Nr. de salariaţi

Cifră de afaceri

TOTAL

7

23

2.829.280

Agricultură

6

20

2.517.313

Pescuit şi acvacultura

1

3

311.967

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 2013

Suprafaţa agricolă judeţeană
reprezintă
26,65%
din
totalul
suprafeţei agricole a regiunii, iar
suprafaţa arabilă repezintă 70,52% din
totalul suprafeţei agricole judeţene.

Terenuri neagricole și modul de
folosință pentru suprafața
agricolă a județului Arad

35.8%
Judeţul Arad avea în anul 2013
45.2%
o suprafaţă agricolă de 497.524 ha, cea
mai mare parte a suprafeţei agricole
fiind arabilă (350.866 ha), urmată de 0.7%
14.7%
păşuni şi fâneţe (păşuni: 114.187 ha,
0.5%
3.0%
fâneţe: 23.450 ha), livezi și pepiniere
pomicole (5.246 ha), vii şi pepiniere
Sursa: INS, 2013
viticole (3.775 ha).4

4Anuar

Arabilă
Pășuni
Fînețe
Vii și pepiniere
viticole
Livezi și pepiniere
pomicole
Terenuri neagricole
total

Arad, 2013
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În 2010, suprafaţa agricolă utilizată a judeţului era de 452.614,63 ha (conform
datelor de la Recensământul agricol, 2010), reprezentând 58% din suprafaţa totală a
judeţului şi 90% din suprafaţa agricolă a judeţului, suprafaţa neutilizată fiind sub 10%
din totalul suprafeţei agricole.
Fondul funciar al oraşului Nădlac se împarte în suprafaţa agricolă în proporţie de
91% şi 9% terenuri neagricole.
În anul 2013, suprafaţa agricolă
a oraşului Nădlac este reprezentată în
cea mai mare parte de terenuri arabile
(97%), fiind urmate de păşuni cu un
procent mult mai mic, de 3%.
Suprafaţa neagricolă este ocupată cu
construcţii (32,2%), ape şi bălți
(32,9%), şi căi de comunicaţii şi căi
ferate (26%).

Suprafața agricolă

0.09%
0.29%
2.73%

Arabila

9.00%

Pasuni
Finete
87.82%

Livezi si pepiniere
pomicole
Terenuri
neagricole total

Sursa: INS,2013
Suprafaţa fondului funciar al oraşului Nădlac după modul de folosinţă
Modul de folosinţă pentru suprafaţa
agricola- Anul 2013

Hectare

Procent din suprafaţa
totală a oraşului

Procent din suprafaţa
agricolă/neagricola

Total

13.315

Agricolă

12.116

Arabila

11.701

96,57%

Păşuni

364

3,00%

Fineţe

39

0,32%

Vii şi pepiniere viticole

3

0,02%

Livezi şi pepiniere pomicole

9

0,07%

Terenuri neagricole total
Păduri şi altă vegetaţie forestieră

1.199

91%

9%

4

0,33%

Ocupată cu ape, balti

385

32,11%

Ocupată cu construcţii

394

32,86%

Căi de comunicaţii şi căi ferate

309

25,77%

Terenuri degradate şi neproductive

107

8,92%

Sursa: INS, 2013

3.5.1. Producţia agricolă
În ceea ce priveşte producția ramurii agricole în Regiunea Vest, aceasta este
preponderent vegetală. Producţia ramurii agricole reprezintă 10,64% din totalul
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producţiei naţionale, pentru ca la nivel regional să reprezinte 69,6% din totalul ramurii
agricole, aceasta fiind mai dezvoltată în judeţele Timiş şi Arad.5
În pofida potenţialului agricol ridicat, capacitatea de prelucrare a produselor
agricole nu este foarte ridicată. Fragamentarea suprafeţelor arabile în porţiuni mici este
un obstacol în calea dezvoltării agriculturii, potențialul scăzut al micilor ferme şi
managementul ineficient al exploatărilor agricole determinând subdezvoltarea
sectorului de produse agricole.
Contribuţia judeţului Arad la producţia agricolă în ponderea producţiei agricole
totale la nivelul Regiunii Vest este de 27,41% din totalul de 78.464.416 mii de lei.
Indicele producţiei agricole judeţului Arad (evoluţia producţiei faţă de anul precedent) a
fost în anul 2013 de 115,6%, din care producţia vegetală 121,9%, producţia animală
98,6%.
CONTRIBUŢIA JUDEŢELOR DIN REGIUNEA VEST LA PRODUCŢIA AGRICOLĂ ÎN ANUL 2013
43.26%

27.41%
Arad
Caraș-Severin
Hunedoara
16.04%

Timiș

13.30%
Sursa: INS, 2013

La nivelul anului 2013, producţia vegetală a însemnat, din punct de vedere
valoric, 74,3% din totalul producţiei agricole, iar producţia zootehnică 24,4%.
În cadrul structurii producţiei agricole, sectorul de cereale boabe este
predominant, deţinând, în anul 2012, o pondere de 68,16% din totalul producţiei
vegetale, urmată de producţia de legume, reprezentând 15,54%. Evoluţia producţiei
vegetale arată o scădere cu 19% în anul 2012 comparativ cu anul 2011.
După un an foarte bun pentru cereale în 2010, cu o creştere de 37% faţă de anul
precedent, şi o evoluţie bună în 2011, producţia de cereale a înregistrat o scădere (-5%)
în 2012, de la 929.607 tone la 699.995 tone. Producţia de legume şi fructe a scăzut în
2012 de la 208.475kg/ha la 1.026.974kg/ha.

5
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EVOLUŢIA PRODUCŢIEI AGRICOLE VEGETALE ÎN JUDEŢUL ARAD (2011 – 2012)
48%

50%

39%

40%
30%
20%

19%

21%
16%

15%

10%

10%

1%

2%

1%

0%
Grau si
secara

Orz şi
orzoaică

Porumb
boabe

Legume

2011

1%

Struguri

14%

2% 2%
Fructe

Altele

2012

Sursa: Anuar Arad, 2013

În ceea ce priveşte producţia agricolă animală cea mai mare scădere este
înregistrată în 2012 la categoria lapte vacă și bivoliță de aproximativ 13% faţă de anul
precedent. Scăderi mari sunt înregistrate şi pentru categoria carne bovine, cu 9%
producţie mai mică decât în 2011.
PONDEREA PRODUSELOR ÎN PRODUCŢIA AGRICOLĂ ANIMALĂ TOTALĂ ÎN JUDEŢUL ARAD (2011 –
2012)

2012

2011

94.53%

94.31%
Carne total

Lapte total

1.88%

1.81%

0.27%

1.50%

2.21%

1.74%

0.22%

1.53%

Lână total

Ouă total

Miere extrasă

Sursa: Anuar Arad 2013
PONDEREA PRODUCŢIEI DE CARNE ÎN JUDEŢUL ARAD (2011 – 2012)

2012

77.33%

2011

8.96% 7.96% 5.75%

75.61%
Carne de porcine

Carne de bovine

10.41% 7.79% 6.16%
Carne ovine+caprine

Carne de pasăre

Sursa: Anuar Arad 2013
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3.5.2. Sectorul vitivinicol
România, ca ţară vitivinicolă, ocupă la nivelul Uniunii Europene locul 5 la
suprafaţa viticolă şi locul 6 la producţia de struguri şi vin.6
În Regiunea Vest, suprafaţa viilor pe rod este 4.888 ha, din care majoritatea sunt
prezente în judeţele Timiş şi Arad.
Viticultura reprezintă o ocupaţie tradiţională în judeţul Arad. Printre cele mai
importante zone viticole în judeţ sunt cele din Podgoria Aradului (oraşul Pâncota şi
comunele Șiria, Covăsânţ, Ghioroc, Păuliş) şi zona Măderat – Bocsig. Podgoria Aradului
se află la o distanţă de 30 – 40 km de oraşul Arad şi este extinsă pe o distanţă de
aproximativ 35 km începând de la Păuliş, de pe Valea Mureşului, până la Pâncota, pe la
poalele Munților Zarand.7
SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD DIN REGIUNEA VEST ÎN ANUL 2013

30.89%
49.57%

Arad
Caraș-Severin
Timiș

19.54%
Sursa: INS, 2013
PRODUCŢIA TOTALĂ DE STRUGURI DIN REGIUNEA VEST ÎN ANUL 2013

25.96%
Arad
Caraș-Severin

55.58%
18.46%

Timiș

Sursa: INS, 2013

6
7
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În perioada 2007 – 2013 s-au înregistrat creşteri în suprafaţa cultivată cu viţă de
vie (30,39%) în judeţul Arad şi creşteri semnificative în producţia de struguri de vin
62,16%), cât şi producţia medie la hectar (24,33%).
3.5.3. Sectorul legumicol
Suprafaţa cultivată cu legume în judeţul Arad a reprezentat, în anul 2013, 4,03%,
observându-se că, în prezent, necesarul de consum nu este încă asigurat din resursele
interne.
Suprafaţa cultivată în sere şi solarii este foarte mică, aproximativ 1,34% din
suprafaţa totală cultivată cu legume, suprafaţa cu legumele cultivate în câmp
reprezentând 60,68%, iar cea cu legume proaspete din grădini familiale fiind 37,98%.
(Sursa INS, tempo-online 2014)
În perioada 2007 – 2013, producţia de legume a fluctuat foarte mult, înregistrând
un minim de 125.169 tone în 2007 şi un maxim de 234.163 tone în 2008.
CATEGORII DE SUPRAFEŢE CULTIVATE CU LEGUME ÎN JUDEŢUL ARAD
Legume cultivate în câmp
37.98%
Legume în solarii și sere
60.68%
Legume proaspete din grădinile familiale
1.34%
Sursă: INS, 2013

3.5.4. Sectorul zootehnic
Potrivit datelor statistice furnizate de INS, în anul 2013 faţă de anul 2012,
efectivele de ovine, păsări şi cabaline au scăzut, iar cele de bovine, caprine, albine, iepuri
și porcine au avut o evoluţie crescătoare.
Efective de animale (capete)
Anul 2012

Anul 2013

Evoluția
(2012-2013)

Categorii de animale
Număr

Bovine

Total

36.525

38.259

4,75%

din care: vaci, bivoliţe
şi juninci

21.257

24.079

13,28%
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Total

239.116

239.732

0,26%

din care: scroafe de
prăsilă

14.399

13.798

-4,17%

Total

361.432

361.189

-0,07%

din care: oi şi mioare

294.059

295.234

0,40%

Total

11.004

11.610

5,51%

din care: capre

7.167

7.704

7,49%

Cabaline

Total

8.563

7.427

-13,27%

Total

1.182.674

1.131.221

-4,35%

Păsări

din care: păsări
ouătoare adulte

864.771

608.749

-29,61%

Familii de albine

Total

37.743

38.114

0,98%

Iepuri

Total

8.961

9.366

4,52%

Porcine

Ovine

Caprine

Sursa: INS, 2013

3.5.5. Produsele tradiţionale
Această categorie de produse este foarte importantă pentru judeţ şi regiune,
constituind o oportunitate de creştere economică, în special în zonele izolate sau
defavorizate, dacă sunt abordate prin măsuri strategice concertate.
Alături de produsele ecologice şi cele cu denumiri de origine, produsele
tradiţionale sunt bunuri cu un înalt nivel de valorizare şi cu o piaţă în creştere.
Produsele tradiţionale trebuie susţinute în continuare, acest lucru fiind una dintre
soluţiile de creştere a competitivităţii sectorului agricol.
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3.6.

Sectorul secundar – Industrii şi construcţii

Sectorul industrial concentra în anul 2013 un număr de 16 întreprinderi, iar
8,87% din totalul oraşului (129 în 2013) erau active în domeniul industriei
prelucrătoare. În cadrul industriei (11 întreprinderi), dominante sunt produsele
chimice şi petrochimice, prelucrarea mineralelor nemetalice, dar şi sectorul industriei
metalice şi a produselor din metal. La nivelul construcţiilor (5 întreprinderi) se remarcă
clădirile şi alte lucrări speciale de contrucții.
Sectorul secundar al economiei: industrii şi construcţii
Industrii şi Construcţii

Nr. de întreprinderi

Nr. de salariaţi

Cifră de afaceri

16

109

24.363.257

0
11

0
95

0
23.817.909

Industria alimentară, a băuturilor şi tutunului

1

6

197.750

TOTAL
Industria Extractivă
Industria Prelucrătoare
din care:
Industria metalurgică

2

10

4.159.851

Industria maşinilor şi a utilajelor

1

20

4.990.902

Industria chimică şi petrochimica

2

6

70.058

Prelucrarea hârtiei şi a cartonului

1

1

26.754

Prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice

1

5

211.656

Prelucrarea mineralelor nemetalice*

2

12

2.064.877

Alte activităţi industriale

1
5

35
14

12.096.061
545.348

4
1

11
3

290.543
254.805

Construcţii
din care:
Construcţii de clădiri
Alte lucrări speciale de construcţii**

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 2013
*Minerale nemetalice: sticlă, ciment, beton, ipsos, piatră;
**Alte lucrări speciale de construcţii: lucrări de finisare; alte lucrări speciale de construcţii .

3.7. Sectorul terţiar – Servicii
Sectorul serviciilor concentrează 82,17% din întreprinderile oraşului Nădlac, cea
mai mare pondere o au firmele din sectorul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul
(44,19%). Alte subsectoare de activitate importante sunt transporturile cu 13,18% din
totalul întreprinderilor, hoteluri şi restaurante cu 7% şi activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice, având o pondere de 6,9%.
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Sectorul terţiar: Servicii
Servicii

Nr. de întreprinderi Nr. de salariaţi Cifră de afaceri

TOTAL

101

513

96.136.259

Comerţ

57

263

75.351.181

Autovehicule şi Motociclete

5

15

208.616

Maşini şi echipamente

2

9

4.411.927

Produse alimentare, al băuturilor şi tutunului

3

8

893.739

Produse agricole şi animale vii

3

7

36.918.147

Aparatura electrică, electronică şi calculatoare

1

0

863.647

Bunuri de consum

6

7

302.579

Alte produse

37

217

31.752.526

9

18

420.313

4

12

420.313

din care:

Hoteluri şi Restaurante
din care:
Restaurante şi alte servicii de alimentaţie
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

5

6

17

84

11.933.640

Transport de călători

1

0

68.972

Transport de marfă

13

68

9.001.250

Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport

3

16

2.863.418

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

2

24

1.959.371

Salubritate, Gestionarea Deşeurilor, Decontaminare

1

4

230.739

Informaţii şi Comunicaţii

2

3

148.502

1

3

137.407

Activităţi de producţie

1

0

11.095

Sănătate şi asistenta socială

2

9

125.971

Transport şi depozitare
din care:

din care:
Comunicaţii/ Telecomunicaţii

Intermedieri financiare

2

80

3.794.868

14

34

2.171.674

Servicii administrative şi servicii suport

3

1

175.519

Activităţi Profesionale, Ştiinţifice şi Tehnice

9

28

1.927.887

Activităţi de Spectacole, Culturale şi Recreative

1

3

45.866

Alte Activităţi de Servicii

1

2

22.402

Alte activităţi de servicii ale economiei
din care:

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 2013
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3.8. Forţa de muncă
Restructurarea economică desfăşurată după 1990 are consecinţe importante
asupra structurii pieţei de muncă în cadrul oraşului Nădlac. Privatizarea sectorului
industrial, mai ales în anii ’90, a dus la concedieri masive, în sectoare industriale locale.
Lipsa angajărilor în industrie a fost acompaniată de o considerabilă direcţionare a
persoanelor în sectorul agricol.
În judeţul Arad, în anul 2013, resursele de muncă constituie 65,8% din populaţia
totală la nivelul judeţului (450.869 de locuitori) şi anume 297,1 de mii de persoane
înregistrate în acest sens, din care 210,4 mii de persoane ocupate şi 6.864 de şomeri.
RESURSELE DE MUNCĂ ÎN JUDEŢUL ARAD
2.3%
(6.864)

26.9%
(79,8 mii)

Populația ocupată
Populația neocupată
70.8%
(210,4 mii)

Șomeri

Sursa: INS, 2013

Rata de ocupare a resurselor de muncă este în acelaşi an de 70,8%, iar rata de
activitate 73,1%, cunoscând o creştere de 1,5 procente faţă de anul precedent. În anul
2013, populaţia activă reprezenta în judeţul Arad un procent de 48% din totalul
populaţiei (raportat la o populaţie de 450.869 de locuitori, conform INS 2013).
În anul 2013, populaţia ocupată din judeţul Arad avea următoarea distribuţie pe
sectoare de activitate:
DISTRIBUŢIA FORŢEI DE MUNCĂ PE PRINCIPALELE SECTOARE DE ACTIVITATE

50%
34%

40%
30%

24%

38%

42%

40%

Regiunea VEST

22%

Arad

20%
10%
0%
AGRICULTURA

INDUSTRIE

SERVICII

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2013
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Se remarcă o pondere mai ridicată a persoanelor ocupate în servicii faţă de
nivelul regional. La nivelul judeţului Arad, aproximativ 85.000 de persoane îşi obţineau
principala sursă de venit din sectorul terţiar. În privinţa sectorului de industrie se
înregistrează ponderi mai mari decât în agricultură.
În anul 2013, 1.801 de locuitori din populaţia totală a oraşului Nădlac (7.918 de
locuitori conform INS 2013) erau salariaţi. În anul 2010 se înregistrează o scădere
majoră a numărului de salariaţi, dar apoi se continuă cu o creştere a acestuia de 63%.
EVOLUŢIA NUMĂRULUI MEDIU AL SALARIAŢILOR ÎN ORAŞUL NĂDLAC
2000
1569
1500

1434
1343

1000

1153

1801
1606

1105

500

Numărul
mediu al
salariaţilor

0
Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013

Sursa: INS

Îmbătrânirea demografică a populaţiei determină o creştere a raportului de
dependenţă, echivalând cu sporirea presiunii pe care o exercită populaţia inactivă
asupra populaţiei active, cu consecinţe directe asupra veniturilor şi cheltuielilor
bugetare şi implicit a nivelului de trai.8
Raportul de dependenţă la nivelul anului 2013 este de 52,5 , calculat conform
formulei :
, însemnând că existau
aproximativ 53 de persoane în vârstă de dependenţă la fiecare 100 de persoane în
vârstă de muncă.
Din analiza consultantului în ceea ce priveşte oraşul Nădlac reiese că în 2013,
80% din salariaţi sunt încadraţi în IMM-uri din sectorul terţiar (40% lucrează în
comerţ), 17% în sectorul secundar (15% în industria prelucrătoare) şi 4% în sectorul
primar, agricultura.

8

C. Lazar, M. Lazar, „Analiza statistico-economică”, Editura Economica, București, 2012
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DISTRIBUŢIA SALARIAŢILOR DUPĂ DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN ORAŞUL NĂDLAC
4%

12%

15%

Agricultura, Silvicultura si Pescuit
Industria Prelucratoare

8%
2%

4%

Constructii
Comert

3%

Transport si depozitare
Hoteluri si Restaurante
13%

Energie electrica si termica, gaze si apa
40%

Alte activitati de servicii ale economiei
Intermedieri financiare

Sursa: Analiză consultant pe baza datelelor ONRC, 2013

Rata şomajului în județul Arad a fost în anul 2013 de 3,2%, cei mai mulţi şomeri
având doar nivelul de educaţie minimă (şcoala primară, gimnazială sau profesională).
În anul 2009 numărul şomerilor din judeţul Arad s-a dublat (+122%) faţă de anul
precedent, apoi urmărindu-se o scădere de 53% în anul 2013 (de la 14.591 de persoane
şomere în 2009 la 6.864 de persoane în 2013).
În oraşul Nădlac, se observă o scădere continuă a numărului de şomeri, după
perioada critică din 2009 când valoarea şomerilor era triplă faţă de anul 2013.
Evoluţia numărului şomerilor în oraşul Nădlac
400

355

300

257
154

200

122

113

100
0
Dec2009

Dec2010

Dec2011

Dec2012

Dec2013

Sursa: INS, 2013
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4. Potenţialul turistic al oraşului Nădlac
4.1. Patrimoniul natural protejat
Valorile de patrimoniu natural şi cultural oferă o oportunitate de dezvoltare
socio - economică a aşezărilor umane prin valorificarea potenţialului turistic pe care îl
constituie.
Valorile turistice ale Regiunii Vest sunt date de un cadru natural deosebit de
bogat şi variat, cu o multitudine de tipuri de relief, elemente de climă aflate sub
influenţele oceanice şi submeridionale, de o reţea hidrografică reprezentativă şi de un
bogat şi variat fond forestier şi cinegetic, toate acestea constituindu-se în destinaţii
turistice cu grad de atractivitate.9
Dezvoltarea activităţilor turistice desfăşurate în judeţul Arad este condiţionată
de potenţialul turistic natural (condiţiile fizico - geografice) specific judeţului care
favorizează dezvoltarea turismului.
Importanța acestora ca rezervă şi alternativă de dezvoltare a determinat
conştientizarea necesităţii unei amenajări responsabile a teritoriului care să aibă în
vedere reabilitarea, conservarea, protejarea şi punerea în valoare corespunzătoare a
patrimoniului natural şi cultural.
În acest sens, au apărut necesitatea protejării unor zone ca teritorii valoroase din
punctul de vedere al importanţei şi complexităţii valorilor naturale şi culturale cuprinse,
teritorii care asigură prestigiul şi identitatea unităţii administrative căreia îi aparţin,
indiferent de nivelul de referinţă (regional, judeţean sau local). Ariile protejate
reprezintă cea mai viabilă strategie de conservare şi utilizare durabilă a valorilor de
patrimoniu natural.
Zonele naturale prin valoarea estetică, dar şi prin cea ştiinţifică, constituie un
potenţial valoros pentru dezvoltarea turismului, dar şi a activităţilor de producţie.
Pe teritoriul Regiunii de Vest sunt declarate 131 de arii naturale protejate de
interes naţional în ceea ce priveşte conservarea biodiversităţii. Regiunea de Vest
cuprinde o suprafaţă totală a ariilor natural protejate de 2.672,62 de km2, din care 5,63
km2 se afla în judeţul Arad reprezentând 0,07% din suprafaţa judeţului.10

9

Draft - Plan Național de Dezvoltare Vest 2014-2020

10

Planul de dezvoltare regională 2007-2013 Regiunea Vest
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Principalele atracţii ce fac parte din patrimonial natural protejat al judeţului
Arad sunt reprezentate de:
 1 parc natural: Parcul Natural Lunca Mureşului;
 20 de rezervaţii naturale de interes naţional: 1 rezervaţie ştiinţifică
(Grădina Botanică Macea aflată în administraţia Universităţii de Vest Vasile
Goldiș), 2 rezervaţii speologice, 2 rezervaţii paleontologice, 3 rezervaţii
forestiere, 3 rezervaţii botanice, 7 rezervaţii mixte, 3 rezervaţii zoologice;
 9 parcuri dendrologice;
 14 arii naturale protejate Natura 2000: 5 Arii Speciale de Protecţie
Avifaunistică (SPA) şi 9 Situri de Importanță Comunitară (SCI);
 8 zone naturale ce necesită protecţie pentru valoare peisagistică.
În judeţ se găseşte un monument al naturii şi anume “Peştera Valea Morii” din
comuna Moneasa, reprezentând şi Rezervaţie Speologică.
În judeţul Arad există un relief variat, în care predomină câmpiile, un climat
temperat - continental şi numeroase areale cu topoclimat de adăpost (deprsiuni,
Culoarul Mureşului). Existenţa unor izvoare minerale creează premise naturale cu
impact pozitiv nemijlocit asupra desfăşurării activităţilor turistice.
Pe teritoriul oraşului Nădlac este localizat Parcul Natural Lunca Mureşului,
localizat atât pe teritoriul judeţului Arad, cât şi în judeţul Timiş. Prin intermediul
parcului sunt ocrotite o serie de habitate valoroase, asociaţii vegetale, specii ocrotite,
având o valoare peisagistică ridicată. Parcul are o suprafaţă de 17.455 ha şi include zona
îndiguită a Mureşului.

4.2. Patrimoniul cultural material şi imaterial
Regiunea de Vest se caracterizează printr-o intensă activitate culturală şi
spirituală, deosebit de importante fiind tradiţiile şi evenimentele culturale. Caracterul
multietnic şi multicultural al regiunii generează căutarea unor forme proprii de
exprimare a specificului.
Judeţul Arad se suprapune pe o zonă istorică şi anume „Provincia Crișanei” şi
găzduieşte mai multe etnii. Astfel, reuneşte o diversitate de moşteniri culturale,
formându-se anumite obiceiuri, tradiţii, credinţe, moduri de viaţă diferite şi diverse
între locuitorii judeţului.
Prin aşezarea sa geografică la intersecţia unor importante artere de circulaţie
naţionale şi internaţionale, judeţul Arad are toate caracteristicile unei zone turistice
complexe. Judeţul beneficiază de prezenţa punctelor de trecere a frontierei (Nădlac,
Vărșand, Turnu, Curtici). Existenţa căilor de acces fac din judeţul Arad principala poartă
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de intrare a fluxurilor turistice din Europa şi favorizează circulaţia turistică de tranzit şi
de afaceri.
Turismul în judeţul Arad poate fi diversificat datorită principalelor elemente
existente în teritoriu, favorizând astfel practicarea tipurilor de turism:
 Turismul balneo-climateric – reprezintă o formă de turism cu tradiţie în
judeţul Arad şi care dispune de un potenţial natural semnificativ. Lipsa
resurselor finanicare a reprezentat o piedică în valorificarea acestui
potenţial natural;
 Agro-turism ;
 Turismul de afaceri şi de sfârşit de săptămână –dispune de infrastructură
şi deţine o varietate de obiective turistice ;
 Turismul de tranzit – acest tip de turism este favorizat de poziţia judeţului
Arad la graniţa vestică a ţării şi de prezenţa a trei localități, puncte de trecere
a frontierei, printre care și orașul Nădlac.
Potenţialul turistic antropic se constituie într-un element de favorabilitate
pentru activităţile economice turistice şi este reprezentat de obiectivele turistice. Lista
monumentelor religioase, a muzeelor şi a lăcașelor de cult este prezentată în anexă.
Principalele evenimente din judeţul Arad reprezentative pentru patrimoniul
cultural imaterial sunt:
Târguri - Târgul de Fete de pe Muntele Găină, Târgul codrenilor-Văsoaia;
Nedei - Tăcășele, Sortoc, Dieci, Nedeia Ţării Hălmagiului;
Obiceiuri de vară: Praznicul de pită nouă - Pecica, Beliu;
Obiceiuri de toamnă: “La cules de vie în Podgorie” - Șiria, ”Balul strugurilor”Pâncota;
 Obiceiuri de iarnă: colindatul în Ajunul Crăciunului, “Dubasii din Săvârşin”;
 Manifestări culturale intrate în circuitul turistic: “Festivalul cântecului şi
jocului din Țara Zarandului” de la Moneasa, Parada portului popular şi
Târgul meșterilor - Moneasa, Festivalul folcloric “La izvor de cânt şi dor”Lipova, “Parada fanfarelor”- Festival internaţional al muzicii de fanfară –
Buteni.





Din grupul obiceiurilor calendaristice se desfăşoară şi astăzi în judeţ cele
caracteristice sărbătorilor de iarnă: colindatul (piţărăii, ceata feciorilor, colindatul cu
duba, cu turcă, cu muzică, cu mascaţi), umblatul cu hertepul, cu Irozii, cu Ciuralexa,
uratul (variante locale de pluguşor tip Grăirea colacului, sorcova). La acestea se adăugă
nedeile în satele de la poalele Munţilor Apuseni şi rugile pe Valea Mureşului.11

11

Strategia culturală a județului Arad 2010-2014

34

Patrimoniul imaterial este alcătuit şi din diverse forme de exprimare ale
creativităţii umane cu exprimare orală: forme de artă ale cuvântului (expresii verbale
tradiţionale: povestea, basmul, snoava, legenda, balada, lirica rituală și nerituală, teatrul
popular, oraţia, descântecul), forme de exprimare muzicală (cântece, dansuri, jocuri
populare), forme de exprimare sincretică (obiceiuri, ritualuri, sărbători, etnoiatrie,
jocuri de copii, jocuri sportive tradiţionale), forme ale creației populare în domeniul
tehnic (meşteşuguri şi tehnologii populare, reţete culinare, instrucţiuni de preparare a
unor substanţe chimice, materiale de construcţie etc.).
Creaţiile populare româneşti sunt transmise prin viu grai şi atestate în judeţul
Arad. Această activitate de culegere, care continuă şi astăzi, demonstrează de fapt
bogăţia materialului folcloric al zonei, compus din obiceiuri calendaristice şi din ciclul
vieţii, mitologie, medicină populară, basme şi poveşti, poezii rituale, strigături,
proverbe, zicători, reţete culinare.
Fiecare localitate are şi azi propriul inventar al patrimoniului material şi
imaterial care-i conferă o anumită identitate locală, astfel pe teritoriul oraşului Nădlac
sunt localizate mai multe zone de interes etnografic. Minorităţile naţionale din oraş au
avut şi au propriul lor patrimoniu imaterial compus din folclor literar şi muzical, basme
şi poveşti, obiceiuri calendaristice.
Principalele evenimente ce au loc anual în oraş sunt:
 Tabăra de creaţie pentru literatură şi arta plastică, în colaborare cu
Societatea Culturală şi Ştiinţifică IVAN CRASKO;
 Festivalul ”Zilele Culturii Slovace”, organizat în colaborare cu Uniunea
Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România, cu prilejul căreia se
organizează simpozioane internaţionale şi conferinţe cu parteneri străini în
domeniile artei şi culturii;
 Zilele culturii minorităţilor naţionale: ”Zilele Culturii Slovace, Nădlac”.
În oraşul Nădlac, ca urmare a diversităţii etnice, funcţionează o școalã generală şi
un liceu slovac, o tipografie, în care apare literatura slovacă şi o casã muzeu. Există, de
asemenea, pentru diferite religii numeroase biserici ce fac parte din patrimoniul
material:








Biserica şi Oficiul Parohial Evanghelic Slovac
Biserica şi Parohia Ortodoxă Română
Biserica şi Parohia Româno - Catolică
Biserica şi Parohia Greco - Catolică
Biserica şi Parohia Ortodoxă Sârbă
Biserica şi Parohia Creștino - Baptistă
Biserica şi Parohia Reformată
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 Biserica şi Parohia Nazarineană
 Biserica şi Parohia Penticostală.
În judeţul Arad există 7 case de cultură, printre care şi Casa de Cultură Nădlac. În
cadrul Casei de Cultură Nădlac funcţionează ”Centrul Zonal pentru educaţia adulţilor”,
care are ca obiectiv organizarea universităţilor populare în judeţele Arad, Satu Mare şi
Timiş, prin formarea lectorilor, managerilor culturali şi elaborarea materialelor
documentare şi programe.
În scopul valorificării potenţialului turistic al zonei, se propune dezvoltarea
agroturismului în zonă, dar şi turismul cultural. Se doreşte folosirea şi punerea în
valoare a potenţialului etnografic al orașului.

4.3. Zone turistice12
Pe teritoriul judeţului Arad se pot distinge mai multe zone/areale turistice,
diferenţiate între ele în funcţie de specificul potenţialului natural şi antropic, de tipurile
şi gruparea obiectivelor turistice, de modalităţile de valorificare turistică a potenţialului
deţinut, de posibilităţile şi calitatea infrastructurii de acces.
Zonarea turistică a judeţului stabileşte următoarele spaţii în vederea dezvoltării
optime a turismului:
1. Zona turistică ARAD (mun. Arad)
Municipiul Arad se individualizează în cadrul judeţului prin concentrarea
obiectivelor istorice, culturale, care au transformat municipiul în cel mai important
centru turistic al judeţului. Un element care favorizează practicarea turismului de
tranzit, precum şi a celui de afaceri este reprezentat de poziţia municipiului Arad la
intersecţia unor importante artere de circulaţie rutieră, feroviară şi aeriană şi în
apropierea punctelor de graniţă.
2. Zona turistică PODGORIA ARADULUI (loc: Pâncota , Ghioroc, Păuliş, Șiria)
Zona turistică Podgoria Aradului se afla la o distanţă de 30 – 40 km de oraşul
Arad şi este extinsă pe o distanţă de aproximativ 35 km începând de la Păuliş, de pe
Valea Mureşului, până la Pâncota, pe la poalele Munţilor Zarand. Specificul acestei zone
este conferit de modul de utilizare a terenurilor, cu un peisaj deosebit, caracteristic
zonelor viticole şi de tipul de turism practicat, mai ales cel de sfârşit de săptămână

12

Raport de mediu – actualizare PATJ Arad, 92009
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(zona este frecventată de locuitorii municipiului Arad). Din această zonă turistică se
deschid trasee turistice către Munţii Zarandului.
3. Zona turistică VALEA MUREŞULUI. (loc: Lipova, Conop, Bârzava, Vărădia de
Mureş, Săvârşin, Birchiş, Petriş)
Această zonă turistică se individualizează prin peisajul de tranziţie între cel
montan (Munţii Zarandului), cel deluros (Dealurile Lipovei) şi cel de culoar larg de vale
(Valea Mureşului). Zona turistică Valea Mureşului reprezintă un traseu de tranziţie a
fluxurilor turistice dinspre Depresiunea Colinară a Transivaniei către Câmpia de Vest,
astfel că principalele unităţi de cazare, adaptate tipului de turism de tranzit, sunt
localizate în localităţile de intrare şi de ieşire din sectorul culoarului de vale. Alături de
acest tip de turism, în zona turistică Valea Mureşului se practică şi turismul balneoclimateric (Lipova), turismul rural, turismul cultural
4. Zona turistică Munţii CODRU MOMA (loc: Moneasa, Dezna)
Staţiunea balneo-climaterică Moneasa reprezintă principalul obiectiv de atracţie
turistică, fiind situată într-o mică depresiune şi dispunând de izvoare minerale ale căror
efecte benefice sunt recunsocute în toată regiunea şi chiar în întreaga ţară.
5. Zona turistică Depresiunea GURAHONŢ - HĂLMAGIU (Gurahonţ, Hălmagiu,
Hălmăgel, Vârfurile, Pleşcuţa)
Această zonă turistică cuprinde arealul depresionar dintre localităţile Gurahonţ
şi Hălmagiu, de-a lungul defileului Crișului Alb şi se remarcă prin suprafeţe forestiere
relativ extinse (în prezent afectate negativ de exploatarea iraţională a lemnului), cu un
fond cinegetic valoros, prin aşezări cu numeroase obiective istorice şi etnografice.
6. Lunca Mureşului
Parcul Natural Lunca Mureşului este o arie protejată constituită de-a lungul
râului Mureş. Principalele activităţi sunt concentrate în special pe ecoturism (plimbări
cu ambarcaţiuni de tip caiac, plimbări cu bicicleta, privitul păsărilor). Din această zonă
face parte şi oraşul Nădlac.
Datorită resurselor de ape termale, judeţul poate dezvolta turismul balneo –
climacteric, având pe teritoriul său staţiuni (Moneasa, Lipova-Băi) şi ştranduri
(Dorobanţi, Curtici, Şofronea, Macea)cunoscute pentru cursurile lor de apă. Orașul
Nădlac dispune de resurse de ape geo-termale, dar sunt insuficient valorificate.
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4.4. Infrastructura şi serviciile turistice
În ciuda multiplilor factori favorabili pentru desfăşurarea activităţilor turistice
(potenţial turistic natural şi antropic, poziţia geografică a judeţului, dezvoltarea
conceptului de agro-turism), acest tip de activitate economică nu se află la nivelul celor
desfăşurate în alte judeţe ale ţării.
La nivelul Regiunii de Vest, în anul 2013, dintre structurile de primire turistică
cele mai răspândite sunt pensiunile turistice (33,4%), hotelurile şi motelurile (31%),
pensiunile agroturistice (18,8%), vilele turistice şi bungalourile (9 %) şi cabanele
turistice (3,1%) (conform Tempo-online INS, 2013).
Sectorul turismului deţine un rol secundar în judeţul Arad, unde capacitatea de
cazare turistică în funcţiune este de 6.311 de locuri în anul 2013, iar numărul de
structuri de primire turistică este de 169.
În oraşul Nădlac funcţionează 6 structuri de primire turistică, şi anume 2
hoteluri, 1 hostel şi 4 pensiuni turistice, cu o capacitate totală de 176 de locuri.
Ani
Tipuri de structuri de
primire turistică

Localităţi

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Capacitatea de cazare
turistică existent
2013

Număr

Locuri

Total

ORAŞ NĂDLAC

3

6

6

176

Hoteluri

ORAŞ NĂDLAC

1

2

1

56

Hosteluri

ORAŞ NĂDLAC

-

-

1

52

Pensiuni turistice

ORAŞ NĂDLAC

2

4

4

68

Sursă: INS, 2013

Dintre tipurile structurilor de primire turistică din judeţ, ponderea cea mai mare o
deţin pensiunile turistice, hotelurile, dar şi campingurile, popasurile și căsuțele turistice.
STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ PE TIPURI DE STRUCTURI ÎN JUDEŢUL ARAD (NUMĂR)
16.6%
19.5%

Hoteluri
Hosteluri și moteluri

4.7%
7.7%

33.7%

Vile turistice
Cabane turistice și bungalouri
Campinguri, popasuri și căsuțe turistice

11.2%
6.5%

Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

Sursa: INS, 2013
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În anul 2013, capacitatea de cazare din hoteluri reprezintă 60,8% din capacitatea
totală de cazare turistică în funcţiune din judeţ, pensiunile turistice 20,7%, iar
pensiunile agroturistice 7,5%.
CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ ÎN FUNCTIUNE PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE
TURISTICĂ ÎN JUDEŢUL ARAD (LOCURI –ZILE)
Hoteluri

7.5%

Hosteluri și moteluri
20.7%

Vile turistice
Cabane turistice și bungalouri

2.7%

60.8%

2.6%
2.8%

Campinguri și sate de vacanță
Pensiuni turistice

2.8%

Pensiuni agroturistice
Sursa: INS, 2013

Judeţul Arad se evidenţiază prin faptul că deşi în anul 2010 numărul de
înnoptări a scăzut faţă de anul precedent (10,23%), situaţia a început să se normalizeze
în anii următori, neexistând fluctuații semnificative.
Înnoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de turişti
Tipuri de
turişti

Total

Macroregiuni,
regiuni de
dezvoltare şi
judeţe
Regiunea
VEST
Arad

Romani

Străini

Regiunea
VEST
Arad

Anul
2007

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Număr
2.006.852

1.983.650

1.676.496

1.504.943

1.682.795

1.672.222

1.755.149

353.767

337.116

333.313

304.879

345.634

342.406

338.860

1.673.760

1.685.969

1.412.904

1.254.705

1.404.924

1.382.868

1.469.292

262.030

272.024

271.071

239.028

269.380

265.277

265.843

Regiunea
VEST

333.092

297.681

263.592

250.238

277.871

289.354

285.857

Arad

91.737

65.092

62.242

65.851

76.254

77.129

73.017

Sursa: INS

Numărul turiştilor sosiţi în structuri de primire turistică în anul 2013 era de
338.860 de persoane, din care 21,54% erau turiști străini, județul Arad beneficiind de
localități de graniță.
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5. Aspecte sociale, educaţionale şi culturale
5.1.

Reţeaua de sănătate

Accesul la serviciile de sănătate, alături de aspecte socio-economice, culturale
sau de mediu reprezintă elemente ce influenţează starea de sănătate a populaţiei.
Calitatea serviciilor sanitare este condiţionată de infrastructura specifică, de numărul
personalului specializat, dar şi de nivelul de salarizare din domeniu. Accesul la
serviciile medicale este inegal ca urmare a diferenţelor economice (costul tratamentului
şi al transportului), a aşezării geografice (distanţa faţă de unităţile medicale) şi calităţii
serviciilor sanitare. În România există deosebiri semnificative ale situaţiei numărului de
unităţi sanitare între regiunile de dezvoltare şi între mediul urban şi rural.
Se observă că cele mai multe unităţi sanitare, atât la nivel regional, cât şi
judeţean, sunt reprezentate de farmacii şi puncte farmaceutice. În organizarea unităţilor
sanitare se observă că în judeţul Arad nu se găsesc policlinici şi depozite farmaceutice.
Numărul unităţilor sanitare
Categorii de unitati sanitare

Anul 2013
REGIUNEA VEST

JUDEŢUL ARAD

Spitale

45

11

Ambulatorii de specialitate

9

2

Ambulatorii integrate spitalului

31

6

Policlinici

3

0

Dispensare medicale

26

4

Centre de sanatate mintala

10

1

Sanatorii TBC

2

0

Unitati medico-sociale

3

2

Centre de diagnostic si tratament

3

1

Centre medicale de specialitate

4

1

Cabinete medicale de medicina generala

76

59

Cabinete medicale scolare

98

23

Cabinete medicale studentesti

10

1

Cabinete medicale de familie

1.242

323

Societate medicala civila

12

0

Cabinete stomatologice

1.544

412

Cabinete stomatologice scolare

39

8

Cabinete stomatologice studentesti

5

1

Societate stomatologica civila medicala

30

0

1.305

264

Cabinete medicale de specialitate

40

Societate civila medicala de specialitate

28

0

Farmacii

601

156

Puncte farmaceutice

40

4

Depozite farmaceutice

45

0

Crese

40

9

Laboratoare medicale

251

50

Laboratoare de tehnica dentara

193

47

Centre de transfuzie

4

1

Alte tipuri de cabinete medicale

50

2

Sursa: INS, 2013

Analizând evoluția numarului de unități sanitare din din județul Arad se observă
că nu au avut o evoluție constantă, ponderea unităților cu proprietate majoritar privată
a crescut continuu.
Evoluţia numărului de unităţi sanitare pe formă de proprietate în perioada 2007– 2013
JUDEŢUL ARAD

Unităţi sanitare în
total

Unităţi sanitare cu
proprietate publică

Unităţi sanitare cu
proprietate privată

% public din
numărul total de
unităţi sanitare

Anul 2007

1.148

431

717

37,50%

Anul 2008

1.192

435

757

36,50%

Anul 2009

1.264

439

825

34,70%

Anul 2010

1.311

441

870

33,60%

Anul 2011

1.316

405

911

30,80%

Anul 2012

1.305

311

994

23,80%

Anul 2013

1.388

322

1.066

23,1%

Sursa: INS
Numărul paturilor în unitățile sanitare în anul 2013
Număr paturi de spital

Număr paturi de spital la
100.000 de locuitori

Regiunea Vest

14.394

759,8

Judeţul Arad

2.648

587,3

Sursa: INS, 2013

În anul 2013, în oraşul Nădlac existau 15 unităţi sanitare, 5 dintre ele fiind
cabinete medicale de familie în proprietate publică şi privată, 6 cabinete stomatologice,
toate fiind în proprietate privată, 2 farmacii în private, 1 cabinet medical şcolar şi 1
laborator de tehnică dentară.
Evoluţia numărului unităţilor sanitare din oraşul Nădlac
Categorii de unităţi sanitare
Cabinete medicale şcolare

Forme de
proprietate
Proprietate publică

Anul
2007

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

0

1

0

1

1

1

1
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Proprietate publică

6

6

6

6

6

6

4

Proprietate privată

1

1

1

1

1

1

1

Proprietate publică

2

2

2

2

2

0

0

Proprietate privată

1

2

2

2

2

2

6

Farmacii

Proprietate privată

2

2

2

2

2

2

2

Laboratoare de tehnică dentară

Proprietate privată

1

1

1

1

1

1

1

Cabinete medicale de familie

Cabinete stomatologice

Sursa: INS, 2013

În ultimul an, în oraşul Nădlac se înregistrează o scădere semnificativă a
medicilor şi personalului sanitar mediu, în timp ce numărul stomatologilor creşte, iar
cel al farmaciştilor are aceeaşi valoare ca în anul 2012.
Evoluţia personalului medico-sanitar din oraşul Nădlac
Categorii de cadre medicosanitare
Medici
din total medici: medici de
familie
Stomatologi
Farmacişti
Personal sanitar mediu

Forme de proprietate

Anul
2007

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Număr persoane
Proprietate publică

6

6

6

9

9

9

5

Proprietate privată

1

1

1

1

1

1

2

Proprietate publică

6

6

6

6

6

6

4

Proprietate privată

1

1

1

1

1

1

1

Proprietate publică

2

2

2

2

2

0

0

Proprietate privată

1

2

2

2

2

2

3

Proprietate privată

3

3

3

2

2

2

2

Proprietate publică

10

11

11

18

8

14

7

Proprietate privată

8

8

8

5

5

5

5

Sursa: INS, 2013

5.2.

Sistemul de asistenţă socială

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASP) este
instituţia publică de la nivel judeţean care are rolul de a asigura aplicarea politicilor,
măsurilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a
oricăror persoane sau grupuri aflate în nevoie sau vulnerabile, în vederea asigurării de
servicii sociale de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relaţie cu
situaţia economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al
beneficiarilor.
La nivelul judeţului a fost constituită “Strategia de dezvoltare a serviciilor
sociale a judeţului Arad 2014 – 2020”. Scopul acesteia este de a permite persoanelor,
grupurilor şi colectivităţilor să-şi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de
adaptare la o societate în permanentă evoluţie, să identifice cauzele care pot conduce la
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compromiterea echilibrului de funcţionare socială şi să acţioneze în vederea ameliorării
condiţiilor economice şi sociale ale categoriilor ţintă.
În urma analizei nevoilor s-au identificat următoarele direcţii de acţiune ale
strategiei:
A. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE COPIILOR;
B. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR ADULTE VULNERABILE
DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL;
C. ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE A FURNIZORILOR DE SERVICII
SOCIALE.

Structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Arad este următoarea13:
1. Serviciul monitorizare, strategii, managementul calităţii;
2. Compartimentul: Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului şi al Comisiei
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
3. Compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială;
4. Serviciul juridic contencios;
5. Serviciul resurse umane, sănătate şi securitate în muncă. Compartimentul
securitate şi sănătate în muncă;
6. Serviciul adopţii. Compartimentul post adopții;
7. Compartimentul audit;
8. Compartimentul de angajare asistată;
9.Compartimentul de evaluare iniţială, extinsă, pregătire şi formare
prevocațională.
10. Centrul regional de resurse pentru persoane vulnerabile social;
11. Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei
sociale. Compartimentul violenţă domestică în familie. Compartimentul abuz şi
neglijare;
12. Compartimentul de intervenţie în situaţii de trafic, migraţie şi repatrieri.
Compartimentul prevenirea marginalizării sociale. Centrul multifuncţional de
consiliere şi educaţie. Compartimentul asistenţă persoane vârstnice;
13. Serviciul management de caz pentru copii. Compartimentul management de
caz pentru adulţi;
14. Serviciul de evaluare complexă a copilului;
15. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
16. Serviciul contabilitate - salarizare;
17. Compartimentul finanţe buget;

13Regulament

de organizare şi funcţionare DGASP Arad– 2011
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18. Compartimentul achiziţii publice şi contactare servicii sociale;
19. Compartimentul evidență şi plată prestaţii sociale;
20. Compartimentul administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare;
21. Servciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali;
22. Biroul de evaluare şi consiliere psihologică;
23. Serviciul mobil de recuperare, reabilitare şi consiliere a copiilor cu dizabilităţi;
24. Echipa de implementare proiect ”De la teorie la practică” în protecţia copilului.
Activităţile DGASP Arad sunt structurate pe 2 mari domenii:
 Domeniul Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului;
 Domeniul Protecţia şi Promovarea Drepturilor Persoanelor Adulte.
În cadrul Serviciului Management de Caz pentru copii, managerii se centrează pe
coordonarea, organizarea şi direcţionarea tuturor intervenţiilor destinate asigurării
serviciilor şi integrarea acestora în beneficiul copiilor şi al familiilor acestora,
reducerea perioadei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie, prin monitorizarea
permanentă a progreselor înregistrate. Numărul copiilor care au desemnat un manager
de caz în anul 2013 este de 1.428, mai mic decât în anul precedent.
Copii care au desemnat un manager de caz
Măsură de protecţie

Copii care au desemnat un manager de
caz
Anul 2012

Anul 2013

1.515

1.428

Plasament la familii sau persoane

608

595

Tutela

50
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Plasament la asistent maternal profesionist

184

185

Plasament la un serviciu rezidenţial (SR)

436

396

Plasament la o organizaţie neguvernamentală (ONG)

132

121

Plasament al copilului cu dizabilitate într-un serviciu rezidenţial (SR)

90

84

Supraveghere specializată

12

0

Plasament la un centru de primire minori (CPM) sau un centru de criză (CZ)

3

4

TOTAL

Sursa: raport de activitate DGASPC Arad 2013

Beneficiarii serviciilor destinate copiilor şi persoanelor adulte, victime ale
violenţei domestice, abuzului, neglijării şi exploatării au fost de 204 copii şi 13 persoane
adulte în anul 2013.
La nivelul Serviciilor de Evaluare Complexă a Copilului/ Persoanelor Adulte
cu handicap, sunt furnizate servicii de evaluare complexă a copiiilor/adulţilor cu
dizabilităţi în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau
orientării şcolare/profesionale.
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Persoane încadrate în grad de handicap aflate în evidenţă DGASP Arad în anul 2013
Gradul de handicap
TOTAL

Copii
Număr

Adulţi

Pondere %

1.284

Număr

Pondere %

11.975

Persoane cu handicap GRAV

520

40,50%

5.020

41,92%

Persoane cu handicap ACCENTUAT

122

9,50%

6.077

50,75%

Persoane cu handicap MEDIU

642

50,00%

684

5,71%

0

0,00%

194

1,62%

Persoane cu handicap UŞOR

Sursa: Raport de activitate DGASPC Arad - 2013

Promovarea abordării incluzive a persoanelor cu handicap implică schimbări
profunde în practicile curente. Serviciile sociale nu sunt destul de adaptate la nevoile
speciale ale persoanelor cu handicap, fiind insuficient diversificate.
În oraşul Nădlac există următoarele unităţi sociale publice/private14:
 Centrul de zi de îngrijirea copiilor Nădlac, în cadrul căruia sunt oferite
copiilor servicii gratuite de asistenţă în timpul zilei, copii care provin din
familii aflate în dificultate. Prin crearea unor astfel de centre se urmăreşte
menținerea copilului în familie, evitându-se intrarea în sistemul de protecție
din cauze preponderent socio-economice.
 Creşă
 Casă de bătrâni, serviciile sociale fiind oferite de către un furnizor privat:
Asociaţia Diakonia Evanghelică.
 Cantina socială, prin intermediul Asociaţiei Diakonia Evanghelică.
 Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul primăriei Nădlac.
Rămâne încă subdezvoltată oferta de centre comunitare de recuperare şi
reintegrare socială. Consiliile locale vor fi sprijinite pentru înfiinţarea mai multor
servicii alternative cum ar fi: centre de zi, (inclusiv pentru copiii cu dizabilităţi), servicii
de asistenţă maternală, servicii de consiliere (inclusiv a părinţilor), servicii de prevenire
a abandonului și de menţinere a copilului în propria familie, cămine pentru bătrâni,
cantine sociale etc.

14

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a jud Arad, 2014-2020
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HARTA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ DIN JUDEȚUL
ARAD
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5.3. Sistemul educaţional
Inspectoratul Şcolar Arad, instituţie reprezentativă a MECTS la nivelul judeţului,
împreună cu autorităţile locale, instituţii private şi organizaţii nonguvernamentale au
stabilit relaţii de colaborare pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a unităţilor
şcolare, întreţinerea şi modernizarea bazei materiale, reabilitarea şi extinderea şcolilor,
realizarea de programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare, precum şi asigurarea
protecţiei sociale a copiilor prin programe guvernamentale.
Diagnoza sistemului educaţional din judeţul Arad porneşte de la măsurarea
gradului de atingere a obiectivelor formulate anual, prin raportare la indicatorii de
evaluare a calităţii şi a eficienţei interne a sistemului. Principalele obiectivele de
dezvoltare a sistemului educaţional sunt enumerate mai jos:
 Ancorarea ofertei educaţionale în realităţile economice ale judeţului.
 Modernizarea infrastructurii şi a bazei didactico - materiale.
 Asigurarea accesului egal la educaţie al tuturor copiilor şi reducerea ratei de
părăsire timpurie a şcolii.
 Implicarea Inspectoratului Şcolar Judeţean în ameliorarea performanţelor în
domeniul lecturii.
 Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului.
 Asigurarea calităţii în educaţie, cu accent pe creşterea gradului de realizare a
indicatorilor de calitate.
 Îmbunătăţirea comunicării interinstituționale, dezvoltarea tehnologiilor
informatice.
 Corelarea proiectului de reţea cu interesele specifice ale şcolilor cu
învăţământ pentru minorităţii.
 Organizarea activităţii de formare continuă a personalului.
 Asigurarea formării permanente şi dezvoltării resurselor umane.
Conform datelor statistice, structura pe grupe de vârstă a populației se prezintă
conform diagramei de mai jos.
STRUCTURA POPULAŢIEI ORAŞULUI NĂDLAC PE GRUPE DE VÂRSTĂ

21.70%

12.96%

Populaţia tânără (0-14 ani)
Populaţia adultă (15-59 ani)
Populaţia vârstnică (60 ani şi peste)

65.34%
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2014
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Alcătuirea populaţiei din oraş indică ponderi mari pentru populaţia adultă (15 –
59 ani) de 65,34% din totalul populaţiei, restul fiind împărţită astfel: tineri (0 – 14 ani)
12,96% şi vârstnici (60 ani şi peste) 21,7%.
Declinul demografic va continua în mod accentuat pentru populaţia tânără. De
aici nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane,
sprijinită de investiţiile corespunzătoare în capitalul uman.
Declinul demografic este general, accentuat pentru populaţia tânără, cu reduceri
semnificative pentru populaţia de vârstă școlară, în paralel cu îmbătrânirea populaţiei.
Populaţia şcolară la nivelul oraşului Nădlac înregistrează o variaţie a valorii
caracterizată prin creşteri şi descreșteri a populaţiei şcolare, în perioada 2000 – 2008,
fiind înscrişi în unităţile de învăţământ aproximativ 1.430 de persoane în fiecare an.
După această perioadă, populaţia şcolară a scăzut continuu, ajungând în anul 2013 la
1.267 de persoane.
EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞCOLARE LA NIVELUL ORAŞULUI NĂDLAC (NR. PERSOANE)
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
2000200120022003200420052006200720082009201020112012
2001200220032004200520062007200820092010201120122013

Total populatie
scolara - numar
persoane

Sursa: INS, 2013

Din totalul de 468 de unităţi şcolare de stat din judeţul Arad, oraşul Nădlac
deţine o unitate şcolară cu personalitate juridică, şi anume Liceul Teoretic "Jozef Gregor
Tajovsky" Nădlac, cu clase primare, gimnaziale, profil teoretic şi tehnic. În cadrul
liceului sunt arondate „Grădiniţa cu program prelungit Nr.1 Nădlac”, „Grădiniţa cu
program prelungit Nr.2 Nădlac”, „Grădiniţa cu program normal Nădlac”.15
La nivelul oraşului Nădlac se înregistrează o scădere în ultimul an a copiilor
înscrişi în grădiniţe, dar şi a numărului de elevi din învăţământul preuniversitar în
ultimii ani. Numărul elevilor înscrişi în învăţământul liceal a cunoscut o scădere
semnificativă de 6,7 % în anul 2012, în timp ce învăţământul profesional lipseşte din
cadrul oraşului în perioada 2011 – 2012.

15

Rețea școlară 2014-2015, Inspectoratul Școlar Județean Arad
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Populaţia şcolară pe niveluri de educatie în orașul Nădlac
Niveluri de instruire

Anul
2007

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Număr persoane
Total

1.475

Copii înscrişi în grădiniţe

1.490 1.451 1.406 1.381 1.345 1.267

300

297

296

290

259

232

227

1.175

1.193

1.155

1.116

1.122

1.113

1.040

729

709

649

624

614

639

611

338

321

331

307

308

329

297

391

388

318

317

306

310

314

Elevi înscrişi în învăţământul liceal

398

411

464

470

508

474

429

Elevi înscrişi în învăţământul profesional

48

73

42

22

-

-

-

Elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar
primar + gimnazial (cls.IElevi înscrişi în învăţământul VIII)
primar şi gimnazial (inclusiv primar (cls.I-IV)
învăţământul special)
gimnazial (cls.V-VIII)

Sursa: INS, 2013

Sistemul de învăţământ profesional şi tehnic are impact asupra ratei şomajului.
Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârsta 15 – 24 de ani şi ponderea
ridicată a acestora în numărul total al şomerilor, sugerează o problemă serioasă a
sistemului de pregătire în raport cu finalităţile obţinute în plan ocupaţional. Riscul de
şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut.

Învăţământ pofesional și tehnic în judeţ, anul şcolar 2012 – 2013:
 10 clase învăţământ profesional;
 227 elevi beneficiari ai bursei profesionale.16
Unul dintre obiectivele Strategiei Lisabona 2020 este şi creşterea procentajului
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 24 de ani, absolvenţi ai învăţământului terţiar
sau echivalent.

FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI ÎNVĂŢAREA PE TOT PARCURSUL VIEŢII
Proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015 –
2025) o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35 – 55 ani) active pe piaţa muncii, ceea
ce va conduce la o nevoie crescândă de formare continuă.

16

Rapord de activitate ISJ Arad, an școlar 2012-2013
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În condiţiile în care, structura pe grupe de vârstă indică o populaţie mai
îmbătrânită şi o pondere mai mică a populaţiei în vârstă de muncă din mediul rural,
combinat cu tendinţa tinerilor de a părăsi spaţiul rural, SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI
FORMARE PROFESIONALĂ este obligat să contribuie prin măsuri specifice, vizând:
 asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni;
 oferta de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii
competitivităţii economiei;
 educaţie în sprijinul conservării şi valorificării patrimoniului cultural specific
şi resurselor naturale din mediul urban şi rural;
 îmbunătăţirea condiţiilor de studiu;
 soluţii şi propuneri pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii
opţiunilor (având în vedere dificultăţile de constituire a claselor pentru
minoritățile cu număr mic de elevi dintr-o zonă).
În acest context, analiza ofertei şcolilor din sistemul pentru formarea adulţilor
arată o slabă capacitate de răspuns la cerinţele pieţei muncii.
Nivelul instituţiei de învăţământ absolvite de către populaţia oraşului Nădlac
MACROREGIUNEA
REGIUNEA DE
DEZVOLTARE
JUDEŢUL
Orașul

POPULAŢIA
STABILĂ
DE 10 ANI
ŞI PESTE

NIVELUL INSTITUTIEI

Superior

TOTAL

Total

ROMÂNIA

din care:
Universitar
de licenţa

DE INVATAMANT ABSOLVITE

Fără școală
absolvita

Secundar

Postliceal
şi de
maiştri
Total

Liceal

Profesional Gimnazial
şi de
ucenici

din care:

Primar
Total

Persoane
analfabete

18.022.221 2.591.021 2.263.978 574.043 11.759.627 4.390.759 2.500.655 4.868.213 2.556.286 541.244 245.387

ARAD

387.074

53.019

44.910

12.652

258.874

90.593

52.437

115.844

54.017

8.512

3.920

MUNICIPII ŞI
ORAŞE

215.774

42.438

35.299

9.519

138.281

58.715

30.065

49.501

22.064

3.472

1.403

ORAŞ NĂDLAC

6.698

613

572

127

4.666

1.623

668

2375

1.102

190

49

Sursa: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011
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6. Infrastructura şi echiparea teritoriului
6.1. Infrastructura de comunicaţii şi transport

Reţeaua de căi de comunicaţii şi transport ocupă un rol important în cadrul echipării de
infrastructură, fiind compusă din reţeaua rutieră, reţeaua feroviară şi reţeaua aeriană.
Transporturile reprezintă un sector vital pentru economia europeană; fără conexiuni
bune, Europa nu va creşte. Noua politică UE privind infrastructura, a instituit o reţea europeană
de transport solidă în toate cele 28 de state membre, cu scopul de a promova creşterea
economică şi competitivitatea. Această reţea face legătura între est şi vest şi înlocuieşte
mozaicul de transporturi actual cu o reţea autentic europeană. Noua reţea TEN-T centrală va fi
susţinută de o reţea globală de rute la nivel regional şi naţional, destinate să alimenteze reţeaua
centrală.
Poziţia geografică a celor trei judeţe de frontieră (Arad, Caraş-Severin şi Timiş) asigură
Regiunii Vest un grad de deschidere determinant pentru viitorul său şi constituie un atu major,
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iar în prezenţa Dunării, care formează parţial frontiera cu Serbia, întăreşte această dimensiune
de „zona de trecere, zona de contacte”.17

Infrastructura de transport a Regiunii Vest este unică în România, din perspectiva
prezenţei culoarelor europene TEN-T: Rin-Dunăre şi Orient/Mediterana de Est.

Sursa hărţi: Draft - Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, www.adrvest.ro

17

Draft - Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020
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REŢEAUA RUTIERĂ
Judeţul Arad este străbătut de următoarele trasee de drumuri europene:

E 68 Sibiu – Deva – Arad – Frontiera Nădlac

E 671 Oradea – Arad – Timişoara

E 79 Oradea – Deva –Târgu Jiu – Craiova - Frontiera Calafat
De asemenea, beneficiază de existenţa următorului coridor rutier de transport
european: Coridorul IV Frontiera Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva – Sebeş –
Sibiu – Piteşti – Bucureşti – Lehliu – Feteşti – Cernavodă – Constanța cu ramura de la
Lugoj spre Caransebeş – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Frontiera Calafat.
Localitatea Nădlac este localizată în partea vestică a judeţului Arad, la o distanţă
de aproximativ 50 km faţă de Municipiul Arad (oraşul reşedinţă de judeţ). Reţeaua de
transport din cadrul teritoriului administrativ al oraşului Nădlac este compusă din:





drumul european E 68 - Ungaria – Arad – Deva - Sibiu, Brașov - Bucureşti
(acest drum asigură o bună conectivitate între centrele judeţene Arad şi
Deva);
două drumuri judeţene (DJ 709D şi DJ 709J),
autostrada A1 – Nădlac - Orăștie (pe coridorul IV, axa 7, între Bucureşti Constanţa), secţiunea Nădlac - Arad este în construcţie.
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Autostrada A1 (București – Pitești – Sibiu – Timișoara – Nădlac) care străbate pe
direcţia vest - est Regiunea Vest, constituie o importantă axă de transport regională în
contextul în care odată cu terminarea acesteia va fi asigurată o mai bună conectivitate
atât cu capitala Bucureşti, cât şi cu Europa Occidentală, prin Ungaria. În acest context, o
serie de drumuri judeţene din Regiunea Vest se intersectează cu autostrada fiind
necesare realizarea unor legături cu acestea pentru facilitarea conexiunii localităţilor
mai mici, nu doar a centrelor urbane de dimensiuni mari. 18
Pentru modul de transport rutier, reţeaua TEN-T de bază se suprapune traseului
autostrăzii A1, a DN 6 Lugoj - Băile Herculane şi a DN 59 Timișoara - Moravița. Reţeaua
TEN-T rutier extinsă se suprapune DN 79 Arad – Oradea şi DN 66 Simeria – Petroşani.
Oraşul Nădlac este străbătut de drumurile judeţene DJ 709D (DN7 – Semlac –
Seitin – Nădlac) şi DJ 709J (Nădlac - Peregu Mare - Peregu Mic – Pecica – Turnu –
Variaşu Mic – Iratosu – Dorobanți – Macea – Sanmartin (suprapunere DJ 709B) –
Grăniceri – Pilu) care se intersectează cu reţeaua rutieră TEN-T de bază.

Sursa : Draft Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, www.adrvest.ro

18

Draft Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020
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În jurul localităţii Nădlac nu există un inel rutier ocolitor.
Politica de liberalizare a transportului în Europa va atrage creşteri din ce în ce
mai însemnate ale traficului rutier, rezultând o extindere a programului de reabilitate
de perspectivă până în anul 2015 şi după. Pentru judeţul Arad, programul prevede
autostrăzi în pregătire : Arad - Timișoara şi Nădlac - Arad.
După cum rezultă din anexele la Legea nr.363/2006 privind aprobarea „Planului
de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Reţele de transport” se prevăd
următoarele lucrări:
Autostrăzi:
 Constanța – Fetești – București – Pitești – Sibiu – Sebeș – Deva – Lugoj –
Timișoara – Arad - Nădlac
 Arad - Nădlac
 Drum expres sau cu 4 benzi: Timișoara - Nădlac


PUNCTE DE CONTROL ŞI TRECERE A FRONTIEREI
Importanța dezvoltării infrastructurii rutiere a Regiunii Vest este dată şi de
existenţa a 8 puncte de frontieră, 4 cu Ungaria (Nădlac, Turnu, Vărșand în judeţul Arad
şi Cenad în Timiş) şi 4 cu Serbia (Jimbolia, Moraviţa în judeţul Timiş şi Naidăş, Moldova
Nouă în judeţul Caraş-Severin). Infrastructura rutieră, în raza acestor puncte
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internaţionale de trecere, este parţial modernizată, având căi de grad european şi
naţional, cu toate că stadiul actual de dezvoltare a schimburilor economice între țări
solicită drumuri mult mai rapide, sigure şi cu o capacitate sporită (autostrăzi şi drumuri
expres). Lipsa fondurilor a făcut ca, din păcate, până în anul 2013, nici un punct de
frontieră, de-a lungul graniţei apusene care traversează Regiunea Vest, să nu fie deservit
de autostrăzi sau drumuri expres.19

Pe raza judeţului Arad sunt următoarele puncte de control şi trecere a frontierei,
deschise traficului internaţional conform OG nr.105/2001:
PCTF Rutiere:
 Vărșand (Ro) / Gyula-Ungaria
 Turnu (Ro) - Battonya-Ungaria
 Nădlac (Ro) / Nagylak-Ungaria
PCTF Feroviare : Curtici (Ro) / Lokoshaza – Ungaria

19

Draft Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020
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Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac
Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac funcționează în cadrul Sectorului Poliției
de Frontieră Nădlac - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, în regim de
trafic internațional cu specific rutier, asigurând respectarea prevederilor tratatelor,
acordurilor, convențiilor și protocoalelor de frontieră încheiate cu Republica Ungaria și
a celor internaționale la care România este parte, cu privire la tranzitul persoanelor și
mărfurilor peste frontiera cu Ungaria. Corespondentul pe teritoriul ungar este Punctul
Nagylak.20
REŢEAUA FEROVIARĂ
Judeţul Arad beneficiază de existenţa următorului coridor feroviar PanEuropean: Coridorul IV Frontiera Curtici – Arad – Simeria – Vinţu de Jos – Alba Iulia –
Cosaliu – Copşa Mică – Braşov – Bucureşti – Feteşti – Medgidia – Constanţa cu ramură
de la Arad spre Timişoara – Caransebeş – Drobeta Turnu Severin – Strehaia – Craiova –
Frontiera Calafat.
Teritoriul judeţului este deservit, în prezent, de21:












Magistrala 200: Curtici – Arad – Deva – Sibiu – Braşov
Sectorul Frontieră – Curtici – Arad – Pod Mureş (km 529.000 - km 655.185)
Linia 217: Timişoara Est – Radna (km 47.330- km 62.943)
Linia 218: Timişoara – Arad (km 29.000-km 57.283)
Linia 219: Arădu Nou – Satu Nou (km 0.531-km 43.000)
Linia 328: Arad - Oradea (km 0.000-km 115.007)
Linia 330: Sântana – Brad (km 0.600-km 118.900)
Linia 331: Ineu – Cermei (km 0.000-km 13.612)
Linia 332: Nadab – Grăniceri (km 0.705-km 20.029)
Linia 220: Aradu Nou – Golovaț (km 1.440-km 6.445)
Linia 223: Arad – Pecica – Nădlac (km 1.181-km 52.758) din care 51,577
km simplă neelectrificată

Teritoriul administrativ al oraşului Nădlac este străbătut de calea ferată Arad –
Pecica - Nădlac cu staţie C.F.R. Nădlac.
Pentru modul de transport feroviar, reţeaua TEN-T de bază se suprapune
traseului magistralelor principale 200 Curtici – Arad – Simeria şi 900 Timisoara – Băile
Herculane, a magistralei secundare 217 Timisoara – Arad, cât şi a magistralei secundare

20

http://www.politiadefrontiera.ro/organizare/ptf_nadlac.php

21

PATJ Arad, 2009
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922 Timișoara – Moravița. Reţeaua feroviară extinsă cuprinde magistrala secundară
310 Arad – Chișineu – Criș - Oradea şi magistrala secundară 202 Simeria – Petroșani.
Nădlac este traversat de DJ 709J care se intersectează cu axa feroviară TEN-T
feroviar de bază.

Sursa : Draft Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, www.adrvest.ro

TRANSPORTUL AERIAN
Pe teritoriul judeţului funcţionează Aeroportul Internaţional Arad, deschis
traficului internaţional de pasageri şi marfă, cu suprafaţa totală de 157 ha, fiind situat la
4 km vest faţă de centrul municipiului Arad. Aeroportul se bucură de o poziţie strategică
bună aflându-se la 250 km de Budapesta şi 300 km de Belgrad. Este situat în apropierea
frontierei cu Ungaria, la 30 km de cel mai apropiat punct rutier de trecere a frontierei Turnu şi 20 km de cel mai apropiat punct feroviar de trecere a frontierei - Curtici. De
asemenea, este situat la o distanţă de doar 60 km de Aeroportul Internaţional
Timişoara, al doilea mare aeroport din România.
Aeroportul Arad este în prezent servit de o linie aeriană – Blue Air – care zboară
pe rutele Arad – Valencia, Arad – Verona şi Arad – Stuttgart din 2007. Nu există zboruri
interne de la Arad spre alt aeroport din România, deşi în trecut TAROM şi Carpatair
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zburau pe ruta Arad – București. Aeroportul Internaţional Arad are curse de pasageri
externe şi interne, precum şi trafic de marfă. La nivelul anului 2008 traficul de pasageri
a crescut la 78.047 de pasageri, iar traficul de marfă a crescut la 537 tone de marfă
(congorm PATJ Arad, 2009).
Pentru modul de transport aeroportuar din regiune, doar aeroportul Timişoara
face parte din reţeaua de bază TEN-T, legătură cu aeroportul fiind asigurată de DN
609D, drum care face legătura cu municipiul Timişoara.

Sursa : Draft Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, www.adrvest.ro

ZONA LIBERĂ
Prin Hotărârea Guvernului României nr. 449 din 08.06.1999 s-a înfiinţat Zona
Liberă Curtici - Arad cu o suprafaţă de 90 de ha, compusă din două platforme situate în
oraşul Curtici şi în municipiul Arad. Zona Liberă Curtici Arad este amplasată în
vecinătatea oraşului Curtici, între linia de cale ferată care asigură ieşirea spre Ungaria şi
drumul judeţean 792C Curtici – Dorobanţi, şi în partea de vest a municipiului Arad adiacent căii de rulare a Aeroportului Internaţional Arad.
În comparaţie cu alte zone libere din România, Zona Liberă Curtici Arad este
singura zonă liberă amplasată în vestul României, pe un coridor european, lângă patru
centre vamale. Celelalte zone libere sunt amplasate în partea de est şi de sud a
României.
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În Zona Liberă Curtici Arad pot fi desfăşurate următoarele activităţi:
manipularea, depozitarea, sortarea, măsurarea, ambalarea, condiţionarea, prelucrarea,
fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea, cumpărarea, expertizarea, repararea,
dezmembrarea mărfurilor; organizarea de expoziţii; operaţiuni de bursă şi financiar bancare; transporturi şi expediţii interne şi internaţionale; închirierea sau
concesionarea clădirilor, spaţiilor de depozitare şi a spaţiilor neamenajate destinate
construirii de obiective economice; controlul cantitativ şi calitativ al mărfurilor; alte
activităţi specifice zonelor libere.
SITUAŢIA DRUMURILOR
Lungimea drumurilor publice din judeţul Arad era în anul 2013 de 2.367 km,
reprezentând 22,1 % din totalul drumurilor publice din Regiunea Vest.
Lungimea totală a drumurilor pe tip de acoperământ (km) şi densitatea drumururilor în profil
teritorial (km/100 km2)
Drumuri publice (lungime, km)
Ani

Regiune/Judeţ

2007

2012

2013

Cu îmbrăcăminţi
Nemodernizate
uşoare rutiere

Total

Modernizate

Regiunea de Vest

10.311

2.676

2.511

4.995

Judeţul Arad

2.240

529

681

1.030

Regiunea de Vest

10.530

3.549

2.694

4.287

Judeţul Arad

2.301

881

612

808

Regiunea de Vest

10.707

3.908

2.686

4.133

Judeţul Arad

2.367

1.089

569

709

Sursa: INS

În anul 2013, conform datelor de la INS, în judeţul Arad lungimea drumurilor
publice era 2.367 km, din care cca 46% dintre drumurile publice fiind modernizate.
Acest procent s-a dublat din anul 2007 (când doar 23% din drumurile din județ erau
modernizate) şi se situează peste media regiunii, de 36,5% de drumuri modernizate din
totalul existent în Regiunea Vest.
PROCENTUL DRUMURILOR PUBLICE DIN JUDEŢUL ARAD DUPĂ TIPURI DE ACOPERĂMÂNT ÎN 2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%

37%
100%

30%
34%

Naționale

Județene și
comunale

Pietruite și de
pământ
Cu îmbrăcăminți
ușoare rutiere

67% din drumurile
judeţene şi comunale din judeţul
Arad nu sunt modernizate.

Modernizate

Sursa: INS, 2013

60

Lungimea străzilor orăşeneşti în judeţul Arad era în anul 2013 de 874 km, din
care 65,2% erau modernizate, iar lungimea totală a străzilor orăşeneşti în Nădlac era de
69 km. În anul 2013, doar 36,2% dintre acestea erau modernizate, cunoscând o creştere
de 56,3% faţă de anul 2007 (16 km modernizaţi).22
TELECOMUNICAŢII
Judeţul Arad este străbătut de o reţea amplă de telecomunicaţii, reşedinţa de
judeţ (mun. Arad) fiind un nod important în reţeaua naţională şi internaţională.
Magistrale de fibre optice sunt Timişoara – Arad – Oradea şi Arad – Nădlac –
Ungaria.

6.2. Fondul de locuinţe
La nivelul întregului judeţ se înregistrează o uşoară creştere a numărului de
locuinţe în ultimii șase ani, de la 188.028 de locuințe (în anul 2007) la 193.383 de
locuinţe în anul 2013, iar în oraşul Nădlac se păstrează o tendinţă de creştere în această
perioadă (0,59%).
Localităţi

Anul
2007

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Evoluţia
20072013

Număr
TOTAL JUDEŢ ARAD

188.028

189.419

190.428

190.899

191.496

192.151

193.383

2,85%

MUNICIPIUL ARAD

73.175

74.321

74.960

75.163

77.049

77.265

77.506

5,92%

ORAŞ CURTICI

3.234

3.233

3.255

3.262

2.934

2.934

2.953

-8,69%

ORAŞ INEU

4.249

4.247

4.313

4.313

4.511

4.639

4.640

9,2%

ORAŞ LIPOVA

4.334

4.324

4.397

4.397

4.463

4.463

4.455

2,79%

ORAŞ NĂDLAC

3.042

3.054

3.050

3.053

3.031

3.060

3.060

0,59%

ORAŞ PÂNCOTA

2.557

2.559

2.559

2.586

2.643

2.643

2.651

3,68%

ORAŞ PECICA

4.944

4.934

4.931

4.951

5.273

5.264

5.271

6,61%

Sursa: INS

Pentru grupa de indicatori privind spaţialitatea locuinţelor, în oraşul Nădlac
(18,37 mp loc/pers) se înregistrează valori asemănătoare mediei pe judeţ (18,14 mp
loc/pers).

22

INS, 2013
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Suprafaţa locuibilă existentă la sfârşitul anului 2013
Suprafaţa locuibilă

Populaţia

Suprafata locuibila care îi revine unui
locuitor

M.p. arie desfăşurată

Nr. persoane

M.p. Locuibili/persoană

TOTAL JUDEŢ ARAD

10.034.492

450.869

22,26

ORAŞ NĂDLAC

163.488

7.918

20,65

Anul 2012

Sursa: INS, 2013

6.3. Infrastructura de utilităţi publice
6.3.1. Reţeaua de apă potabilă şi sistemul de canalizare
Oraşul Nădlac dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă care se află
în operarea şi exploatarea S.C. Compania de Apă Arad aflată sub licenţa ANRSC.
Sursa de apă este sursă subterană fiind compusă din 8 puţuri de adâncime medie
în anul 2009, de tipul forat, din care utilizate în acest an erau doar 6 puţuri reabilitate.23
În anul 2011, conform datelor de la Autoritatea Naţională de Reglementare
pentru Serviciile Publice, din punct de vedere structural, reţeaua de alimentare cu apă a
oraşului Nădlac era compusă din:
7 foraje;
o staţie de pompare formată din 6 pompe;
2 rezervoare cu capacitate totală de înmagazinare de 1.250 mc;
o staţie de tratare a apei dimensionată pentru 72mc/h, din care se
exploatează doar 65mc/h.
Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile în oraşul Nădlac
era în anul 2013 de 125 km, lungimea reţelei fiind în 2007 de 47 km.24





Conform Institutului Naţional de Statistică, capacitatea instalaţiilor de producere
a apei potabile în oraş era de 8.024 m3 pe zi în anul 2013, crescând aproape de 5 ori faţă
de anul 2007.

23

Studiu oportunitate apă - canal județul Arad, 2009

24

INS, 2013
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CAPACITATEA INSTALAŢIILOR DE PRODUCERE A APEI POTABILE ÎN ORAŞUL NĂDLAC – M3 PE ZI10,000
8,024

8,000
6,048

6,000
4,000

orasul Nadlac

2,658
3,024

2,000
0

8,024

2,160

1,370

Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013
Sursa: INS

Volumul de apă distribuit în oraşul Nădlac şi lungimea reţelei simple de
distribuţie a apei potabile s-au triplat în perioada 2007 – 2013. Se constată că utilizarea
apei potabile în scopuri casnice reprezintă 68,5% (558 mii m3) din cantitatea totală de
apă potabilă distribuită consumatorilor (815 mii m3).
EVOLUŢIA CANTITATATII DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR (MII M CUB)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Total
din care pentru uz casnic

Anul
2007

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Sursa: INS

Numărul total de branşamente era în anul 2011 de 1.723, dintre care 1.576 sunt
ale popuplaţiei individuale, 16 asociaţii de locatari, 20 de instituţii şi 108 agenţi
economici.25
În anul 2011, un procent de 81,6 % din numărul locuinţelor convenţionale
existente în oraşul Nădlac dispuneau de alimentare cu apă în locuinţe, fiind un procent
mai mic decât cel înregistrat în mediul urban în judeţul Arad (89,9%).26

25

ANRSC, 2011

26

Recensamantul populatiei si locuintelor, 2011-INS
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SISTEMUL DE CANALIZARE
Sistemul de canalizare al oraşului Nădlac este administrat de S.C. Compania de
Apă Arad S.A.
În anul 2011, conform datelor de la Autoritatea Naţională de Reglementare
pentru Serviciile Publice, reţeaua dispune de:
o staţie de pompare echipată cu 2 electropompe;
o staţie de epurare a apelor uzate;
un colector de evacuare cu o lungime de 15 m;
un depozit de nămol format din platforme de uscare a nămolurilor cu o
suprafaţă totală de 300 mp.
În anul 2011, în oraşul Nădlac erau 104 racorduri de canalizare (conform ANRSC, 2011).






În judeţul Arad, gradul de acoperire cu reţele de canalizare este de cca 80% în
cazul municipiului Arad şi relativ scăzut în celelalte oraşe.
În anul 2013, conform datelor de la INS, în judeţul Arad, doar 30 de localităţi
dispuneau de sisteme centralizate de canalizare. Din punctul de vedere al lungimii
reţelei de canalizare pe cap de locuitor, judeţul Arad a ajuns în 2013 la 1,7 m/locuitor
(ţinând cont că numărul locuitorilor din judeţ în 2013 era de 450.869 persoane conform datelor INS).
Număr de localităţi cu canalizare publică şi lungimea reţelei în anul 2013
Număr de localităţi cu canalizare publică
Urban

Rural

TOTAL

Lungimea totală simplă a
conductelor de canalizare (km)

Regiune Vest

41/42

86/281

127/323

3.231,2

Judeţul Arad

10/10

20/68

30/78

789,4

2012

Sursa: INS, 2013

Reţeaua de canalizare a oraşului Nădlac avea o lungime totală de 15 km în anul
2013, crescând de la 5 km existenţi în perioada 2007 – 2011.
În anul 2011, 74,3% din locuinţele convenţionale din oraş aveau instalaţie de
canalizare la o reţea publică, la un sistem propriu sau altă situaţie. În acelaşi an, în
judeţul Arad se înregistrează un procent de 87,2% al locuinţelor convenţionale din
mediul urban care dispun de canalizare. 27

27,25

Recensământul populației și locuințelor, 2011-INS
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6.3.2. Rețeaua de termoficare
Numărul localităţilor în care se distribuie energia termică în Regiunea de Vest a
scăzut din anul 2000 cu 50% (de la 30 de localităţi la 15 în anul 2013).
Energia termică distribuită în judeţul Arad a înregistrat o scădere de 25,7% din
anul 2007 până în 2013. În oraşul Nădlac se păstrează tendinţa de scădere,
înregistrându-se în 2013 un procent de -42,5% faţă de anul 2007 a energiei termice
distribuite în oraş.
În mediul urban din judeţul Arad existau în anul 2011 68.243 de locuinţe
convenţionale care dispuneau de încălzire prin centrală, reprezentând 64% din totalul
locuinţelor. În oraşul Nădlac, doar 28,5% din locuinţe aveau centrală termică proprie,
un procent de 2 ori mai mic decât în mediul urban din judeţ.
Număr de localităţi beneficiare de reţeaua de termoficare în anul 2013
Număr de localităţi în care se distribuie energia termică

Anul 2012

Urban

Rural

TOTAL

Regiune Vest

15/42

3/281

18/323

Judeţul Arad

05/10

0/68

5/78

Sursa: INS, 2013

SC APOTERM SA NĂDLAC este operator de energie termică în Regiunea Vest,
având lungimea reţelei de transport de 2 km, respectiv a celei de distribuţie de 6 km.28
6.3.3. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale
În anul 2013, 8 din 10 localităţi urbane din judeţul Arad beneficiau de reţea de
distribuţie a gazelor naturale, iar la nivel rural doar 12 comune din 68 erau racordate la
această infrastructură. În perioada 2007 – 2013, în judeţul Arad sunt racordate încă 2
localităţi la reţeaua de alimentare cu gaze naturale.
Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor în oraşul Nădlac este de
13,1 km, cunoscând o creştere de 3 km faţă de anul 2007.
Număr de localităţi cu alimentare cu gaze naturale şi lungimea reţelei în anul 2013

Urban

Rural

TOTAL

Lungimea totală a
conductelor de distribuţie a
gazelor naturale (km)

Regiune Vest

32/42

50/281

82/323

4.126,3

Judeţul Arad

08/10

12/68

20/78

1.210,3

Anul 2012

Număr de localităţi cu alimentare cu gaze naturale

Sursa: INS, 2013

28

Draft Planul pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020
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În perioada 2007 – 2013, în judeţul Arad, volumul de gaze distribuit
consumatorilor a cunoscut prima scădere semnificativă de 15% în 2009 faţă de 2010,
apoi creşte din nou, iar în anul 2013 scade cu 7,3% faţă de anul 2011. Volumul de gaze
naturale utilizate în scop casnic a crescut în judeţul Arad, creşterea fiind de 17,7% în
perioada 2007 – 2011. Valoarea scade cu 4 procente până în 2013, atunci când
ponderea consumului casnic de gaze naturale din consumul total este de 56,5%.
În oraşul Nădlac, din anul 2007 se înregistrează numeroase variaţii a volumului
de gaze naturale distribuite consumatorilor, fiind de 431 mii m3 în anul 2013, din care
61,7% (266 mii m3) erau utilizaţi pentru uz casnic.
6.3.4. Rețeaua de alimentare cu energie electrică
REŢEAUA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE ÎN ROMÂNIA29

Sursa: Transelectrica – Reţeaua Electrică de Transport din România

În anul 2011, la nivelul României, procentul locuinţelor cu instalaţie electrică era
de 96,6%, din care 98% în oraşe şi 95,4% în comune. Din totalul locuinţelor
convenţionale din judeţul Arad, 97,2% au instalaţie electrică (98,2% în municipii oraşe
şi 95,9% în comune). Tot în anul 2011, în oraşul Nădlac 98,7% din totalul locuinţelor
convenţionale dispuneau de instalaţie electrică.30

29

Transelectrica – rețeaua Electrică de Transport din România

30

Recensământul populației și locuințelor, 2011-INS
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6.4. Zonificarea
Bilanţul teritorial al zonelor funcţionale cuprinse în intravilanul oraşului Nădlac
EXISTENT
% din total
Suprafaţa (ha)
intravilan
10
1,21

ZONE FUNCŢIONALE
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC

PROPUS
Suprafaţa
% din total
(ha)
intravilan
89,03
8,82

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

273,58

30,9

355,04

35

UNITĂŢI INDUSTRIALE/DEPOZITARE

78,23

9,49

134,28

13,3

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

115,86

14,05

68,58

6,79

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT, din care:

155,6

18,87

181,94

18,02

rutier

152

18,43

175,1

17,34

feroviar

6,84

0,77

6,84

0,66

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECŢIE

9,2

1,04

11,93

1,18

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

1,87

0,21

2,55

0,25

GOSPODĂRIE COMUNALĂ,

4,19

0,47

4,19

0,41

CIMITIRE

21,91

2,47

21,91

2,17

DESTINAŢIE SPECIALĂ

10,94

1,23

10,94

01.aug

TERENURI LIBERE (GRĂDINI)

85,57

9,66

96,34

9,54

APE

8,9

1

14,42

1,43

PĂDURI

9,69

1,09

18,32

1,81

-

-

-

-

885,27

100

1.009,46

100

TERENURI NEPRODUCTIVE
TOTAL INTRAVILAN

Sursa: Proiect PUG Nădlac, 2012, Anexa Reglementări urbanistice. Zonificare
BILANŢUL SUPRAFEŢELOR PRINCIPALELOR ZONE FUNCŢIONALE DIN INTRAVILANUL ORAŞULUI
NĂDLAC EXISTENT ÎN ANUL 2012
1.04

1.21

INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC

18.87

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

30.9

UNITATI INDUSTRIALE/DEPOZITARE
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

14.05

CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT

9.49

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE

Sursa: Proiect PUG Nădlac, 2012, Anexa Reglementări urbanistice. Zonificare
BILANŢUL SUPRAFEŢELOR PRINCIPALELOR ZONE FUNCŢIONALE DIN INTRAVILANUL ORAŞULUI
NĂDLAC PROPUS ÎN ANUL 2012
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC
1.18
8.82
18.02
LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
UNITATI INDUSTRIALE/DEPOZITARE

6.79

UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

35
13.3

CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE

Sursa: Proiect PUG Nădlac, 2012, Anexa Reglementări urbanistice. Zonificare
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Oraşul Nădlac are suprafaţa totală de 13.315 ha, suprafaţa intravilană fiind de
1.009,46 ha.
Suprafaţa majoritară a intravilanului propus pentru oraşul Nădlac este ocupată
de terenuri cu categoria de locuinţe şi funcţiuni complementare, reprezentând un
procent de circa 35% din totalul suprafeţei intravilane a teritoriului administrativ
Nădlac. Acest fapt duce pentru anul 2014 la o densitate de (ţinând cont că Nădlac avea o
populaţie totală de 7.830 locuitori la 1 ianuarie 2014,conform datelor INS):
 22,05
loc / ha în zona funcţională pentru locuinţe şi funcţiuni
complementare;
 7,76 loc / ha în intravilan.
Următoarea pondere în intravilanul oraşului Nădlac este reprezentată de
terenurile ocupate de căi de comunicaţii şi transport (cca 18,02%), urmată de zona
terenurilor ocupate cu unităţi industriale/depozitare (cca 13,3%).
Zona cu funcţiuni complexe, instituţii şi servicii de interes public include
construcţiile pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, administraţie, etc. situate atât
în zona centrală a oraşului Nădlac, cât şi în afara acestuia, ocupând o suprafaţă de
aproximativ 89,03 ha (aproximativ 8,82% din intravilan).
Zona spaţiilor verzi, sport, agrement, protecţie cu o suprafaţă 11,93 ha,
reprezintă o suprafaţă de spaţiu verde pe cap de locuitor de aproximativ 152 m2 (la o
populaţie de 7.830 locuitori), reprezentând 1,18% din suprafaţa intravilanului propus.
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7. Mediul şi infrastructura de mediu
7.1. Resursele de apă
Judeţul Arad se află situat în bazinele hidrografice ale râurilor Mureş şi Crișul
Alb. Cele două râuri traversează judeţul de la est la vest şi aduc un important aport de
debite, în acelaşi timp constituind acviferele cu cele mai mari rezerve de apă subterană,
lucru care a permis dezvoltarea fără restricţii a alimentării cu apă pentru populaţie şi
ramuri economice. 31
Din punct de vedere hidrografic, oraşul Nădlac se află lângă râul Mureş, un bazin
important care trece şi graniţa în Ungaria unde se varsă în Tisa.
Râul Mureş este cel mai important curs de apă, intrând în judeţ cu un debit
mediu multianual de 87m3/s, ceea ce nu pune probleme cantitative. Utilizarea lui este
însă restricţionată de calitatea apelor, având în vedere faptul că pe teritoriul judeţului el
este capăt de bazin hidrografic, conţinând poluanţi care-l fac utilizabil numai pentru
industrie şi agricultură.
Resursele de apă subterană sunt valoroase atât sub aspect cantitativ cât şi
calitativ, contribuind decisiv la satisfacerea nevoilor de apă ale populaţiei şi ramurilor
economice, în special industriale. Conul aluvionar al Mureşului este cunoscut ca fiind
cea mai mare hidrostructură la nivel naţional care a permis construirea uneia dintre
cele mai mari captări de ape subterane din ţară, cea a municipiului Arad care acoperă
cca 25% din totalul rezervelor de apă.
Alimentarea cu apă a populaţiei judeţului este asigurată în majoritate din
subteran. Apele de medie adâncime cantonate în conul aluvionar al Crișului şi al
Mureşului constituie principala resursă de apă a populaţiei, aceasta satisfăcând
cerinţele şi din punct de vedere calitativ. La nivel judeţean există patru captări din apele
de suprafaţă pentru nevoile populaţiei, şi anume la Sebiş, Hălmagiu, Căsoaia şi Moneasa
care asigură un volum total de apă de 564 de mii m3/an. (cf. PATJ Arad, 2009).
Prelevările de apă industrială din subteran au crescut în ultimii ani. Acestea se
realizează prin foraje proprii de către agenţii economici, principala cauză fiind preţul
ridicat al apei distribuită prin sisteme de alimentare.

31PATJ

Arad, 2009
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7.2. Calitatea apei
Calitatea apelor de suprafaţă din Bazinul Hidrografic Mureş este supravegheată
prin laboratorul aparţinând filialei Arad a Direcţiei Apelor Târgu Mureş. Recoltările de
probe de apă se efectuează lunar în secţiunea Săvârşin, Lipova, amonte de Arad şi
Nădlac pe râul Mureş şi trimestrial în celelalte secţiuni: amonte de confluenţa cu râul
Mureş pe canalul Mureş Mort, Turnu (la ieşirea din ţară) pe canalul Ier, pe râul Petriş şi
Dorgos pe pârâul Mare. Conform datelor existente la nivelul Agenţiei de Protecţia
Mediului Arad (Raportul privind starea mediului anul 2007, precum şi rapoarte din anii
anteriori), calitatea apelor râului Mureş se prezintă astfel: clasa a-II-a de calitate, pe
toată lungimea acestuia de 214 km.
Conform Planului de Dezvoltare Regională 2014 – 2020, la nivelul judeţului Arad,
în bazinul hidrografic al râului Mureş, au fost desemnate 43 de corpuri de apă, având
lungimea totală de 871.837 km, din care 32 de corpuri de apă naturale, 8 corpuri de apă
puternic modificate din punct de vedere hidromorfologic şi 3 corpuri de apă artificiale.
Calitatea corpurilor de ape naturale monitorizate, în cursul anului 2011este:
 din punctul de vedere al stării ecologice: 29 de corpuri de apă (90,63%) se
încadrează în clasa de calitate bună, iar 3 dintre ele se încadrează în clasa de
calitate moderată;
 din punctul de vedere al stării chimice: toate corpurile de apă se încadrează
în clasa de calitate bună.
Pentru supravegherea calităţii apelor subterane freatice există pe teritoriul
judeţului Arad un număr de 65 de foraje de ordinul I şi 26 de foraje de ordinul II,
componente ale reţelei de supraveghere naţională. La acestea se adăugă forajele de
supraveghere a fenomenelor de poluare situate în raza surselor de poluare a mediului
(23 de foraje S.C. ARCHIM S.A. şi 9 foraje la C.E.T. pe lignit), precum şi unele fântâni
situate în jurul gropii de gunoi a municipiului Arad.
Conform datelor AN “Apele Romane”Administraţia Bazinală Mureş, în anul 2011
s-au recoltat şi analizat ape freatice dintr-un număr de 20 de foraje. Valoarea
concentraţiilor de nitriţi, în forajele de control, din bazinul hidrografic Mureş nu
depăşeşte în general limita admisă prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile;
Valoarea concentraţiilor de nitraţi depăşesc limita maximă admisă prin Legea 458/2002
privind calitatea apei potabile mai ales în forajele amplasate în interfluvii în apropierea
localităţilor sau a zonelor agricole unde se practică o agricultură intensivă.
Sursele de poluare ce afectează calitatea apelor de suprafaţă şi subterane de pe
teritoriul judeţului Arad se încadrează atât în categoria surselor punctiforme (unităţi
industriale, unităţi agricole, localităţi), cât şi în cea a surselor difuze (îngrăşăminte
chimice şi pesticide utilizate în agricultură, creşterea animalelor etc).
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Dintre sursele punctiforme de poluare semnificative din judeţul Arad se pot
menţiona în bazinul hidrografic Mureş apele uzate menajere provenite în special din
localităţile urbane (Centrala termoelectrică, Apoterm SA Nădlac, Aqua Vest Pecica,
APEMIN Lipova, Regia Autonomă de Apă Canal Arad - Secţiunea Arad).32

7.3. Calitatea solului
În oraşul Nădlac poluarea solurilor se identifică în apropierea staţiilor de
epurare a apelor industriale şi menajere, precum şi în nămoluri de la staţii de epurare a
apelor. 33

7.4. Calitatea aerului
Important pentru caracterizarea calităţii aerului reprezintă estimările privind
emisiile de poluanţi generaţi de activităţile socio-economice, precum şi măsurătorile
privind calitatea aerului. Cu privire la măsurătorile calităţii aerului trebuie precizat că
acestea sunt realizate de Agenţia de Protecţia Mediului Arad în paisprezece puncte
situate în Municipiului Arad, oraşele Nădlac, Pecica, Lipova şi comuna Sânleani.
Staţia din Nădlac este de tip trafic, parametrul principal monitorizat fiind
pulberile sedimentabile, cu o frecvenţă lunară de măsurare. Această staţie este parte
integrantă din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) în care se
realizează măsurători continue pentru dioxid de sulf (SO2), oxizi deazot (NO, NO2, NOX),
monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie (PM10, PM2,5), ozon şi precursori organici
ai ozonului (benzen, etilbenzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen).34
Concentraţiile medii lunare de poluanţi înregistrate în anul 2011 la această staţie
conform Raportului anual privind calitatea aerului ambiental în judeţul Arad, elaborat
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad sunt prezentate în tabelul următor.
Indicatorii de calitate a aerului determinaţi în cadrul staţiei de monitorizare amplasată în oraşul
Nădlac
Indicatori monitorizaţi
Luna
Ian

32Raport

N02

S02

PM10

CO

Benzen

ug/m3

ug/m3

ug/m3

mg/m3

ug/m3

20,99

9,61

27,06

0,81

7,53

de mediu - Actualizare PATJ Arad, 2009

33

Raport de mediu - Actualizare PATJ Arad, 2009

34

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, oct 2012 – Nădlac
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Febr

21,16

9,84

33,94

0,83

6,64

Măr

17,47

11,34

29,16

1,02

4,62

Apr

15,95

6,27

25,94

1,01

2,64

Mai

15,78

5,35

19,56

0,3

1,87

Iun

12,91

5,1

15,26

0,17

ND

Iul

12,01

4,14

18,09

0,16

1,23

14,89

5,65

21,14

0,3

1,31

Sept

19,87

5,42

30,19

0,8

1,45

Oct

18,75

7,02

28,8

0,32

ND

Nov

19,63

9,39

53,81

0,96

ND

Dec

12,23

7,45

21,9

0,86

ND

Valori limită

M.O.L

M.O.L

M.Z.L

V.M.Z

M.A

conf. L

200

350

50

10

5

104/2011

ug/m3

ug/m3

ug/m3

mg/m3

ug/m3

Sursa: Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, oct 2012 – Nădlac

M.O.L = Medii orare lunare
M.Z.L= Medii zilnice lunare
V.M.Z = Valoarea maximă zilnică
M.A = Media anuală
ND = Valoare nedeterminată
În urma analizării valorilor înregistrate la staţia de monitorizare a calităţii
aerului ambiental Nădlac se observă o depăşire a indicatorului PM10 pe luna noiembrie,
aceasta putându-se datora influenţei traficului, încălzirii rezidenţiale, precum şi
condiţiilor meteo de calm atmosferic, nefavorabile dispersiei.

7.5. Managementul deşeurilor
La nivelul judeţului Arad există șapte depozite neconforme clasa „b” de deşeuri
municipale care au obţinut perioada de tranziţie şi au ca termen de sistare a activităţii
următorii ani (conform HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor): Curtici – 2012,
Nădlac – 2012, Sebiş – 2014, Pâncota – 2016, Ineu – 2016, Chişineu - Criş – 2016, Lipova
– 2017 (conform Raportului de mediu - Actualizare PATJ Arad, 2009).
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7.6. Biodiversitate35
În prezent, în judeţul Arad se află constituite, conform Legii nr. 5/2000, un
număr de 16 rezervaţii naturale protejate, la care se adaugă 8 rezervaţii declarate prin
Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad. De asemenea, conform Hotărârii nr. 1/1995 a
Comisiei Administrative de pe lângă Prefectura Judeţului Arad şi a Hotărârii Consiliului
Judeţean Arad nr. 27/2000, pe raza judeţului Arad au fost declarate un număr de 9
parcuri dendrologice cu suprafaţa de 143,8 ha. La acestea se adaugă rezervaţii şi parcul
natural:




Pădurea Lunca – colonie de stârci (suprafaţa de 2 ha);
Pădurea Socodor – colonie de stârci (suprafaţa de 3 ha);
Lunca Mureşului Inferior (suprafaţa 17.428 ha) aparţinând judeţelor Timiş
şi Arad, care în anul 2005 a fost declarat Parc Natural, iar în 2006 a fost
desemnat pentru includerea în Lista Ramsar a Zonelor Umede de
Importanţă Internaţională. Parcul Natural Lunca Mureşului conţine patru
rezervaţii, trei din ele desemnate prin Legea nr. 5/2000 (Pădurea Cenad,
Insula Mare Cenad, Insulele Igris, care se regăsesc pe teritoriul
administrativ al judeţului Timiş), iar una prin HG 2151/2004 (Rezervaţia
Naturală Prundul Mare).

Arii naturale protejate în judeţul Arad
Nr
Categoria ariei protejate
crt.

Cate
g. Suprafaţ
IUC a (ha)
N

Localizare
geografică

Localitate

Tip rezervaţie

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

1

Parcul Natural Lunca Mureşului

2
3

Pădurea Lunca-Colonie de Stirci
Pădurea Socodor

17.428
(14.100
IV
Lunca Mureşului Judeţ Arad, Judeţ Timiş
ha judeţ
Arad)
2
Micsă
3,1
Câmpia Crisurilor Socodor

Mixtă
Avifaunistica
Avifaunistica

II. REZERVAŢII NATURALE DECLARATE PRIN Legea 5/2000
4

Peştera lui Dutu

IV

0,1

5

Peştera Sinesie

IV

0,1

6
7
8
9
10

Peştera Valea Morii
Dosul Laurului
Poiana cu narcise Rovina
Baltele Gurahonţ
Baltă Rovina

IV
IV
IV
IV
IV

5
32,2
0,1
2
120

IV

1

11 Baltă de la Soimos

35

Comună Săvârşin, sat
Căprioară
Comună Săvârşin, sat
M-tii Zarandului
Căprioară
M-tii Codru Moma Comună Moneasa
Valea Lustiului Comună Gurahonţ
Malul lacului Rovina Ineu
Dealul Baltele
Gurahonţ
Valea CrisuluI Alb Ineu
Albia majoră a raului
Lipova-Soimos
Mureş
M-tii Zarandului

Speologica
Speologica
Speologica
Botanică
Botanică
Botanică
Zoologică
Zoologică
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Stircii Cenuşii de la Şic (Pădurea
IV
Sac)
13 Locul Fosilifer Monorostia
IV
12

17,8
0,1

14 Punctul Fosilifer Zabalt

IV

5

15 Rezervaţia Runcu-Grosi

IV

261,8

Rezervaţia cu Soluri Sărăturate de
IV
la Socodor
Arboretul
Macea
(Grădina
17
IV
Botanică)
16

18

20,5

Câmpia Crisurilor Comună Socodor
Câmpia Tisei

Mixtă

Comună Macea

Ştiinţifică

IV

Depresiunea
Sebiş(baza munţilor Comună Cărând
Codru Moma)
654,9 Albia râului Mureş Comună Secusigiu

IV

165,6

Valea râului Mic

Comună Hălmagiu, sat
Luncsoara

Forestiera

IV

5

Valea Mureşului

Oraş Lipova, sat Radna

Botanică

IV

470,9

Rez. Pădurea de stejar pufos de la
IV
Cărând

19 Rezervaţia Bezdin Prundu Mare

95

Comună Cărând, Sat
Zoologică
Seliştea
Valea Monorostia Bârzava, sat Monorostia Paleontologica
Comună Dorgos, Satele
Defileul Mureşului
Paleontologica
Ususău, Zabalt
Versantul Sudic al
dealului Cioaca
Runcului, Dealul
Orzanca, versantul Comună Bârzava, Sat
Forestiera
Vestic al dealului Groşii Noi
Corunis şi cel NordEstic al Dealului
Sfarjului.
Lunca râului Teuz

2,1

Forestiera
Mixtă

III. REZERVAŢII DECLARATE PRIN HCJ
19 Arboretele de fag de la Râul Mic
Rezervaţia de „Palierus spina" de
la Radna
Pădurea cu Ghimpi de la Groşi şi
21
Pestis
Pădurea Măgura cu Ghimpi de la
22
Patirs
Rezervaţia
Naturală
Mixtă
23
Moneasa
20

IV

Comună Săvârşin, satele
Căprioară şi Valea Mare
Comună Ususău, sat
111,7 Piemonturile Vestice
Patars
-

IV

6.273

Codru Moma

24 Rezervaţia Dealul Mocrea

IV

107,2

Dealul Mocrea

25 Pădurea de fag de la Archisel

IV

144,8

Lunca râului Teuz

26 Dealul Pleşă de la Sebiş

IV

221,3

Dealul Pleşă

Mixtă
Mixtă

Comună Moneasa

Mixtă
Mixtă
(forestiera şi
geologică)

Oraş Ineu
Comună Archiş, sat
Groseni
Oraş Sebiş

Forestiera
Mixtă

Parcuri dendrologice în judeţul Arad
Nr.
Denumire
Crt.
1 Parcul dendrologic Arboretum Sylva Gurahonţ

Suprafaţa
totală (ha)
12,5

Oraş Gurahonţ
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Comună Zăbrani, sat Neudorf

Localizare

2

Parcul Dendrologic Neudorf

3

Parcul Dendrologic Bulci

4

Comună Bată, sat Bulci

4

Parcul Dendrologic Capalnas

10

Comună Birchiş, sat Capalnas

5

Parcul Dendrologic Săvârşin

19,5

Comună Săvârşin

6

Parcul Dendrologic Mocrea

6

Oraş Ineu, sat Mocrea

7

Parcul Dendrologic Manastur

4,5

Comună Vinga, sat Manastur

8

Parcul Dendrologic Ineu

12

Oraş Ineu

9

Parcul Dendrologic Odvos

2,3

Comună Conop, sat Odvos
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Zonele declarate în anul 2007 ca situri de importanță comunitară - SCI (OM
1964/2007) şi situri de protecţie avifaunistică (HG 1284/2007), parte a reţelei
europene Natura 2000, sunt prezentate în tabelul următor.
Situri incluse în reţeaua Natura 2000
Nr. Denumire

Cod

Suprafaţa totală (ha)
22.245

Suprafaţa în Jud Arad
%
19%

1

Codru Moma

ROSCI0042

2

Crisul Alb

ROSCI0048

826

100%

3

Crisul Negru

ROSCI0049

1.895

17%

4

Defileul Mureşului Inferior

ROSCI0064

32.003

36%

5

Drocea

ROSCI0070

25.641

100%

6

Lunca Mureşului Inferior

ROSCI0108

17.428

19%

7

Mlaştina Stachinez

ROSCI0115

2.315

14%

8

Rovina-Ineu

ROSCI0218

874

100%

9

Solurile sărăturate Socodor

ROSCI0231

102

100%

10

Câmpia Cermeiului

ROSPA0014

19.976,80

100%

11

Câmpia Crisului Alb şi Crisului Negru

ROSPA0015

32.196,60

97.9%

12

Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei

ROSPA0029

55.660,30

54%

13

Hunedoara Timisana

ROSPA0047

1.536,70

77.1%

14

Lunca Mureşului Inferior

ROSPA0069

17.428,30

82.7%

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

7.7. Riscuri de mediu
INUNDAŢII
Conform PATN – Secţiunea a V-a – Anexa 5 (Zone de risc natural–Inundații),
oraşul Nădlac poate fi afectat de inundaţii datorate revărsării cursurilor de apă.
CUTREMURE DE PĂMÂNT
Conform PATN – Secţiunea a V-a – Anexa 5 (Zone de risc natural–Cutremure de
pământ), oraşul Nădlac este amplasat într-o zonă pentru care intensitatea seismică este
minimum VII (exprimată în grade MSK).
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8. Analiza SWOT

 Situarea teritoriului administrativ al orașului Nădlac în zona de câmpie;
 Aderarea orașului la Pactul Primarilor;
 Poziţia geografică asigură un grad de deschidere determinant și un atu
major;
 Existenţa coridorului rutier de transport european: Coridorul IV
Frontiera Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva – Sebeş – Sibiu –
Piteşti – Bucureşti – Lehliu – Feteşti – Cernavodă – Constanța, cu ramura
de la Lugoj spre Caransebeş – Drobeta Turnu Severin – Craiova –
Frontiera Calafat.
 E 68 – Drumul European Ungaria – Arad – Deva – Sibiu, Brașov –
București, drum care asigură o bună conectivitate între centrele judeţene
Arad şi Deva ;

PUNCTE TARI

 Autostrada A1 care face legătura între Nădlac și Orăștie;
 Drumurile județene ale orașului (DJ 709D şi DJ 709J ) se intersectează cu
rețeaua rutieră TEN-T de bază;
 Teritoriul administrativ al oraşului Nădlac este străbătut de calea ferată
Arad – Pecica – Nădlac cu staţie C.F.R. Nădlac;
 Importantă resursă naturală de subsol reprezentată prin zăcămintea de
hidrocarburi, folosite ca resurse de energie primară;
 Fondul funciar al orașului se împarte în suprafaţa agricolă în proporţie de
91% şi 9% terenuri neagricole.
 Localizarea pe teritoriul orașului a Parcului Natural Lunca Mureșului;
 Patrimoniu material și imaterial diversificat;
 Prezența apelor geotermale;
 Zonarea turistică a judeţului Arad stabileşte zona Lunca Mureşului, din
care face parte și Nădlac, ca fiind spațiu optim pentru dezvoltarea
turismului;
 Populaţia orașului se caracterizează printr-o mare diversitate etnică,
lingvistică şi religioasă;
 98,7% din totalul locuinţelor convenţionale din orașul Nădlac dispun de
instalaţie electrică, conform Recensământului populației și locuințelor,
2011;
 Prezența rețelei de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de canalizare, a
rețelei de termoficare, inclusive rețea de alimentare cu gaz natural;
 Existența rețelelor și serviciilor de comunicații electronice diversificate.
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PUNCTE SLABE



Inexistența unui inel rutier ocolitor în jurul orașului Nădlac;



Punctul de frontieră nu este deservit de autostrăzi sau drumuri expres;



63,8% din străzile orașului Nădlac sunt nemodernizate, la sfârșitul anului
2013;



Alimentarea cu apă centralizată și instalaţia de canalizare nu sunt
disponibile în toate locuințele convenționale din oraș;



Doar 28,5% din locuinţele din oraș aveau centrală termică proprie,
conform Recensământului populației și locuințelor, 2011 ;



PUG-ul neactualizat;



Dinamica negativă a numărului populației față de recensământul
precedent (7.830 de locuitori la 1 ianuarie 2014, față Recensământul din
anul 2002, când se înregistraseră 8.144 de locuitori).



Indicele de îmbătrânire al oraşului Nădlac este supraunitar, adică
populaţia tânără nu depăşeşte populaţia vârstnică, ceea ce demostrează
faptul că oraşul nu are capacitatea de regenerare;



Probleme demografice din cauza îmbătânirii;



Scăderea personalului medico-sanitar specializat;



Salarizarea defectuoasă, nemotivantă a personalului din domeniul
educațional și al asistenței sociale;



Oferta subdezvoltată de centre comunitare de recuperare şi reintegrare
socială;



Echipamente insuficiente sau aflate în stare precară de funcționare, din
cadrul spitalelor sau unităților sanitare;



Scăderea populației școlare în ultimii ani;



Lipsa forţei de muncă calificate și a cursurilor de formare profesională;



Participare redusă în procesul de învățare pe tot parcursul vieții;



Structurile de primire turistică sunt insuficiente pentru potențialul de
dezvoltare al orașului;



Valorificarea ineficientă a resurselor de subsol;



Amplasarea în oraș a depozitului neconform clasa „b” de deşeuri
municipale care a obţinut perioada de tranziţie şi a avut ca termen de
sistare a activităţii în anul 2012 (conform HG 349/2005 privind
depozitarea deşeurilor).
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 Punctul Vamal este unul dintre cele mai importante din România și
reprezintă o sursă de venit şi de potențial de dezvoltare al oraşului;
 Realizarea tronsoanelor Nădlac–Arad din cadrul Autostrăzii A1;
 Terminarea autostrăzii va asigura o mai bună conectivitate atât cu
capitala Bucureşti, cât şi cu Europa Occidentală, prin Ungaria;

OPORTUNITĂȚI

 În cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I –
Reţele de transport se prevede construirea unui drum expres sau cu 4
benzi pe ruta Timișoara – Nădlac;
 Amplasarea favorabilă în proximitatea aeroporturilor: Aeroportul
Internaţional Arad și Aeroportul Internațional Timișoara ˮTraian Vuiaˮ;
 Valorificarea oportunităților oferite de zona transfrontalieră cu Ungaria;
 Prin aderarea la Pactului Primarilor, orașul se angajează voluntar la
creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie
regenerabilă pe teritoriul lor.
 Caracterul multicultural, plurietnic si multiconfesional al teritoriului
constituie o premisă pentru dezvoltarea activităților culturale și
spirituale;
 Valorificarea potențialului etnografic al orașului Nădlac;
 Creșterea spiritului antreprenorial și a numărului de firme nou înființate;
 Revitalizarea centrului urban pentru creșterea vizibilității orașului;
 Reutilizarea domeniului imobiliar nefolosit;
 Dezvoltarea parteneriatelor
sustenabilă a teritoriului;

public-private

pentru

dezvoltarea

 Dezvoltarea învățământului adaptat cererii pieței de muncă locale prin
crearea de parteneriate între instituțiile școlare și mediul privat;
 Modernizarea infrastructurii și îmbunătăţirea serviciilor din cadrul
unităților turistice.
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AMENINȚĂRI



Îmbătrânirea populației și un deficit de forță de muncă;



Inundarea orașului din cauza revărsării cursurilor de apă;



Creșterea accesibilității rutiere datorită finalizării autostrăzii A1 poate
obliga industria locală sub-dezvoltată sa iasă din afaceri, datorită
competivității scăzute față de alte zone industriale naționale, dar și din
Ungaria;



Insuficiența resurselor financiare la nivelul bugetelor locale pentru
dezvoltarea sistemului social, de sănătate și educațional;



Insuficienta experiență a comunității privind implicarea în acțiuni sociale,
de binefacere, voluntariat;



Poluarea solurilor din
apropierea staţiilor de epurare a apelor
industriale şi menajere, nămoluri de la staţiile de epurare a apelor.
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I.
I.1.

Introducere
Procesul de planificare al strategiei

Strategia locală integrată în conceptul de dezvoltare spațială al teritoriului36, prin
utilizarea coerentă a resurselor, este cea mai eficientă metodă disponibilă a orașului
Nădlac pentru schimbarea managementului administrației locale, pentru asigurarea
unui consens la nivelul comunității și pentru generarea unei viziuni comune pentru un
viitor economic mai bun.
În vederea eficientizării procesului de planificare strategică s-a avut în vedere
identificarea și înțelegerea profundă a celor mai importante probleme cu care se confruntă
comunitatea, adoptarea de măsuri cu aplicabilitate și adresabilitate la nivel teritorial și
angrenarea în procesul dezvoltării a tuturor factorilor și partenerilor publici interesați.
PRINCIPIILE DIRECTOARE CARE AU STAT LA BAZA PLANIFICĂRII ȘI
FORMULĂRII STRATEGIEI:
-

Echilibru între resursele naturale folosite în dezvoltarea teritoriului;
Valorificarea inteligentă și sustenabilă a patrimoniului cultural și natural pentru
susținerea economiei locale;
Dezvoltarea spațială a teritoriului, ținând cont de organizarea teritorială a cererii
și ofertei de mobilitate;
Echilibru între succesul economic și calitatea vieții;
Creșterea economică este echilibrată cu cerințele sociale și de mediu;
Guvernanța locală este un factor-cheie în îmbunătățirea climatului investițional local;
Colaborarea dintre guvernanța locală, mediul privat și societatea civilă este un
element cheie în susținerea progresului economic;
Planificarea strategică este un proces integrat holistic, asumat la nivel teritorial;
Strategia determină principalele direcții de dezvoltare economică, dar nu o controlează;
Îmbunătățirea economică se adresează întregului mediu de afaceri, nu numai
întreprinderilor micro-, mici și mijlocii;
Protecția și sprijinul pentru întreprinderile existente este la fel de importantă ca
și atragerea de noi afaceri, în care acestea acționează ca un instrument foarte bun
de marketing pentru promovarea climatului investițional local;

Noțiunea de ”dezvoltare spațială a teritoriului” are în vedere atât posibilitatea dezvoltării
orașului Nădlac în colaborare cu parteneri transfrontalieri, cât și înființarea Zonei Metropolitane Arad.
36
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-

Dezvoltarea angajării cu ajutorul resurselor interne este mai importantă decât
crearea de noi locuri de muncă prin folosirea factorilor externi;
Stabilirea de parteneriate public-private atât la nivelul guvernanței locale, în
procesul de luare a decizilor privind dezvoltarea și planificarea teritorială, cât și
în îmbunătățirea economiei locale, prin atragerea de investitori străini și
realizarea unor parteneriate cu mediul privat local;
Sectorul privat este principalul generator de dezvoltare economică.

I.2. Recomandările europene privind utilizarea mecanismelor
inovatoare și a pactelor teritoriale37
Dispoziţiile europene introduc noi instrumente de integrare care pot fi utilizate
pentru punerea în aplicare a strategiilor locale/teritoriale. Pentru următoarea perioadă
de programare a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, Comisia
Europeană introduce noi intrumente menite să favorizeze accesarea acestor
fonduri de către comunitățile mici: DEZVOLTAREA LOCALĂ PLASATĂ SUB
RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (CLLD)38
Această nouă abordare complementară sau/şi integrată ridică în faţa beneficiarilor
potenţiali provocări suplimentare ce ţin de promovarea şi instrumentarea culturii
parteneriale în pregătirea şi implementarea proiectelor.

CLLD se distinge de celelalte mecanisme prin garantarea implicării comunității
în stabilirea direcțiilor de dezvoltare strategice și selectarea proiectelor. Astfel, dintr-un
beneficiar pasiv comunitatea devine partener activ și motor de dezvoltare.
Cu scopul de a crea un cadru participativ tuturor reprezentanților comunității în
dezvoltarea teritoriului, CLLD va trebui să aibă o structură care sa includă ca
membri:
Dezvoltarea locală susținută de comunitate este
numele folosit de Comisia Europeană pentru a
descrie abordarea inversă a politicii de dezvoltare
convenționale (top down). În cadrul CLLD,
populația locală preia demersurile și formează un
parteneriat local care schițează și implementează o
strategie de dezvoltare integrată (bottom – up).

37

Reg UE 1304/2013 - FSE , 23

CLLD –urile sunt finanțate prin PO CU (AP 4, 5) și prin POR (AP 9) – conform propunerilor din
23 iulie 2014
38
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CLLD permite abordarea uneia sau mai multor probleme din contextul local și
mobilizarea tuturor politicilor și actorilor adecvați. Acest lucru poate dizolva mai multe
tipuri de bariere sau limitări supuse dezvoltării locale, precum:
 cele dintre diferite administrații locale, municipale sau naționale;
 cele între organizațiile sociale publice, private și civile;
 cele dintre zonele problemă și cele de oportunitate. Deși CLLD permite
oamenilor să preia conducerea, nu se așteaptă să rezolve totul ei înșiși. Îi ajută
pe aceștia să creeze legături și să negocieze cu cei mai în putere să realizeze
acest lucru.
Programul Operational Regional 2014-202039, Axa 9- Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban arată ca sprijinirea
dezvoltării ”..comunităţilor urbane marginalizate atât în cele 7 regiuni mai puţin
dezvoltate, cât şi în regiunea Bucureşti-Ilfov va avea ca rezultat aducerea la un standard
de viaţă comun, minim acceptabil din punct de vedere social, în vederea uniformizarea
calităţii nivelului de trai al persoanelor aflate în sărăcie de la nivelul tuturor oraşelor din
România.” Totodată, în ultima variantă a programului operațional, din decembrie 2014
– CLLD se vor implementa, în primă faa doar în zonele urbane cu populație mai mare de
20.000 locuitori. ”Grupurile – ţintă vizate în contextul acestui obiectiv specific vor fi, în
mod similar abordării PO CU, cu prioritate: persoane expuse riscului de sărăcie
(persoanele din familii cu venituri reduse, persoanele fără adăpost, persoanele vârstnice
şi persoanele cu dizabilităţi aflate în situaţii de dependenţă sau în risc de excluziune
socială, copiii aflaţi în situaţii de risc etc.), precum şi persoanele care suferă de forme de
dependență (alcool, substanțe interzise etc), victimele violenței domestice, ale
traficului de ființe umane și persoanele private de libertate și aflate în perioada de
probațiune.”
Conform datelor deținute de Agenția Națională Impotriva Traficului de Persoane
(ANITP), în anii 2013- 2014, județele din zona de centru a țării, Moldova și județele de
graniță au reprezentat principalele surse ale traficului de persoane. 40 Având în vedere
faptul că, orașul Nădlac se află într-unul din județele cu mari probleme privind traficul
de persoane, precum și prezența vamei Nădlac – unul dintre punctele cu cel mai mare
trafic auto și de persoane din țară, autoritățile publice locale, au în vedere dezvoltare de
parteneriate cu toate instituțiile publice/private pentru identificarea tuturor surselor
de finanțare a proiectelor care susțin combaterea și prevenirea traficului de persoane.

39

vaianta prezentata in decembrie 2014, site: www.fonduri-ue.ro, POR 2014-2020

40 Analiza statistica a situației victimelor identificat in perioada 01.01-30.06 2014 în Romania, pg
6, ANITP, site: www.anitp.mai.gov.ro
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I.3. Aderarea orașului Nădlac la Zona Metropolitană Arad și la
Pactul Teritorial pentru investiții integrate
Din cauza crizei și a situației bugetelor publice tot mai restrânse, lucrurile nu pot
fi tratate ca până acum. Este important să se obțină un maxim de eficiență din
inițiativele existente și să se asigure alinierea acestora la nevoile locale. Propunerile
Comisiei insistă asupra coordonării între inițiativele locale, aceasta fiind posibilă
în multiple moduri și niveluri – incluzând propunerile de finanțare comună. Este
nevoie de o nouă viziune ce explorează modalitățile de utilizare a resurselor pentru:
crearea de locuri de muncă, dar și atingerea unor obiective pe termen scurt și
lung apărute datorită crizei;
 crearea unei sinergii în design-ul și implementarea strategiilor;
 identificarea modalităților prin care parteneriatele își pot uni forțele fără a-și
neglija interesele;
 definirea limitelor locale adecvate pentru problemele adresate.


Autoritățile publice locale din zona de influență a municipiului Arad, în calitate de
reprezentanți ai localităților, au convenit asupra constituirii unei Asociații de Dezvoltare
Intercomunitare41 pentru proiecte integrate. Membrii A.D.I., denumiți în continuare
”Parteneri Publici Asociați” în colaborare cu reprezentanți ai mediului privat și societatea civilă
au convenit asupra constituirii unui PACT TERITORIAL pentru susținerea ”guvernanței locale”.
Conceptul este fundamentat pe crearea unui observator al dezvoltării durabile a teritoriului
integrat și funcționarea acestuia ca un dispozitiv strategic de monitorizare.

PACTUL este ”o altfel de guvernanță” care vizează distribuirea puterii în
spațiul public printr-o negociere a autorității și o abordare incrementală a deciziei în
rețele parteneriale:
parteneriate sociale: instituții locale și centrale – patronate – sindicate,
parteneriat public – privat: parteneri publici asociați (autoritățile publice locale)
– mediul privat,
 parteneriat civic: parteneri publici asociați (autoritățile publice locale) –
societatea civilă.



Conceptul propus urmărește să se asigure că cel puțin 50% din voturile de
decizie sunt date de parteneri care nu sunt autorități publice. Acest lucru este menit să
evidențieze recomandările europene, care prevăd ca „la nivel decizional, atât sectorul

Conform legislației actuale și a noilor propuneri de finanțare a proiectelor integrate –
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – este singura modalitate juridică de constituire ce
poate accesa fondurile nerambursabile sau rambursabile pentru proiecte mari integrate (infrastructura,
sănătate, IT etc).
41
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public, definit astfel prin lege, cât și oricare grup local de interese nu poate reprezenta
mai mult de 49% din dreptul de vot” pentru a confirma eficiența și corectitudinea
deciziilor luate.
PACTUL, în colaborare cu diverse structuri europene, participă la realizarea
de activități și proiecte de interes comun specifice teritoriului integrat. Domeniul
prioritar al interesului comun este SUSȚINEREA ECONOMIEI LOCALE ca motor al
dezvoltării durabile a ZMA. PACTUL susține formele inovatoare de colaborare ce au
potențial de a genera rezultate tot mai eficiente.

I.4. Noile oportunități de finanțare ale UE pentru perioada
2014-2020
Pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeană a promovat o politică de
consolidare a programelor iniţiate în perioadele anterioare, atât în domeniul Cercetării
şi Inovării – prin programul Orizont 2020, în domeniul educaţiei, prin Erasmus +, cât
şi în politica socială şi a locurilor de muncă, prin Programul „Program for
Employment and Social Innovation (EaSI).
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! Noi oportunităţi de finanţare prin ERASMUS +
ERASMUS + este noul program cadru pentru EDUCAŢIE, FORMARE PROFESIONALĂ,
TINERET ŞI SPORT. Interesul ridicat din partea UE se regăşeste şi în suma alocată pentru acest
program, cu 40% mai mult decât perioada anterioară. Erasmus + include programele: Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth In Action, 4 programe internaţionale:
Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și PROGRAME DE COOPERARE cu țări
industrializate.
Pentru prima oară, ACTIVITĂŢILE SPORTIVE vor fi susţinute ca piloni pentru
creşterea incluziunii soicale, lupta împotriva dopajului şi discriminării, promovarea toleranţei,
etc.

Tabel al principalelor programe intercomunitare
Nr.

Denumire
program
2020

2014-

Corelare cu programele 2007-2013

Programul privind
Protecţia
Cosumatorului

Politica privind Protecţia Cosumatorului

2

Programul pentru
competitivitatea
întreprinderilor şi a
IMM-urilor (COSME)

Programul pentru Competitivitate si
Inovare (CIP)

3

Europa Creativă

1

4

5

Programul pentru
Ocuparea Forţei de
Muncă și Inovare
Socială (EaSI)

Erasmus +

Principalele modificări

Trei grupuri ţintă: antreprenori,
autoritățile din țările membre și
cetățenii care doresc un statut
independent.

 Programul Cultura
 Programul MEDIA
Grupează trei programe:
 PROGRESS
(Programul
pentru
ocuparea forței de muncă și
solidaritate socială)
 EURES (Servicii europene pentru
ocuparea forței de muncă)
 Instrumentul
de
microfinanțare
PROGRESS
Combină Programul de învățare pe tot
parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da
Vinci, Comenius, Grundtvig), programul
„Tineretul în acțiune” și cinci programe
de cooperare internațională (Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și
programul de cooperare cu țările
industrializate)

 Instrumentul de microfinanţare
pentru start-upurile microantreprenorilor
 EURES:
doar
activităţi
transnaţionale.
Activităţile
naţionale şi transfrontaliere
sunt finanţate prin Fondul
Social European).
Sunt suportate trei tipuri de
acţiuni:
 Mobilitatea individuală
 Cooperare şi Inovare
 Reforma sistemului educaţional
Componente propuse:
 Educaţie
şi
formare
profesională
 Sport (inovaţie majoră)
 Tineri
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6

Europa
cetăţeni

7

Sănătate
pentru
creştere economică

9

pentru

Orizont 2020

10

Program de Justiţie

11

Programul Drepturi
fundamentale
şi
Cetăţenie

12

LIFE

13

Iniţiativa
privind
ocuparea forţei de
muncă în rândul
tinerilor

Europa pentru cetăţeni

Sănătate publică

Grupează programele:
 FP7 (PC7- al şaptelea program cadru
pentru cercetare şi dezvoltare
tehnologică)
 CIP (IEE- Energie inteligentă pentru
Europa/ ICT- Tehnologia informaţiei
și a comunicaţiilor/ Eco-inovare)

 Set comun de regulamente
 Reducerea
sarcinilor
administrative
 Integrare prin Cercetare şi
Inovare
 Rata de refinanțare ar

putea ajunge la 100%

 Justiţia Civilă
 Justiţia Penală
 Daphne III
 Programul „Prevenirea şi informarea
cu privire la consumul de stupefiante”
 Secţiunile
„Antidiscriminare
şi
diversitate” şi „Egalitate între femei şi
bărbaţi” din cadrul programului
PROGRESS
LIFE+

 Crearea noului sub-program
„Acţiune pentru climat”
 Proiecte integrate

Este o iniţiativă nouă

Sprijinirea tinerilor

care nu
sunt încadrați profesional și
nu
urmează
nici
un
program educațional sau de
formare în regiunile Uniunii
Europene care au rata șomajului
în rândul tinerilor mai mare de
25%.

Pentru Romania, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul dintre
cele mai importante instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea disparităților
regionale, precum și pentru promovarea creșterii economice la nivel teritorial,
consolidarea competitivității, creșterea și diversificarea locurilor de muncă, obiective de
referință la nivelul Uniunii Europene. Integrarea sectorială şi teritorială creează
premisele suplimentare pentru asigurarea unei coordonări şi complementarităţi sporite
în planul alocărilor fondurilor ESI.
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INTERACT III 2014 – 2020 – program de cooperare
Orientarea strategică a programului INTERACT III 2014-2020 se bazează pe
Regulamentul 1303/201342, care definește obiectivele tematice în conformitate cu
Strategia Europa 2020.
INTERACT III este un program al obiectivului de cooperare teritorială
europeană, parte a componentei de cooperare interregională, în conformitate cu
punctul (c) din articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr 1299/2013 privind
dispoziții specifice pentru sprijinul din Fondul European de Dezvoltare Regională
pentru acest obiectiv și este înființat pentru a consolida eficiența politicii de
coeziune prin promovarea schimbului de experiență privind identificarea,
transferul și difuzarea de bune practici și de abordări inovatoare în ceea ce
privește punerea în aplicare a programelor și acțiunilor privind cooperarea
teritorială și la utilizarea GECT. Este un program co-finanțat din FEDR și va acoperi
întregul teritoriu al Uniunii, Norvegia și Elveția.
Selectarea obiectivelor tematice este limitată la unul în cazul INTERACT III - OT
11: "Consolidarea capacității instituționale a autorităților și a părților interesate
publice și a eficienței administrației publice". Scopul este de a maximiza impactul
politicii de coeziune pe întreg teritoriul Uniunii în investițiile pentru creștere economică
și locuri de muncă, precum și a obiectivelor de cooperare teritorială europeană.
Programul INTERACT III este configurat pentru consolidarea capacității
instituționale și eficientizarea administrației publice:
abordarea creșterii inteligente, durabile și favorabilă incluziunii, a Strategiei
Europa 2020, prin sprijinirea programelor de cooperare teritorială pentru
realizarea activităților într-un mod eficient de îndrumare și consiliere în anumite
domenii de expertiză și în rezolvarea blocajelor de punere în aplicare.
 metode de utilizare în rețea care să sprijine cooperarea ca mijloc de a contribui la
o abordare integrată și inovatoare.


42

Regulamentul UE 1303/2013
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Programul De Cooperare Transfrontralieră Ungaria – România 2014202043
Consolidarea
încrederii
și
îmbunătățirea
mobilității
transfrontaliere sunt condițiile esențiale
pentru dezvoltarea integrată a zonei de
frontieră eligibile, bazată pe cooperare.
Fără acces ușor și rapid peste graniță,
sunt aproape imposibile acțiuni comune
pentru a aborda provocările-cheie și
pentru a valorifica potențialele comune
de dezvoltare.
Bazându-se pe îmbunătățirea
treptată a mobilității, există patru
provocări (interdependente) principale
pe care suprafața eligibilă intenţionează
să le abordeze cu soluții comune:
a) Creșterea ocupării forței de
muncă, care să permită dezvoltarea în
comun a economiei, printr-o utilizare
mai bună și coordonată a resursei
umane, în funcție de potențialul teritoriilor;
b) Creșterea rezistenței în fața dezastrelor, facilitând răspunsul rapid și
coordonat la situații de urgență, bazat pe dezvoltarea armonizată și utilizarea
coordonată a capacităților existente;
c) Protejarea valorilor și a resurselor comune, folosindu-le ca atracții pentru a
construi în jurul lor rute tematice comune și pentru a dezvolta turismul reciproc
avantajos;
d) Abordarea în comun a provocărilor din zonele defavorizate – rurale și
urbane–, și provocări de menținere a sănătății pentru a oferi servicii mai bune în
întreaga zonă, utilizând mai eficient resursele existente și eliminând inegalitățile majore
în furnizarea de servicii.

La momentul elaborării strategiei a apărut prima versiune a ” Programului de Cooperare Transfrontalieră dintre
România şi Ungaria 2014-2020”, fiind în fază de în consultare
43
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Strategia poate fi pusă în aplicare printr-un cadru cu 6 obiective tematice și 10
priorități de investiții.
Axele prioritare propuse și domeniile majore de intervenție:
AP1: Protejarea
comună și utilizarea
eficientă a valorilor
și a resurselor
comune

DMI 1.1:
Protecția și
managementul
apelor
transfrontaliere

DMI 1.2:
Protecția și
promovarea
patrimoniului
cultural,
istoric și
natural
comun ca
destinație
turistică

AP2: Îmbunătățirea
mobilității
transfrontaliere
durabile și
eliminarea
blocajelor
DMI2.1:
Dezvoltarea
drumurilor
rutiere
transfrontalie
re care au
legatură cu
rețeaua
TEN-T

DMI 2.2:
Consolidarea
mobilității
transfrontaliere
durabile

AP3: Îmbunătățirea
ocupării forței de
muncă și
promovarea
mobilității forței de
muncă
transfrontaliere

DMI 3.1:
Dezvoltarea
integrată a
ocupării
forței de
muncă creștere în
anumite
teritorii

AP4: Promovarea
incluziunii sociale și
combaterea sărăciei
și a oricărei
discriminări

DMI 4.1:
Dezvoltarea
comună a
sănătății și
îngrijirii

DMI 4.2:
Dezvoltarea
integrată a
comunităților
rurale și
urbane
defavorizate

AP5: Îmbunătățirea
acțiunilor de
prevenirie a
riscurilor și a
gestionării
dezastrelor

DMI 5.1:
Sprijin pentru
dezvoltarea
în comun a
management
ului pentru
intervenții
de urgență și
în caz de
dezastru

AP6: Promovarea
cooperării
transfrontaliere
între instituții și
cetățeni

DMI 6.1:
Consolidarea
colaborări
instituționale
transfrontaliere

DMI 6.2:
Consolidarea
cooperării
transfrontalie
re: oamenicătreoameni,
comunitate
pentru
comunitate

Prin coordonarea dintre fondurile UE și alte instrumente de finanțare naționale
și ale uniunii, orașul își va intensifica eforturile pentru a facilita accesul tuturor
partenerilor locali la oportunitățile viitoare. Conceptul de dezvoltare spațială integrată
reprezintă doar unul dintre aspectele care apar într-un proces de inovare al organizării
și funcționării administrației publice locale propus de orașul Nădlac pentru următoarea
perioadă.
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II.

Viziune și obiective

În scopul de a accelera dezvoltarea economică ce va permite creșterea nivelului
de trai a populației, orașul Nădlac a decis modernizarea organizării și funcționării
administrației locale, promovarea cooperării și susținerea parteneriatelor strategice și
valorificarea resurselor teritoriale.
Strategia urmărește creșterea bunăstării și calității vieții cetățenilor prin
promovarea cunoașterii și a inovării, crearea locurilor de muncă de calitate,
consolidarea coeziunii sociale, echilibrul teritorial şi o economie competitivă susţinută
de administraţia locală.
Interacțiunea resurselor, corelarea nevoilor comune, concentrarea eforturilor și
a responsabilităților partenerilor publici locali, ale căror acțiuni se completează cu
viziunea de dezvoltare a mediului privat prin îmbunătățirea proceselor tehnologice
folosite și diversificarea activităților ecomomice, vor asigura atingerea obiectivelor
strategice asumate:
1. Dezvoltarea sustenabilă a economiei prin asigurarea unei infrastructuri şi
servicii logistice moderne şi durabile în zona de frontieră, creşterea gradului de
accesibilitate și valorificarea resurselor naturale de agrement
2. Planificarea spațială integrată în vederea dezvoltării durabile a mediului
urban
3. Abordarea unui concept integrat pentru creşterea gradului de accesibilitate la
serviciile de sănătate și sociale, reducând inegalitățile în ceea ce privește nivelul de trai
şi calitatea vieții pentru cetăţenii din teritoriu
4. Valorificarea avantajului multicultural, plurietnic și multiconfesional al
orașului Nădlac
5. Consolidarea capacității și eficienței administrației publice locale
6. Îmbunătățirea performanței economice prin abordarea unui concept integrat
de agricultură, urmărindu-se orientarea spre producţie, procesare şi comercializare
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III.

PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE

OBIECTIV STRATEGIC I. Dezvoltarea sustenabilă a economiei
prin
asigurarea unei infrastructuri şi servicii logistice moderne şi durabile în zona
de frontieră, creşterea gradului de accesibilitate și valorificarea resurselor
naturale de agrement

OBIECTIV SPECIFIC I.1. Îmbunătățirea infrastructurii logistice pentru
crearea unui sistem economic echilibrat între orașul Nădlac și zonele de
influență din jurul său (Curtici, ZMA, Timișoara)
Pentru a realiza o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii și pentru a stimula crearea de locuri de muncă, în conformitate cu obiectivele
Strategiei Europa 2020, este necesară interconectarea principalelor zone economice din
teritoriu. Acestea sunt reprezentate de:
 Zona Metropolitană Arad - Municipiul Arad și localitățile din zona de influență;
 Zona Curtici - Orașul Curtici, Zona Liberă Curtici, Punctul Feroviar de Trecere a
Frontierei cu Ungaria;
 Municipiul Timișoara – reședința județului Timiș;
 Orașul Nădlac – principala poartă de legătură România-Ungaria și punctul vestic
de tranzit al persoanelor, bunurilor, capitalurilor și serviciilor.
Sistemul economic al orașului Nădlac va fi echilibrat prin îmbunătățirea
infrastructurii logistice și a serviciilor conexe. Acestea vor favoriza interconexiunea
transfrontalieră cu Ungaria și coeziunea economică, socială și teritorială cu principalele
zone de influență.
Zona Nădlac beneficiază de posibilitatea utilizării transportului pe cale ferată,
rutieră, autostrada A1 Nădlac – Orăștie, secțiunea Nădlac - Arad fiind în construcţie,
drumuri europene (E68, E671, E79), amplasarea favorabilă în proximitatea
aeroporturilor (Aeroportul Internaţional Arad și Aeroportul Internațional Timișoara
ˮTraian Vuiaˮ). În Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Reţele de
transport se prevede construcția unui drum expres Timișoara - Nădlac.
Orașul ca teritoriu socio-economic necesită elaborarea de programe de relansare
economică corelate cu planurile teritoriale de dezvoltare, pentru a contribui la creșterea
competivității economiei de piață.

93

Dezvoltarea infrastructurii logistice va asigura condiții favorabile creșterii
fluxurilor de investitori. Punctele tari ale orașului sunt accesibilitatea și poziţia
geografică strategică, fiind unul dintre principalele puncte de acces în România dinspre
Uniunea Europeană. Regiunea de Dezvoltare Vest, din care orașul Nădlac face parte,
beneficiază de o pondere relativ ridicată a participării străine la capital, pe fondul
schimburilor tradiţionale şi al unui comportament regional în continuă adaptare la
mediul de afaceri internaţional. Astfel, la 31 decembrie 2013, ponderea investițiilor
străine directe în Regiunea Vest a fost de 7,6% (4,581 milioane de euro), ocupând locul
4 în România.
Măsuri:
I.1.1.Creşterea vizibilităţii locației logistice a orașului Nădlac în vederea atragerii
interesului investiţional autohton şi străin.
I.1.2. Dezvoltarea parteneriatelor necesare unui climat investițional favorabil.

OBIECTIV SPECIFIC I.2. Definirea mecanismelor necesare punerii în
aplicare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă
Orașele constituie puncte generatoare ale dezvoltării regionale și din acest motiv
acestea trebuie să își asume responsabilitatea și rolul în consolidarea coeziunii
teritoriale. Astfel, la nivel local, în cadrul fiecărei zone urbane, coordonarea și
cooperarea în cadrul comunității între diferiți actori urbani (reprezentanţi ai intereselor
socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat, precum antreprenori şi
asociaţiile acestora, autorităţi locale, asociaţii de cartier, grupuri de cetăţeni - cum ar fi
minorităţile, cetăţenii vârstnici, femeile/bărbaţii, tinerii, antreprenorii - organizaţii
comunitare şi voluntare etc.) trebuie încurajată și întărită.
Scopul este acela de a stabili parteneriate ce vor asigura implementarea țintelor
strategice stabilite prin Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a orașului Nădlac, în
raport cu viziunea de dezvoltare a zonelor vecine.
Importanța parteneriatelor și implicarea tuturor actorilor din domeniu (sectorul
privat, societatea civilă) în dezvoltarea urbană sunt recunoscute și enunțate și în
Declarația de la Toledo ca fiind esențiale în asigurarea bunăstării și calității vieții
cetățenilor din toate comunitățile și cartierele existente în oraș.
Conform Declarației de la Toledo, Strategiile de dezvoltare urbană integrată
trebuie să adopte o viziune globală și comprehensivă a orașului, având drept reper o
perspectivă a dezvoltării teritoriale care să promoveze, într-un mod armonios și integrat,
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toate dimensiunile sustenabilității urbane, precum și noile dezvoltări și zone existente ale
orașului. Implicit, implementarea și aplicarea strategiei trebuie realizată într-o abordare
integrată. În cadrul acestei abordări se vor dezvolta intervenţii ce vizează nu doar un
singur tip de proiect, ci un „pachet de proiecte”, variate ca obiective de investiţii şi ca
scop.
Prezentarea grafică a Zonei Metropolitane Arad – dezvoltare spațială și parteneriate

Sursă: Reprezentare realizată de consultant

Un element deosebit de important pentru o abordare integrată este asigurarea
bunăstării și calității vieții cetățenilor din toate comunitățile existente în oraș, punctând
necesitatea implicării acestora în dezvoltarea urbană, prin consultări publice, și
recunoscând importanța parteneriatelor și implicărilor tuturor actorilor din domeniu
(sectorul privat, societatea civilă etc).
Iniţiativele private de tip asociere urmăresc introducerea de tehnologii
performante şi creşterea productivităţii, iar parteneriatele pot fi conduse de către
acținarii locali (chiar și tinerii), deoarece aceștia au la îndemână modalitatea de
informare în teritoriu.
O prioritate de investiții este cea care vizează valorificarea potențialului
antreprenorial, în special prin sprijinirea afacerilor aflate în primii ani de activitate,
acțiune care va contribui la creșterea competitivității economiei locale și crearea de
locuri de muncă. Astfel, principalele activități sprijinite vor fi dezvoltarea
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microîntreprinderilor şi a artizanatului, reanimarea tradiţiilor locale prin dezvoltarea
unor ateliere de croitorie, ţesătorie sau artă meşteşugărească și prin sprijinirea
înfiinţării de mici unităţi de producţie (cizmărie, patiserie/brutărie) şi de servicii
(frizerie, vulcanizare).
Măsuri:
I.2.1. Iniţierea şi facilitarea formării Parteneriatelor Strategice și a proiectelor în
parteneriat public-privat.
I.2.2. Introducerea și dezvoltarea sistemelor de consiliere, formare și
managmentul infomației în afaceri.
I.2.3. Promovarea culturii antreprenoriale.
I.2.4. Dezvoltarea microîntreprinderilor şi a artizanatului pentru susţinerea
economiei din zonele cu infrastructură economică scăzută.

OBIECTIV SPECIFIC I.3. Stimularea economiei la nivel local prin
îmbunătățirea/extinderea infrastructurii de agrement și valorificarea
resurselor naturale de ape geo-termale
Cele mai multe izvoare termale din România rămân neexploatate, astfel încât
sectorul balnear este considerat unul dintre domeniile cu cel mai ridicat potențial, atât
din perspectiva exploatării resurselor, cât și a tendințelor favorizante ce se manifestă la
nivel mondial, în ceea ce privește turismul orientat către odihnă, relaxare și tratamente
mai puțin intensive.
Orașul Nădlac beneficiază de existența apelor naturale subsolice, dar exploatarea
și valorificarea acestora sunt limitate. Având în vedere apropierea geografică de Ungaria
şi relativa complementaritate a atracţiilor, Nădlac poate deveni o destinaţie importantă
a vizitatorilor maghiari şi vice versa, cu posibilitatea de extindere a turismului de
agrement reciproc.
Dezvoltarea locală prin agrement va contribui la creșterea economică a zonei,
ducând la crearea și ocuparea de noi locuri de muncă într-o economie diversificată, dar
și creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a
turismului, reducându-se gradul de dependență a locuitorilor față de agricultură, de
ramurile economice tradiționale sau aflate în dificultate.
Un astfel de demers va urmări crearea zonei de agrement care va utiliza
resursele de ape geotermale, realizarea infrastructurii turistice de agrement având
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impact asupra creșterii calității vieții și a competitivității durabilității centrului urban.
Este necesară atragerea vizitatorilor regionali, concomitent cu diversificarea ofertei
turistice pentru anumite segmente de turiști. Pentru creșterea activității zonei,
conceptul de valorificare a apelor geotermale din zona orașului Nădlac va fi extins prin
crearea de servicii de agrement turistic la standarde de calitate competitive, facilități de
petrecere a timpului liber și utilizarea apelor în scop terapeutic. Investițiile vor fi axate
și pe tratamentul anumitor afecțiuni, dar și pe terapia împotriva îmbătrânirii, având în
vedere faptul că procesul de îmbătrânire este în creștere, atât la nivelul orașului, cât și la
nivel regional și național.
Existența apelor geotermale justifică sprijinirea dezvoltării economice prin
agrement, materializat în dezvoltarea infrastructurii specifice, valorificarea resurselor
naturale și promovarea lor în scopul atragerii turiștilor. Măsurile implementate vor
determina sporirea vizibilității și atractivității orașului, valorificarea avantajului
competitiv existent la nivel local, precum și creșterea investițiilor private ulterioare.
Măsuri:
I.3.1. Dezvoltarea durabilă a potențialului de agrement şi valorificarea resurselor
naturale - APELE GEOTERMALE.
I.3.2. Extinderea infrastructurii propice dezvoltării turismului.

OBIECTIV SPECIFIC I.4. Crearea unui cadru favorabil creșterii numărului de
locuri de muncă și stimulării formării profesionale în raport cu sectoarele
economice prioritare
Orașul Nădlac se confruntă cu provocarea de a menține ridicată calitatea vieții în
raport cu nevoile sociale crescute cauzate de anumite procese precum îmbătrânirea,
migrația, scăderea populației, a nivelului de salarizare, părăsirea timpurie a școlii etc .
Investițiile trebuie să vizeze în primul rând modalități de încurajare a creării de
locuri de muncă, de creștere a veniturilor și de creare a programelor specializate.
Activităţile de sprijin, precum consilierea şi formarea, inclusiv în domeniul
antreprenoriatului şi al serviciilor de susţinere a întreprinderilor nou înfiinţate, îşi
propun să asigure sustenabilitatea intervenţiilor implementate.
Asigurarea infrastructurii și serviciilor de calitate în cadrul zonei urbane
caracterizate în prezent de activitate economică redusă, va asigura, pe termen mediu şi
lung, contextul economic necesar întreprinderilor să investească, să se dezvolte şi să
creeze locuri de muncă în teritoriu. Se vor crea astfel condiţiile pentru apariţia unor noi
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oportunităţi de ocupare, în special pentru persoanele apte de muncă și stimularea
formării profesionale, în special a persoanelor din grupurile vulnerabile, care au părăsit
timpuriu școala și care fac parte din categoria NEET 44 .
Pentru aceasta, planificarea strategică vizează asigurarea competenţelor
necesare cetăţenilor care să răspundă cerinţelor pieţei muncii, îmbunătățirea accesului
la formare profesională, consolidarea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții şi
consilierea profesională prin anticiparea necesarului de competenţe. Asigurarea
formării profesionale trebuie să fie prioritară și prin impactul pozitiv pe care îl are
asupra mobilității sociale, orientând populația aptă de muncă spre a alege o profesie pe
care o pot îndeplini, și scade posibilitatea de încadrare a acestora în sisteme
educaționale cu impact redus în piața forței de muncă.
Transpunerea acestei viziuni va însemna creşterea capăcităţii orașului de a crea
noi locuri de muncă, sporirea capacității de inserție profesională și productivitatea
forței de muncă, creând astfel un mediu favorabil desfășurării activităților economice
printr-o resursă umană bine pregătită, cu un nivel înalt de calificare și competenţe.
Pentru implementarea programelor propuse este necesară mobilizarea tuturor
actorilor implicați (administrația publică locală, instituțiile de învățământ, parteneri
privați, societatea civilă) și consolidarea cooperării între aceștia.
Măsuri:
I.4.1. Crearea oportunităţilor de pregătire/specializare pentru persoanele apte
de muncă.
I.4.2. Crerea unei infrastructurii multifuncţionale în zonele defavorizate pentru
categoriile de persoane vulnerabile care au abandonat şcoala sau nu au urmat alte
studii/cursuri după terminarea şcolii - în PPP/PPA.

44

NEET reprezintă tinerii care nu au un loc de muncă, nu urmează un program educaţional sau de formare
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OBIECTIV STRATEGIC II. Planificarea spațială integrată în vederea dezvoltării
durabile a mediului urban
OBIECTIV SPECIFIC II.1. Armonizarea dezvoltării urbanistice cu conceptele
naționale și europene de dezvoltare
Având în vedere noile reglementări UE pentru perioada 2014-2020, precum și
Conceptul Strategic Național al Dezvoltării Spațiale a României pentru anul 2030, este
necesară regândirea dezvoltării și planificării orașului Nădlac, în strânsă relație cu
propunerea de constituire a Ariei Metropolitane Arad și cu planificarea dezvoltării
localităților de dincolo de graniță, din Ungaria. O gândire urbanistică coerentă trebuie să
pornească în primul rând de la integrarea și preluarea în viziunea de dezvoltare a
orașului Nădlac a obiectivelor și măsurilor formulate la diferite nivele teritoriale, iar în
al doilea rând trebuie să identifice metodele de concretizare și implementare locală a
acestor propuneri.
Mai mult, dezvoltarea urbanistică a orașului Nădlac trebuie să depășească
limitele administrative ale localității, astfel încât să poată fi asigurată creșterea coeziunii
teritoriale atât la nivelul regiunii, cât și transfrontalier.
Astfel, măsurile ce asigură conexiunea componentei strategice (obiectivul
specific) cu componenta operațională (proiectele), în cazul obiectivului specific II.1.
sunt:
Măsuri:
II.1.1. Dezvoltarea capacității autorității publice în procesul de planificare strategică..
II.1.2. Realizarea unui cadru de planificare și reglementare a dezvoltării durabile și
gestionării teritoriului.

OBIECTIV SPECIFIC II.2.
Îmbunătățirea calității infrastructurale și
operaționale a serviciilor publice conform standardelor europene
Serviciile publice stau la baza dezvoltării teritoriale a orașului, întrucât
facilitează accesul înspre şi dinspre unitatea teritorială, comuncaţiile cu restul
sistemului teritorial în care este angrenat, precum și un anumit nivel şi standard de
viaţă pentru comunităţile locale. Existenţa tipurilor de activităţi economice (industriale,
de construcţii, agricole) şi a investiţiilor este strâns legată de existenţa unor structuri
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urbane de înaltă calitate, un mediu construit corect şi o infrastructură modernă şi
eficientă.
Procesul de dezvoltare a infrastructurii rutiere și a serviciilor este încă în curs de
desfăşurare, iar accesibilitatea internaţională a zonei s-a îmbunătăţit prin dezvoltarea
conexiunilor tip autostradă. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea reţelelor de transport vor
facilita, de asemenea, cooperarea inter şi intra-regională şi vor putea contribui la
creşterea competitivităţii întreprinderilor şi a mobilităţii forţei de muncă, şi prin
urmare la o dezvoltare mai rapidă a teritoriului în ansamblu.
Deși accesibilitatea zonelor, în special în imediata apropiere a graniţelor de stat,
este încă slab competitivă, crearea unei platforme logistice moderne și vizibile,
amplasată astfel încât să conecteze Orașul Nădlac (Punct de trecere a frontierei cu
Ungaria) de Orașul Curtici ( Punct feroviar de trecere a frontierei și Zonă Liberă) va
determina creșterea gradului de mobilitate a bunurilor și mărfurilor.
Investiţiile pentru diversificarea şi creşterea eficienţei activităţilor economice
corelate cu investițiile în sănatate, educație și servicii sociale vor determina o creștere a
adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel local. De asemenea,
se vor crea condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor
productive.
Acțiunile ce presupun eficientizarea energetică, utilizarea energiei regenerabile,
valorificarea deșeurilor urbane și colectarea selectivă a acestora vor fi implementate
prin utilizarea tuturor instrumentelor disponibile pentru stimularea dezvoltării urbane
durabile.
În acest context, Primăria Oraşului Nădlac face parte din proiectul CONURBANT
finanţat de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe ce are ca scop
susținerea orașelor, dar și a micilor zone din aria lor urbană, prin consolidarea
capcităților, utilizând suportul și instruirea de la egal la egal între municipalități, în
cadrul oferit de Pactul Primarilor. Pactul Primarilor este un instrument-cheie al
politicii energetice U.E.
Pactul Primarilor este mişcarea de masă la nivel European care implică
autorităţile locale şi regionale pentru a se angaja voluntar la creşterea eficienţei
energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă pe teritoriul lor. În urma
acestui angajament, viziunea adoptată este sintetizată în cadrul Planului de Acțiune
pentru Energii Durabile (PAED).
PAED-ul defineşte un set coerent de măsuri aplicabile în special în acele sectoare
de activitate pe care Primăria le poate influenţa din domeniul public sau privat, precum:
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sectorul clădiri rezidenţiale, clădiri instituţionale, sistemul de incălzire geotermală,
sectorul transport şi administrativ, sectorul planificare urbană şi deşeuri.
În orașul Nădlac se utilizează temperatura apei subterane pentru producerea
agentului termic de încălzire; acesta este utilizat pentru încălzirea în mare parte a
clădirilor instituţionale dar şi pentru încălzirea unor apartamente de bloc. Casele sunt
încălzite în marea majoritate cu lemne, potenţialul geotermal fiind neexploatat la
adevărata sa capacitate. Modernizarea și retehnologizarea sistemului de încălzire care
folosește apa geotermală poate ridica eficienţa energetică a acestei instalaţii cu peste 60
– 70 %.45
Măsuri:
II.2.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier care să asigure conexiunea
cu localitățile din Zona Metropolitană Arad și cu infrastructura TEN-R pentru creșterea
conectivității la nivel regional și european.
II.2.2. Corelarea infrastructurii și serviciilor pentru crearea unei legături
moderne și vizibile între Orașul Nădlac (Punct de trecere a frontierei cu Ungaria) Orașul Curtici (Punct feroviar de trecere a frontierei și Zonă Liberă).
II.2.3. Proiect integrat de modernizare a rețelei
sistemului de canalizare din teritoriu.

de alimentare cu apă și a

II.2.4. Reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie electrică și termică și
valorificarea resurselor energetice regenerabile.
III.2.5. Valorificarea deșeurilor urbane reciclabile.

OBIECTIV SPECIFIC II.3.
Dobândirea
referitoare la managementul de mediu

standardelor

internaţionale

Zonele urbane joacă un rol important atât în adaptarea la efectele produse de
schimbările climatice, cât şi în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, obiectivele
ˮ20/20/20ˮ în materie de climă/energie ale Strategiei Europa 2020. Prin semnarea
Pactului Primarilor, orașul Nădlac are ca și prioritate atingerea și depășirea obiectivului
Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în anul 2020.

45

Plan de Acțiune pentru Energii Durabile, Orașul Nădlac
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Dependența de mașinile proprii, numărul crescut al gospodăriilor individuale,
volumul ridicat al utilizării resurselor pe cap de locuitor, generarea de deșeuri,
utilizarea irațională a resurselor neregenerabile etc, toate aceste aspecte conduc spre
calitatea scăzută a standardelor de mediu din oraș.
Orașul este vulnerabil la schimbările climatice (inundații, creșterea
temperaturilor) și necesită dezvoltarea cooperării pentru rezolvarea problemelor de
mediu în contextul cadrului local sau zonal. Planurile integrate vor viza măsuri pentru
limitarea riscurilor de mediu, astfel încât orașul să facă față schimbărilor climatice.
Acțiunile prioritare vizează utilizarea vehiculelor eficiente energetic (bicicletele),
promovarea ˮmersului pe josˮ, susținerea transportului public eficient, promovarea
energiilor regenerabile și valorificarea deșeurilor urbane, creșterea performanței
energetice a clădirilor publice, amenajarea spațiilor verzi, împiedicarea transformării
inutile a zonelor și spațiilor verzi în teren urban sau mediu construit.
Pentru o dezvoltare durabilă și armonioasă, coeziunea teritorială se va realiza
prin protejarea resurselor autohtone, asigurarea solidarității între localităţi,
conservarea mediului, precum și promovarea egalității de șanse în materie de
accesibilitate și conectivitate la serviciile publice de bază.
Măsuri:
II.3.1. Managementul mediului prin cooperarea instituţională şi dezvoltarea
resursei umane şi a logisticii.
II.3.2. Participarea activă a societăţii civile în rezolvarea problemelor de mediu.
II.3.3. Păstrarea, conservarea şi amenajarea zonelor verzi existente precum şi
identificarea şi amenajarea de noi zone verzi, interzicerea distrugerii spaţiilor verzi.

102

OBIECTIV STRATEGIC III. Abordarea unui concept integrat pentru creşterea
gradului de accesibilitate la serviciile de sănătate și sociale, reducând
inegalitățile în ceea ce privește nivelul de trai şi calitatea vieții pentru
cetăţenii din teritoriu
OBIECTIV SPECIFIC III.1. Elaborarea de studii, planuri și evaluări ale
situaţiei sociale actuale a locuitorilor, stabilirea cu certitudine a nevoilor
acestora, ca un demers premergător pentru îmbunătățirea capacității
administrative de furnizare a serviciilor sociale
Îmbunătățirea accesului la asistență medicală pentru toți cetățenii, indiferent de
venit, statut social, localizare și naționalitate este esențială pentru reducerea actualelor
inegalități considerabile din domeniul sănătății. Toți cetățenii UE ar trebui să aibă acces
la asistență medicală sigură și de înaltă calitate, indiferent de circumstanțele în care se
află.
Sănătatea și capacitatea de răspuns a sistemului de sănătate la nevoile
cetățenilor, indiferent de statutul social sau zona de reședință, este considerat un pilon
al bunăstării, un instrument care contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și
dezvoltarea socială. Aceste inegalități din domeniul sănătății reprezintă nu numai o
pierdere de potențial uman, dar şi pierderea unui potențial economic uriaș.
Factorii socio-economici care influențează starea de sănătate a cetățenilor sunt:
nivelul veniturilor, statutul de angajat, nivelul de educație şi accesul la serviciile publice
și comunitare, locuințele. Oamenii trăiesc în condiții precare dacă veniturile și resursele
lor (materiale, culturale și sociale) sunt extrem de insuficiente încât îi împiedică sa aibă
un standard de viață considerat ca fiind acceptabil de către societatea europeană în
general. Ca urmare a veniturilor insuficiente și a altor resurse, persoanele pot fi
marginalizate şi excluse de la anumite activități, considerate importante pentru alte
persoane din societate. De asemenea, oamenii săraci au o sănătate precară si prezintă
riscul de morbiditate şi mortalitate crescută încă de la vârste tinere, spre deosebire de
clasele sociale cu venituri bune.
Cunoașterea nevoilor, identificarea condițiilor de trai și a situației sociale a
persoanelor din comunitate, prin elaborarea de studii și planuri va contribui la
îmbunătățirea capacității administrative de furnizare a serviciilor sociale de către
instituțiile din teritoriu.
Acestea vor sprijini, de asemenea, modul în care este organizată asistența
medicală, pentru a favoriza un transfer mai important către asistența comunitară și cea
integrată. Este importantă conștientizarea și responsabilizarea cetățenilor cu privire la
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aspectele sociale din teritoriu, precum si implicarea pro-activă a acestora în procesele
de asigurare a sprijinului social pentru persoanele vulnerabile.
Măsuri:
III.1.1. Elaborarea de planuri și programe ca suport pentru dezvoltarea
sistemului educațional, de sănătate și social.
III.1.2. Coordonarea eforturilor și definirea scopului responsabilității membrilor
fondatori pentru asigurarea serviciilor sociale și de sănătate, la aceleaşi standarde și
condiții pentru toți cetățenii.
III.1.3. Promovarea unui stil de viață sănătos, în special în rândul persoanelor
vulnerabile.

OBIECTIV SPECIFIC III.2. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și cea
socială
Distribuţia teritorială echilibrată a serviciilor medicale și sociale complexe
necesită dezvoltarea infrastructurii aferente prin consolidarea și echiparea unităților
sanitare și sociale, dezvoltarea sistemului de îngrijire primară şi crearea centrelor
comunitare de intervenţie integrată. Finanţarea intervenţiilor care vizează dezvoltarea
reţelei de ambulatorii şi unităţi de primiri urgenţe va conduce la tratarea unor afecţiuni
mai puţin grave contribuind, astfel, la creşterea speranţei de viaţă a locuitorilor.
Dotarea cu echipamentele necesare a unităților este încă departe de standardele
din ţările europene avansate, şi deseori distribuţia echipamentelor în profil teritorial
este insuficient echilibrată în funcţie de nevoi.
Este necesară încurajarea unui transfer important de resurse în sectorul medical
către cele mai inovatoare produse și servicii care, în același timp, oferă cel mai bun
potențial de piață și cea mai importantă reducere a costurilor pe termen mai lung.
Prin intermediul măsurilor implementate se va stabili achiziționarea și utilizarea
dispozitivelor de uz medical cu standarde înalte de siguranță, calitate și eficacitate,
acestea fiind necesare în conformitate cu obiectivele legislației UE în acest domeniu,
precum și la dispozițiile privind e-sănătatea și evaluarea tehnologiei medicale (HTA)46.
Exemple de tehnologie medicală sunt: metodele de prevenire, diagnostic şi tratament,

46

Health technology assessment
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echipamentul medical, produsele farmaceutice, metodele de reabilitare, sistemele
organizaţionale şi de sprijin în cadrul cărora sunt furnizate îngrijiri medicale etc.
Modernizarea infrastructurii medicale și sociale reprezintă o necesitate clară,
având în vedere dezvoltarea redusă a acesteia în raport cu nevoile beneficiarilor (nevoi
medicale, de hrană, de consiliere psihologică, de integrare socială, de recuperare în
regim ambulatoriu a diferitelor tipuri de afecţiuni etc.). Nevoile populației de acest gen
cresc constant în ultimii ani, dată fiind deteriorarea calităţii vieţii majorităţii
locuitorilor, în condiţiile declinului economic.
În plus, teritoriul este deficitar în ceea ce priveşte existenţa centrelor sociale şi a
personalului (asistenţi sociali) necesar. Furnizarea serviciilor sociale nerezidențiale și
servicii de dez-instituţionalizare furnizate în cadrul comunităţii este necesară pentru
asigurarea locuitorilor servicii sociale și de îngrijire personală de calitate, servicii de
consiliere personală etc., cât mai aproape de beneficiar.
Dezvoltarea reţelei centrelor sociale fără componentă rezidenţială, de tipul
centrelor de zi, a centrelor de tip „respiro”, a centrelor de consiliere psihosociala, a
centrelor de servicii de recuperare, prin furnizarea unei game largi de servicii
adecvate diferitelor tipuri de nevoi ale beneficiarilor contribuie la creşterea incluziunii
sociale a persoanelor aflate în situaţie de dificultate. Pentru a fi funcţională
infrastructura reabilitată /modernizată necesită dotarea cu echipamente specifice.
Dificultatea familiilor de a avea bugetul necesar pentru asigurarea cadrului
propice pentru locuit impune promovarea planurilor strategice de încurajare a
intervenţiilor infrastructurale, care să asigure construcția de locuințe, combinată cu
ocuparea prin activităţi de economie socială, precum și furnizarea integrată a serviciilor
minimale medicale, educative, culturale şi sociale.
Nevoile cetățenilor sunt caracterizate de accesul redus sau lipsa accesului la
condiţii decente de locuire, la infrastructura şi resursele educaţionale, la ocupare şi la
oportunităţile de ocupare, la servicii medicale de calitate, riscul mare de sărăcie şi
excluziune socială pentru grupurile defavorizate identificate.
Intervenţiile de sprijin vizează accesul tuturor cetățenilor, inclusiv diversele
tipuri de comunităţi defavorizate, și vor avea ca rezultat scăderea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin reducerea inegalităţilor în
ceea ce priveşte accesul la locuire decentă, accesul la servicii medicale şi sociale
corespunzătoare. Aceste demersuri vor avea, pe termen lung, atât un impact social, de
îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor, cât şi un impact economic, de sporire a forţei
de muncă disponibile să desfăşoare activităţi economice.
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Aceste tipuri de intervenții pot fi realizate prin crearea parteneriatelor strategice
între autoritatea publică locală (APL), actori privați, reprezentanți ai societății civile
(ONG-uri) și elaborarea strategiilor integrate şi multisectoriale de dezvoltare locală.
Consolidarea financiară și reforma structurală a sistemelor aferente vor garanta
accesul universal la servicii de înaltă calitate şi în condiții de siguranță, o mai bună
cooperare între serviciile sociale, de sănătate și politicile eficiente de sănătate publică şi
poate avea o contribuție importantă la creșterea productivității economice și incluziunii
sociale.
Măsuri:
III.2.1. Îmbunătățirea infrastructurii promovând conceptul integrat și principiul
partenerial.
III.2.2. Îmbunătățirea infrastructurii specifice persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață și sprijinirea acestora în
realizarea unui venit.

OBIECTIV SPECIFIC III.3. Îmbunătățirea serviciilor medicale şi sociale și
furnizarea acestora într-o manieră integrată
Implementarea serviciilor integrate de sănătate și sociale va răspunde nevoii de
îmbunătăţire a sănătății cetăţenilor şi de a asigura sustenabilitatea sistemelor de
sănătate, fiind în conformitate cu Strategia Europa 2020. Sunt necesare soluții
inovatoare pentru a ajuta sistemul local de sănătate să ofere mai multă asistență cu mai
puține resurse, pentru a face față deficitului de forță de muncă și pentru a maximiza
eficiența sistemelor de sănătate prin utilizarea unor produse, servicii, instrumente și
modele inovatoare.
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Acțiunile planificate în cadrul acestui obiectiv au ca scop încurajarea cooperării
europene în domeniul evaluării tehnologiei medicale și explorarea potențialului esănătății și TIC pentru sănătate, inclusiv o rețea dedicată e-sănătății și cooperarea între
registrele electronice de pacienți. Domeniul TIC poate contribui subsţantial la creşterea
competitivităţii sectorului de sănătate, inclusiv din perspectiva e-guvernării eficiente şi
eficace a acestuia.
Inovarea în domeniul sănătății nu se referă numai la tehnologie și produse noi.
Ea se referă, de asemenea, la inovare în modul în care este organizată și structurată
asistența medicală și socială, modul în care sunt utilizate resursele și modul în care sunt
finanțate sistemele. Ca atare, inovarea prin crearea unui sistem integrat are potențialul
de a contribui la reducerea costurilor și îmbunătățirea calității asistenței medicale și
sociale. Astfel, contribuie la creşterea eficienţei sistemului în ansamblu, a accesului la
servicii de calitate şi reducerea inegalităților în ceea ce privește nivelului de trai şi
calitea vieții pentru cetăţenii din teritoriu.
Oferta de sănătate poate fi extinsă din perspectiva utilizării fondului de resurse
geotermale, cu proprietăți terapeutice deosebite, prin valorificarea potențialului
orașului de dezvoltare a agrementului. Acest aspect influențează menținerea unei
populații sănătoase și active mai mult timp și utilizarea activă a apelor geotermale,
având un impact pozitiv asupra productivității și competitivității zonei, precum și
asupra dezvoltării economice a acesteia.
Măsuri:
III.3.1. Implementarea unui sistem integrat social şi de sănătate.
III.3.2. Asigurarea calității serviciilor medicale prin garantarea mobilității
specialiștilor în oraș.
III.3.3. Diversificarea facilităților medicale acordate prin utilizarea apelor geotermale în scop terapeutic.

OBIECTIV SPECIFIC III.4. Asigurarea accesului, calității și eficacității
sistemului de educație și cultură în condiții de egalitate
Accesul universal la învățământul obligatoriu al tuturor copiilor și calitatea
serviciilor și ofertei educaționale sunt condiții esențiale pentru cointeresarea elevului,
creșterea ratei de absolvire, descurajarea absentismului și alfabetismului și reducerea
abandonului / părăsirii timpurie a școlii.
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Particularitățile fiecărui copil accentuează necesitatea dezvoltării sistemului
educațional, pentru a oferi acces necondiţionat şi a răspunde adecvat nevoilor
educaţionale diferite ale tuturor copiilor, astfel încât să armonizeze diferenţele de
învăţare și să asigure o educaţie eficientă pentru toţi.
Infrastructura și baza materială necesară desfășurării actului educațional pentru
toate ciclurile de învățământ este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a
copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.
Infrastructura va fi extinsă și din cauza transformării grupei pregătitoare în clasa 0 și
includerea acesteia în ciclul învățământului primar, crescând astfel cererea și
concomitent suprasolicitarea infrastructurii învățământului primar.
Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării teritoriului, deoarece
determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și
mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existenţa unui
nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice
negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu atât mai mult cu cât este necesară
implicarea sporită în activităţile economice a persoanelor vârstnice.
Acest obiectiv va consolida relația dintre sistemul educațional, cerințele sociale și
ale pieței muncii. Educația facilitează formarea profesională a viitorilor angajați,
condiționând nivelul productivității și competitivității economiei locale.
Totodată, programele vor susține dezvoltarea ofertei de orientare educațională,
mai ales a celei de tip vocaţional axată pe specializarea locală, cooperarea cu
antreprenori locali, facilitarea de stagii de practică pentru tineri, burse, specializări
solicitate de angajatori.
Măsuri:
III.4.1. Dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale aferente unităților de
învățământ..
III.4.2. Dezvoltarea programelor inovative de educație.
III.4.3. Promovarea inovării și a TIC în educație, pentru a facilita învățarea,
transformarea școlilor tradiționale în centre de educație digitală.
III.4.4. Promovarea acțiunilor de schimb de experiență și bune practici pentru
îmbunătățirea procesului educațional.
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OBIECTIV SPECIFIC III.5. Dezvoltarea unei culturi pro-active în rândul
cetățenilor, conștientizarea și implicarea acestora în activități sportive în
scopul menţinerii unei bune stări de sănătate şi consolidării socializării
cetăţenilor
Sportul şi exerciţiul fizic pot fi considerate instrumente de socializare extrem de
importante şi un fenomen a cărui importanţă a crescut foarte mult, devenind din ce în ce
mai prezent în viaţa cotidiană.
Obiectivul urmărește formarea unei culturi a mişcării în cadrul populaţiei și
realizarea unui cadru proprice dezvoltării și susținerii sportului în diferite ramuri
sportive. În oraș însă, reţeaua de dotări sportive este marcată de un declin continuu care
marchează localitatea din cauza suportului financiar redus şi a schimbării mentalităţii
cu privire la importanța sportului.
De asemenea, colaborarea între autorităţile locale, instituţiile locale şi
reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret/sportiv este esențială pentru dezvoltarea,
promovarea şi punerea în practică a unor politici de informare privind beneficiile
activităților sportive.
Activităţile cu caracter non-formal îşi propun implicarea elevilor, profesorilor,
precum și a părinților, în parteneriat cu alte entități publice sau private, inclusiv din
sectoarele culturale și creative, în activități extracurriculare și extrașcolare, interesante,
care să valorizeze talentele şi competenţele în domenii cât mai diverse.
În vederea stopării fenomenelor de dezinteres a populației față de activitățile
sportive, sunt necesare măsuri concertate care să conducă la îmbunătăţirea şi
diversificarea dotărilor de sport şi agrement în corelare cu nevoile populaţiei, precum şi
cu resursele orașului.
Măsuri:
III.5.1. Asigurarea unui cadru propice dezvoltării și susținerii activităților
sportive și de agrement..
III.5.2. Implicarea cetățenilor în activități sportive adaptate pentru integrarea
socială.
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OBIECTIV STRATEGIC IV. Valorificarea avantajului multicultural, plurietnic si
multiconfesional al orașului Nădlac
OBIECTIV SPECIFIC IV.1. Stimularea dezvoltării culturii și a infrastructurii
aferente prin intermediul programelor de cooperare teritorială la nivel
regional, național și internațional
Orașul Nădlac prezintă o populație multietnică, fiind o zonă de frontieră, bogată
în tradiții și moșteniri multiculturale. Aceasta este o premisă pentru interacțiunile
transfrontaliere regulate ale comunităților locale și oferă o bază solidă pentru
intensificarea relațiilor transfrontaliere și promovarea dezvoltării integrate a zonei.
Pentru asigurarea progresului și creşterii economice trebuie menținut echilibrul
social în interiorul orașului Nădlac și între localitățile proximale, păstrând diversitatea
culturală şi stabilind standarde de calitate ridicate în domenii precum protejarea
patrimoniului cultural, arhitectura clădirilor şi mediul construit.
Parteneriatele propuse promovează o cooperare integrată durabilă între
localitățile din zona de influență a orașului, concentrându-se pe dimensiunea strategică
a dezvoltării teritoriale şi de pe urma căreia vor beneficia comunităţile locale. Se
urmărește apropierea diferiților participanți – persoane fizice, actori economici și
comunități din zona de cooperare cu scopul de a exploata mai eficient oportunitățile
oferite de dezvoltarea comună durabilă a zonei.
Este important faptul că zonele urbane atât naționale, cât și din apropierea
granițelor, dispun de numeroase puncte tari complementare care ar putea fi exploatate
printr-o coordonare pro-activă a direcțiilor lor de dezvoltare.
Cooperarea transfrontalieră poate fi
exploatată prin transformarea frontierelor din
linii de separare în mijloace de comunicare între
țările vecine. Prejudecăţile reciproce dintre
oamenii din regiunile de frontieră, rezultat al
moştenirii istorice, se vor reduce, iar democraţia
şi structurile administrative se pot dezvolta,
devenind capabile să funcţioneze la nivel regional
şi local.
Cooperarea transfrontalieră este eficientă
şi funcţionează acolo unde actorii locali şi
regionali
au
iniţiative
şi
îşi
asumă
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responsabilităţi. Acest principiu presupune consolidarea organismelor locale şi a celor
regionale ca fiind cele mai adecvate pentru cooperarea transfrontalieră. Aceste
organisme dispun de o flexibilitate necesară pentru a depăşi diferenţele existente între
structuri şi competenţe de pe ambele părţi ale frontierei, respectiv pentru a compensa,
în caz de necesitate, o parte din funcţiile acestora în cadrul structurilor transfrontaliere.
În conformitate cu articolul nr. 3 al REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) nr.
1083/2006 (care formulează prevederile generale pentru Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune), în cadrul
Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană asistența FEDR este asigurată pentru
intervenții referitoare la trei domenii de cooperare principale:
 Dezvoltarea activităților economice, sociale și de mediu transfrontaliere prin
strategii comune pentru o dezvoltare teritorială durabilă;
 Întărirea cooperării transnaționale prin acțiuni legate de prioritățile comunitare
și promovarea dezvoltării teritoriale integrate;
 Întărirea eficienței politicii regionale prin promovarea cooperării interregionale, prin schimb de experiență la nivel teritorial;
Componenta de cooperare transfrontalieră a Obiectivului de Cooperare
Teritorială Europeană se realizează prin programe operaționale care vizează
frontierele interne ale Uniunii Europene, acoperind în primul rând în urmatoarele
domenii:
 Încurajarea antreprenoriatului, în special dezvoltarea întreprinderilor mici și
mijlocii, a turismului, culturii și a comerțului transfrontalier;
 Încurajarea și dezvoltarea protecției și managementului comun al mediului,
precum și prevenirea riscurilor naturale și tehnologice;
 Susținerea legăturilor dintre zonele urbane și rurale;
 Reducerea izolării prin accesul îmbunătățit la transport, rețele și servicii de
informații și de comunicare, sisteme și instalații transfrontaliere de apă și de
energie;
 Dezvoltarea colaborării, capacității și utilizării comune a infrastructurilor, în
special în domeniul sănătății, culturii, turismului și al educației.
Măsuri:
IV.1.1. Înființarea unor programe și parteneriate necesare dezvoltării culturii
într-un concept integrat și concertat.
IV.1.2. Intensificarea și diversificarea cooperării transfrontaliere, europene și
internaționale în domeniul culturii.
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OBIECTIV SPECIFIC IV.2. Promovarea tradițiilor locale, istorice, artistice și
culturale
În orașul Nădlac românii au conviețuit armonios cu celelalte minorități etnice și
confesionale, ceea ce a determinat și caracterul multicultural al acestui spațiu.
Conform Recensământului din 2011, populaţia orașului se caracterizează printro mare diversitate etnică, lingvistică şi religioasă. Datele de la Recensământul populaţiei
şi locuinţelor din 2011 arată faptul că românii sunt majoritari, constituind 44,35% din
totalul populaţiei, dar şi existenţa unei comunităţi importante de persoane de etnie
slovacă la nivelul oraşului – 42,97%,

4.94%

4.13%

2.41%

44.39%
43.01%

0.43%
0.28%
0.07%
0.15%
0.19%

Romani
Slovaci
Maghiari
Romi
Ucraineni
Germani
Turci
Sarbi
Cehi
Informatie nedisponibila

Sursa: INS, Datele de la recensământul 2011
Sistemul cultural al orașului se caracterizează printr-o intensă activitate
culturală şi spirituală, deosebit de importante fiind tradiţiile şi evenimentele culturale.
Caracterul multietnic şi multicultural al teritoriului genereză căutarea unor forme
proprii de exprimare a specificului. Astfel, teritoriul reuneşte o diversitate de moşteniri
culturale, formându-se anumite obiceiuri, tradiţii, credinţe, moduri de viaţă diferite şi
diverse între locuitori.
Tradițiile locale, istorice, artistice și culturale vor contribui la asigurarea unei
calități superioare a vieții locuitorilor prin promovarea identității culturale, a
diversității culturale și lingvistice, a activităților și participării la cultură a tuturor
cetățenilor.
Aceste acțiuni încurajează creșterea participării cetățenilor la o viațã culturală
atractivă, dinamică și conectată la valorile culturale naționale și internaționale, prin
sprijinirea dezvoltării tuturor actorilor culturali, care să asigure o ofertă culturală
diversificată reprezentativă pentru spațiul multicultural al orașului Nădlac.
Realizarea sinergiilor între orașul Nădlac și orașele înfrățite se vor materializa
prin fructificarea parteneriatelor internaţionale pentru promovarea culturii locale în
străinătate şi pentru aducerea în zonă a unor evenimente artistice internaţionale de
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calitate. Orașele înfrățite Nădlacului sunt: Brezno (Slovacia), Budmerice (Slovacia),
Jelšava (Slovacia), Krompachy (Slovacia), Nový Bydžov (Republica Cehă), Tótkomlós
(Ungaria) și Východná (Slovacia).
Cultura va fi promovată ca factor de dezvoltare durabilă și coeziune socială în
spațiul comunitar, astfel încât să contribuie la asigurarea unei calități superioare a vieții
cetățenilor.
Măsuri:
IV.2.1. Promovarea și protejarea valorilor culturale identitare teritoriului.
IV.2.2. Stimularea participării la cultură a tuturor cetățenilor, inclusiv a
grupurilor minoritare, asigurându-se astfel coeziunea, comunicarea şi colaborarea în
cadrul spaţiului comunitar.

OBIECTIV SPECIFIC IV.3. Regenerarea și revitalizarea urbană pentru
creșterea gradului de atractivitate al orașului
Problemele cu care se confruntă orașul sunt abordate şi atacate sectorial fără a
lua în considerare interdependențele dintre acestea. Totuși, provocările urbane –
economice, sociale, culturale şi de mediu – sunt strâns legate între ele şi succesul în
materie de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin intermediul unei abordări
integrate. O dezvoltarea urbană sustenabilă poate fi atinsă numai în măsura în care vor
fi combinate măsuri privind regenerarea urbană cu măsuri care promovează educaţia,
dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecţia mediului. Astfel, regenerarea
urbană urmărește revitalizarea zonei urbane printr-o abordare integrată a problemelor
economice, sociale și spațiale ale orașului.
În procesul de regenerare urbană sunt promovate în principal terenuri
abandonate sau subutilizate, care prin reciclare și reintroducerea lor în circuitul urban
contribuie la reducerea consumului de teren și utilizarea eficientă a resurselor urbane.
Regenerarea urbană integrată, definită ca fiind un instrument strategic pentru
realizarea unui model de oraș mai inteligent, durabil și incluziv, poate reprezenta o
oportunitate pentru rezolvarea provocărilor urbane locale și dezvoltarea cooperării
dintre actorii implicați.47

DECLARAȚIA DE LA TOLEDO, 22.iunie.2010, Sesiunea reuninunii informale a miniștrilor din Uniunea Europeană pe
tema dezvoltării urbane
47
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Revitalizarea urbană presupune creșterea calității spaţiilor publice, a peisajelor
urbane antropice, a calității arhitecturii, şi are un rol important în creșterea imaginii și a
confortului urban, întrucât ameliorează condițiile esențiale care oferă un ambient plăcut
populației urbane. De asemenea, aceste caracteristici locale sunt importante pentru
atragerea investitorilor, a forței de munca, a tinerilor și a vizitatorilor.
Modernizarea infrastructurii urbane constituie o condiție necesară pentru
funcționarea optimă a orașelor, toți factorii constituienți ai acestuia (mediul privat,
populația, potențialul de agrement) fiind influențați de existența și calitatea
infrastructurii edilitare.
Moștenirea arhitecturală și cultura, care definesc trăsăturile specifice ale
orașului,
reprezintă instrumente de bază în revitalizarea urbană. De aceea,
interacţiunea între imaginea arhitecturală şi planificarea urbană trebuie să fie
intensificată pentru a crea spaţii publice atractive şi pentru a atinge un standard înalt în
ceea ce priveşte mediul de viaţă al locuitorilor.
Amenajarea zonelor urbane poate contribui în mod semnificativ la crearea şi
dezvoltarea unor areale urbane durabile şi echilibrate din punct de vedere economic,
social, cultural şi teritorial.
Intervențiile coordonate și focalizate în cadrul orașului Nădlac vor conduce la
dezvoltarea zonelor unității teritoriale și la îndeplinirea în totalitate a indicatorilor
minimali de definire a orașelor, în privința dotărilor infrastructurale, cu repercusiuni
asupra calității vieții populației și atragerea investițiilor private.
Măsuri:
IV.3.1. Elaborarea unei strategii de regenerare și revitalizare urbană, cu
stabilirea zonelor prioritare de intervenție şi a responsabilităților actorilor implicaţi.
IV.3.2. Îmbunătățirea imaginii arhitecturale prin reabilitarea mediului construit,
dezvoltarea centrelor de cartier/zonale şi a spaţiilor publice pentru a creşte
atractivitatea orașului.
IV.3.3. Atragerea participării locuitorilor în cadrul procesului de revitalizare
urbană.
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OBIECTIV STRATEGIC V. Consolidarea capacității și eficienței administrației
publice locale
OBIECTIV SPECIFIC V.1. Îmbunătățirea competențelor administrative
pentru oferirea serviciilor de calitate
Reforma administrației publice va susține îmbunătățirea calității actului de
guvernare prin dezvoltarea capacităților de a inova, moderniza și adapta la noile
provocări sociale și economice, precum și de a identifica probleme și de a propune
soluții pentru reformele structurale.
Pentru a putea să faciliteze dezvoltarea socio-economică a orașului, administrația
publică locală are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management
eficient și transparent al cheltuielilor publice, o structură instituțional-administrativă
adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare.
Îmbunătățirea competențelor administrative este necesară pentru a crește
performanța internă a autorităților și instituțiilor publice și pentru a spori motivarea
angajaților să dezvolte o administrație transparentă și eficientă, capabilă să susțină
dezvoltarea economică.
Capacitatea de atragere și absorbție a fondurilor nerambursabile depinde și de
competențele și abilitățile resurselor umane, care vor fi, de asemenea, îmbunătățite prin
intermediul proiectelor propuse.
Consolidarea administrației publice va conduce la creșterea coerenței de
elaborare a documentelor strategice, al managementului inteligent al resursei umane și
planificării bugetare, precum și la asigurarea transparenței actului de guvernare.
Corelarea managementului și mecanismelor inteligente cu creșterea capacității
instituționale va conduce la colaborarea eficientă a resursei umane din cadrul
administrației cu cetățenii și reprezentanți ai mediului de afaceri, precum și exercitarea
eficientă a atribuțiilor consiliului local.48
Măsuri:
V.1.1. Formarea personalului instituției publice pentru creşterea calității
serviciilor.

48

Conform Art.36., alin. (6) din Legea nr.215/2001
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V.1.2. Implementarea unor intrumente de management inteligente pentru
creşterea eficienţei.

OBIECTIV SPECIFIC V.2. Asigurarea unei bune guvernări a administrației
publice locale pentru o dezvoltare inteligentă şi favorabilă incluziunii
economice, sociale și teritoriale
Administraţia publică locală este principalul element responsabil să asigure un
cadru favorabil dezvoltării comunităţii, să realizeze servicii diversificate şi de calitate
pentru cetăţeni, și să dezvolte sectorul economic și social.
De aceea, coordonarea între principalii actori ai teritoriului și crearea
parteneriatelor între aceștia este un mijloc pentru atingerea obiectivelor comune ale
teritoriului, și nu un obiectiv propriu-zis. Pentru a funcționa optim, coordonarea ar
trebui, în final, să existe la toate nivelurile – european, național, regional și local.
Dispariția decalajului digital dintre orașul Nădlac și localitățile din Zona
Metropolitană Arad este un obiectiv important. Dezvoltarea infrastructurii TIC în
administrație va contribui la consolidarea rețelei de comunicare dintre instituțiile
publice și autorități, reducerea timpului de răspuns a acestora la solicitările din
teritoriu, precum și facilitarea accesului la serviciile publice oferite cetățenilor și
mediului de afaceri. Implementarea unui sistem informațional va conduce la reducerea
numărului documentelor pe suport de hârtie circulate în sectorul administrației, ceea va
ajuta la susținerea dezvoltării durabile și la respectarea principiilor de protecție a
mediului.
Măsuri:
V.2.1. Dezvoltarea parteneriatelor strategice și creșterea responsabilității
comunitare.
V.2.2. Dezvoltarea programului de modernizare a infrastructurii TIC).
V.2.3. Eficientizarea comunicării între instituțiile publice pentru eliminarea
impactelor negative asupra societății.
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OBIECTIV STRATEGIC VI. Îmbunătățirea performanței economice prin
abordarea unui concept integrat de agricultură, urmărindu-se orientarea spre
producţie, procesare şi comercializare

OBIECTIV SPECIFIC VI.1. Încurajarea spiritului antreprenorial în sectorul
agricol prin dezvoltarea oportunităților de sprijin financiar și a serviciilor
de consiliere
În contextul economiei rurale, cultura antreprenorială este slab dezvoltată,
caracterizată de lipsa cunoştinţelor manageriale de bază și a programelor de instruire
pentru dobândirea de noi competențe.
Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și furnizarea serviciilor de consiliere în
domeniul agricol va conduce la creşterea gradului de participare pe piață a micilor
fermieri, creșterea viabilităţii economice a exploataţiilor conduse de fermierii tineri dar
şi la diversificarea activităţilor la nivel de fermă, cu efecte ulterioare asupra
competitivităţii exploataţiilor.
Este necesară reducerea decalajelor de cunoștințe în ceea ce privește activitățile
de prevenire și gestionare a riscurilor agricole și aplicarea de practici de mediu care
aduc beneficii biodiversităţii, solului şi apei, precum și de adaptare la efectele
schimbărilor climatice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).
Un alt element favorabil dezvoltării este implicarea fermierilor în forme
asociative de producători care va stimula dezvoltarea efectivă a exploatațiilor agricole și
atragerea de investiții.
Măsuri:
VI.1.1. Informarea fermierilor cu privire la necesitatea implicării acestora în
forme asociative de producători;

VI.1.2. Prevenirea și minimizarea riscurilor agricole în exploatații.
VI.1.3. Încurajarea tinerilor pentru implicarea în activitățile sectorului agricol.
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OBIECTIV SPECIFIC VI.2. Stimularea comercializării produselor agricole
prin modernizarea și extinderea sistemelor de colectare şi procesare a
acestora
Accesul redus la echipamente și utilaje moderne, lipsa investițiilor și a dotărilor
necesare, a informațiilor actualizate cu privire la domeniul agricol afectează
productivitatea, profitabilitatea și competitivitatea exploataţiilor, având efecte negative
și asupra mediului și climei.
Pentru a valorifica potențialul exploatațiilor, sunt necesare implementarea unor
proiecte integrate de agricultură, precum și orientarea investițiilor în activități de
modernizare a
infrastructurii aferente zonelor favorabile pentru desfășurarea
întregului proces: colectare, sortare, depozitare, procesare, comercializare. Astfel, se va
îmbunătăți eficiența costurilor, diversificarea venitului, creșterea productivității muncii
şi atingerea standardelor de calitate.
Prin utilizarea resurselor din teritoriu și modernizarea infrastructurii de
producţie, colectare, depozitare şi procesare, se va oferi fermierilor oportunitatea de a
desface produsele pe piețele locale, de a extinde gama de produse şi de a promova
comercializarea produselor locale.
Măsuri:
VI.2.1. Identificarea spațiilor propice pentru producţie, procesare și comerț.
VI.2.2. Îmbunătăţirea infrastructurii existente/actuale a spațiilor identificate pentru
implementarea activităților specifice sectorului agricol.

OBIECTIV SPECIFIC VI.3. Promovarea produselor agricole locale
Obiectivul presupune promovarea produselor agricole, a specificului local și implicit
dezvoltarea agricolă durabilă. Astfel, va crește competitivitatea producătorului agricol şi a
produselor locale pe piaţa internă şi pieţele internaţionale, datorită poziției geografice a
orașului Nădlac.
Producătorii locali, fermierii, asociațiile familiale sau micile întreprinderi private sunt
nevoite să își vândă producția pe cont propriu din cauza inexistenței unor mecanisme
specifice comerțului și a piețelor de desfacere din teritoriu.
Pentru a facilita procesul de desfacere a produselor agricole locale este necesară
dezvoltarea piețelor, înființarea partenariatelor, organizarea târgurilor periodice pentru
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promovarea și prezentarea produselor locale, implicarea tuturor actorilor pentru crearea unei
identități/brand local.
Măsuri:
VI.3.1. Creșterea calității produselor agricole locale prin stabilirea standardelor
comune.
VI.3.2. Construirea oportunităților de promovare a produselor locale.
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IV.

Definirea proiectelor și a planului de acțiuni

IV.1. Definirea unui proiect solid și coerent (pertinent)
FIȘA DE PROIECT – O PRIMĂ IDENTITATE A PROIECTULUI

Fiind în același timp utilă în toate acțiunile întreprinse de parteneri, fișa de proiect va
servi la identificarea corectă a programelor de finanțare. Fișa va fi îmbunătățită în funcție de
modificarea programelor de finanțare și a acțiunilor demarate pentru ajustarea strategiei, iar
informațiile vor putea fi folosite în cererile de finanțare compatibile activităților proiectului.

Pentru a defini structura compatibilă cu criteriile impuse de Comisia Europeană
sau alte instituții, este necesară evaluarea pertinenței proiectului în raport cu obiectul
definit și prioritățile europene.
Fișa de proiect este definită ca o descriere preliminară a proiectului, care va da,
de asemenea, posibilitatea prezentării viziunii de dezvoltare sub forma unui document
concis, util în timpul primelor contacte cu potențialii parteneri, finanțatori sau cofinanțatori.
CONȚINUTUL FIȘEI DE PROIECT

Fișa de proiect va răspunde principalelor provocări și va demonstra corelarea
obiectivului definit în raport cu contextul domeniului programului de finanțare
identificat. Este necesar ca proiectul să fie corelat și cu alte proiecte deja demarate sau
propuneri viitoare, plecând de la recomandarea Comisiei Europene privind conceptul
integrat.
Având în vedere faptul că proiectele urmăresc atingerea unor obiective
strategice prin rezolvarea unor probleme majore, este important să se prezinte acțiunile
efectuate anterior compatibile noilor propuneri și corelarea acestora în noul concept de
dezvoltare.
DEFINIREA OBIECTIVELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

Proiectul se va adresa unui obiectiv specific. Obiectivele specifice sunt acelea pe
care le vom atinge în perioada asumată în planul de acțiuni, respectiv 2014-2020. Prin
urmare, ele sunt legate de un calendar și un plan de acțiuni comun, iar rezultatele vor fi
stabilite conform etapelor de evaluare corelate cu perioada asumată.
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Definirea măsurilor întreprinse pentru atingerea obiectivelor va ajuta la
segmentarea proiectului, prin punerea în aplicare a mai multor activități și a resurselor
necesare acestora (resurse umane, echipamente etc.).
Detalierea tuturor activităților necesare a fi întreprinse pentru atingerea
obiectivelor proiectului și enumerarea mijloacelor de realizare vor asigura cadrul
identificării partenerilor și cofinanțatorilor eligibili proiectului.
IDENTIFICAREA GRUPULUI ȚINTĂ (DIRECT ȘI INDIRECT)

Grupurile susceptibile de a beneficia în urma implementării proiectului sunt
împărțite în două categorii: beneficiarii direcți - acea categorie care beneficiază prima și
este afectată în mod direct de activitățile proiectului - și cei indirecți – acea categorie
secundară care este afectată de impactul proiectului avut asupra teritoriului.
Majoritatea programelor de finanțare vizează îmbunătățirea situației unui grup
specific de beneficiari. Proiectele vor descrie clar grupul țintă și vor cuantifica și selecta
coerent acțiuni adresate unui anumit grup de beneficiari.
REZULTATELE CONCRETE URMĂRITE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Este obligatoriu ca proiectul să prezinte criterii concrete de măsurare,
vizualizare, evaluare și verificare a rezultatelor. Rezultatele sunt utilizate pentru a
măsura, cu ajutorul unor indicatori cantitativi sau calitativi, importanța și necesitatea
fiecărei acțiuni/activități din proiect.
Într-un sens mai larg, un proiect ar trebui sa aibă un impact mult mai mare.
Demonstrând impactul potențial al proiectului, se va confirma și sustenabilitatea
acestuia și coerența în relația cu domeniul de aplicare ales.
Pentru interpretarea corectă a evoluţiei proiectului trebuie marcate diferenţele
între inidicatorii de bază, care vor include şi alte elemente pe lângă rezultate.
Rezultatele presupun impactul inițial ale fiecărui obiectiv specific și sunt consecințele
sociale și economice induse de proiect (inclusiv cele produse după finalizarea
implementării acestuia), care răspund obiectivului general al proiectului.
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IV.2. Prezentarea proiectelor și a surselor de finanțare
europene și naționale posibile
NR.
CRT.
I.1.1. Pr
1
I.1.1. Pr
2

I.1.1. Pr
3

I.1.1. Pr
4

I.1.1. Pr
5
I.1.1. Pr
6
I.1.1. Pr
7

PROIECT
PACT

TITLUL PROIECTULUI
Realizarea unui studiu privind
facilităţile şi sprijinul care pot fi
acordate investitorilor
Promovarea zonei logistice ca zonă
prinicipală de interes economic
datorită poziționării strategice în
apropierea principalelor căi de acces
din țară și județ
Construcţia unui parc logistic cu
caracter complex pentru furnizarea
spațiilor de depozitare, industriale,
producție, spații frigorifice, spații de
birouri și alte facilități
Modernizarea infrastructurii
logistice şi realizarea căilor de
legătură și utilităţilor necesare
Crearea de noi locuri de muncă și
stimularea formării profesionale,
pentru asigurarea unei resurse
umane calificate în sectorul logistic
Evaluarea potenţialului logistic al
zonelor neutilizate pentru a le
revitaliza economic
Realizarea și publicarea unei broșuri
despre posibilitățile și condițiile
accesării unui credit de către IMM urile locale sau a fondurilor
structurale

SURSE DE FINANȚARE
FSE (PO CA), Bugetul
Local, Parteneriat
FEDR (POR) A.P. 2 Îmbunătățirea
competitivității IMMurilor
FEDR (POR) A.P. 2 Îmbunătățirea
competitivității IMMurilor
FEDR (POR) A.P. 2 Îmbunătățirea
competitivității IMMurilor, COSME 20142020,
FSE (PO CU) A.P. 1, A.P. 2,
A.P. 3
FEDR (POR) A.P. 4 Sprijinirea Dezvoltării
Urbane
PACT, FSE (PO CA),
Bugetul Local

I.1.1. Pr
8

Înființarea unui incubator de
afaceri pentru întreprinderi micro,
mici şi mijlocii, în zonele cu potenţial
economic

FEDR (POR) A.P. 2 Îmbunătățirea
competitivității IMMurilor, COSME 20142020

I.1.1. Pr
9

Extindere şi modernizare piaţa
agroalimentară din oraşul Nădlac

FEDR
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PROIECT
PACT
Teritorial
/ ZMA

I.1.2. Pr
10

I.1.2. Pr
11
I.1.2. Pr
12

I.1.2. Pr
13

I.2.1. Pr
14

I.2.1. Pr
15

I.2.1. Pr
16

I.2.2. Pr
17

Înfiinţarea unui parteneriat pentru
identificarea mecanismelor de
colaborare între autorităţile publice
locale şi definirea responsabilităţilor
fiecărei părţi implicate (PACT
TERITORIAL)
Desemnarea unui reprezentant
pentru Comisiile
consultative/parteneriate de la
nivelul ZMA/județ
Crearea unui Plan de Acțiune
concertat al actorilor privind
investițiile în infrastructură în zona
de interes a Parcului Logistic
Studiu de identificare și
promovare a resurselor
disponibile la nivelul teritoriului
pentru valorificarea durabilă şi
inteligentă a acestora de către mediul
privat
Demararea etapelor necesare
realizării unor mecanisme de sprijin
inovatoare

FSE (PO CA), Bugetul
Local, Parteneriat

FSE (PO CA), Bugetul
Local, parteneriat

FSE (PO CA), Bugetul
Local, parteneriat
FEDR (PO AT), (POR AP
9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților
defavorizate din mediul
urban) - proiecte
integrate, parteneriat

Implementarea unui sistem de
planificare bugetară pentru
susţinerea proiectelor generatoare
FEDR (PO AT)
de venit şi cele în PPP, în special cele
integrate/comune
Elaborarea metodologiei pentru
verificarea sustenabilităţii economice
a instituţiilor publice şi a
FEDR (PO AT)
partenerilor privați pentru proiectele
comune
FEDR (POC - AP 2 Program de încurajare a dezvoltării
Tehnologia informațiilor
serviciilor TIC pentru susţinerea unui și comunicațiilor (TIC)
mediu economic inteligent
pentru o economie
digitală competitivă
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I.2.2. Pr
18

I.2.3. Pr
19

I.2.3. Pr
20

Crearea unei platforme informatice
sub forma unui portal pentru
înfiinţarea unui "birou de consiliere
şi formare în afaceri"
Acordarea de orientare permanentă
în domeniul antreprenoriatului şi al
ocupării pe cont propriu pentru
tineri, inclusiv prin cursuri de
antreprenoriat, promovarea
cazurilor de succes de antreprenori
din teritoriu
Campanii de promovare a
finanțărilor nerambursabile pentru
înființarea și dezvoltarea afacerilor
de familie sau a tinerilor
întreprinzători

Proiectul ”Mini întreprinzători”
PROIECT
ZMA

I.2.3. Pr
21

I.2.4. Pr
22

I.2.4. Pr
23

FEDR (POC - AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă
FSE (PO CU AP3 - Locuri
de muncă pentru toți),
POSDRU - DMI 6
”Dezvoltarea economiei
sociale”
FSE (PO CU - AP 2 Îmbunătățirea situației
tinerilor din categoria
NEETS), PPP
FEDR (POC - AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă,
Programul Erasmus
pentru Toți

Promovarea acestor iniţiative la nivel
internaţional şi premierea celor mai
bune afaceri realizate de elevi sau
Parteneriat, bugetul
studenţi prin crearea unor
local, COSME
internship-uri în parteneriat cu
mediul de afaceri
FEDR (POR) A.P. 2 Încurajarea iniţiativelor noi în
Îmbunătățirea
domeniile de activitate non-agricolă
competitivității IMMși dezvoltarea microîntreprinderilor urilor, COSME 20142020,
Crearea unor programe pentru
FEDR (POR) A.P. 2 susţinerea dezvoltării
Îmbunătățirea
microîntreprinderilor şi a
competitivității IMMartizanatului, pentru susţinerea
urilor, COSME 2014economiei, valorilor şi tradiţiilor
2020,
locale
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I.2.4. Pr
24

I.2.4. Pr
25

I.3.1. Pr
26

I.3.1. Pr
27

I.3.1. Pr
28

I.3.1. Pr
29

PROIECT
ZMA

I.3.1. Pr
30

Organizarea unor cursuri de
scurtă durată pentru pregătirea
personalul recent angajat in
intreprinderi de artizanat sau pentru
cei viitori angajați

FSE ( AP 4 - Incluziune
socială și combaterea
sărăciei), FEDR (AP 9 Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților
defavorizate din mediul
urban), POSDRU - DMI 6
”Dezvoltarea economiei
sociale”

Organizarea atelierelor de lucru
periodice pe tema evoluției
PACT, FSE (PO CA),
domeniilor specifice economiei locale
Bugetul Local
cu participarea grupurilor locale de
interes și a instituților interesate
Dezvoltarea de parteneriate între
autorităţile publice locale, societatea
civilă şi comunitatea de afaceri
pentru dezvoltarea zonelor de
agrement
Parteneriat public privat, FEDR (POR AP 8
- Dezvoltarea
infrastructurii de
Înființarea unei Zone Curative și de
sănătate și sociale) Agrement Nădlac
daca stradul termal este
promovat ca zona
terapeutica, cu beneficii
medicale
FEDR - daca ștrandul
Realizarea materialelor de
termal este promovat ca
publicitate și informare privind
zonă terapeutică, cu
beneficiile curative ale zonei
beneficii medicale
Înființarea căilor de acces către
zona de agrement și semnalizarea
corespunzătoare a acestora

Promovarea conceptului de
dezvoltare a turismului tematic

FEDR (POR AP 7 Deversificarea
economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a
turismului), Parteneriat
public - privat
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PROIECT
PACT
Teritorial

PROIECT
ZMA

I.3.1. Pr
31

Dezvoltarea turismului tematic și
a colaborării parteneriale

FEDR (POR AP 7 Deversificarea
economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a
turismului), Parteneriat
public - privat

I.3.1. Pr
32

Realizarea unui mecanism pentru
consilierea și sprijinirea mediului
privat din sectoarele turistice pentru
îmbunătățirea standardelor și
diversificarea serviciilor acestora

FSE (PO CU AP 6 Educație și competențe),
Parteneriat publicprivat

I.3.2. Pr
33

Centru regional de promovare a
turismului transfrontalier şi
informare turistică

I.3.2. Pr
34

Centru ecoturistic

I.3.2. Pr
35

Modernizare şi extindere ştrand în
localitatea Nădlac

I.4.1. Pr
36

Realizarea și aderarea la
parteneriatul între ZMA (PPA) și
CRIO VEST pentru corelarea
resurselor, ambelor părți, în vederea
eficientizării politicilor locale, în
domeniul formării profesionale și a
resursei umane.

I.4.1. Pr
37

Efectuarea unui studiu asupra
ofertei forţei de muncă şi a
numărului de persoane calificate /
recalificate în meseriile solicitate pe
piaţa muncii locale

Proiect
ZMA/
PACT

FEDR (POR AP 7 Deversificarea
economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a
turismului), Parteneriat
public - privat, Bugetul
local
FEDR (POR AP 7 Deversificarea
economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a
turismului), Parteneriat
public - privat
FEDR (POR AP 7 Deversificarea
economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a
turismului), Parteneriat
public - privat, Bugetul
local

FSE (PO CU - AP 3 Locuri de muncă pentru
toți, AP 4 - Incluziunea
socială și combaterea
sărăciei), parteneriat
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I.4.1. Pr
38
I.4.1. Pr
39
I.4.1. Pr
40
I.4.1. Pr
41

PROIECT
ZMA

Promovarea unor parteneriate,
pentru organizarea de cursuri de
iniţiere/instruire/calificare sau
calificare în meseriile compatibile
specificului economiei locale
Înfiinţarea unor centre zonale de
pregătire profesională
Crearea unei platforme cu
angajatorii din mediul privat, din
diferite domenii, pentru favorizarea
participarii la programe de ucenicie
și stagii, chiar angajare, in PPP
Realizarea unor proiecte/programe
pentru integrarea durabilă pe piața
forței de muncă a tinerilor

public - societatea civilă,
PACT

FSE (PO CU). FEDR
(POR)
FSE (PO CU - AP 2 Îmbunătățirea situației
tinerilor din categoria
NEETS), PPP

I.4.2. Pr
42

Dezvoltarea unor parteneriate
pentru organizarea unor servicii de
mediere pentru angajarea în
muncă a persoanelor cu handicap

FSE (PO CU - AP 3 Locuri de muncă pentru
toți, AP 4 - Incluziunea
socială și combaterea
sărăciei), parteneriat
public - societatea
civilă

I.4.2. Pr
43

Înființarea unui Centru de formare
a abilităților pentru persoanele
vulnerabile care au un nivel scăzut
de educaţie pentru accentuarea
capacităţilor profesionale conform
cerinţelor pieţei locale, prin
cooperare cu parteneri de afaceri sau
sociali

FSE (PO CU - AP 6 Educație și competențe,
AP 4 - Incluziunea socială
și combaterea sărăciei),
Parteneriat public societatea civilă

FSE (PO CU - AP 3 Crearea de locuri de muncă pentru Locuri de muncă pentru
I.4.2. Pr
rromi, implicarea lor în
toți, AP 4 - Incluziunea
44
reabilitarea locuinţelor proprii
socială și combaterea
sărăciei)
Aderarea orașului Nădlac la ZMA
II.1.1. Pr
și la PACTUL TERITORIAL pentru
45
investiții integrate
Actualizarea documentelor de
II.1.1. Pr planificare urbanistică ale orașului
FEDR (PO AT), buget
46
conform noului PLAN urbanistic
local
integrat al teritoriului
II.1.1. Pr Evaluare și monitorizare periodică a
47
implementării Strategiei Integrate

FEDR (PO AT), buget
local

127

PROIECT
ZMA

Dezvoltarea unui Plan Urbanistic
II.1.2. Pr integrat al teritoriului respectând
48
specificul urban și care să includă
concepte economice noi
II.1.2. Pr Realizarea unei hărți digitale a
49
teritoriului actualizată periodic
Realizarea planului de modernizare a
drumurilor și corelarea cu
II.1.2. Pr infrastructura rutieră și feroviară
50
națională și propunerea de extindere
a acestora pentru asigurarea
mobilității ridicate

PROIECT
ZMA

PROIECT
ZMA

Utilizarea unor sisteme moderne
de monitorizare a zgomotului în
II.1.2. Pr domeniul transportului rutier şi
51
feroviar, prin eliminarea emisiilor de
zgomot de la sursă şi protejarea
sănătăţii publice împotriva acestuia.
Realizarea unui studiu care sa
stabilească direcțiile în creșterea
II.2.1. Pr mobilității motorizate și
52
nemotorizate, in orasul Nadlac si
corelarea cu planurile de mobilitate
din judet/regiune
Realizarea unui concept durabil de
iluminare stradală, la nivel ZMA,
II.2.1. Pr
care să pună în valoarea fondul
53
construit și să creeze un climat de
siguranță

Realizarea unei studiu în teritoriu
cu toate parcările și serviciile
II.2.1. Pr conexe (toalete publice, spații
54
comerciale, spații publice de luat
masa) pentru mașinile de transport
PROIECT
marfă (camioane, autoutilitare etc)
ZMA/ DUD
mediu
privat

Extinderea rețelei de parcări și a
facilităților de deservire (toalete,
II.2.1. Pr locuri de masa), în zonele de interes
55
economic, cu respectarea normelor
de mediu și în acord cu opinia
comunității

INTERACT III 20142020, FEDR (PO AT),
Bugetul local, Fonduri
Naționale
INTERACT III 20142020, PO AT, Bugetul
local, Fonduri Naționale,
FEDR (POC)
FEDR (POR 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane, POR 6 Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de
importanță regională și
locală), FEDR (PO IM)
FC (PO IM), BEI - ELENA,
Horizon 2020 - PSC 11 Smart, Green and
Integrated Transport;

POR, bugetul local

FC (PO IM), BEI - ELENA,
BERD
FEDR (POR 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane), Horizon 2020 PSC 11 - Smart, Green
and Integrated
Transport; BEI - ELENA;
BERD
FEDR (POR 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane), Horizon 2020 PSC 11 - Smart, Green
and Integrated
Transport;
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Consolidarea infrastructurii de
transport rutier, fluidizarea traficului
II.2.1. Pr şi îmbunătăţirea siguranţei
56
circulaţiei şi traficului pe toate
modurile de transport, în corelare cu
dezvoltarea zonei logistice
II.2.1. Pr
Pista de biciclete în oraşul Nădlac
57
II.2.1. Pr Mako- Arad dezvoltarea sistemului
58
transfrontalier al pistelor de biciclete
Realizarea unui studiu de
II.2.1. Pr optimizare a transportului public
59
local și promovarea unor mijloace de
transport durabil

PROIECT
ZMA

FC (PO IM) , FEDR (POR),
Horizon 2020 - PSC 11 Smart, Green and
Integrated Transport;
BERD
FEDR (POR 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane), Horizon 2020 PSC 11 - Smart, Green
and Integrated
Transport;
Programe
transfrontaliere,
FEDR (POR 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane), Horizon 2020 PSC 11 - Smart, Green
and Integrated
Transport; BEI - ELENA;
BERD

Extinderea sistemului GPS de
II.2.1. Pr
management al traficului la nivel
60
ZMA
Realizarea unui studiu pentru
II.2.2. Pr determinarea direcțiilor de
61
valorificare a poziției orașului
(granița - Curtici și ZMA)
Dezvoltarea infrastructurii de
II.2.2. Pr legătură între cele două orașe de
62
graniță, împreună cu serviciile
conexe
Stabilirea unui calendar pentru
finalizarea rețelei de alimentare cu
II.2.3. Pr
apă și a sistemului de canalizare din
63
teritoriu și desemnarea
responsabililor
Reabilitarea zonelor cu deficienţe
severe în sistemul de canalizare și
II.2.3. Pr
rețeaua de alimentare cu apă,
64
inclusiv modernizarea sistemului
rutier aferent

FC (PO IM - AP 4
Protecția mediului și
promovarea utilizării
eficiente a resurselor)
FC (PO IM - AP 4
Protecția mediului și
promovarea utilizării
eficiente a resurselor)
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II.2.3. Pr
Canalizare pluvială
65

FC (PO IM - AP 4
Protecția mediului și
promovarea utilizării
eficiente a resurselor)

Retehnologizarea inteligentă a
sistemului de încălzire existent
II.2.4. Pr
care folosește apa geotermală pentru
66
obținerea unei eficiențe energetice
sporite

FC (PO IM, AP 7),
Horizon 2020 - PSC 10 Secure, clean and
efficient energy, Bugetul
local

Modernizarea şi realizarea de noi
capacităţi de producţie a energiei
II.2.4. Pr
termice prin valorificarea resursei
67
regenerabile: biomasă agricolă în
oraşul Nădlac

FC (PO IM, AP 7),
Horizon 2020 - PSC 10 Secure, clean and
efficient energy, Bugetul
local

II.2.4. Pr Reabilitarea rețelei de alimentare
68
cu energie electrică

FC (PO IM, A.P. 7 Energie sigură și curată
pentru o economie cu
emisii scăzute de dioxid
de carbon), Bugetul
local

Înființarea parteneritului între
APL și furnizori privați de energie
electrică pentru exploatarea
potențialului energetic regenerabil
PROIECT
ZMA

II.2.4. Pr
Susținerea proiectelor APL de
69
implementare de sisteme de
producere a energiei electrice din
surse regenerabile - atragerea de
parteneriate de tip ESCO

FC (PO IM), Horizon
2020 - PSC 10 - Secure,
clean and efficient
energy, Bugetul local

Organizare campanii de
II.2.4. Pr conștientizare și informare
70
privind utilizarea resurselor
energetice regenerabile

Bugetul Local,
parteneriate

Reabilitarea şi modernizarea
II.2.5. Pr
sistemelor existente de colectare
71
şi transport deşeuri

FC (PO IM), Horizon
2020 - PSC 12 - Climate
action, environment,
resourse efficiency and
raw materials, Fonduri
Ministerul Mediului
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II.2.5. Pr Dezvoltarea coeficientului de
72
colectare selectivă

FC (PO IM - AP 4
Protecția mediului și
promovarea utilizării
eficiente a resurselor)

Dezvoltarea unei campanii de
II.2.5. Pr conștientizare a importanței unui
73
mediu curat, prin implicarea
comunității

FSE, Bugetul Local,
Fonduri Ministerul
Mediului

Stabilirea unui regulament comun
la nivel ZMA de colectare, tratare
şi valorificare a deşeurilor
II.2.5. Pr
provenite de la populație
74
(menajere, construcţii şi demolări, ..)
și realizarea infrastructurii
necesare

FC (PO IM), Horizon
2020 - PSC 12 - Climate
action, environment,
resourse efficiency and
raw materials, Fonduri
Ministerul Mediului

PROIECT
ZMA

II.2.5. Pr
75

Efientizarea sistemului pentru
colectarea, epurarea și eliminarea
deșeurilor provenite de la
instituții publice

FC (PO IM - AP 4
Protecția mediului și
promovarea utilizării
eficiente a resurselor)

Modernizarea sistemului de
încălzire în instituțiile publice prin
utilizarea resurselor regenerative
(paleți..)

FC (PO IM, A.P. 7), FEDR
(POR -AP 3), Horizon
2020 - PSC 10 - Secure,
clean and efficient
energy,

Realizarea unui plan integrat de
II.3.1. Pr protecție a mediului pentru
76
respectarea conceptului de
dezvoltare durabilă a zonei logistice
II.3.1. Pr Monitorizarea calității elementelor
77
mediului în zona logistică
Realizarea unui plan integrat de
II.3.1. Pr prevenire, protecție și diminuare
78
a efectelor inundațiilor și
alunecărilor de teren
Realizare unui plan integrat de
II.3.1. Pr
anticipare, prevenire și reacție în
79
cazul cutremurelor de pământ

FC (PO IM - AP 6
Promovarea adaptării la
schimbările climatice,
prevenirea și gestionarea
riscurilor)
FC (PO IM - AP 6
Promovarea adaptării la
schimbările climatice,
prevenirea și gestionarea
riscurilor)
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PROIECT
ZMA

Realizarea unui plan integrat de
mediu, a unui calendar de punere în
practică a măsurilor asumate, a unui
II.3.1. Pr
mecanism de comunicare între
80
parteneri și stabilire a
responsabilităților fiecărei părți
implicate

FC (PO IM - AP 6
Promovarea adaptării la
schimbările climatice,
prevenirea și gestionarea
riscurilor)

Organizarea trimestrială a unor
întâlniri pe tema protecției
II.3.2. Pr
mediului cu participarea instituțiilor
81
și organizațiilor care își desfășoară
activitatea în domeniul mediului

FSE, Fonduri Locale,
PACT, FC (PO IM - AP 6),
Bugetul local

II.3.2. Pr Demararea unor campanii și
proiecte pentru educaţia ecologică
82

FSE, Fonduri Locale,
PACT, Bugetul local

Realizarea unei lucrări de
II.3.3. Pr
actualizare a cadastrului verde al
83
orașului

INTERACT III 20142020, PO AT, Bugetul
local, Fonduri Naționale
FC (PO IM), Fonduri
Ministerul Mediului,
Bugetul local, Horizon
2020 - PSC 12 - Climate
action, environment,
resourse efficiency and
raw materials
FEDR (POR AP 4 –
Sprijinirea dezvoltării
rbane durabile, AP 7 Diversificarea
economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a
turismului)

Depistarea spațiilor care pot fi
II.3.3. Pr
valorificate şi amenajate ca zone
84
verzi

Dezvoltarea spațiilor verzi în jurul
II.3.3. Pr
principalelor zone de agrement
85
turistic

III.1.1.
Pr 86
PROIECT
PACT/
ZMA

III.1.1.
Pr 87

Efectuarea unui studiu pentru
evaluarea situației sociale actuale
a locuitorilor
Realizarea planului teritorial de
informare cu privire la
modalitățile de implicare ale
comunității în combaterea
excluziunii sociale

FSE, PACT

FSE, PACT
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PROIECT
PACT/
ZMA

PROIECT
PACT/
ZMA

III.1.1.
Pr 88

Realizarea Strategiei sistemului
educațional (pe termen mediu și lung
de modernizare) - adaptarea
infrastructurii de învățământ la
FSE (PO CU), PACT
cerințele pieței muncii și elaborarea
unor instrumente de educație prin
folosirea tehnologiilor digitale

III.1.1.
Pr 89

Realizarea Strategiei integrate
sociale și de sănătate a teritoriului

FSE, PACT

III.1.1.
Pr 90

Îmbunătățirea procesului de
furnizare a serviciilor prin calificarea
personalului de specialitate

FSE (PO CU)

III.1.1.
Pr 91

Realizarea planului teritorial de
monitorizare a modalității de
implementare a parteneritatelor
de colaborare pentru siguranța
publică în incinta și zona adiacentă
unităților de învățământ din teritoriu

FSE, PACT, FEDR (POC
AP 2 - Tehnologia
informațiilor și
comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă)

III.1.1.
Pr 92

Realizarea planului de adaptare a
sistemului de furnizare a serviciului
de sănătate conform priorităților
Agendei Europa 2020

III.1.1.
Pr 93

FEDR (POC AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă),
PACT
FEDR (POR AP 8 Elaborarea unor programe şi servicii
Dezvoltarea
de asistenţă medicală primară pentru
infrastructurii de
toți cetățenii prin medicii de familie
sănătate și sociale)

III.1.2.
Pr 94

Concesionarea unor servicii
specializate către organizaţii
acreditate

III.1.2.
Pr 95

Pregătirea unui set de măsuri pentru
a ridica standardele serviciilor
sociale furnizate grupurilor
defavorizate

FSE, PACT

III.1.2.
Pr 96

Identificarea unor spații publice
neutilizate sau utilizate ineficient
pentru introducerea acestora într-o
rețea de facilități medicale private

FEDR (POR AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și sociale),
PACT
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III.1.3.
Pr 97

Realizarea unei campanii anuale la
nivelul întregului teritoriu de
promovare şi îmbunătăţire a
condiţiilor igienico-sanitare din
instituţiile de învăţământ
parteneriat: instituţiile de
învăţământ-instituţiile sanitare

FSE, PACT

III.1.3.
Pr 98

Promovarea unor programe
educaţionale privind sănătatea și
controlul medical periodic

FSE, PACT

III.1.3.
Pr 99

Proiect "Promovarea unui stil de
viață sănătos"

FSE, PACT

III.2.1.
Pr 100

Crearea unei infrastructuri integrate
prin modernizarea și echiparea
clădirilor sociale existente pentru
furnizarea serviciilor sociale de baza
și complementare, adaptate nevoilor
unor grupuri specifice (copii,
persoane de vârsta a III-a, persoane
cu dizabilități, etc)

III.2.1.
Pr 101

Construirea unui Centru
multifuncțional pentru furnizarea
serviciilor sociale, în parteneriat cu
ONG-urile locale

III.2.1.
Pr 102
III.2.1.
Pr 103

III.2.1.
Pr 104

Crearea unei clinici/micropoliclinica
privata de sanatate/recuperare
medicala
Crearea unui centru modular de
ingrijire pentru varstnici

Diversificarea și echiparea unităților
mobile de intervenție pentru cazurile
medicale de urgență

FEDR (POR AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și sociale, AP 9 Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților
defavorizate din mediul
urban)
FEDR (POR AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și sociale, AP 9 Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților
defavorizate din mediul
urban)
Mediu privat - POR
Mediu privat - POR
FEDR (POR AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și sociale, AP 9 Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților
defavorizate din mediul
urban), PACT
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Modernizarea unor clădiri cu
elemente de echipare tehnică
necesare pentru desfășurarea unor
servicii medicale și sociale
permantente sau ambulatorii și
promovarea inițiativei în rândul
furnizorilor privați de servicii
medicale pentru atragerea de
specialiști și aparatură de specilitate.

FEDR (POR AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și sociale)

III.2.1.
Pr 106

Realizarea infrastructurii de
centre de asistență după
programul școlar prin corelarea
inițiativelor publice cu cele private

FEDR (POR AP 9 Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților
defavorizate din mediul
urban)

III.2.2.
Pr 107

Realizarea unui adăpost de noapte
şi centru de zi pentru persoane fără
adăpost, pentru victimele violenței în
familie și pentru alte grupuri
vulnerabile

FEDR (POR AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și sociale)

III.2.2.
Pr 108

Construire locuințe ANL

Fonduri naționale

III.2.2.
Pr 109

Construire locuințe sociale

FEDR (POR AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și sociale, AP 9 Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților
defavorizate din mediul
urban), PACT

III.2.2.
Pr 110

Realizarea unui studiu care să
cuprindă situația persoanelor
evacuate sau în fază de evacuare,
precum și a persoanelor fără adăpost
sau care locuiesc în adăposturi
provizorii sau în care părăsite

FEDR (AP 9 - Sprijinirea
regenerării economice și
sociale a comunităților
defavorizate din mediul
urban)

III.2.2.
Pr 111

Dezvoltarea unor programe pentru
includerea tinerilor fără adăpost
în forme de sprijin asociativ în
vederea sprijinirii lor în asigurarea
unei locuințe și găsirea de locuri de
muncă.

FEDR (POR AP 9 Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților
defavorizate din mediul
urban), Bugetul Local

III.2.1.
Pr 105
PROIECT
PACT
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III.2.2.
Pr 112

III.3.1.
Pr 113

PROIECT
PACT/
ZMA

FSE ( AP 4 - Incluziune
socială și combaterea
Organizarea atelierelor de lucru
sărăciei), FEDR (AP 9 periodice pe tema evoluției
Sprijinirea regenerării
domeniilor specifice economiei locale
economice și sociale a
cu participarea grupurilor
comunităților
vulnerabile / defavorizate
defavorizate din mediul
urban)
FEDR (POC AP 2 Implementarea unui sistem integrat
Tehnologia informațiilor
social și de sănătate, în parteneriat cu și comunicațiilor (TIC)
PPA
pentru o economie
digitală competitivă)

III.3.1.
Pr 114

Realizarea și implementarea unei
rețele digitale la nivelul județului
pentru corelarea, în sistem piramidal,
a tututor elementelor din sistemul de
sănătate/social - medici de familie,
spitale orășenești, spital judetean,
direcțiile sociale din primării,
instituții publice sociale

FEDR (POC AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă)

III.3.1.
Pr 115

Elaborarea unui sistem integrat de
inventariere și gestiune a serviciilor
publice din domeniile social și de
sănătate

FEDR (POC AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă)

III.3.2.
Pr 116

Realizarea unui studiu la nivelul
teritoriului pentru stabilirea
numărului de locuințe de serviciu
necesare, identificarea terenurilor
disponibile și estimarea costurilor de
execuție

Bugetul Local, PACT

III.3.2.
Pr 117

Realizarea unui concept de
mobilitate a specialiștilor în teritoriu

Bugetul Local, PACT

III.3.2.
Pr 118

Realizarea de locuințe de serviciu
pentru specialiști

III.3.2.
Pr 119

Cursuri periodice de instruire pentru
asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap

PACT, FEDR (POC AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă)
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III.3.3.
Pr 120

Extinderea în cadrul unităților
medicale a serviciilor de recuperare
care utilizează ape geo-termale

FEDR (POR AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și sociale)

III.3.3.
Pr 121

Asigurarea personalului specializat
în cadrul incintelor de recuperare:
medici de recuperare,
kinetoterapeuţi, asistente medicale
specializate.

FSE (PO CU)

III.3.3.
Pr 122

Măsuri de informare privind accesul
la serviciile terapeutice și diversele
afecțiuni car pot fi tratate

III.4.1.
Pr 123

Instalare sistem de încălzire cu
pompe de căldură la Gradiniţa nr. 1
din oraşul Nădlac

III.4.1.
Pr 124

Crearea, pentru copiii care provin din
familii aflate în stare de risc social, a
unui loc adecvat de petrecere a
timpului liber prin participarea la
diverse activităţi culturale şi
sportive, întâlniri cu părinţii

III.4.1.
Pr 125

Înfiinţarea de centre de zi cu
cantine în incinta şcolilor primare
şi a şcolilor gimnaziale

III.4.1.
Pr 126

Accesibilizarea şcolilor pentru copiii
cu handicap locomotor

III.4.2.
Pr 127

Înființarea unui Grupul Consultativ
în parteneriat cu mediul privat și
societăți de formare/instruire pentru
realizarea unei strategii de creștere a
gradului de instruire și educație a
tinerilor, în condițiile programelor
educaționale și oportunităților de
angajare pe piața forței de muncă

FEDR (POR AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și sociale)
FEDR (POR AP 10 Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale), Bugetul
local

FEDR (POR AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate și sociale)
FEDR (POR AP 10 Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale), Bugetul
local
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III.4.2.
Pr 128

III.4.2.
Pr 129

III.4.2.
Pr 130

III.4.3.
Pr 131
PROIECT
PACT

III.4.3.
Pr 132

PROIECT
PACT

Proiectele privind realizarea de
activități de educație generală și
instruire vocațională și cursuri
specializate orientate către copii /
tinerii din grupurile aflate în situații
de risc, excludere socială, în special
cei de etnie romă și cei cu handicap
Iniţierea şi încurajarea
parteneriatelor interşcolare în cadrul
comunităţilor locale înfrăţite cu
orașul Nădlac
Implementarea unui program de
constituire de parteneriate între
unităţile şcolare, în vederea folosirii
în comun a resurselor (biblioteci, săli
de sport)

FEDR (POR), FSE (PO
CU), PACT

FSE (PO CU), PACT
FSE (PO CU), PACT,
FEDR (POC AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă)

Proiect de modernizare a
infrastructurii TIC pentru toate
FEDR (POC AP 2 școlile și crearea legăturii acestora cu
Tehnologia informațiilor
sistemul TIC al bibliotecilor publice
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
Crearea de laboratoare dotate cu
digitală competitivă)
echipamente IT pentru aplicaţii
informatice

III.4.4.
Pr 133

Realizarea unor proiecte care au ca
scop stabilirea contactelor
interinstuționale și crearea unor
parteneriate internaționale prin
programe de schimb și de mobilitate
în domeniul educației

PACT, FSE (PO CU AP 6 Educație și competențe)

III.4.4.
Pr 134

Proiecte pentru instruirea
invățătorilor, profesorilor,
instructorilor, inspectorilor locali din
educație și pedagogilor, cu scopul de
a-și îmbunătății abilitățile
profesorale și de instruire cu noi
metode, prin programe de schimb de
experiență și vizite de studiu atât la
nivel național cât și internațional

PACT, FSE (PO CU AP 6 Educație și competențe),
ERASMUS 2014-2020

III.4.4.
Pr 135

Corelarea programelor și inițiativelor
PACT, FSE (PO CU AP 6 din teritoriu legate de
Educație și competențe),
recompensarea elevilor și a cadrelor
ERASMUS 2014-2020,
didactice
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III.5.1.
Pr 136

Înființarea unei organizații pentru
dezvoltarea educației artistice și
culturale, responsabilă cu inițierea și
facilitarea inițiativelor variate,
FSE (PO CU), PACT
centrate pe construirea de
parteneriate între lumile educației și
culturii, la toate nivelele educaționale

III.5.1.
Pr 137

Promovarea unor facilități și
stimulente financiare pentru crearea
unor centre pentru practicarea
sportului de masă de către persoane
adulte - în PPP

Scheme de ajutor de
stat, PACT

III.5.1.
Pr 138

Realizarea unor programe pentru
promovarea beneficiilor sportului de
performanță în rândul copiilor, în
vederea recrutării viitorilor sportivi
de performanță

FSE, PACT, Parteneri

III.5.1.
Pr 139

Promovarea înființării de asociații
sportive private/școlare și sprijinirea
modernizării asociaţiilor sportive şi
cluburilor sportive finanţate de stat,
PPP, Parteneri
a bazelor şi materialelor la nivelul
cerinţelor actuale ale sportului de
mare performanţă

III.5.1.
Pr 140

Crearea unui centru sportiv/de
agrement - în PPP

PPP, Parteneri

III.5.1.
Pr 141

Proiect "Campanie de conștientizare
a avantajelor activităților instructiv educative ca alternativă la tentațiile
copiilor și adolescențiilor cu efect
distructiv (consumul de
etnobotanice, alcool, tutun, droguri)"

FSE (PO CU), PACT,
ERASMUS SPORT 20142020, Bugetul local

III.5.1.
Pr 142

Organizarea la nivel local de către
școli și profesori a activităților
extracurriculare opționale, după
încheierea programului școlar

III.5.1.
Pr 143

Organizarea în teritoriu a
campionatelor școlare sportive
sezoniere

PACT, Parteneriate
public - societate civilă
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III.5.1.
Pr 144

III.5.1.
Pr 145

Dezvoltarea şi diversificarea
acţiunilor de timp liber, vacanţă,
sport şi turism pentru tineri.
Realizarea unui mecanism de
promovare a acestora în rândul
comunității.
Realizarea unor evenimente
instructiv - educative spontane în aer
liber, în locuri amenajate provizoriu
pentru diferite activități - atragerea
in aceste competiții a
copiilor/tinerilor din zonele limitrofe
orașului

FSE (PO CU, PO CA),
PACT, Bugetul local

FSE (PO CU, PO CA),
PACT, Bugetul local

III.5.1.
Pr 146

Accesul persoanelor cu dizabilităţi la
sportul de masă

FEDR (POR AP 10),
PACT, ERASMUS SPORT
2014-2020, Bugetul
local

III.5.1.
Pr 147

Stimularea interesului pentru
educaţie fizică a elevilor prin
participarea la tabere de pregătire pe
ramuri de sport în mod gratuit în
bazele taberelor şcolare

FEDR (POR AP 10),
PACT, ERASMUS SPORT
2014-2020, Bugetul
local

IV.1.1.
Pr 148

Elaborarea unor programe pentru
promovarea valorilor culturale
arădene și consolidarea identităţii
culturale la nivel național și
european

PACT

IV.1.1.
Pr 149

Înființarea unui parteneriat între
autoritățile publice și societatea
civilă pentru susținerea coeziunii
sociale la nivel teritorial prin
realizarea unei strategii comune de
revitalizare și promovare a
obiceiurilor tradiționale și
coordonarea Calendarului Anual al
Tradițiilor Culturale

FEDR (POR AP 8, AP 9),
PACT

IV.1.1.
Pr 150

Realizarea unui ghid de măsuri
privind protejarea monumentelor
și a unui calendar de implementare a
acestor măsuri de către toți
partenerii locali

Bugetul local, PACT

PROIECT
PACT
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IV.1.2.
Pr 151

Fructificarea parteneriatelor
internaţionale (oraşe înfrăţite,
parteneriate instituţionale) pentru
promovarea culturii locale în
străinătate şi pentru aducerea în oraș
a unor evenimente artistice
internaţionale de calitate.

Programe
transfrontaliere, FSE,
PACT, fonduri
intercomunitare, EEA
GRANTS

IV.1.2.
Pr 152

Înființarea unei organizații pentru
dezvoltarea educației artistice și
culturale, responsabilă cu inițierea
și facilitarea inițiativelor variate
pentru activitatea şcolară
multidisciplinară, centrate pe
construirea de parteneriate la toate
nivelele educaționale

EEA GRANTS, FSE (PO
CU AP 6 - Educație și
competențe)

IV.1.2.
Pr 153

Parteneriate externe pe teme de
multiculturalitate (invitarea la
Festivalul minorităţilor a unor
parteneri din exterior)

PACT, Fonduri
intercomunitare

IV.2.1.
Pr 154

Participarea la evenimente
culturale naționale și europene

EEA GRANTS, Bugetul
local, PACT

IV.2.1.
Pr 155

Organizarea festivalurilor și
competițiilor artistice pentru
încurajarea elevilor să participe la
activități artistice atât în timpul liber,
cât și în timpul orelor de scoala
(muzica/ film/ literatura)

EEA GRANTS, FSE (PO
CU AP 6 - Educație și
competențe), PACT

IV.2.1.
Pr 156

IV.2.1.
Pr 157

IV.2.2.
Pr 158

Dezvoltarea de parteneriate
educaţional – culturale
Program de stimulare şi susţinere
a creativităţii culturale în rândul
tinerilor
Promovarea reţelelor culturale şi
susţinerea culturii locale existente
prin sprijinirea instituţiilor şi
organizaţiilor de cultură precum şi a
artişilor.
Continuarea acordării sprijinului

EEA GRANTS, FSE (PO
CU AP 6 - Educație și
competențe), FEDR (POR
AP 10 - Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale)
EEA GRANTS, FSE (PO
CU AP 6 - Educație și
competențe)
EEA GRANTS, Bugetul
local, PACT
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pentru organizarea de expoziţii,
vernisaje, concerte şi alte evenimente
culturale
IV.2.2.
Pr 159
IV.2.2.
Pr 160

IV.3.1.
Pr 161

IV.3.1.
Pr 162

IV.3.1.
Pr 163

IV.3.1.
Pr 164

Realizarea și publicarea unui
calendar anual al activităților
Bugetul Local, PACT
culturale din teritoriu, inclusiv digital
EEA GRANTS, FEDR
(POR AP 5 - Conservarea,
Înfiinţarea unui Centru
protecția și valorificarea
multicultural
patrimoniului cultural),
PACT, PPP
FEDR (POR AP 4 Sprijinirea dezvoltării
Elaborarea strategiei de
urbane durabile, Bugetul
regenerare urbană a oraşului
local, parteneriat Nădlac
Dezvoltarea urbană
durabilă integrată
FEDR (POR AP 4 Sprijinirea dezvoltării
Realizarea unui proiect de
urbane durabile, Bugetul
regenerare urbană pentru fiecare
local, parteneriat zonă identificată în cadrul strategiei
Dezvoltarea urbană
durabilă integrată
FEDR (POR AP 4 Sprijinirea dezvoltării
Proiecte de regenerare urbană a
urbane durabile, Bugetul
zonelor cu populaţie care trăiește în
local, parteneriat condiții de sărăcie extremă
Dezvoltarea urbană
durabilă integrată
Identificarea partenerilor
relevanţi, definirea
responsabilităţilor, configurarea şi
FEDR (POR AP 12 instituţionalizarea parteneriatului
Asistență tehnică), PACT
pentru implementarea fiecărui
proiect

IV.3.1.
Pr 165

Asigurarea managementului
implementării şi a controlului
proiectelor de regenerare urbană

FEDR (POR AP 12 Asistență tehnică)

IV.3.2.
Pr 166

Reabilitarea sau demolarea
clădirilor din proprietatea sau
administrarea publică, aflate într-o
stare avansată de degradare

FEDR (POR AP 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile),
Bugetul local,
parteneriat
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PROIECT
ZMA

FEDR (POR AP 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile),
Bugetul local,
parteneriat
FEDR (POR AP 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile),
Bugetul local,
parteneriat
FEDR (POR AP 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile, AP 5 Conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural),
Bugetul local,
parteneriat
FEDR (POR AP 9 Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților
defavorizate din mediul
urban)

IV.3.2.
Pr 167

Reconversia unor terenuri care nu
mai sunt funcţionale în scopul pentru
care au fost create iniţial - studiu și
propuneri

IV.3.2.
Pr 168

Reabilitarea fațadelor clădirilor
publice situate pe străzile
principale și în zonele cu impact
economic, în special turistic

IV.3.2.
Pr 169

Renovarea şi reabilitarea
monumentelor şi a patrimoniului
arhitectural al teritoriului

IV.3.3.
Pr 170

Constituirea unor mecanism de
informare și consultare permanentă
a tuturor autorilor implicaţi, pe
probleme de regenerare urbană

IV.3.3.
Pr 171

Realizarea unor acțiuni/programe
pentru creșterea implicării
comunității în reabilitarea mediului PACT, Bugetul local
privat construit în zonele cu potențial
economic, turistic și cultual

Elaborarea planului de dezvoltare a
resursei umane din direcțiile de
V.1.1. Pr specialitate ale primăriei, serviciile
172
publice externalizate și persoane
voluntare atrase în
activitățile/serviciile publice

FSE (PO CU, PO CA),
PACT, Bugetul local

Înființarea unor serii de Parteneriate
Strategice Locale sectoriale (PSL)
între orașul Nădlac / ZMA și alte
V.1.1. Pr
instituții internaționale pentru
173
îmbunătățirea experienței RU și
asigurarea atragerii unor fonduri
necesare implementării proiectelor

FSE (PO CU, PO CA),
PACT, Bugetul local
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Calificarea resurselor umane la
V.1.1. Pr nivelul autorităţilor locale pentru a
174
spori calitatea serviciilor şi
interacţiunilor cu mediul de afaceri

PROIECT
ZMA

FSE (PO CU, PO CA),
PACT, Bugetul local

Elaborarea metodologiei pentru
verificarea sustenabilității economice
V.1.2. Pr
FSE, PACT, Bugetul
a instituțiilor publice din ZMA și a
175
local
partenerilor privați pentru proiectele
comune
Elaborarea sistemului de
management financiar integrat
V.1.2. Pr
pentru susținerea implementării
176
proiectelor generatoare de venit și
cele în PPP

FSE (PO CU), PACT ,
FEDR (POC AP 2 - TIC
pentru o economie
digitală competitivă)

Elaborarea planului de dezvoltare a
resursei umane din direcțiile de
V.1.2. Pr specialitate ale primăriei, serviciile
177
publice externalizate și persoane
voluntare atrase în
activitățile/serviciile publice

FSE (PO CU, PO CA),
PACT, Bugetul local

Informatizarea datelor de gestionare
V.1.2. Pr a procedurilor de lucru ale APL și a
178
comiisilor/gruprilor/parteneriatelor
în care APL este membru

FSE (PO CA), PACT

V.2.1. Pr ADERAREA la parteneriatele
179
formate la nivel teritorial
Inițierea și facilitarea formării
V.2.1. Pr
Parteneriatelor Strategice locale și
180
internaționale
Elaborarea și promovarea
V.2.1. Pr Manualului / Ghidului
181
Parteneriatelor și Responsabilităților
PROIECT
ZMA / PPA
Comunitare
Crearea unui site pentru prezentarea
ONG-urilor locale, a activităților /
V.2.1. Pr
evenimentelor desfășurate și a
182
proiectelor implementate de aceștia
- în parteneriat cu ONG-urile locale

FSE (PO CU, PO CA),
PACT
FSE (PO CU), PACT,
FEDR (POC AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă)
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Stimularea parteneriatului
comunitar pentru promovarea
V.2.1. Pr
proiectelor private de modernizare
183
a infrastructurii serviciilor sociale
rurale şi urbane

FSE (PO CU, PO CA),
PACT

Elaborarea unui plan teritorial de
angajare a persoanelor
marginalizate social (în condiţiile
V.2.1. Pr
prevederilor Legii nr. 116/2002) în
184
cadrul agenţilor economici care
funcţionează sub autoritatea
consiliului local

FSE (PO CU, PO CA),
PACT

Extinderea site-ului Primăriei într-un
portal multi-lingvistic al orașului, cu
V.2.2. Pr servicii online, multiple funcții și
185
legături cu toți actorii locali și
regionali implicați, inclusiv pentru
promovarea teritoriului

FSE (PO CU), PACT,
FEDR (POC AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă)

Construirea unui parteneriat cu
companiile TIC, școlile locale, filialele
universităților și Centrele de Resurse
V.2.2. Pr
Umane pentru Programe Speciale de
186
Instruire în educarea TIC, parțial
sponsorizată de companiile private
ale sectorului

FEDR (POC AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă)

Crearea cadrului instituțional
capabil să sinergizeze eforturile
administrației publice, precum și ale
organizațiilor neguvernamentale și
V.2.3. Pr societății civile, în vederea eliminării FSE (PO CU, PO CA),
187
celor mai grave forme de antrenare și PACT
folosire a copiilor în activități
economice care prin caracterul lor,
dăunează dezvoltării normale a
acestora;
Implementarea unui cadru de
colaborare între instituții și
V.2.3. Pr
societatea civilă pentru sprijinirea
188
combaterii criminalității și creșterea
siguranței cetățeanului

FSE (PO CA - A.P. 2),
parteneriat
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V.2.3. Pr Creșterea capacității de
189
supraveghere a spațiilor publice

FSE (PO CA), PACT,
FEDR (POC)

Dezvoltarea și implementarea de
V.2.3. Pr
măsuri privind reducerea birocrației
190
și creșterea transparenței

FSE (PO CA - A.P. 2)

Realizarea și publicarea unei broșuri
despre posibilitățile și condițiile
accesării unui credit de către IMM urile locale sau fonduri structurale

PACT, FSE (PO CA),
Bugetul Local

VI.1.1.
Pr. 191

VI.1.1.
Pr. 192

VI.1.2.
Pr. 193

FEDR (POC - AP 2 Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor (TIC)
Crearea unei platforme de
pentru o economie
informare şi consiliere în domeniile
digitală competitivă prioritare privind posibilităţile de
pentru hartă), PNDR,
asociere şi înființare a grupurilor de
Bugetul Local,
producători (consiliere tehnică,
Programul UE pentru
juridică şi financiară)
Competitivitatea
Întreprinderilor și
IMM-urilor, COSME
Programul Național de
Încurajarea producătorilor de a-și
Sprijin al României în
asigura recoltele
sectorul vitivinicol 20142018

VI.1.2.
Pr. 194

Promovarea adaptării la schimbările
climatice, prevenirea și gestionarea
riscurilor agricole

VI.1.2.
Pr. 195

Adoptarea de măsuri structurale și
non‐structurale pentru reducerea
riscurilor și a pagubelor produse de
inundații, secetă și eroziunea solului

VI.1.3.
Pr. 196

Promovarea unor proiecte tip de
ferme ecologice, inclusiv prin
asociere, conform cerinţelor liniilor
de finanţare nerambursabile, menite
să transforme fermele de subzistenţă
în microferme ecologice

VI.1.3.
Pr. 197

Sprijinirea instalării tinerilor
fermieri prin suport tehnic şi juridic
şi descrierea oportunităţilor de
finanţare

FC (PO IM AP6 ‐
Promovarea adaptării la
schimbările climatice,
prevenirea şi gestionarea
riscurilor), FEDR
(PNDR)

FSE (PO CU - AP 2 Îmbunătățirea situației
tinerilor din categoria
NEETS; AP 4 Incluziunea socială și
combaterea sărăciei),
PNDR (P 6)
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VI.1.3.
Pr. 198
VI.2.1.
Pr. 199

PROIECT
mediu
privat

INTERACT III 2014 2020, FSE (PO CA, PO
CU, PO AT)

VI.2.1.
Pr. 200

Susținerea IMM-urilor din domeniul
agriculturii prin intermediul unor
beneficii fiscale și nefiscale

VI.2.2.
Pr. 201

Reabilitarea infrastructurii aferente
zonelor sectorului agricol

VI.2.2.
Pr. 202

Reabilitarea sistemului de irigaţii din
jurul exploatațiilor

VI.2.2.
Pr. 203

Realizarea unui studiu privind
amenajarea de spații de colectare, Bugetul Local, PO CA,
transport, depozitare și distribuție PACT, PNDR
a produselor locale

VI.2.2.
Pr. 204

Realizarea unui centru de tip abator

VI.2.2.
Pr. 205

Înființarea unui centru de colectare și
mediu privat - PNDR
procesare a laptelui

VI.3.1.
Pr. 206

Realizarea metodologiei pentru
definirea strandardelor
compatibile la nivel teritorial, în
conformitate cu cerințele europene

VI.3.1.
Pr. 207
PROIECT
ZMA/
PACT

Implementarea unui program de
premiere şi promovare a celor mai
bune iniţiative antreprenoriale în
rândul tinerilor fermieri
Realizarea unui studiu privind
dezvoltarea agriculturii în cadrul
orașului într-un conceptul integrat

VI.3.1.
Pr. 208

VI.3.1.
Pr. 209

Realizarea unui ghid de
implementare a standardelor şi
stabilirea unei perioade de
conformare
Crearea unor mecanisme de
susţinere a mediului privat pentru
respectarea standardelor şi
confirmarea calităţii produselor
locale

Bugetul local, scheme
de ajutor de stat
PNDR , FEDR (PO IM - în
cazul în care creăm un
proiect integrat pentru
dezvoltarea
infrastructurii rutiere
județene)

mediu privat

PNDR, PACT, Bugetul
Local, Programul UE
pentru
Competitivitatea
Întreprinderilor și
IMM-urilor, COSME

Pregătirea unui buletin de informare
despre standarde agricole și
tendințele pieței din regiune, dar și
din afara acesteia
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PROIECT
ZMA

PROIECT
PACT

VI.3.1.
Pr. 210

Certificarea brandului de produse şi
promovarea lor la nivel local, în
vederea stimulării înfiinţării
întreprinderilor familiale şi PFA

VI.3.2.
Pr. 211

Construirea și amenjarea unei
piețe agroalimentare

VI.3.2.
Pr. 212

Înființarea și promovarea
asociațiilor/ parteneriatelor din
turism și agricultură pentru
crearea unui sistem solid al
economiei locale

VI.3.2.
Pr. 213

Organizarea târgurilor periodice
pentru produsele agricole locale

VI.3.2.
Pr. 214

Creşterea competitivităţii fermelor
prin diversificarea producţiei în
regim ecologic

FEDR

Bugetul local, PACT

FEADR (PNDR)
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IV.3. Planul de acțiuni
Proiectele se adresează obiectivelor specifice pe care le vom atinge în perioada
asumată în planul de acțiuni, respectiv 2014-2020. Prin urmare, ele sunt legate de un
calendar și un plan de acțiuni comun, iar rezultatele vor fi stabilite conform etapelor de
evaluare corelate cu perioada asumată.
Analiza criteriilor a determinat gradul de prioritate al fiecărui proiect. De
asemenea, corelarea analizei criteriilor cu gradul de sustenabilitate financiară a
partenerilor și oportunitățile de finanțare ale fondurilor structurale, intrumentelor
europene, sau programelor naționale aferente, a stat la baza planificării în timp a
acestora.
Planificarea proiectelor implementate de autoritatea publică locală este
coordonată cu planificarea și abordarea de dezvoltare a mediului economic local.
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OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBIECTIV STRATEGIC I. Dezvoltarea sustenabilă a economiei prin asigurarea unei infrastructuri şi servicii logistice moderne şi durabile în zona de frontieră, creşterea
gradului de accesibilitate și valorificarea resurselor naturale de agrement
OBIECTIV SPECIFIC I.1. Îmbunătățirea infrastructurii logistice pentru crearea unui sistem economic echilibrat între orașul Nădlac și zonele de influență din jurul său
(Curtici, Arad, Timișoara)
I.1.1. Creşterea vizibilităţii şi atractivităţii zonei logistice a orașului Nădlac în vederea atragerii interesului investiţional autohton şi străin
I.1.1. Pr Realizarea unui studiu privind facilităţile şi sprijinul care
1
pot fi acordate investitorilor
Promovarea zonei logistice ca zonă prinicipală de interes
I.1.1. Pr
economic datorită poziționării strategice în apropierea
2
principalelor căi de acces din țară și județ
Construcţia unui parc logistic cu caracter complex pentru
I.1.1. Pr
furnizarea spațiilor de depozitare, industriale, producție,
3
spații frigorifice, spații de birouri și alte facilități
I.1.1. Pr Modernizarea infrastructurii logistice şi realizarea căilor
4
de legătură și utilităţilor necesare
Crearea de noi locuri de muncă și stimularea formării
I.1.1. Pr
profesionale, pentru asigurarea unei resurse umane calificate
5
în sectorul logistic
I.1.1. Pr Evaluarea potenţialului logistic al zonelor neutilizate pentru a
6
le revitaliza economic
Realizarea și publicarea unei broșuri despre posibilitățile și
I.1.1. Pr
condițiile accesării unui credit de către IMM -urile locale sau
7
a fondurilor structurale

Poziţionarea strategică în apropierea Punctului de
Trecere a Frontierei (feroviar) Curtici și Zona Liberă
Curtici

OBIECTIVE NR. CRT.
PROIECT
PACT

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

I.1.1. Pr Înființarea unui incubator de afaceri pentru întreprinderi
8
micro, mici şi mijlocii, în zonele cu potenţial economic
I.1.1. Pr Extindere şi modernizare piaţa agroalimentară din oraşul
9
Nădlac

O piaţă agroalimentară la standarde europene
Gradul de maturitate: SF

I.1.2. Dezvoltarea parteneriatelor necesare unui climat investițional favorabil
PROIECT
PACT
I.1.2. Pr
Teritorial /
10
ZMA

Înfiinţarea unui parteneriat pentru identificarea
mecanismelor de colaborare între autorităţile publice locale
şi definirea responsabilităţilor fiecărei părţi implicate (PACT
TERITORIAL)

I.1.2. Pr Desemnarea unui reprezentant pentru Comisiile
11
consultative/parteneriate de la nivelul ZMA/județ

Supravegherea/direcționarea viitoarelor procese de
planificare economică strategică;

Crearea unui Plan de Acțiune concertat al actorilor privind
I.1.2. Pr
investițiile în infrastructură în zona de interes a Parcului
12
SE REALIZEAZĂ LA NIVEL DE TERITORIU
Logistic
Facilitarea cooperării şi parteneriatului între mediul
Studiu de identificare și promovare a resurselor
de afaceri și autoritatea publică.
I.1.2. Pr
disponibile la nivelul teritoriului pentru valorificarea
13
durabilă şi inteligentă a acestora de către mediul privat
I.2. Definirea mecanismelor necesare punerii în aplicare a Strategiei De Dezvoltare Durabilă
I.2.1. Iniţierea şi facilitarea formării Parteneriatelor Strategice și a proiectelor în parteneriat public - privat
I.2.1. Pr Demararea etapelor necesare realizării unor mecanisme de sprijin
14
inovatoare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

Implementarea unui sistem de planificare bugetară pentru
I.2.1. Pr
susţinerea proiectelor generatoare de venit şi cele în PPP, în
15
special cele integrate/comune
Elaborarea metodologiei pentru verificarea sustenabilităţii
I.2.1. Pr
economice a instituţiilor publice şi a partenerilor privați pentru
16
proiectele comune
I.2.2. Introducerea și dezvoltarea sistemelor de consiliere, formare și managmentul infomației în afaceri

I.2.2. Pr Program de încurajare a dezvoltării serviciilor TIC pentru
17
susţinerea unui mediu economic inteligent

Promovarea unui sistem electronic integrat pentru plata
taxelor pentru IMM-uri; crearea unor programe împreună
cu furnizorii de servicii IT pentru extinderea
infrastructurii de broadband şi comunicaţii şi facilitarea
accesului la reţea pentru micii întreprinzători.

Implementarea unui sistem informatic integrat pentru
simplificarea şi eficientizarea procesului de înfiinţare a
unei afaceri; Promovarea unei atitudini antreprenoriale şi
creşterea gradului de conștientizare a publicului asupra
I.2.2. Pr Crearea unei platforme informatice sub forma unui portal
oportunităţilor antreprenoriale prin implicarea mediului
18
pentru înfiinţarea unui "birou de consiliere şi formare în afaceri"
privat; acces la sesiuni de informare privind schimburi de
experienţă; prezentare conferinţe şi workshopuri
naţionale şi internaţionale privind noile metode şi procese
de producţie)
I.2.3. Promovarea culturii antreprenoriale
Acordarea de orientare permanentă în domeniul
I.2.3. Pr antreprenoriatului şi al ocupării pe cont propriu pentru tineri,
19
inclusiv prin cursuri de antreprenoriat, promovarea cazurilor
de succes de antreprenori din teritoriu

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

Campanii de promovare a finanțărilor nerambursabile pentru
I.2.3. Pr
înființarea și dezvoltarea afacerilor de familie sau a tinerilor
20
întreprinzători
Proiectul ”Mini întreprinzători”
Campanii de promovare a programelor privind creşterea
atitudinii antreprenoriale la nivel local, demarate de
PROIECT I.2.3. Pr
Promovarea acestor iniţiative la nivel internaţional şi premierea Partenerii Publici Asociați (PPA). Acțiuni de diseminare
ZMA
21
celor mai bune afaceri realizate de elevi sau studenţi prin crearea prin diferite surse media, în rândul elevilor şi studenţilor.
unor internship-uri în parteneriat cu mediul de afaceri
I.2.4. Dezvoltarea microîntreprinderilor şi a artizanatului pentru susţinerea economiei din zonele cu infrastructură economică scăzută
I.2.4. Pr Încurajarea iniţiativelor noi în domeniile de activitate non22
agricolă și dezvoltarea microîntreprinderilor

Crearea unor programe pentru susţinerea dezvoltării
I.2.4. Pr
microîntreprinderilor şi a artizanatului, pentru susţinerea
23
economiei, valorilor şi tradiţiilor locale

Organizarea unor cursuri de scurtă durată pentru pregătirea
I.2.4. Pr
personalul recent angajat in intreprinderi de artizanat sau pentru
24
cei viitori angajați
Organizarea atelierelor de lucru periodice pe tema evoluției
I.2.4. Pr
domeniilor specifice economiei locale cu participarea grupurilor
25
locale de interes și a instituților interesate

Modernizarea și concesionarea spaţiilor destinate
deschiderii unor ateliere de croitorie, ţesătorie şi artă
meşteşugărească; reanimarea tradiţiilor locale;sprijinirea
înfiinţării de mici unităţi de producţie (cizmărie,
patiserie/brutărie) şi de servicii (frizerie, vulcanizare)

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBIECTIV SPECIFIC I.3. Stimularea economiei la nivel local prin îmbunătățirea/ extinderea infrastructurii de agrement și valorificarea resurselor naturale de ape geo-termale
I.3.1. Dezvoltarea durabilă a potențialului de agrement şi valorificarea resurselor naturale - APELE GEOTERMALE
Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile publice locale,
I.3.1. Pr
societatea civilă şi comunitatea de afaceri pentru dezvoltarea
26
zonelor de agrement

În special în zonele de agrement care utilizează apele geotermale.

I.3.1. Pr
Înființarea unei Zone Curative și de Agrement Nădlac
27

Zona de Agrement cuprinde: Ștrand Termal, plajă
amenajată, zona de camping, teren de fotbal/tenis, zona
comercială (restaurant, bar, terasă)

I.3.1. Pr Realizarea materialelor de publicitate și informare privind
28
beneficiile curative ale zonei
I.3.1. Pr Înființarea căilor de acces către zona de agrement și
29
semnalizarea corespunzătoare a acestora
Dezvoltarea turismului tematic în toate zonele cu resurse
naturale de ape geo-termale din teritoriu.
Crearea și valorificarea unor circuite turistice tematice.
I.3.1. Pr
Promovarea conceptului de dezvoltare a turismului tematic
30
PROIECT
ZMA

Dezvoltarea unui program de încurajare a ecoturismului
și a turismului familial.
Corelarea activităților Nădlac cu ZMA, pentru
promovarea turismului ”de sfârșit de săptămână”.

PROIECT
ZMA
OBIECTIVE NR. CRT.

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Realizarea unor pachete turistic integrate care să cuprindă diferite
I.3.1. Pr evenimente, acțiuni și oferte turistice realizatre de partenerii
locali. Identificarea modalității prin care să nu se suprapună
31
desfășurarea acestor activități.

PROIECT
PACT
Teritorial

Realizarea unui mecanism pentru consilierea și sprijinirea
I.3.1. Pr
mediului privat din sectoarele turistice pentru îmbunătățirea
32
standardelor și diversificarea serviciilor acestora

Formarea profesională a resurselor umane din
domeniul turismului, conform exigenţelor profesiei din
ţările cu turism dezvoltat.
Colaborare cu tur-operatorii şi cu ONG-le cu obiect de
activitate în domeniul turismului, pentru identificarea
de noi oferte tematice, pentru diversificarea ofertei
turistice, pentru realizarea de pachete turistice
atractive şi promovarea ofertei turistice.

I.3.2. Extinderea infrastructurii propice dezvoltării turismului
PROIECT
ZMA

I.3.2. Pr Centru regional de promovare a turismului transfrontalier şi
33
informare turistică

Grad de maturitate: SF

I.3.2. Pr
Centru ecoturistic
34
I.3.2. Pr
Modernizare şi extindere ştrand în localitatea Nădlac
35

Ştrand în oraşul Nădlac
Gradul de maturitate: SF

OBIECTIV SPECIFIC I.4. Crearea unui cadru favorabil creșterii numărului de locuri de muncă și stimulării formării profesionale în raport cu sectoarele economice prioritare
I.4.1. Crearea oportunităţilor de pregătire/specializare pentru persoanele apte de muncă

Proiect
ZMA/
PACT

Realizarea și aderarea la parteneriatul între ZMA (PPA) și
I.4.1. Pr CRIO VEST sau similar pentru corelarea resurselor, ambelor
36
părți, în vederea eficientizării politicilor locale, în domeniul
formării profesionale și a resursei umane.

OBIECTIVE NR. CRT.
TITLUL PROIECTULUI
Proiect
ZMA/
PACT
Efectuarea unui studiu asupra ofertei forţei de muncă şi a

I.4.1. Pr
numărului de persoane calificate / recalificate în meseriile
37
solicitate pe piaţa muncii locale

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Întocmirea, în colaborare cu CRIO VEST sau institutii
similare, a unui studiu privind tendinţele prezente pe piaţa
muncii în vederea corelării acestora cu oferta, precum şi
adaptarea ofertei educaţionale a instituţiilor de
învăţământ.

Promovarea unor parteneriate, pentru organizarea de cursuri de
I.4.1. Pr
iniţiere/instruire/calificare sau calificare în meseriile compatibile
38
specificului economiei locale
I.4.1. Pr
Înfiinţarea unor centre zonale de pregătire profesională
39

Dotarea cu infrastructură digitale necesară formării și
pregătire profesionale și consiliere în carieră.

Crearea unei platforme cu angajatorii din mediul privat, din
I.4.1. Pr
diferite domenii, pentru favorizarea participarii la programe de
40
ucenicie și stagii, chiar angajare, in PPP

I.4.1. Pr Realizarea unor proiecte/programe pentru integrarea durabilă pe
41
piața forței de muncă a tinerilor

Furnizarea de servicii personalizate tinerilor pentru
găsirea locului de muncă potrivit (consiliere, traseul
profesional, stagii personalizate)

I.4.2. Crerea unei infrastructurii multifuncţionale în zonele defavorizate pentru categoriile de persoane vulnerabile care au abandonat şcoala sau nu au urmat alte
studii/cursuri după terminarea şcolii - în PPP/PPA

PROIECT
ZMA

Dezvoltarea unor parteneriate pentru organizarea unor servicii
I.4.2. Pr
de mediere pentru angajarea în muncă a persoanelor cu
42
handicap

Consilierea beneficiarului şi a familiei acestuia,
menţinerea relaţiei cu angajatorul, coordonarea şi
modelarea traseului profesional în funcţie de posibilităţile
fizice, psihice, sociale, relaţionale pe care beneficiarul le
dezvoltă.

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

Înființarea unui Centru de formare a abilităților pentru
I.4.2. Pr persoanele vulnerabile care au un nivel scăzut de educaţie
43
pentru accentuarea capacităţilor profesionale conform cerinţelor
pieţei locale, prin cooperare cu parteneri de afaceri sau sociali

I.4.2. Pr Crearea de locuri de muncă pentru rromi, implicarea lor în
44
reabilitarea locuinţelor proprii

Creşterea gradului de incluziune socială prin calificare
profesională adecvată cerinţelor pieţei muncii şi prin
asigurarea unor condiţii locative corespunzătoare.

OBIECTIV STRATEGIC II. Planificarea spațială integrată în vederea dezvoltării durabile a mediului urban
OBIECTIV SPECIFIC II.1. Armonizarea dezvoltării urbanistice cu conceptele naționale și europene de dezvoltare
II.1.1. Dezvoltarea capacității autorității publice în procesul de planificare strategică

II.1.1. Aderarea orașului Nădlac la ZMA și la PACTUL
Pr 45 TERITORIAL pentru investiții integrate

Iniţierea şi facilitarea formării Parteneriatului Strategic.
Îmbunătățirea comunicării deciziilor de dezvoltare la
nivelul întregii comunității.
Implicarea mediului de afaceri în definirea obiectivelor
strategice pentru dezvoltarea teritoriului.

Conform pactului teritorial, se va elabora de către
II.1.1. Actualizarea documentelor de planificare urbanistică ale orașului
partenerii publici asociați un Plan Urbanistic integrat al
Pr 46 conform noului PLAN urbanistic integrat al teritoriului
teritoriului.
II.1.1. Evaluare și monitorizare periodică a implementării Strategiei
Pr 47 Integrate

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

II.1.2. Realizarea unui cadru de planificare și reglementare a dezvoltării durabile și gestionării teritoriului

PROIECT
ZMA

II.1.2.
Pr 48

Dezvoltarea unui Plan Urbanistic integrat al teritoriului
respectând specificul urban și care să includă concepte
economice noi

II.1.2.
Pr 49

Realizarea unei hărți digitale a teritoriului actualizată periodic

II.1.2.
Pr 50

Realizarea planului de modernizare a drumurilor și corelarea cu
infrastructura rutieră și feroviară națională și propunerea de
extindere a acestora pentru asigurarea mobilității ridicate

PROIECT II.1.2.
ZMA
Pr 51

Utilizarea unor sisteme moderne de monitorizare a
zgomotului în domeniul transportului rutier şi feroviar, prin
eliminarea emisiilor de zgomot de la sursă şi protejarea sănătăţii
publice împotriva acestuia.

proiecte derulate in parteneriat

se va corela cu Pr. 52

OBIECTIV SPECIFIC II.2. Imbunătățirea calității infrastructurale și operaționale a serviciilor publice conform standardelor europene
II.2.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier care să asigure conexiunea cu localitățile din Zona Metropolitană Arad și cu infrastructura TEN-R pentru creșterea
conectivității la nivel regional și european
Realizarea unui studiu care sa stabilească direcțiile în creșterea
II.2.1.
mobilității motorizate și nemotorizate, in orasul Nadlac si
Pr 52
corelarea cu planurile de mobilitate din judet/regiune
Realizarea unui concept durabil de iluminare stradală, la nivel
II.2.1.
ZMA, care să pună în valoarea fondul construit și să creeze un
Pr 53
climat de siguranță

OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

Realizarea unei studiu în teritoriu cu toate parcările și
II.2.1. serviciile conexe (toalete publice, spații comerciale, spații
Pr 54 publice de luat masa) pentru mașinile de transport marfă
(camioane, autoutilitare etc)
PROIECT
ZMA/ DUD
mediu
privat

Extinderea rețelei de parcări și a facilităților de deservire
II.2.1.
(toalete, locuri de masa), în zonele de interes economic, cu
Pr 55
respectarea normelor de mediu și în acord cu opinia comunității

Amenajarea locurilor de parcare cu vegetaţie;
Realizarea unor parcări pentru autoturisme mari de marfă
în zonele aglomerate și în zona de graniță și dezvoltarea
facilităților conexe (cazare, masa).

Consolidarea infrastructurii de transport rutier, fluidizarea
II.2.1. traficului şi îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei şi traficului pe
Pr 56 toate modurile de transport, în corelare cu dezvoltarea zonei
logistice

PROIECT
ZMA

II.2.1.
Pista de biciclete în oraşul Nădlac
Pr 57

Separarea circulaţiei cu biciclete de circulaţia cu mijloace
auto, reducerea accidentelor de circulaţie
Corelare cu priectul: Proiect Parc
Grad de maturitate: SF+PT

II.2.1. Dezvoltarea sistemului transfrontalier al pistelor de biciclete
Pr 58 Mako- Arad

Construirea pistei şi repararea celor existente
Corelare cu prioectul: Centru Turistic
Grad de maturitate: SF+PT

II.2.1. Realizarea unui studiu de optimizare a transportului public
Pr 59 local și promovarea unor mijloace de transport durabil

Extinderea numărului de trasee pentru acoperirea unor
zone deficitare.

II.2.1. Extinderea sistemului GPS de management al traficului la nivel
Pr 60 ZMA

Corelare cu masura I.1.1.

2014
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TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

II.2.2. Corelarea infrastructurii și serviciilor pentru crearea unei legături moderne și vizibile între Orașul Nădlac (Punct de trecere a frontierei cu Ungaria) - Orașul Curtici (
Punct feroviar de trecere a frontierei și Zonă Liberă)
II.2.2. Realizarea unui studiu pentru determinarea direcțiilor de
Pr 61 valorificare a poziției orașului (granița - Curtici și ZMA)

Studiul va identifica infrastructura și serviciile necesar a
fi dezvoltate pentru a fructifica legături între orașul
Nădlac și orașul Curtici, ambele puncte de trecere a
forntierei cu Ungaria.

II.2.2. Dezvoltarea infrastructurii de legătură între cele două orașe de
Pr 62 graniță, împreună cu serviciile conexe
II.2.3. Proiect integrat de modernizare a rețelei de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare din teritoriu
Stabilirea unui calendar pentru finalizarea rețelei de alimentare
II.2.3.
cu apă și a sistemului de canalizare din teritoriu și desemnarea
Pr 63
responsabililor

În corelare cu OPERATORUL REGIONAL ȘI PPA

Reabilitarea zonelor cu deficienţe severe în sistemul de
II.2.3.
canalizare și rețeaua de alimentare cu apă, inclusiv modernizarea Proiecte de reabilitare pe zone concrete
Pr 64
sistemului rutier aferent
II.2.3.
Canalizare pluvială
Pr 65

Crearea unei reţele de apă pluvială în Nădlac
Grad de maturitate: Studiu de prefezabilitate

II.2.4. Reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie electrică și termică și valorificarea resurselor energetice regenerabile
Retehnologizarea inteligentă a sistemului de încălzire existent Folosirea energiei regenerabilă la sistemul public de
II.2.4.
încălzire. În oraşul Nădlac apa geotermală se foloseşte ca
care folosește apa geotermală pentru obținerea unei eficiențe
Pr 66
sursă pentru producerea energiei termice.
energetice sporite
Modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie a
II.2.4.
Folosirea biomasei agricole din jurul oraşului Nădlac
energiei termice prin valorificarea resursei regenerabile: biomasă
Pr 67
Gradul de maturitate: SF+PT
agricolă în oraşul Nădlac

OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

II.2.4.
Reabilitarea rețelei de alimentare cu energie electrică
Pr 68
Înființarea parteneritului între APL și furnizori privați de
energie electrică pentru exploatarea potențialului energetic
regenerabil

PROIECT
ZMA

II.2.4.
Pr 69 Susținerea proiectelor APL de implementare de sisteme de
producere a energiei electrice din surse regenerabile - atragerea
de parteneriate de tip ESCO

II.2.4. Organizare campanii de conștientizare și informare privind
Pr 70 utilizarea resurselor energetice regenerabile

Promovarea de parteneriate publice între localitățile
învecinate, pentru crearea unor centre zonale de
producere a energiei din surse regenerabile.
Promovarea introducerii în toate instituțiile publice a
planurilor de eficiență energetică.

Promovarea unui sistem eficient de energie a unor surse
alternative şi a ideii de consum raţional.
Promovarea sistemelor de captare a energiei solare și
utilizarea sa pentru gospodării sau exploatații agricole
familiale.
Promovarea valorificării de către mediul privat a
resurselor regenerabile pentru producerea energiei
verzi.

III.2.5.Valorificarea deșeurilor urbane reciclabile
II.2.5. Reabilitarea şi modernizarea sistemelor existente de colectare şi
Pr 71 transport deşeuri
II.2.5.
Dezvoltarea coeficientului de colectare selectivă
Pr 72
II.2.5. Dezvoltarea unei campanii de conștientizare a importanței
Pr 73 unui mediu curat, prin implicarea comunității

Proiectul se va corela cu SMID a județului
Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile
depozitate. Reducerea impactului negativ asupra mediului
datorat deșeurilor, de la generare la eliminarea finală.

2014

2015

2016

2017

2018
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2020
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PROIECT
ZMA

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

Valorificarea potenţialului util din deşeurile municipale.
Stabilirea unui regulament comun la nivel ZMA de colectare,
Îmbunătățirea tehnologiei de colectare, de transport și de
II.2.5. tratare şi valorificare a deşeurilor provenite de la populație
gestionare a deșeurilor.
Pr 74 (menajere, construcţii şi demolări, ..) și realizarea
Construcția unor depozite de colectare, sortare,
infrastructurii necesare
valorificare prin reciclare.

II.2.5.
Pr 75

Efientizarea sistemului pentru colectarea, epurarea și
eliminarea deșeurilor provenite de la instituții publice

Valorificarea deșeurilor urbane reciclabile

Modernizarea sistemului de încălzire în instituțiile publice
prin utilizarea resurselor regenerative (paleți..)

Se corelează cu proiectul integrat ”Promovarea
potenţialului teritoriului pentru cultivarea plantelor
tehnice (rapiţă, salcie energetică, etc)”.

OBIECTIV SPECIFIC II.3. Dobândirea standardelor internaționale referitoare la managementul de mediu

II.3.1. Managementul mediului prin cooperarea instituţională şi dezvoltarea resursei umane şi a logisticii
II.3.1. Realizarea unui plan integrat de protecție a mediului pentru
Pr 76 respectarea conceptului de dezvoltare durabilă a zonei logistice
II.3.1.
Monitorizarea calității elementelor mediului în zona logistică
Pr 77
II.3.1. Realizarea unui plan integrat de prevenire, protecție și
Pr 78 diminuare a efectelor inundațiilor și alunecărilor de teren

Conform PATN – Secţiunea a V-a – Anexa 5 (Zone de
risc natural-Inundații), oraşul Nădlac poate fi afectat de
inundaţii datorate revărsării cursurilor de apă.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

II.3.1. Realizare unui plan integrat de anticipare, prevenire și reacție în
Pr 79 cazul cutremurelor de pământ

PROIECT
ZMA

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

2014

2015

2016

2017

2018

Conform PATN – Secţiunea a V-a – Anexa 5 (Zone de
risc natural-Cutremure de pământ), oraşul Nădlac este
amplasat într-o zonă pentru care intensitatea seismică este
minimum VII (exprimată în grade MSK)

Realizarea unui plan integrat de mediu, a unui calendar de
II.3.1. punere în practică a măsurilor asumate, a unui mecanism de
Pr 80 comunicare între parteneri și stabilire a responsabilităților
fiecărei părți implicate
II.3.2. Participarea activă a societăţii civile în rezolvarea problemelor de mediu
Organizarea trimestrială a unor întâlniri pe tema protecției
II.3.2.
mediului cu participarea instituțiilor și organizațiilor care își
Pr 81
desfășoară activitatea în domeniul mediului

Demararea unor campanii și proiecte pentru educaţia
II.3.2. ecologică
Pr 82

Programe și acțiuni pentru încurajarea amenajării de noi
spaţii verzi, precum şi întreţinerea şi extinderea celor
existente.
Conştientizarea populaţiei asupra necesităţii spaţiilor
verzi și sancţionarea celor care aduc prejudicii
spaţiilor verzi.
Atragerea copiilor şi a tinerilor voluntari la activităţi
cu caracter ecologic.

II.3.3. Păstrarea, conservarea şi amenajarea zonelor verzi existente precum şi identificarea şi amenajarea de noi zone verzi, interzicerea distrugerii spaţiilor verzi
II.3.3. Realizarea unei lucrări de actualizare a cadastrului verde al
Pr 83 orașului

2019

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

II.3.3. Depistarea spațiilor care pot fi valorificate şi amenajate ca zone
Pr 84 verzi

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi existente şi
amenajarea locurilor deschise pentru a deveni spaţii
verzi.
Amenajarea scuarurilor stradale şi a zonei verzi din
jurul blocurilor/instituțiilor publice.

II.3.3. Dezvoltarea spațiilor verzi în jurul principalelor zone de
Pr 85 agrement turistic
OBIECTIV STRATEGIC III. Abordarea unui concept integrat pentru creşterea gradului de accesibilitate la serviciile de sănătate și sociale, reducând inegalitățile în ceea ce privește
nivelului de trai şi calitea vieții pentru cetăţenii din teritoriu
OBIECTIV SPECIFIC III.1. Elaborarea de studii, planuri și evaluări ale situaţiei sociale actuale a locuitorilor, stabilirea cu certitudine a nevoilor acestora, ca un demers
premergător pentru îmbunătățirea capacității administrative de furnizare a serviciilor sociale
III.1.1. Elaborarea de planuri și programe ca suport pentru dezvoltarea sistemului educațional, de sănătate și social

PROIECT
PACT/
ZMA

III.1.1. Efectuarea unui studiu pentru evaluarea situației sociale
Pr 86 actuale a locuitorilor

Realizarea unui studiu pentru zonificarea socială și
medicală.

Realizarea planului teritorial de informare cu privire la
III.1.1.
modalitățile de implicare ale comunității în combaterea
Pr 87
excluziunii sociale

Promovarea unor proiecte pentru combaterea excluziunii
sociale; beneficiile pozitive, inclusiv reducerea
infracționalității, campanii de informare privind
modalitățile de intergare socială.

Realizarea Strategiei sistemului educațional (pe termen mediu
III.1.1. și lung de modernizare) - adaptarea infrastructurii de învățământ Se corelează cu prioritățile din strategia ”O agendă
Pr 88 la cerințele pieței muncii și elaborarea unor instrumente de
digitală pentru Europa” și cea pentru competitivitate.
educație prin folosirea tehnologiilor digitale

PROIECT
PACT/
OBIECTIVE
NR. CRT.
ZMA

TITLUL PROIECTULUI

III.1.1. Realizarea Strategiei integrate sociale și de sănătate a
Pr 89 teritoriului

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

Se are în vedere implementarea unui sistem integrat social
și de sănătate prin elaborarea unui mecanism comun
pentru a aborda deficitul de resurse atât umane, cât și
financiare și a facilita asimilarea inovării în domeniile
sociale și asistenței medicale.
Conceptul urmărește să sprijine inovarea în modul în care
este organizată asistența medicală, pentru a favoriza un
transfer mai important către asistența comunitară și cea
integrată.

III.1.1. Îmbunătățirea procesului de furnizare a serviciilor prin calificarea
Pr 90 personalului de specialitate
Stabilirea unor indicatori de monitorizare.
Promovarea introducerii unor sisteme de monitorizare în
toate unitățile de învățământ și în centrele sociale.

PROIECT
PACT/
ZMA

Realizarea planului teritorial de monitorizare a modalității de
III.1.1. implementare a parteneritatelor de colaborare pentru
Pr 91 siguranța publică în incinta și zona adiacentă unităților de
învățământ din teritoriu

Implementarea unor mijloace de supraveghere şi
sistematizare a traficului (camere video, benzi
producătoare de zgomot pentru atenţionare), semnalizarea
şi protejarea trecerilor de pietoni în proximitatea
unităţilor de învăţământ.
Corelarea sistemelor video ale PPA deja implementate

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

PROIECT
PACT/
ZMA

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

Realizarea planului de adaptare a sistemului de furnizare a
III.1.1.
serviciului de sănătate conform priorităților Agendei Europa
Pr 92
2020

Regândirea sistemului de furnizare a serviciilor
medicale plecând de la dezvoltarea inteligentă,
sustenabilă și favorabilă incluziunii, va rezulta
implementarea unui sistem integrat de furnizare a
serviciilor sociale și medicale, crearea unui sistem de
indicatori pentru măsurarea eficenței cheltuielilor în
sectorul sanitar - inclusiv implementarea unui program
informatic de urmărire a cheltuielilor din serviciul de
sănătate publică.

III.1.1. Elaborarea unor programe şi servicii de asistenţă medicală
Pr 93 primară pentru toți cetățenii prin medicii de familie

Programe de dezvoltare a cabinetelor de medicină a
muncii;
Programe de dezvoltare a medicinii de familie;
Crearea unor programe de stimulare a serviciilor de
îngrijire la domiciliu.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

III.1.2. Coordonarea eforturilor si definirea scopului responsabilității membrilor fondatori pentru asigurarea serviciilor sociale și de sănătate, la aceleaşi standarde și condiții
pentru toți cetățenii

III.1.2. Concesionarea unor servicii specializate către organizaţii
Pr 94 acreditate

III.1.2. Pregătirea unui set de măsuri pentru a ridica standardele
Pr 95 serviciilor sociale furnizate grupurilor defavorizate

Creșterea capacității administrației publice locale și ONGurilor locale de a furniza servicii sociale:
Creşterea gradului de implicare a sectorului non-profit în
furnizarea de servicii sociale

OBIECTIVE NR. CRT.

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

Evaluarea spațiilor publice neutilizate sau utilizate
ineficient pentru închirierea acestora de către parteneri
privați, realizarea unui studiu de identificare a
Identificarea unor spații publice neutilizate sau utilizate ineficient oportunităților de contractare a serviciilor medicale,
III.1.2.
pentru introducerea acestora într-o rețea de facilități medicale
promovarea facilitatăților și stimulentelor oferite pentru
Pr 96
private
investiții private în domeniul medical la nivel rural,
oferirea de spații multifuncționale: clinici medicale,
farmacii, centre de imagistică și analize medicale cu
plată.
III.1.3. Promovarea unui stil de viață sănătos, în special în rândul persoanelor vulnerabile

III.1.3.
Pr 97

Adaptarea programului în funcție de anumite criterii:
zona de desfășurare, nivelul social și educațional al
Realizarea unei campanii anuale la nivelul întregului teritoriu de
populației aparținătoare zonei, numărul de voluntari și
promovare şi îmbunătăţire a condiţiilor igienico-sanitare din
specialiști atrași în realizarea acestei campanii, numărul
instituţiile de învăţământ parteneriat: instituţiile de învăţământde materiale disponibile, capacitatea realizatorilor de
instituţiile sanitare
premiere atât a voluntarilor/specialiștilor, cât și a
grupurilor țintă.
Promovarea unor programe educaţionale privind sănătatea și
anual
controlul medical periodic

III.1.3.
Pr 98
III.1.3.
Proiect "Promovarea unui stil de viață sănătos"
Pr 99

anual

OBIECTIV SPECIFIC III.2. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și cea socială
III.2.1. Îmbunătățirea infrastructurii promovând conceptul integrat si principiul partenerial
Crearea unei infrastructuri integrate prin modernizarea și
echiparea clădirilor sociale existente pentru furnizarea serviciilor
III.2.1.
sociale de baza și complementare, adaptate nevoilor unor grupuri
Pr 100
specifice (copii, persoane de vârsta a III-a, persoane cu
dizabilități, etc)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

III.2.1. Construirea unui Centru multifuncțional pentru furnizarea
Pr 101 serviciilor sociale, în parteneriat cu ONG-urile locale
III.2.1. Crearea unei clinici/micropoliclinica privata de
Pr 102 sanatate/recuperare medicala
III.2.1.
Crearea unui centru modular de ingrijire pentru varstnici
Pr 103

proiect mediul privat
proiect mediul privat

III.2.1. Diversificarea și echiparea unităților mobile de intervenție pentru
Pr 104 cazurile medicale de urgență

PROIECT
PACT

Modernizarea unor clădiri cu elemente de echipare tehnică
necesare pentru desfășurarea unor servicii medicale și sociale
III.2.1.
permantente sau ambulatorii și promovarea inițiativei în rândul
Pr 105
furnizorilor privați de servicii medicale pentru atragerea de
specialiști și aparatură de specilitate.

Se urmărește creșterea accesului la servicii medicale și
sociale pentru cetățenii din zonele rurale și/sau izolate,
fără infrastructură medicală permanentă: cabinete
stomatologice în mediul rural, centre de consiliere și
planificare familială, cabinete de oftalmologie.

Realizarea infrastructurii de centre de asistență după
III.2.1.
programul școlar prin corelarea inițiativelor publice cu cele
Pr 106
private
III.2.2. Îmbunătățirea infrastructurii specifice persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă și sprijinirea acestora în realizarea
unui venit

Realizarea unui adăpost de noapte şi centru de zi pentru
III.2.2.
persoane fără adăpost, pentru victimele violenței în familie și
Pr 107
pentru alte grupuri vulnerabile

III.2.2.
Construire locuințe ANL
Pr 108

Adaptarea, reabilitarea imobilelor pentru adăpost de
noapte şi centru de zi pentru persoanele fără adăpost.
Oferirea de adăpost, asistenţă socială şi medicală,
asistenţă emoţională, consultanţă juridică victimelor
violenţei în familie

OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

III.2.2.
Construire locuințe sociale
Pr 109
Realizarea unui studiu care să cuprindă situația persoanelor
III.2.2. evacuate sau în fază de evacuare, precum și a persoanelor fără
Pr 110 adăpost sau care locuiesc în adăposturi provizorii sau în case
părăsite
Dezvoltarea unor programe pentru includerea tinerilor fără
III.2.2.
adăpost în forme de sprijin asociativ în vederea sprijinirii lor în
Pr 111
asigurarea unei locuințe și găsirea de locuri de muncă.
Organizarea atelierelor de lucru periodice pe tema evoluției
III.2.2.
domeniilor specifice economiei locale cu participarea grupurilor
Pr 112
vulnerabile / defavorizate
OBIECTIV SPECIFIC III.3. Îmbunătățirea serviciilor medicale şi sociale și furnizarea acestora într-o manieră integrată (presupune tranziţia de la actualul sistem medical/de
îngrijire instituţionalizat către servicii furnizate integrat la nivelul comunităţii)
III.3.1. Implementarea unui sistem integrat social şi de sănătate
III.3.1. Implementarea unui sistem integrat social și de sănătate, în
Pr 113 parteneriat cu PPA

PROIECT
PACT/
ZMA

Realizarea și implementarea unei rețele digitale la nivelul
județului pentru corelarea, în sistem piramidal, a tututor
III.3.1.
elementelor din sistemul de sănătate/social - medici de familie,
Pr 114
spitale orășenești, spital judetean, direcțiile sociale din primării,
instituții publice sociale

Proiecte derulate in parteneriat.
S-a aprobat proiectul național DES (Dosarul electronic de
sanatate), iar conceptul integrat se regăsește și în
Strategia de Sănătate 2014-2020.

2020

PROIECT
PACT/
OBIECTIVE
NR. CRT.
ZMA

TITLUL PROIECTULUI

III.3.1. Elaborarea unui sistem integrat de inventariere și gestiune a
Pr 115 serviciilor publice din domeniile social și de sănătate

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

Proiect derulat in parteneriat.

III.3.2. Asigurarea calității serviciilor medicale prin garantarea mobilității specialiștilor în oraș
Realizarea unui studiu la nivelul teritoriului pentru stabilirea
III.3.2.
numărului de locuințe de serviciu necesare, identificarea
Pr 116
terenurilor disponibile și estimarea costurilor de execuție

III.3.2.
Realizarea unui concept de mobilitate a specialiștilor în teritoriu
Pr 117

Mobilitatea specialiștilor prin punerea la dispoziție a
facilităților de cazare și tranport pot asigura prezența
acestora în toate zonele.

III.3.2.
Realizarea de locuințe de serviciu pentru specialiști
Pr 118
III.3.2. Cursuri periodice de instruire pentru asistenţii personali ai
Pr 119 persoanelor cu handicap

Instruirea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap – majoritatea membrii de familie – şi
„echiparea” acestora cu necesarul de cunoştinţe de
asistenţă socială, medicală, psihologică etc

III.3.3. Diversificarea facilităților medicale acordate prin utilizarea apelor geotermale în scop terapeutic
III.3.3. Extinderea în cadrul unităților medicale a serviciilor de
Pr 120 recuperare care utilizează ape geo-termale
Asigurarea personalului specializat în cadrul incintelor de
III.3.3.
recuperare: medici de recuperare, kinetoterapeuţi, asistente
Pr 121
medicale specializate.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

III.3.3. Măsuri de informare privind accesul la serviciile terapeutice și
Pr 122 diversele afecțiuni car pot fi tratate
OBIECTIV SPECIFIC III.4. Asigurarea accesului, calității și eficacității sistemului de educație și cultură în condiții de egalitate
III.4.1. Dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale aferente unităților de învățământ
Reabilitarea instalaţiilor de încălzire al obiectivului
III.4.1. Instalare sistem de încălzire cu pompe de căldură la Gradiniţa nr. grădiniţă P.N. nr. 1 situat în loc. Nădlac, str. 1 Decembrie
Pr 123 1 din oraşul Nădlac
nr. 32, jud. Arad
Gradul de maturitate: SF + PT
Crearea, pentru copiii care provin din familii aflate în stare de
III.4.1. risc social, a unui loc adecvat de petrecere a timpului liber prin
Pr 124 participarea la diverse activităţi culturale şi sportive, întâlniri cu
părinţii
III.4.1. Înfiinţarea de centre de zi cu cantine în incinta şcolilor primare Oferirea de servicii de centre de zi pentru copii, de sprijin
Pr 125 şi a şcolilor gimnaziale
în efectuarea temelor şi asigurarea mesei de prânz
III.4.1.
Accesibilizarea şcolilor pentru copiii cu handicap locomotor
Pr 126

Îmbunătăţirea accesului fizic

III.4.2. Dezvoltarea programelor inovative de educație
Înființarea unui Grupul Consultativ în parteneriat cu mediul
privat și societăți de formare/instruire pentru realizarea unei
III.4.2.
strategii de creștere a gradului de instruire și educație a tinerilor, Proiect in parteneriat
Pr 127
în condițiile programelor educaționale și oportunităților de
angajare pe piața forței de muncă

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

Proiectele privind realizarea de activități de educație generală și
III.4.2. instruire vocațională și cursuri specializate orientate către copii /
Pr 128 tinerii din grupurile aflate în situații de risc, excludere socială, în
special cei de etnie romă și cei cu handicap
III.4.2. Iniţierea şi încurajarea parteneriatelor interşcolare în cadrul
Pr 129 comunităţilor locale înfrăţite cu orașul Nădlac
Implementarea unui program de constituire de parteneriate între
III.4.2.
unităţile şcolare, în vederea folosirii în comun a resurselor
Pr 130
(biblioteci, săli de sport)

Platforma în format digital pentru biblioteci.

III.4.3. Promovarea inovării și a TIC în educație, pentru a facilita învățarea, transformarea școlilor tradiționale în centre de educație digitală

PROIECT
PACT

Proiect de modernizare a infrastructurii TIC pentru toate școlile
III.4.3.
și crearea legăturii acestora cu sistemul TIC al bibliotecilor
Pr 131
publice
III.4.3. Crearea de laboratoare dotate cu echipamente IT pentru aplicaţii
Pr 132 informatice
III.4.4. Promovarea acțiunilor de schimb de experiență și bune practici pentru îmbunătățirea procesului educațional
Realizarea unor proiecte care au ca scop stabilirea contactelor
III.4.4.
interinstuționale și crearea unor parteneriate internaționale prin
Pr 133
programe de schimb și de mobilitate în domeniul educației

PROIECT
PACT

Proiecte pentru instruirea invățătorilor, profesorilor,
instructorilor, inspectorilor locali din educație și pedagogilor, cu În parteneriat cu instituțiile de educație din cadrul
III.4.4.
scopul de a-și îmbunătății abilitățile profesorale și de instruire cu proiectelor finanțate de intrumente UE și programe
Pr 134
noi metode, prin programe de schimb de experiență și vizite de
naționale
studiu atât la nivel național cât și internațional

2016

2017

2018

2019

2020

PROIECT
PACT
OBIECTIVE NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

III.4.4. Corelarea programelor și inițiativelor din teritoriu legate de
Pr 135 recompensarea elevilor și a cadrelor didactice
OBIECTIV SPECIFIC III.5. Dezvoltarea unei culturi pro-active în rândul cetățenilor, conștientizarea și implicarea acestora în activități sportive în scopul menţinerii unei bune
stări de sănătate şi consolidării socializării cetăţenilor
III.5.1. Asigurarea unui cadru propice dezvoltării şi susţinerii activităților sportive și de agrement
Înființarea unei organizații pentru dezvoltarea educației artistice
III.5.1. și culturale, responsabilă cu inițierea și facilitarea inițiativelor
Pr 136 variate, centrate pe construirea de parteneriate între lumile
educației și culturii, la toate nivelele educaționale

În parteneriat cu instituțiile școlare (enumeri), cu ISJ,
ONG-uri.
Se urmărește realizarea unui parteneriat cu orașele
înfrățite..

Promovarea unor facilități și stimulente financiare pentru crearea
III.5.1.
unor centre pentru practicarea sportului de masă de către
Pr 137
persoane adulte - în PPP
Realizarea unor programe pentru promovarea beneficiilor
III.5.1.
sportului de performanță în rândul copiilor, în vederea recrutării
Pr 138
viitorilor sportivi de performanță
Promovarea înființării de asociații sportive private/școlare și
III.5.1. sprijinirea modernizării asociaţiilor sportive şi cluburilor sportive
Pr 139 finanţate de stat, a bazelor şi materialelor la nivelul cerinţelor
actuale ale sportului de mare performanţă
III.5.1.
Crearea unui centru sportiv/de agrement - în PPP
Pr 140

Proiect mediul privat

OBIECTIVE NR. CRT.

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

III.5.1. Implicarea cetățenilor în activităţi sportive adaptate pentru integrarea socială

III.5.1. Proiect "Campanie de conștientizare a avantajelor activităților
Pr 141 instructiv - educative "

Elaborarea şi distribuirea de materiale informativecampanie antiviciu (droguri, alcool, fumat), în special în
instituţiile de învăţământ.
Intensificarea acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea
traficului şi a consumului de droguri.

III.5.1. Organizarea la nivel local de către școli și profesori a activităților
Pr 142 extracurriculare opționale, după încheierea programului școlar
III.5.1. Organizarea în teritoriu a campionatelor școlare sportive
Pr 143 sezoniere
Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă,
III.5.1. sport şi turism pentru tineri.
Pr 144 Realizarea unui mecanism de promovare a acestora în rândul
comunității.

Programe de promovare a activităţii de educaţie fizică şi
sport în rândul elevilor şi studenţilor.

Realizarea unor evenimente instructiv - educative spontane în aer
Dezvoltarea de parteneriate cu asociaţiile judeţene şi cu
III.5.1. liber, în locuri amenajate provizoriu pentru diferite activități alte organizaţii publice sau private în scopul sprijinirii
Pr 145 atragerea in aceste competiții a copiilor/tinerilor din zonele
organizării şi desfăşurării activităţilor sportive.
limitrofe orașului
III.5.1.
Accesul persoanelor cu dizabilităţi la sportul de masă
Pr 146
Stimularea interesului pentru educaţie fizică a elevilor prin
III.5.1.
participarea la tabere de pregătire pe ramuri de sport în mod
Pr 147
gratuit în bazele taberelor şcolare

Dezvoltarea de posibilităţi de petrecere a timpului liber
prin activităţi sportive.
Elaborarea de programe pentru activităţi sportive
adecvate diferitelor tipuri de handicap.
Modernizarea taberelor de elevi și dotarea acestora cu
echipamente sportive.

2014
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TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OBIECTIV STRATEGIC IV. Valorificarea avantajului multicultural, plurietnic și multiconfesional al orașului Nădlac
OBIECTIV SPECIFIC IV.1. Stimularea dezvoltării culturii și a infrastructurii aferente prin intermediul programelor de cooperare teritorială la nivel regional, național și
internațional
IV.1.1. Înființarea unor programe și parteneriate necesare dezvoltării culturii într-un concept integrat și concertat
Elaborarea unor programe pentru promovarea valorilor
IV.1.1.
culturale arădene și consolidarea identităţii culturale la nivel
Pr 148
național și european

PROIECT
PACT

Înființarea unui parteneriat între autoritățile publice și societatea
civilă pentru susținerea coeziunii sociale la nivel teritorial prin
IV.1.1.
realizarea unei strategii comune de revitalizare și promovare a
Pr 149
obiceiurilor tradiționale și coordonarea Calendarului Anual al
Tradițiilor Culturale
Realizarea unui ghid de măsuri privind protejarea
IV.1.1.
monumentelor și a unui calendar de implementare a acestor
Pr 150
măsuri de către toți partenerii locali
IV.1.2. Intensificarea și diversificarea cooperării transfrontaliere, europene și internaționale în domeniul culturii
Fructificarea parteneriatelor internaţionale (oraşe înfrăţite,
IV.1.2. parteneriate instituţionale) pentru promovarea culturii locale în
Pr 151 străinătate şi pentru aducerea în oraș a unor evenimente artistice
internaţionale de calitate.

2020

OBIECTIVE NR. CRT.

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

Înființarea unei organizații pentru dezvoltarea educației
artistice și culturale, responsabilă cu inițierea și facilitarea
IV.1.2.
inițiativelor variate pentru activitatea şcolară multidisciplinară,
Pr 152
centrate pe construirea de parteneriate la toate nivelele
educaționale

IV.1.2. Parteneriate externe pe teme de multiculturalitate (invitarea la
Pr 153 Festivalul minorităţilor a unor parteneri din exterior)

Proiect anual

OBIECTIV SPECIFIC IV.2. Promovarea tradițiilor locale, istorice artistice și cuturale
IV.2.1. Promovarea și protejarea valorilor culturale identitare teritoriului
IV.2.1.
Participarea la evenimente culturale naționale și europene
Pr 154
Organizarea festivalurilor și competițiilor artistice pentru
IV.2.1.
încurajarea elevilor să participe la activități artistice atât în timpul
Pr 155
liber, cât și în timpul orelor de scoala (muzica/ film/ literatura)

IV.2.1.
Dezvoltarea de parteneriate educaţional – culturale
Pr 156

IV.2.1. Program de stimulare şi susţinere a creativităţii culturale în
Pr 157 rândul tinerilor

Crearea programelor educaţionale folosindu-se o
abordare multiştiinţifică interdisciplinară, pentru a
promova învăţarea activă, prin experienţă și activitatea de
grup și pentru dezvoltarea abilităților elevilor în păstrarea
moștenirii lor culturale

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IV.2.2. Stimularea participării la cultură a tuturor cetățenilor, inclusiv a grupurilor minoritare, asigurându-se astfel coeziunea, comunicarea şi colaborarea în cadrul
spaţiului comunitar

Promovarea reţelelor culturale şi susţinerea culturii locale
existente prin sprijinirea instituţiilor şi organizaţiilor de cultură
IV.2.2.
precum şi a artişilor.
Pr 158
Continuarea acordării sprijinului pentru organizarea de
expoziţii, vernisaje, concerte şi alte evenimente culturale

Proiect anual.
Realizarea unei broșuri cu toate expozițiile, vernisajele,
concentrele și evenimetele culturale realizate în teritoriu.
Promovarea acestora la nivel național și internațional.
Atragerea de artiști internaționali pentru creșterea
atractivității acestora

IV.2.2. Realizarea și publicarea unui calendar anual al activităților
Pr 159 culturale din teritoriu, inclusiv digital
IV.2.2.
Înfiinţarea unui Centru multicultural
Pr 160

Facilitarea accesului la actul cultural şi creşterea
consumului cultural în rândul tuturor categoriilor sociale.

OBIECTIV SPECIFIC IV.3. Regenerarea și revitalizarea urbană pentru creșterea gradului de atractivitate al orașului
IV.3.1. Elaborarea unei strategii de regenerare și revitalizare urbană, cu stabilirea zonelor prioritare de intervenție şi a responsabilităților actorilor implicaţi
IV.3.1.
Elaborarea strategiei de regenerare urbană a oraşului Nădlac
Pr 161

Identificarea zonelor care necesită proiecte de
regenerare urbană

Este necesară parcurgerea următoarelor etape:
• Analiza SWOT a zonei (din punct de vedere social,
urbanistic, istoric, arhitectural, al infrastructurii, al
IV.3.1. Realizarea unui proiect de regenerare urbană pentru fiecare factorilor de mediu, al regimului de proprietate, al
Pr 162 zonă identificată în cadrul strategiei
siguranţei etc.)
• Diagnosticul zonei
• Stabilirea viziunii, obiectivelor şi a programului urban
de acţiune

2020
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TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IV.3.1. Proiecte de regenerare urbană a zonelor cu populaţie care trăiește
Pr 163 în condiții de sărăcie extremă

Identificarea partenerilor relevanţi, definirea
IV.3.1.
responsabilităţilor, configurarea şi instituţionalizarea
Pr 164
parteneriatului pentru implementarea fiecărui proiect

Identificarea actorilor relevanţi şi a intereselor privind
proiectul.Explorarea capacităţii şi a domeniilor de
angajare în parteneriat pentru abordarea şi implementarea
proiectului identificat .
Definirea şi instituţionalizarea parteneriatului aferent
proiectului se concretizează în: stabilirea componenţei
comitetului de coordonare; structurarea unităţii de
implementare (echipa de implementare a proiectului,
secretariatul); clarificarea relaţiilor instituţionale cu
finanţatorii, activităţile de monitorizare şi control etc);
stabilirea grupurilor de lucru (alcătuite din experţi,
reprezentanţi ai actorilor locali, din sectoarele: public,
privat, comunitate); asigurarea regulamentului de
funcţionare; prevederea sistemelor de raportare şi
auditare; constituirea sistemelor de monitorizare, evaluare
şi control

IV.3.1. Asigurarea managementului implementării şi a controlului
Pr 165 proiectelor de regenerare urbană

planul/calendarul de activităţi, responsabilităţi
planul/calendarul de alocare a resurselor
procedurile de cooperare
procedurile de monitorizare, evaluare şi control

IV.3.2. Îmbunătațirea imaginii arhitecturale prin reabilitarea mediului construit, dezvoltarea centrelor de cartier/ zonale şi a spaţiilor publice pentru a creşte atractivitatea
orașului
IV.3.2. Reabilitarea sau demolarea clădirilor din proprietatea sau
Pr 166 administrarea publică, aflate într-o stare avansată de degradare

Valorificarea terenurilor disponibile.

OBIECTIVE NR. CRT.

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

IV.3.2. Reconversia unor terenuri care nu mai sunt funcţionale în
Pr 167 scopul pentru care au fost create iniţial - studiu și propuneri
IV.3.2. Reabilitarea fațadelor clădirilor publice situate pe străzile
Pr 168 principale și în zonele cu impact economic, în special turistic

IV.3.2. Renovarea şi reabilitarea monumentelor şi a patrimoniului
Pr 169 arhitectural al teritoriului

Plan de renovare și reabilitare: înlăturarea de pe clădiri
de patrimoniu a cablurilor, cutiilor şi a altor obiecte,
neadecvate.
Iluminarea şi semnalizarea acestora.
Reabilitarea mobilierului urban

IV.3.3. Atragerea participării locuitorilor în cadrul procesului de revitalizare urbană
Constituirea unor mecanism de informare și consultare
IV.3.3.
permanentă a tuturor autorilor implicaţi, pe probleme de
Pr 170
regenerare urbană
Realizarea unor acțiuni/programe pentru creșterea implicării
IV.3.3.
comunității în reabilitarea mediului privat construit în zonele cu
Pr 171
potențial economic, turistic și cultual
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OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

OBIECTIV STRATEGIC V. Consolidarea capacității și eficienței administrației publice locale
OBIECTIV SPECIFIC V.1. Îmbunătățirea competențelor administrative pentru oferirea serviciilor de calitate
V.1.1. Formarea personalului instituției publice pentru creşterea calității serviciilor
Elaborarea planului de dezvoltare a resursei umane din direcțiile
V.1.1.
Cursuri de specialitate / formare si elaborarea unui Plan
de specialitate ale primăriei, serviciile publice externalizate și
Pr 172
de Evaluare a Performantei RU
persoane voluntare atrase în activitățile/serviciile publice

PROIECT
ZMA

Înființarea unor serii de Parteneriate Strategice Locale sectoriale
V.1.1. (PSL) între orașul Nădlac / ZMA și alte instituții internaționale
Pr 173 pentru îmbunătățirea experienței RU și asigurarea atragerii unor
fonduri necesare implementării proiectelor

Promovarea în rândul comunităţii a politicii regionale a
UE, a fondurilor structurale; dezvoltarea unei structuri
instituţionale de promovare a informatizării europene şi a
vizibilităţii UE

V.1.1. Calificarea resurselor umane la nivelul autorităţilor locale pentru
Pr 174 a spori calitatea serviciilor şi interacţiunilor cu mediul de afaceri
V.1.2. Implementarea unor intrumente de management inteligente pentru creşterea eficienţei

PROIECT
ZMA

Elaborarea metodologiei pentru verificarea sustenabilității
V.1.2.
economice a instituțiilor publice din ZMA și a partenerilor privați
Pr 175
pentru proiectele comune
Elaborarea sistemului de management financiar integrat pentru
V.1.2.
susținerea implementării proiectelor generatoare de venit și cele
Pr 176
în PPP

2014
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OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Elaborarea planului de dezvoltare a resursei umane din direcțiile
V.1.2.
Cursuri de specialitate / formare și elaborarea unui Plan
de specialitate ale primăriei, serviciile publice externalizate și
Pr 177
de Evaluare a Performanței RU.
persoane voluntare atrase în activitățile/serviciile publice
Informatizarea datelor de gestionare a procedurilor de lucru ale
V.1.2.
APL și a comiisilor/gruprilor/parteneriatelor în care APL este
Pr 178
membru
OBIECTIV SPECIFIC V.2. Asigurarea unei bune guvernări a administrației publice locale pentru o dezvoltare inteligentă şi favorabilă incluziunii economice, sociale și teritoriale
V.2.1. Dezvoltarea parteneriatelor strategice și creșterea responsabilității sociale în rândul comunității

V.2.1.
ADERAREA la parteneriatele formate la nivel teritorial
Pr 179
V.2.1. Inițierea și facilitarea formării Parteneriatelor Strategice locale și
Pr 180 internaționale
V.2.1. Elaborarea și promovarea Manualului / Ghidului Parteneriatelor
Pr 181 și Responsabilităților Comunitare
Crearea unui site pentru prezentarea ONG-urilor locale, a
V.2.1.
activităților / evenimentelor desfășurate și a proiectelor
Pr 182
implementate de aceștia - în parteneriat cu ONG-urile locale

PROIECT
ZMA / PPA

Include susținere, reprezentare a orașului în parteneriat,
identificare resurse locale care pot fi atrase în realizarea
obiectivelor comune: RU, comunitatea etc.

OBIECTIVE NR. CRT.

PROIECT
ZMA / PPA

TITLUL PROIECTULUI

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

Stimularea parteneriatului comunitar pentru promovarea
V.2.1.
proiectelor private de modernizare a infrastructurii serviciilor
Pr 183
sociale rurale şi urbane

Crearea unui program de măsuri concrete pentru
sprijinirea grupurilor supuse riscului de excluziune
socială (accesul la locuinţe, educaţie, şcoli şi grădiniţe cu
program special). Măsuri pentru prevenirea traficului
de persoane. Servicii de informare şi consiliere pentru
persoanele care prezintă un risc crescut de a fi potenţiale
victime ale traficului de persoane.

Elaborarea unui plan teritorial de angajare a persoanelor
V.2.1. marginalizate social (în condiţiile prevederilor Legii nr.
Pr 184 116/2002) în cadrul agenţilor economici care funcţionează sub
autoritatea consiliului local

Oportunitatea oferită de POSDRU de realizarea de
cercetări, studii și analize, seminarii, conferințe, grupuri
de lucru, publicații în domeniul economiei sociale,
incluzând noi idei de afaceri și abilități necesare în
economia socială.

V.2.2. Dezvoltarea programului de modernizare a infrastructurii TIC
Extinderea site-ului Primăriei într-un portal multi-lingvistic al
V.2.2. orașului, cu servicii online, multiple funcții și legături cu toți
Pr 185 actorii locali și regionali implicați, inclusiv pentru promovarea
teritoriului
Construirea unui parteneriat cu companiile TIC, școlile locale,
V.2.2. filialele universităților și Centrele de Resurse Umane pentru
Pr 186 Programe Speciale de Instruire în educarea TIC, parțial
sponsorizată de companiile private ale sectorului

Baza de date centrală din cadrul Primăriei, pentru
colectarea și procesarea informației din toate sectoarele
orașului, ca mijloace viitoare pentru planificarea
strategică - conform ZMA.
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V.2.3. Eficientizarea comunicării între instituțiile publice pentru eliminarea impactelor negative asupra societății

V.2.3.
Pr 187

V.2.3.
Pr 188

Masuri active de creştere a gradului de incluziune
socială a persoanelor şi familiilor aflate în stare de risc
Crearea cadrului instituțional capabil să sinergizeze
social din cauza sărăciei;
eforturile administrației publice, precum și ale organizațiilor
Măsuri pentru depistarea și combaterea acelor forme
neguvernamentale și societății civile, în vederea eliminării
de atrenare a copiilor în activități economice, cu
celor mai grave forme de antrenare și folosire a copiilor în
deosebire în acelea care le-ar putea împieta de o
activități economice care prin caracterul lor, dăunează
manieră serioasă participarea la procesele educative
dezvoltării normale a acestora;
ori care ar fi dăunătoare sănătății și dezvoltării
ulterioare a acestora.
Implementarea unui cadru de colaborare între instituții și
societatea civilă pentru sprijinirea combaterii criminalității și
creșterea siguranței cetățeanului

V.2.3.
Creșterea capacității de supraveghere a spațiilor publice
Pr 189

proiecte TIC

V.2.3. Dezvoltarea și implementarea de măsuri privind reducerea
Pr 190 birocrației și creșterea transparenței

Asigurarea unui cadru stimulativ pentru dezvoltarea
mediului economic privat și public.

OBIECTIV STRATEGIC VI. Îmbunătățirea performanței economice prin abordarea unui concept integrat de agricultură, urmărindu-se orientarea spre producţie, procesare şi
comercializare
OBIECTIV SPECIFIC VI.1. Încurajarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol prin dezvoltarea oportunităților de sprijin financiar și a serviciilor de consiliere
VI.1.1. Informarea fermierilor cu privire la necesitatea implicării acestora în forme asociative de producători
Realizarea și publicarea unei broșuri despre posibilitățile și
VI.1.1.
condițiile accesării unui credit de către IMM -urile locale sau
Pr 191
fonduri structurale

2020
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OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

Crearea unei platforme de informare şi consiliere în
VI.1.1. domeniile prioritare privind posibilităţile de asociere şi
Pr 192 înființare a grupurilor de producători (consiliere tehnică,
juridică şi financiară)

Programe de investiţii pentru consolidarea trecerii de
la producţia primară la industria agroalimentară, prin
achizițonarea de noi tehnologii.

VI.1.2. Prevenirea și minimizarea riscurilor agricole în exploatații
VI.1.2.
Încurajarea producătorilor de a-și asigura recoltele
Pr 193
VI.1.2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și
Pr 194 gestionarea riscurilor agricole
Adoptarea de măsuri structurale și non-structurale pentru
VI.1.2.
reducerea riscurilor și a pagubelor produse de inundații,
Pr 195
secetă și eroziunea solului
VI.1.3. Încurajarea tinerilor pentru implicarea în activitățile sectorului agricol
Promovarea unor proiecte tip de ferme ecologice, inclusiv
VI.1.3. prin asociere, conform cerinţelor liniilor de finanţare
Pr 196 nerambursabile, menite să transforme fermele de subzistenţă
în microferme ecologice
VI.1.3. Sprijinirea instalării tinerilor fermieri prin suport tehnic şi
Pr 197 juridic şi descrierea oportunităţilor de finanţare
VI.1.3.
P. 198

Implementarea unui program de premiere şi promovare a
celor mai bune iniţiative antreprenoriale în rândul tinerilor
fermieri

(schimb de experienţă internaţional şi promovare
mecanisme inovatoare)
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OBIECTIV SPECIFIC VI.2. Stimularea comercializării produselor agricole prin modernizarea și extinderea sistemelor de colectare şi procesare a acestora
VI.2.1. Identificarea spațiilor propice pentru producție, procesare și comerț
VI.2.1. Realizarea unui studiu privind dezvoltarea agriculturii în
Pr 199 cadrul orașului într-un conceptul integrat
VI.2.1. Susținerea IMM-urilor din domeniul agriculturii prin
Pr 200 intermediul unor beneficii fiscale și nefiscale
VI.2.2. Îmbunătăţirea infrastructurii existente/actuale a spațiilor identificate pentru implementarea activităților specifice sectorului agricol

VI.2.2. Reabilitarea infrastructurii aferente zonelor sectorului
Pr 201 agricol

PROIECT
mediu
privat

Îmbunatățirea gradului de accesibilitate la terenurile
agricole cu scopul de a facilita conectarea zonelor de
producție, depozitare și procesare

VI.2.2.
Reabilitarea sistemului de irigaţii din jurul exploatațiilor
Pr 202
Realizarea unui studiu privind amenajarea de spații de
VI.2.2.
colectare, transport, depozitare și distribuție a
Pr 203
produselor locale
VI.2.2.
Realizarea unui centru de tip abator
Pr 204

Proiecte pentru mediul privat.

VI.2.2.
Înființarea unui centru de colectare și procesare a laptelui Proiecte pentru mediul privat.
Pr 205

2019

2020
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OBSERVAȚII /
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OBIECTIV SPECIFIC VI.3. Promovarea produselor agricole locale
VI.3.1. Creșterea calității produselor agricole locale prin stabilirea standardelor comune
Realizarea metodologiei pentru definirea strandardelor
VI.3.1.
compatibile la nivel teritorial, în conformitate cu cerințele
Pr 206
europene
PROIECT
ZMA/
PACT

VI.3.1. Realizarea unui ghid de implementare a standardelor şi
Pr 207 stabilirea unei perioade de conformare
Crearea unor mecanisme de susţinere a mediului privat
VI.3.1.
pentru respectarea standardelor şi confirmarea calităţii
Pr 208
produselor locale
Pregătirea unui buletin de informare despre standarde
VI.3.1.
agricole și tendințele pieței din regiune, dar și din afara
Pr 209
acesteia
Certificarea brandului de produse şi promovarea lor la nivel
VI.3.1.
local, în vederea stimulării înfiinţării întreprinderilor
Pr 210
familiale şi PFA
VI.3.2. Construirea oportunităților de promovare a produselor locale

PROIECT
ZMA

VI.3.2.
Construirea și amenjarea unei piețe agroalimentare
Pr 211
Înființarea și promovarea asociațiilor/ parteneriatelor
VI.3.2.
din turism și agricultură pentru crearea unui sistem solid al
Pr 212
economiei locale

PROIECT
PACT

VI.3.2. Organizarea târgurilor periodice pentru produsele agricole
Pr 213 locale
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TITLUL PROIECTULUI

VI.3.2. Creşterea competitivităţii fermelor prin diversificarea
Pr 214 producţiei în regim ecologic

OBSERVAȚII /
DESCRIERE PROIECT
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